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◗◗ Haberi 3. Sayfada

Söz de uçmuyor, melodi de…
Hele halk�n gönlünde bir ho� seda

b�rakt�ysan�z t�pk� Mavi I��klar gibi 47
y�ldan sonra da ba� tac� edilirsiniz.

Bir çocu�un hayal
dünyas�nda ya�att���, o en

imkans�z görüneni gerçe�e
dönü�türebilirseniz, i�te o

zaman sihir yapabildi�inizin
fark�na varabilirsiniz!

Çocukların
dilekleri
gerçek

olsun diye...

�imdi, ‘�yi
Dü�ün Ta��n’

ve ‘Helvac�’ in,
di�erleri out!

KÜTÜPHANE Haftası’nda
‘Yılın Halk Kütüphanesi’

okurlarına da ödül verildi.
Kadıköy Belediyesi Muhtar

Özkaya Halk
Kütüphanesi’nden çocuk

okur Nazlı Efeo�lu ile genç
okur Selen Ak  birincilik
ödülü aldı. ● Haberi 5’te

TELEV�ZYON dizilerinin
ardından toplumda artan

tarih ilgisinin kar�ılı�ı olarak
“Hakan Bayrakçı ile Tarih
Sohbetleri” dizisinin ilki,

Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde gerçekle�tirildi.
● Haberi 10’da

Kadıköy CKM’DE tarih sohbetleri
KADIKÖY Belediyesi

“Baharı Güllerle
Kar�ılıyoruz” sloganıyla park

açılı�ları ve gül fidanı
da�ıtımı yapıyor. Tüm
Kadıköylüler’in davetli

oldu�u gül da�ıtımı
yapılacak yerler ve açılacak
parkların listesi 14. Sayfa’da.

‘Baharı Güllerle Karşılıyoruz’47. Kütüphane Haftası kutlandı
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

Ata�ehir’de Deniz
Gezmi� Park� aç�ld�

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Geçti�imiz cumartesi günü
Ata�ehir’de, aralarında Mustafa

Kemal Mahallesi’nde açılan Deniz
Gezmi� Parkı’nın da bulundu�u
24 proje törenle hizmete girdi.

◗◗ Haberi 5. Sayfada

AB Bölgeler
Komitesi Türkiye

Çal��ma Grubu
Ba�kan� Bernard
Soulage’�n daveti
üzerine Brüksel’e

giden Kad�köy
Belediye Ba�kan�

Selami Öztürk,
Türkiye’de

belediyelerin ya�ad���
s�k�nt�lar� ve ülkenin

genel sorunlar�n�
anlatt�. Soulage ise
Türkiye’nin yerinin

Avrupa Birli�i oldu�una
inand�klar�n� belirterek,

‘Ancak AB’ye üye
olmak belirli kurallara

tabidir’ dedi.

Kad�köy Belediyesi
BRÜKSEL’DE
Kad�köy Belediyesi
BRÜKSEL’DE
Kad�köy Belediyesi
BRÜKSEL’DE
Kad�köy Belediyesi
BRÜKSEL’DE
Kad�köy Belediyesi
BRÜKSEL’DE
Kad�köy Belediyesi
BRÜKSEL’DE
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Geç mi� y�l lar da Ka d� köy’ün di �er yö -
re le ri ile Mo da ara s�n da kül tür ve
ya �an t� ba k� m�n dan dai ma bir fark

var d�.
Mo da hal k� n�n ço �u Le van ten di. He -

men hep si ti ca ret le me� gul olur, yük sek se -
vi ye de bir ha yat ya �ar, çok ke re dost la r� n�
ken di ara la r�n dan se çe rek, ba� ka la r� na pek
aç�l maz lar d�. �üp he siz kül tür dü zey le ri,
mad di ge lir le ri ve ti ca ri bil gi le ri g�p ta edi -
le cek de re ce de idi. �t ha lat ve ih ra ca ta yö ne -
lik bü yük �ir ket le ri, va pur acen ta la r� var d�.
Bir k�s m� ise Ga la ta’da ki bü ro la r�n da ban -
ker lik ya par, dev let le olan al�� ve ri� le rin de
bü yük pa ra lar ka za n�r lar d�. Mo da Cad de si’nde ki es -
naf da bu hal ka hiz met ve re cek �e kil de ken di li �in den
se çil mi� ve yer le� mi� ti. Bun lar, at ara ba c� s�n dan ber -
be ri ne, ec za ne sin den dok to ru na, bak ka l�n dan süt çü -
sü ne, ayak ka b� c� s�n dan ko la c� s� na ka dar Mo da’n�n
Le van ten ya �an t� s� na adap te ol mu� es naf lar d�. Aç�k ça

söy le mek ge rek se her bi ri nin ken di ne
has özel lik le ri var d�. Mes lek ler na s�l in -
san ti pi ya ra t�r sa, yö re ler de ken di ya p� -
la r� na uy gun es naf ko lo ni si ha z�r l� yor -
du. Mo da’dan ba� la ya rak Ka d� köy ta ra -
f� na do� ru ge lir ken, sa� ta raf ta ki bir
apart ma n�n al t�n da ki ilk dük kân, ayak -
ka b� c� Ha san Tah sin Al t� nöz’e ait ti.
Tah sin Bey uzun y�l lar Sö �üt lü çe� me
Cad de si’nde ki dük kâ n�n da ça l�� m��,
Ka d� köy’ün en en ��k ayak ka b� la r� n�
yap m��, ünü mem le ket d� �� na ka dar ta� -
m�� t�. Cad de nin ge ni� le til me si so nun da
dük kâ n� n� b� ra k�p, i� ye ri ni Mo da Cad -

de si’ne nak let ti. �lk y�l lar es ki ünü nü sür dür düy se de
ara ya gi ren has ta l�k lar ve iler le yen ya �� ne de niy le
mes le �i ni b� rak t�. Bu na ra� men bir pen ce re yi an d� ran
dük kân vit ri nin de Tah sin Bey’in imâl et ti �i zevk li
kun du ra lar her ke sin dik ka ti ni çe ker di. 

Tah sin Bey’in dük kâ n�n dan son ra ge ni� ve a�aç -

l�k l� bah çe için de, et ra f� du var lar la çev ri li Da me De
Si on Oku lu ge lir di. Fran s�z ra hi be ler ta ra f�n dan 1863
y� l�n da aç� lan okul, bir çok ö� ren ci ye ti� tir dik ten ve
di sip li ni ile ta n�n d�k tan son ra 1935 y� l�n da ka pan m��,
ye ri ne Ka d� köy K�z Mes lek Li se si bi na s� ya p�l m�� t�r.
Bun dan son ra Mo da Cad de si’ne di key du rum da ki
Cem So ka ��’n�n sa� ta ra f�n da me� hur ka ri ka tü rist
Cem’in ah �ap evi (�im di Sak l� Kö�k Res ta urant)
onun kar �� s�n da da As somp ti on Ki li se si yer al�r. Tah -
sin Al t� nöz’ün evi nin ve dük kâ n� n�n kar �� s� ra s�n da ki
Ye ni Fi kir So ka ��’ndan son ra Ru pen Gö zü bü yük’le
Yor gi Ba bi nis’in i� let ti �i bak kal dük kâ n� var d�  Onu
te si sat ç� Mav ri ço’nun dük kâ n� ta kip eder, son ra Mo -
da Cad de si’ne di key R� za Pa �a So ka �� ge lir di. R� za
Pa �a So ka ��’n�n ba ��n da, cad de üze rin de ki ilk dük kân
Ho sep Ma la’ya ait ti. R� za Pa �a so ka ��’n�n ba ��n da,
cad de üze rin de ki ilk dük kân Ho sep Ma la’ya ait ti.
Onu pas ta c� Beh zat Bey ta kip eder, son ra Ce vat
S�rt’�n i� let ti �i Kars Pas ta ne si ge lir di. Bu Kars Pas ta -
ne si ile Mu vak k�t ha ne Cad de si’nde Meh met S�rt’�n

i� let ti �i Kars Pas ta ne si sa hip le ri ya k�n ak ra ba idi ler.
Ce vat S�rt’�n Pas ta ne si’nin bi ti �i �in de Kon ya l� ma nav
Ab dul lah Al t�n kay nak’�n dük kâ n� var d� ve bun dan
son ra Mü hür dar Ka ra ko lu So ka �� ge lir. Yo lun kar �� -
s�n da Cem So ka�’n�n kö �e sin de ki ah �ap, be yaz ya p�
y�l lar ön ce Pa paz Per Lo ren si ye’nin aç t� �� ve i� let ti �i
bir okul du. Ar ka ta ra f� bah çe olan bu bi na dan son ra
f�r ça c� Asa dur Zor lu, ka sap Ta lât Ay te kin, te si sat ça
Mav ri ço’nun o� lu To do ri’nin dük kân la r� ge lir, onu
me ze ci Stav ro Da iko pu los’un ve mey ve ci Ba bo Da -
vit’in, ma ran goz Ma cit Mo go ko’nun ve zer za vat ç�
Bul gar Di mit ri Buç ho viç’in dük kân la r� ta kip eder di.
Me ze ci Stav ro ufak dük kâ n�n da �ar kü te ri sa tar, is te -
yen le re aya küs tü iç ki de ve rir di. Çok sür me di ve ka -
pan d�. Kü çük bir dük kân da ça l� �an süt çü Ar gi ri Sid -
rof pek isim yap m�� t�. Ken din den son ra o� lu Bo ris ve
Yor gi, mes le �i de vam et tir mi�, süt mâ mul le ri her kes
ta ra f�n dan özen le aran m�� t�. Da ha son ra Ar gi ri’nin
dük kâ n� ye ri ne aç� lan Ay gaz ba yii de ka pan d�. 

SÜ RE CEK

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 1 - 7 N�SAN 2011 NOSTALJ�

Dr. Müfid Ekdal

MODA CADDESi VE ESNAFI

Tarih: 06 Nisan 2011
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 3. kat

Tel.: 0216 - 414 63 63

Ç.Y.D.D. 
KADIKÖY �UBES�

TÜM DOSTLARIMIZLA
BULU�UYORUZ…

GELENEKSEL
BAHAR KERMES�

Haz›rlayan: Buket TURAN
KADIKÖY MECMUASI
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�
s tan bul’da 40 gün 40 ge ce al�� ve ri� ve
e� len ce key fi ya �a ta cak olan �s tan bul
Shop ping Fest (�SF) ba� la d�. Özel kam -

pan ya la r�n dü zen len di �i  AVM’ler ve ma -
�a za la r�n ge ce  geç sa at le re dek aç�k ol du �u
fes ti val, Ka d� köy’de de al�� ve ri� tut kun la r� -
n� bek li yor. 

Et kin lik ler kap sa m�n da 2 Ni san Cu -
mar te si gü nü Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür
Mer ke zi’nde ‘En Uzun Al�� ve ri� Ge ce si’
ola cak. Ge ce ve tüm fes ti val bo yun ca, tan -
go gös te ri le ri, �r lan da mü zik din le ti si, akor -
de on din le ti le ri, ka ri ka tür work shop, eb ru
ya p� m�, folk lor gös te ri le ri, ser gi ler, çe �it li
show lar, he di ye kam pan ya la r�, ço cuk oyun

ak ti vi te le ri ve Kozzy AVM Gö nül Ül kü –
Ga zan fer Öz can Sah ne si’nde bir bi rin den
gü zel ti yat ro oyun la r� ile Kozzy zi ya ret çi le -
riy le be ra ber ola cak. Ay r� ca 2 Ni san gü nü
Ay �e nur Ya z� c� ve re ce �i mak yaj e�i tim le -
rin de, söy le �i ya pa cak ve “Mak yaj da Si hir -
baz l�k Nu ma ra la r�” ki ta b� n� hay ran la r� için
im za la ya cak. Kozzy AVM, fes ti val sü re sin -
ce sa at 23:00’e dek aç�k ka la cak.
■ OP T� MUM’DA SI NIR SIZ ALI� VE R��

Fes ti va lin Ana do lu ya ka s�n da ki di �er
bir ad re si de  �s tan bul Op ti mum Out let. 163
ma �a za ve bin ler ce mar ka s� ile out let an la -
y� �� n� de �i� ti ren Op ti mum, 18 Mar t–26 Ni -
san 2011 ta rih le rin de zi ya ret çi le ri ne fes ti val
co� ku su nu ya �a t� yor. 40 gün 40 ge ce sü re -
cek �s tan bul Shop ping Fest kap sa m�n da
yer li ve ya ban c� mar ka lar dan bü yük in di -
rim ler, ca zip kam pan ya lar ve özel sür priz ler
ile Op ti mum Out let zi ya ret çi le ri ne bü yük
f�r sat lar su nu lu yor. Zi ya ret çi ler, fes ti val bo -
yun ca in di rim li al�� ve ri�, dans gös te ri le ri,
Mas kot Ban do Gös te ri si, La tin mü zik din le -
ti le ri, DJ per for man s�, ün lü as tro log Fi liz
Öz kol ile as tro lo ji et kin li �i, Pas ta Ya p�m
Atöl ye si gi bi ge ce ve gün düz bo yun ca sü re -
cek çe �it li et kin lik ler e� li �in de al�� ve ri�
key fi ya �a ya cak ve sür priz he di ye ler ka zan -

ma f�r sa t� n� ya ka la m�� ola cak lar. Op ti mum
Out let ay r� ca 16 Ni san ve 26 Ni san ta rih le -
rin de ge ce ya r� s� 02.00’ye ka dar aç�k. Op ti -
mum zi ya ret çi le ri bu özel gün de de özel
sür priz in di rim ler ve et kin lik ler ile fark l� bir
al�� ve ri� key fi ya �a ya cak lar. Op ti mum Out -
let de fes ti val bo yun ca sa at 23:00’e ka dar
aç�k ka la cak.

■ CAD DE’DE K� ET K�N L�K LER
Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� �� ve �s tan bul

Va li li �i hi ma ye sin de; �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si ve T�M des te �iy le; Al�� ve ri�
Mer ke zi Ya t� r�m c� la r� Der ne �i (AYD),
Al�� ve ri� Mer kez le ri ve Pe ra ken de ci ler

Der ne �i (AMPD) ve Bir le� mi� Mar ka lar
Der ne �i (BMD) ko or di nas yo nun da, Ka d� -
köy Be le di ye si’nin kat k� la r�y la ger çek le� ti -
ri len �SF kap sa m�n da Ba� dat Cad de si’nde
de et kin lik ler ya p� la cak. Cad de de 2 Ni san
Cu mar te si gü nü 14.00-22.00 ara s� so kak
mü zis yen le ri ve gös te ri grup la r� sah ne ala -
cak. Ay n� gün 17.00-21.00 ara s� fes ti val
kor te ji ge çi �i ola cak. 3 Ni san Pa zar gü nü de
yi ne 14.00-22.00 ara s�  so kak mü zis yen le ri
ve gös te ri grup la r� Cad de’de ola cak.

Fes ti val le il gi li de tay l� bil gi için
www.ist shop fest.com ad re si ni zi ya ret ede -
bi lir si niz.

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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ED�TÖR’DEN
�ule ÖZÇEL�K

gazetekadikoy@gmail.com

Ye ni bir sa y� dan mer ha ba. Ba ha r�n s� cak l� �� n� iyi ce his set -
ti �i miz bu gün ler de in sa n�n ak l� n� s�k s�k ka ç�p uzak la ra git mek
çe li yor. �n san, �im di bir sa hil ka sa ba s�n da ol say d�m ne gü zel
olur du di ye dü �ün me den ede mi yor, an cak pek çok ko nu da ol -
du �u gi bi biz Ka d� köy lü ler bu ko nu da da �ans l� y�z. Ba ha r�n gü -
ze lli �i ni kar �� la ya bi le ce �i miz sa hil �e rit le ri miz, park la r� m�z,
ye �il alan la r� m�z var. �s tan bul’un ye �i li, park la r� en yo �un olan,
de niz le ku cak la �a bi le ce �i miz (ne ya z�k ki kir li lik ten do la y� gi -
re mi yo ruz, ama de niz ha va s� n� ve man za ra s� n� do ya do ya ya �a -
ya bi li yo ruz) en der il çe le rin den bi ri yiz. �l çe mizde de ne ya z�k ki
son y�l lar da be ton bi na la r�n sa y� s� h�z la art sa da ge ne be ton bi -
na la r�n dan önün de, ar ka s�n da ye ni ye ni can lan ma ya ba� la yan
çi çek le ri, ba har dal la r�y la süs le nen a�aç la r� gö re bi li yo ruz. Ni -
san ay� n�n or ta la r�n da pem be mor çi çek le riy le Ba ha r�n müj de -
ci si olan ve �s tan bul’un ren gi olan er gu van la r� da gör me ye ba� -
la r�z. Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan geç ti �i miz y�l lar da il çe nin
parklar�na ve bah çe le ri ne di ki len er gu van a�aç la r� ar t�k bü yü dü
ve çi çek ver me ye ba� la d�... Do �a, tüm gü zel lik le ri ni ade ta gö -
zü mü ze so kar ca s� na önü mü ze se ri yor, bi zim tek yap ma m�z ge -
re ken ba �� m� z� kal d� r�p sey ret mek ve ya �a d� �� m�z an�n ta d� n� ç� -
kar mak.

★★★
Ba ha r�n ge tir di �i gü zel lik le rin ar d�n dan Ka d� köy’ün gün -

de mi ne dön dü �ü müz za man Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk’ün Brük sel’de ki te mas la r� öne ç� k� yor. Tür ki ye ile Av -
ru pa Bir li �i ara s�n da uzun y�l lar dan be ri üye lik söz le� me le ri ba -
zen h�z la n� yor, ba zen as k� ya al� n� yor. AB ile i� bir li �i de ni lir ken
ne den se ilk ak la ge len hü kü met ler dü ze yin de ki ili� ki ler. Oy sa
AB ye rel yö ne tim le re de bü yük önem ve ri yor. Kadköy Be le di -
ye Ba� kan Se la mi Öz türk, AB’li yet ki li le riy le yapt� gö rü� -
me de, Tür ki ye’nin AB ile olan ili� ki le rin de CHP’li be le di ye le -
rin göz ard edil di �i ni hat ta AB plat for mun da tem sil bi le edil -
me di �i ni vur gu lam�t. Ba� kan Öz türk, Kadköy Be le di ye si ola -
rak bu ko nu da bir lo bi çal�mas ba� lattklarn be lirt mi� ti. Bu
dü �ün ce den ha re ket le Brük sel’de 4-7 Ekim 2010 ta rih le ri
arasnda dü zen le nen Open Days 2010-8. Av ru pa Böl ge ler ve
�e hir ler Haf tas’na katlan Kadköy Be le di ye si, Ad ri ya tik Mak -
ro Böl ge si Ge ni� le me’ye do� ru te mal kon sor si yum da yer al -
m�� t�. Ba� kan Öz türk, geç ti �i miz haf ta da AB Böl ge ler Ko mi -
te si Tür ki ye ile �li� ki ler Ça l�� ma Gru bu Ba� ka n� Ber nard So ula -
ge'�n da ve ti üze ri ne Brük sel'e gi de rek ye rel yö ne tim le ri ve Ka -
d� köy'ü an lat t�. Bu haf ta man �e ti mi zi bu ko nu ya ay�r d�k. Ha be -
ri, Gök çe Uy gun ha z�r la d�. 

★★★
Bir ço cu �un ha yal le ri ni ger çe �e dö nü� tü re bil mek her hal de

ha yat ta ki en bü yük mut lu luk lar dan bi ri. He le ki o ço cu �un bir
ra hat s�z l� �� var sa. Bir Di lek Tut Der ne �i de bu nu ya p� yor. Bu
pro je kap sa m�n da Ye di te pe Üni ver si te si'nden bir grup ö� ren ci
geç ti �i miz gün ler de Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
ile gö rü �üp des tek is te di. Ga ze te Ka d� köy'ü de zi ya ret eden Es -
ra Odun k� ran, Ay lin Ay te kin ve Ay ça Ece Ne zir, pro je kap sa -
m�n da yap t�k la r� n� an lat t� lar. Ye di te pe Ha ya li mi Pay la� gru bu,
üni ver si te de dü zen le dik le ri et kin lik ler den el de et tik le ri ge lir ile
ço cuk la r�n di lek le ri ni ha ya ta ge çi re rek, önem li bir sosyal so -
rum lu luk pro je si ne im za at� yor lar. Bu ha be ri de Gök çe Uy gun
ha z�r la d�.

★★★
Bu sa y� m�z da zevk le oku ya ca �� n� za inan d� �� m�z bir ha be -

ri miz de “Ma vi I��k lar” gru buy la il gi li. Öy le Bir Ge çer Za man
Ki” ad l� iz len me re kor la r� k� ran di zi, 60’l� y�l la r�n se vi len grup -
la r�n dan Ma vi I��k’� da ye ni den gün de me ta �� d�. Di zi de genç le -
rin ses len dir di �i “Hel va c�” ve “�yi Dü �ün Ta ��n” ad l� �ar k� lar,
ara dan ge çen 47 y�l dan son ra ye ni den he pi mi zin di lin de. O za -
man lar gen ce cik s� r�m gi bi de li kan l� lar olan grup üye le ri �im di
bi raz ya� lan m��, saç la r� na ak dü� mü� ol sa da, göz le rin de ki ifa -
de y�l lar ön ce siy le ay n�, san ki mu zip bir ço cuk ob jek ti fe ba k� -
yor mu� gi bi.... Son y�l lar da geç mi� y�l la r�n �ar k� la r�, me lo di le ri
ye ni den po pü ler olu yor, he pi miz es ki �ar k� la r� da ha bir se vi yor
gi bi yiz, bu nun ne de ni bel ki de o �ar k� la r�n, me lo di le rin na if li �i
ve kal bi mi ze i� le me si. Bu yüz den o �ar k� lar unu tul mu yor, ku -
�ak lar de �i� se de çok iz le nen bir ka nal da ya y�n la n�n ca tek rar se -
vi li yor. Gü nü mü zün �ar k� la r� gi bi he men tü ke til mi yor, ka l� c�
olu yor. Ma vi I��k lar Gru bu da bu nok ta ya dik kat çe ki yor, üye -
le ri a��r l�k l� ola rak Ka d� köy lü olan Ma vi I��k lar Gru bu’yla
Mus ta fa Sür me li s� cak bir soh bet yap t�. Ya z� s�, 11. say fa da.

★★★
Pek çok özel li �iy le Tür ki ye’nin ör nek il çe le rin den bi ri olan

Ka d� köy’ün en çok avu kat olan il çe ol du �u nu bi li yor muy du -
nuz? 5 Ni san Avu kat lar Gü nü ne de niy le gö rü� tü �ü müz �s tan bul
Ba ro su Ka d� köy Böl ge Tem sil ci si avu kat Gö nül Ka pa �an Ko -
ca bey, Ka d� köy'de ki ad li ye le rin fark l� yer ler de ol ma s� n�n ken -
di le ri ni zor la d� �� n� söy le di. Ha be ri, 10. say fa da oku ya bi lir si niz.  

★★★
Biz den bu haf ta l�k özet le bu ka dar. Haf ta ya do lu do lu ye ni

bir sa y� da da ha bu lu� mak üze re, ho� ça ka l�n...

ÜN�VERS�TE
DANI�MANLI�I

Kariyerim Avrupa
Avusturya Üniversite

Danı�manlı�ı
www.kariyerimavrupa.com

E-mail:
kariyerimavrupa@gmx.at

● Gökçe UYGUN

Tür ki ye’de ha ya ti teh li ke ta �� yan
bin ler ce has ta ço cuk var. Ama has -
ta ol duk la r� için ha yal le rin den vaz -

ge çe cek de �il ler ya! Hep si nin bir di le �i
var; ki mi �s tan bul’u gez mek is ti yor, ki mi
oyun cak edin mek, ki mi de hay ra n� ol du -
�u ün lü ile ta n�� mak... Bir de on la r�n yüz -
le ri ne bir gü lüm se me yer le� tir mek için bu
di lek le ri ger çek le� ti ren bir si vil top lum
ku ru lu �u var; Bir Di lek Tut/Ma ke-A-
Wish Tür ki ye Der ne �i... Der nek, 2000’de
ku rul du. 2009’da ise ABD’de ay n� amaç
için 31 y�l ön ce ku rul mu� olan Ma ke-A-
Wish- In ter na ti onal Vak f�’n�n Tür ki ye
tem sil ci si ol du. Bu gü ne dek yak la ��k
1890 di lek ger çek le� ti ren der ne �in ba� ka -
n� Ca ro le Ann Hak ko. 2500’den faz la gö -
nül lü sü olan der nek, di lek le ri ger çek le� -
tir mek için ge rek li olan fi nan sal des te �i,
ba ��� ç� lar ile spon sor lar dan al� yor. Der -
nek, 2005’ten bu ya na bir de top lum sal
du yar l� l� �� genç le re a�� la mak için bir de
pro je yü rü tü yor; “Ha ya li mi Pay la�”.
Okul lar ile or tak la �a ya p� lan bu pro je de
ö� ren ci ler, okul yö ne tim le ri nin ve Ha ya -
li mi Pay la� Pro je eki bi nin da n�� man l� ��n -
da ken di okul la r�n da yap t�k la r� pro je ler
ile bir di le �in ger çek le� me si ne ka t� l� yor -
lar. Böy le ce has ta olan ço cuk la r�n ha yal -
le ri ni ger çek le� ti ri yor lar.
“Her bi ri mi zin bir
ha ya li var d�r bi zi
ya �a ma ba� la yan,
mut lu eden” slo ga -
n� n� ta �� yan pro je ye
ka t� lan okul lar dan
olan Ye di te pe Üni ver si te si’nden bir grup
ö� ren ci geç ti �i miz gün ler de Ka d� köy Be -
le di ye si’ndey di. Ba� kan Se la mi Öz türk
ile gö rü �en ö� ren ci ler des tek is te di. Ga ze -
te Ka d� köy’ü de zi ya ret eden Es ra Odun -
k� ran, Ay lin Ay te kin ve Ay ça Ece Ne zir,

pro je kap sa m�n da bu gü ne dek yap t�k la r� -
n� an lat t� lar. Sos yal so rum lu luk bi lin ci ta -
�� yan 30 ö� ren ci den olu �an Ye di te pe Ha -

ya li mi Pay la� gru -
bu, bu gü ne dek 6
has ta ço cu �un di -
lek le ri ni ger çek -
le� tir di. Üni ver -
si te de ser gi le -

nen ti yat ro oyu nu ve
Cey hun Y�l maz show  da bu na kat k�

sa� la d�. Di lek le ri özel se nar yo lar la kur -
gul yan genç ler, ço cuk la ra ha yal bi le ede -
me ye cek le ri si hir li an lar ya �at t�.

■ ÇO CUK LA RIN
GÖZ LE R�N DE K� MUT LU LUK...

“Di lek ger çek le� ti rir ken en bü yük he -
de fi miz di lek le re unu tul maz bir bü yü kat -

mak, on la r� ço cuk la r� m� z�n tah min et ti -
�in den çok da ha si hir li an� la ra dö nü� tür -
mek” di yen Odun k� ran, Ay te kin ve Ne zir,
�un la r� an la t� yor: “Me se la Emir han biz -
den akü lü mo tor di le mi� ti ama biz bi li -
yor duk ki Emir han ko yu bir Ben10 hay ra -
n�. Sö mestr ta ti li ne denk ge len di le �i miz -
de Emir han’� sür priz ola rak gö tür dü �ü -
müz Ben10 Li ve gös te ri si onun için unu -
tul maz bir an ol mu� tu. Ama c� m�z her za -
man on lar içim im kan s�z ola n� on la ra faz -
la s�y la su na bil mek. Pro je miz, bü yük bir
ba �a r� ya im za ata rak Ma ke A Wish In ter -
na ti onal’da dün ya di lek le ri içe ri sin de ör -
nek di lek se çil dik. Bu di lek le ri ger çek le� -
tir mek için üni ver si te miz de gö nül lü ler -
den olu �an eki bi miz le, ha yat ta hiç bir �e -
yin im kan s�z ol ma d� �� n� di lek ço cuk la r� -

m� za ya �a ta rak ka n�t la ma ya ça l� �� yo ruz.
Has ta ço cuk la r�n di lek le ri ni ger çek le� tir -
mek is te yen her ke si de der ne �e  des tek
ol ma ya ça �� r� yo ruz.”

On la ra di le �i ni ger çek le� tir dik le ri ço -
cuk la r�n göz le rin de ki mut lu luk ye ti yor.
Ya siz? Siz de has ta bir ço cu �un ya �a ma
da ha s� k� tu tun ma s� n� is ter se niz gö nül lü
ola bi lir ya da ba ��� ya pa bi lir si niz. De tay -
lar için: 0212 259 83 83 www.bir di lek -
tut.org

Bir çocu�un hayal dünyasında ya�attı�ı, o en
imkansız görüneni gerçe�e dönü�türebilirseniz, i�te
o zaman sihir yapabildi�inizin farkına varabilirsiniz!

As lı bir gün lü �ü ne
pren ses ol du...

Tü lin ha ya tın da ilk kez lu na par ka git ti...

Akülü arabasına
kavu�an
Emirhan,
hayranı

oldu�u Ben
10’in gösterisini

de izledi.

(sol dan sa �a) Ay ça Ece Ne zir, Ay lin Ay te kin ve Es ra Odun kı ran

1980 y�l�nda ABD’de a��r
bir hastal�kla mücadele eden 7
ya��ndaki erkek çocu�unun en

büyük dile�i büyüyüp, polis
olmakt�. Annesi, birkaç

arkada�� ve Polis Departman�
bu dile�i yerine getirebilmek

için i�e koyuldular. Çocuk için
uygun üniforma, kask ve bir
mini polis motosikleti temin

edildi. Kendisi için haz�rlanan
özel testi geçtikten sonra polis

rozetine de hak kazand�.
Dile�inin gerçekle�mesinden iki
gün sonra ölen küçük çocu�a,

ABD’nde ilk defa bir sivile,
resmi cenaze töreni

düzenlendi. Bu dile�in
gerçekle�mesinde rol alan
polislerden ikisi taraf�ndan
Make-A-Wish International

Vakf�'n�n temelleri at�ld�.
Dünyadaki en büyük dilek

gerçekle�tirme kurulu�lar�ndan
olan vak�f, 36 ülkede faaliyet

gösteren temsilcilikleri ile
uluslararas� ölçekte

etkinliklerini yürütüyor.

DÜNYADA NASIL DOĞDU?

Ço cuk la rın di lek le ri
ger çek ol sun di ye...
Ço cuk la rın di lek le ri
ger çek ol sun di ye...
Ço cuk la rın di lek le ri
ger çek ol sun di ye...
Ço cuk la rın di lek le ri
ger çek ol sun di ye...
Ço cuk la rın di lek le ri
ger çek ol sun di ye...
Ço cuk la rın di lek le ri
ger çek ol sun di ye...

En uzun al�� ve ri� ge ce si ne da vet
�stanbul’un en uzun soluklu alı�veri� festivali kapsamında

Kadıköy’deki alı�veri� merkezlerinde etkinlikler düzenleniyor.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     1 N�SAN – 10 N�SAN 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

�LER� YA�LARDA
GÖRÜLEN NÖROLOJ�K

HASTALIKLAR
ve TEDAV�LER� 

Konu�mac�: Nörolog Dr.
Yeliz �ENGÜL

Tarih: 5 Nisan 2011 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

“ÖNCÜ
KADINLARIMIZ,

EMEKÇ�
KADINLARIMIZ”

KONULU SÖYLE��
Konu�mac�: E�itimci-

Yazar Gür�en KAFKAS
Tarih: 6 Nisan 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

KÜRESEL ISINMA
Konu�mac�: Prof. Dr.

Melih BOYDAK
Tarih: 8 Nisan 2011

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri 

KAN BA�I�I
KAMPANYASI

(K�z�lay ��birli�i ile)
Tarih: 8 Nisan 2011

Cuma
Saat: 10.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy Gönüllüleri
�S�MLER�N ENERJ�S�
“AKROFONOLOJ�”

Konu�mac�: Bioenerjist
ve Sa�l�kl� Ya�am

Uzman�
Akrofonolog Kemal

Haluk CEBE
Tarih: 9 Nisan 2011

Cumartesi
Saat:19.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Gönüllü
E�itim ve Dan��ma

Merkezi
SUAD�YE

GÖNÜLLÜLER�
KURS�YERLER�

FOTO�RAF SERG�S�
Tarih: 9-16 Nisan 2011

Cumartesi
Aç�l�� Tarih ve Saati: 10

Nisan Pazar 16.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri   
�MZA GÜNÜ

(Yazar Jack SNOWDEN
“Kibrit Kurusundaki
Sar�kam��-Sibirya

Günlükleri” adl� kitab�n�
imzalayacakt�r.)

Tarih: 2 Nisan 2011
Cumartesi
Saat: 15.00

Yer: Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi
Düzenleyen:

Caddebostan Gönüllüleri  
● SA�LIK

YAZA HAZIRLANIRKEN
SA�LIKLI

ZAYIFLAYALIM
Konu�mac�: Uzman

Diyetisyen Fato� ÖZCAN
Tarih: 5 Nisan 2011 Sal�

Saat: 14.30
Yer: Ac�badem Gönüllü

evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
● SOSYAL ETK�NL�K
“RENKLER�N DANSI”

RES�M SERG�S�
Tarih: 1-7 Nisan 2011

Cuma-Per�embe
Aç�l�� Saati : 17.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Gönül ÜLKÜ-Gazanfer
ÖZCAN Sahnesi Fuayesi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri   

“HAYVANAT BAHÇES�”
T�YATRO OYUNU
Tarih: 4 Nisan 2011

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer :Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

N�HAVENT BAYANLAR
TÜRK MÜZ���

KOROSU KONSER�
(Ortaköy Gönül Dostlar�
Türk Müzi�i Toplulu�u

��birli�i �le)
Koro �efi: Türk Müzi�i
Devlet Sanatç�s� Alper

ÇEV�REL
Tarih: 5 Nisan 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
“KUMPAS” T�YATRO

OYUNU
Tarih: 6 Nisan 2011

Çar�amba
Saat: 20.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gönüllüleri

BAHAR�YE TÜRK
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
Koro �efi: Murat

BÜYÜKKAYA
Tarih: 7 Nisan 2011

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“7 N�SAN DÜNYA
SA�LIK GÜNÜ”
SA�LIK �ENL���

Tarih: 7 Nisan 2011
Per�embe
Saat: 10.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi 3. Kat Fuaye
Düzenleyen: Gönüllü
E�itim ve Dan��ma

Merkezi
“YA�LI BOYA

TEKN�KLER�” RES�M
SERG�S�

Tarih: 8-16 Nisan 2011
Cuma-Cumartesi
Aç�l�� Saati :17.30
Yer: Kozzy Kültür

Merkezi
Gönül ÜLKÜ-Gazanfer

ÖZCAN Sahnesi Fuayesi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri

KADIKÖY Belediyesi Ac�badem Gönüllü Evi’nde ya�am
koçlar� Filiz Tosyal� ile Orkide Özsoy, “�nsan �li�kilerinde
Uyum” konulu çe�itli oyunlarla süsledikleri bir seminer
verdiler. Seminere Ac�bademliler büyük ilgi gösterdi. 

Ac�badem’de seminer

Bostanc�’da ‘kad�n’
konulu konferans 

KADIKÖY Belediyesi Bostanc� Gönüllüleri Halkla �li�kiler
Komitesi taraf�ndan Kad�nlar Günü nedeniyle Muhtar
Özkaya Halk Kütüphanesi’nde gerçekle�tirilen “2011

Y�l�nda Türkiye’de Kad�n�n Önemi” konulu konferansa,
ilgili büyüktü. Kat�l�mc�lar konferansta kad�n haklar�yla

ilgili bilgi veren avukat Aydeniz Tuskan’� ilgiyle dinlediler.

‘Kad�n Olarak
Haklar�m�z Neler’

KADINLAR Günü nedeniyle Fikirtepe Gönüllü Evi’nde de
“Kad�n Olarak Haklar�m�z Neler” konulu bir etkinlik vard�. 17
Mart Per�embe günü Fikirtepe Gönüllü Evi’nde kad�nlarla

biraraya gelen Av. Hülya Gülbahar, kad�nlara haklar�n�
anlatt� ve merak edilen konular hakk�nda bilgi verdi.

Moda Gönüllüleri’nin
minik konuklar�

YA�LILAR Haftas�’nda Yeni Dino Anaokulu çocuklar�,
Kad�köy Belediyesi Moda Gönüllü Evi’ni ziyaret ederek

�iirler okudular, �ark�lar söylediler, sohbet ettiler. 17 Mart
Per�embe günü gerçekle�tirilen ziyaret s�ras�nda Gönüllü
evi üyeleri de bütün çocuklara hediyeler da��tt�lar. Moda
Gönüllüleri, “Bu anlaml� günde Moda Gönüllü Evi olarak

biz de tüm ya�l�lar�m�z�n bu güzel gününü kutluyor,
sa�l�kl�, mutlu ömürler diliyoruz” dediler.

Zühtüpa�a Gönüllüleri’nde
mazbata töreni

KADIKÖY Belediyesi Zühtüpa�a Gönüllüleri Yönetim
Kurulu seçildi. Ba�kanl��a Melek Bozdo�an, Ba�kan

Yard�mc�l���na Nadide Korbey, Sekreterli�e Gülendam
Akp�nar ve Yönetim Kurulu Üyeli�ine Ay�e Nermin Mert
atand�lar. 23 Mart Çar�amba günü Kad�köy Belediyesi

Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapo�lu ile Gönüllü
E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri

taraf�ndan mazbatalar�n� alan Mahalle Evi ‘nin Yönetim
Kurulu Üyeleri, Zühtüpa�a Mahallesi’ne ve mahallede

ya�ayanlara en iyi �ekilde hizmet edeceklerini belirterek
bu göreve seçildikleri için mutlu olduklar�n� söylediler.

Kad�n S���nma Evi’ne
destek oldular

KADIKÖY Belediyesi Kriton Curi Park� Gönüllüleri,
üyelerinin, semt sakinlerinin ve Okan Üniversitesi

ö�rencilerinin ba���lad��� tüketim malzemeleri ve g�dalar�,
geçti�imiz hafta “Kad�köy Belediyesi Kad�n S���nma

Evi”ni ziyaret ederek yönetime teslim etti.  

Grup Yedirenk konseri
KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri

organizasyonunda 21 Mart Pazartesi günü bir
konser veren Grup Yedirenk büyük ilgi gördü.

�zleyicilerin bir bölümü yer bulamad��� için
konseri ayakta ya da yerlere oturarak izledi.

Gecede Türk Sanat Müzi�i’nden türkülere ve
bat� müzi�ine kadar uzanan bir repertuvar ile

kat�lanlara unutulmaz dakikalar ya�atan gruba,
zaman zaman izleyiciler de kat�ld�. Konserin

sonunda Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim ve
Dan��ma Merkezi üyesi Nesibe Müsevito�lu,

gruba Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk ad�na te�ekkür plaketi verdi. 

Grup Yedirenk; vokalde Merve Utand� ile
Erdem Serhan �ide, flütte Özen Üney,

kemanda Nalan Özya�ayan Çak�r, piyano
Babür Kalkan, bas gitarda Serhat Uzunçavdar,

davulda Can Turfan’dan olu�an genç ve
gelecek vaad eden yedi sanatç�dan olu�uyor.

Grubun yedi eleman� da �TÜ Devlet
Konservatuvar� ile Devlet Klasik Türk Müzi�i

Korosu gibi önemli kurumlarda e�itim alm�� ya
da ö�retim görevlisi olarak çal��m��.

Kad�köy Belediyesi Müzik Gönüllüleri’nin
koordinasyonunda Türk Sa nat Mü zi �i’ne
hiz met eden sa nat ç� la r� tak dir et mek ve

hiz met le ri ni ödül len dir mek ama c� ile 2011 y� l�n -
da ko ro �ef le ri ne, son ra ki y�l lar da bes te ci ve ses
sa nat ç� la r� na “Türk Sa nat Mü zi �i’ne Hiz met
Ödül le ri” ver me yi plan la yan Böl ge Has ta ne si, 15
Mart Sa l� gü nü Pen dik Yu nus Em re Kül tür Mer -
ke zi’nde dü zen le nen bir tö ren ile 13 ko ro �e fi ne
ödül ver di. Ödül alan se kiz ko ro �e fi nin Ka d� -
köy’den ol ma s� dik kat çe ki ciy di. 13 �ef ten üçü ne,
uzun y�l lar Türk Mü zi �i ne ver dik le ri emek ler den
do la y� üs tün hiz met ödü lü ve ri lir ken, di �er �ef ler
de özel hiz met ödü lü ile ödül len di ril di. Böl ge
Has ta ne si Ko ro su nun, �ef P� nar Yal ç�n yö ne ti -
min de ki kon se ri nin ar d�n dan ödül tö re ni ne ge çil -
di. Ka d� köy Be le di ye si gö nül lü ko ro �ef le rin den

ta n�n m�� tam bur sa nat ç� s� Sa dun Ak süt, Dr. Abi din
Ger çe ker ile Ka d� köy lü bes te kâr ve es ki ko ro �ef le -
rin den Zey net tin Ma ra� üs tün hiz met ödü lü al�r lar -
ken, Kül tür Ba kan l� �� Dev let Ko ro su ses sa nat ç� s�
Re cep Al per Çe vi rel, TRT Ses sa nat ç� s� �n ci Ya man,
Kül tür Ba kan l� �� Dev let Ko ro su ses sa nat ç� s�, Er dem
Öz gen ile Ka d� köy’de ki Gü li naz Mu si ki Top lu lu �u
ko ro �e fi Gür sel Mer can l�, Ör ne kal Mu si ki Top lu lu -
�u �e fi TRT ses sa nat ç� s� Meh met Öz ka ya, ses sa nat -
ç� s� Ni sa Gür tu na ile T�p bay ra m� ne de ni ile dok tor
sa nat ç� ve ko ro �ef le rin den Dr. Ad nan Ço ban, Dr.
Arif �an l� ve Dr. Hü se yin Bal kan c�’ya da Türk Mü -
zi �i ne Hiz met ödül le ri ve ril di. Tö re ni, Ka d� köy Be -
le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne -
tim Ku ru lu Üye si Ne si be Mü se vi to� lu ile Böl ge
Has ta ne si Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Prof. Dr. Tur gut
Gök soy bir lik te sun du. 

Şifalı bitkileri tüketirken dikkatli olun

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Gö nül lü le ri,
son y�l lar da kul la n� m� gi de rek ar tan �i fa l� bit -
ki le rin na s�l tüketilmesi ge rek ti �i hak k�n da

bil gi ve ri len bir top lan t� dü zen le di ler. 15 Mart Sa l�
gü nü Kad�köy Belediyesi Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi B Salonu’nda dü zen le nen top lan t� da, TAB DER
(Tüm Ak tar lar ve Ba ha rat ç� lar T�b bi ve Aro ma tik
Bit ki Ye ti� ti ri ci le ri Der ne �i) Ba� ka n� Ay han Er can,
�i fa l� bit ki le rin do� ru kul la n� m� n� ve kul la n� m�n da
do� ru bi li nen yan l�� la r� tek tek ör nek ler ve re rek an -
lat t�, bu ko nu da ki bil gi kir li li �i nin ne bo yut lar da ol -
du �u iz le yi ci le re gös ter di. Ba zen TV’ler de ve ri len
bil gi le rin bi le yan l�� lar la do lu ol du �u nu söy le yen
Ayhan Er can, bu ko nu da Ta r�m ve Kö yi� le ri Ba kan -

l� �� ve Sa� l�k Ba kan l� �� ile or tak la �a ola rak sah te �i -
fa c� lar la mü ca de le ye ba� la d�k la r� n�, so nuç la r� al ma -
ya ba� la d�k la r� n� an lat t�. Ge nel hat la r�y la be lir ti len
ko nu la r�n ar d�n dan iz le yi ci ler le kar �� l�k l� so ru-ce vap
�ek lin de ge çen et kin lik te, Ka d� köy’de ya �a yan iz le -

yi ci le re ser ti fi ka l� ürün le ri tü ket me le ri uya r� s� ya p�l -
d�. Tü ke ti ci le rin me rak et tik le ri ya da �üp he len dik le -
ri ürün ler için Sa na yi Ba kan l� ��’na ba�l� “www.tu -
ke ti ci.gov.tr” ad re sin den bu ürün le ri kon trol ede bi le -
cek le ri vur gu lan d�. 

Gönüllüler T�p Bayram�’n� kutlad�lar
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri’nin bu y�l

8. ni ger çek le� tir dik le ri 14 Mart T�p Bay -
ra m� Kok tey li, Ka d� köy Be le di ye si Zü -

bey de Ha n�m Kok teyl Sa lo nu’nda ya p�l d�.
Kok tey le; mec lis üye le ri ve Ka d� köy Be -

le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke -
zi Yö ne tim Ku ru lu üye le ri Ay �en  Gü rer,
Nur han Kut man, Ka d� köy Be le di ye si Dr. Ra -
na Be �e Sa� l�k Po lik li -
ni �i Ba� he ki mi Prof.
Dr. Kork maz Al tu�,
Ka d� köy’de ki sa� l�k
ku rum la r�, dok tor lar
ve ma hal le bi rim le rin -
de ki emek li dok tor la -
r� n ka t� l� m� ile ger çek -
le� ti. Pro je Ko or di na -
tö rü Gül sün I��k yap t� -
�� ko nu� ma da sa� l�k l� bi rim le ri top lum da ya -
�a ta bil me nin bi linç li, bil gi li, emek çi, dok tor -
la r� m�z la ola ca �� n� ifa de et ti. Bi zi biz ya pan
en önem li se çe ne �in ruh sal ve be den sel sa� -
l� �� m�z ol du �u nu söy le ye rek, bi linç li ve do -
na n�m l� dok tor la r� m� z�n ac� la r� m� za çö züm,
umut suz lu �u mu za umut ol du �u nu ifa de ede -

rek sa� l�k l� ya �a m�n ha z�r la y� c� s� dok tor la r� -
m� za te �ek kür et ti. Kok teyl, Dr. Ra na Be �e
Sa� l�k Po lik li ni �i Ba� he ki mi Prof. Dr. Kork -
maz Al tu�’un 14 Mart T�p Bay ra m�’n�n an -
lam ve öne mi ni an la tan ko nu� ma s�y la de vam
et ti. 14 Mart ta ri hi nin geç mi� te ki öne min den
bah se den Al tu�, o dö nem ler de gö rev alan
T�b bi ye li le rin  1. Dün ya Sa va �� s� ra s�n da ül -

ke miz i� gal al t�n da
iken dü� man i� ga li ni
ka bul et me ye rek be -
yaz ön lük le ri ile so -
ka �a  dö kül dük le ri ni -
ni, 1923 y� l�n da Mus -
ta fa Ke mal Ata -
türk’ün em rin de dok -
tor ola rak sa va� la ra
ka t�l d�k la r� n� be lirt ti.

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Ko ru yu cu Ruh
Sa� l� �� Mer ke zi’nden de bah se den Al tu�,  ai -
le le rin ço cuk la r� n�  6 ya �� na ka dar mut la ka
mü zik, sa nat ve ba le ye yön len dir me le ri ni, ta -
bi at gü zel lik le ri ile çev re bi lin ci ni a�� la ma la -
r� n� ve ço cuk la r�n ruh gü zel li �i ne kat k� da bu -
lun ma la r� n� tav si ye et ti.

8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü’nde Kad�köy
Belediyesi Rasimpa�a Gönüllüleri, Gönüllü Evi’nde
bulu�tu. Rasimpa�a  Gönüllüleri Ba�kan� Cemile

Güney’in yapt��� aç�l�� konu�mas�n�n ard�ndan, sohbet
havas�nda gerçekle�en etkinlik ikramlarla son buldu.

Kad�nlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Av. Hülya
Gülbahar da Rasimpa�a Gönüllü Evi’nde 17 Mart Sal�

günü kadın hakları ile ilgili olarak kat�l�mc�lar� bilgilendirdi
ve kendisine yöneltilen sorular� cevapland�rd�.

KADIKÖY Belediyesi Merdivenköy
Gönüllüleri’nin geleneksel Sadun Aksüt

konseri, Kad�köy Belediyesi Nikâh
Salonu’nda 21 Mart Pazartesi günü geni�
bir kat�l�m ile yap�ld�. Kad�köylülerin yo�un

ilgi gösterdi�i konseri izlemeye gelenler
aras�nda Erenköy Gönüllüleri Ba�kan�

Handan Benice de vard�.
Alzheimer hastalar� için

gündüz bak�m evi yap�m�
yarar�na düzenlenen gecede
Saduk Aksüt yönetimindeki
koronun ba�ar�yla seslendi�i
sevilen �ark�lar ve hocan�n

çe�itli �airlerden
okudu�u �iirler geceye

renk katt�. Konserin
aç�l�� konu�mas�n�

E�itim Komitesi üyesi
Senar Keskino�lu

yapt�, konser sonunda
Merdivenköy

Gönüllüleri Ba�kan� Eser Kömürcü,
Sadun Aksüt’e te�ekkür plaketi

verdi ve misafirlere kat�l�mlar�ndan
dolay� te�ekkür etti. 

KAN BA�I�I KAMPANYASI
Merdivenköy Gönüllüleri’nin bir

di�er etkinli�i de kan ba����n�n
öneminin anlat�ld��� seminerdi. 29

Ekim �lkö�retim Okulu’nda K�z�lay Kan
Merkezi Görevlisi Güniz Güzey taraf�ndan
ö�rencilere kan ba����n�n önemi anlat�ld�.
Merdivenköy Gönüllüleri Sa�l�k Komite

Ba�kan� Gülgun Baks�n’�n da aç�l��
konu�mas� yapt��� seminere, okul yönetimi

de büyük destek verdi. Merdivenköy
Gönüllüleri, bu türlü seminerler vermeye

devam edeceklerini söylediler.

Merdivenköy Gönüllüleri’nin konseri

Müzi�e hizmet verenler ödüllendirildi

Rasimpa�a’da Kad�nlar
Günü kutlamas�

Caddebostan Gönüllüleri’nin
düzenledi�i etkinlikte, �ifalı

bitkilerin do�ru tüketilmesi ve
kullanımında do�ru bilinen yanlı�lar
tek tek örnekler verilerek anlatıldı. 

KADIKÖY Belediyesi Suadiye Gönüllüleri
E�itim Komitesi, Fikirtepe Münevver �efik

Fergar �lkö�retim Okulu’nda, 11 Mart Cuma
günü ö�rencilere yönelik olarak “Yeti�me

Ça��ndaki Çocuklarda Beslenme” konulu bir
konferans düzenledi. Çocuk doktoru Gülderen
Dolunay taraf�ndan verilen konferans, 2010 y�l�

temmuz ay�nda Suadiye Gönüllüleri
katk�lar�yla düzenlenen bir ayl�k yaz okulu

projesi devam� olarak gerçekle�tirdildi.
Etkinlik, kat�l�mc� ö�rencilerin sorular�yla aktif

ve e�itici geçti. Okul yönetimi, ö�retmenleri ve
ö�rencilerin, Suadiye Gönüllüleri’ne
te�ekkürüyle konferans sonland�.

ÇOCUKLARA
BESLENME

KONFERANSI
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Gez mi� Par k� ve Tür kan Say lan T�p Mer ke -
zi’nin de ara la r�n da bu lun du �u 24 pro je,
26 Mart Cu mar te si gü nü dü zen le nen tö -

ren le hizmete girdi.
29 Mart'ta 2. ku ru lu� yln kut la yan Ata �e -

hir Be le di ye si, ara larnda 11 park, bir tp mer -
ke zi, bir has ta ko nu ke vi nin açl�, kül tür mer -
ke zi, be le di ye bi nas, ni kâh sa lo nu gi bi çok
sayda pro je nin de te mel at ma tö re ni ni top lu
ola rak ger çek le� tir di.

Te mel at ma ve açl� tö ren le ri ne katla -
ca�n bil di ren CHP Ge nel Ba� kan Ke mal
Klçda ro� lu kaynpe de ri nin ve fat ne de niy le
tö re ne katla mad. Tö re ne; Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Mal te pe Be le di ye
Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin, Kar tal Be -
le di ye Ba� ka n� Dr. Al t� nok Öz, Be �ik ta� Be le -
di ye Ba� ka n� �s ma il Ünal, Sa r� yer Be le di ye

Ba� ka n� �ük rü Genç, Ça tal ca Be le -
di ye Ba� ka n� Cem Ka ra, CHP Ge nel
Ba� kan Yardmc� la r� En gin Al tay,
Vol kan Ca na li o� lu ile Hur �it Gü -
ne�, CHP �l Ba� ka n� Bas ri �a hin,
CHP Mal tepe �l çe Ba� ka n� Ata gün
Duy gu lu, CHP’in il çe ba� kan la r�,

yö ne tim ku ru lu üye le ri, ka d�n kol la r�, genç lik
kol la r� ile va tan da� lar ka t�l d�.  

Tö ren de, Edip Ak bay ram'n ver di �i mi ni
kon se rin ar d�n dan ko nu �an Ata �e hir Be le di ye
Ba� kan Bat tal �l gez di, zor ko �ul lar da, 6
satrlk bir maz ba ta ile tes lim ald� be le di ye
ba� kanl�nda 2. yl do lar ken, se çim mey dan -

larnda söz ver di �i pro je le rin yüz de 90'nn ha -
ya ta ge çir me nin mut lu lu �u nu ya �ad�n söy le -
di.

Ata �e hir'i bir mar ka ve kül tür ken ti yap ma -
ya söz ver di �i ni hatrla tan Ba� kan �l gez di,
“Bu gün bu ra da 24 ayr pro je nin açl� ve te mel
at ma tö re ni ni yap mann gu ru ru nu ya�yo rum.
Bu ksa za man da bu ka dar hiz me tin ger çek le� -
me sin de eme �i ge çen çal�ma ar ka da� larma
te �ek kür edi yo rum” de di.

Ba� kan �l gez di'nin ko nu� masnn ardndan
ta pu larna ka vu �an 3 bin 500 ki �i yi tem si len 3
ki �i ye ta pu lar tes lim edil di. Da ha son ra CHP
Ge nel Ba� kan Yardmclar, 12 il çe be le di ye
ba� kan ile bir lik te Ba� kan Bat tal �l gez di top lu
te mel at ma ve açl�lar ger çek le� tir di. �l gez di,
tö re nin yapld� par ka ad ve ri len De niz Gez -
mi� Hey ke li ni de aç t�.

22 dö nüm lük park ta; an fi te atr, bas ket sa ha -
s�, kül tür mer ke zi, mi nik ler için oyun ala n�, yü -
rü yü� par kur la r� ve alet li jim nas tik için spor
alan la r� da bu lu nu yor. 

■ A� LE S� DE TÖ REN DEY D�
1972 y� l�n da idam edi len De niz Gez mi�’in

üç met re yük sek li �in de ki hey ke li ve De niz
Gez mi� Par k�’n�n aç� l� �� na, ai le si ile 68’li ler
Vak f� üye le ri de ka t�l d�. Hey ke lin ka ide sin de
De niz Gez mi�’in ida ma gö tü rül dü �ü s� ra da
söy le di �i söz ler yer al� yor.

51 - 7 N�SAN 2011HABER

�KT�SAT Fakültesi Mezunlar� Cemiyeti’nin (�FMC)
“Cumartesi Söyle�ileri”nin bu haftaki konu�u,
ba�ar�l� yazar Selim �leri oldu. �FMC lokalinde
okurlar�yla bulu�an �leri, “Yazarl�k Maceram
Türkiye’de Yazar Olmak” ba�l�kl� bir söyle�i

gerçekle�irdi. Konu�mas�na “Bu güzel güne�li
günde benimle birarada olmay� tercih etti�iniz için
sizlere te�ekkür ederim” diyerek ba�layan Selim

�leri, yazarl�k hayat�n� anlatt�. Yazmaya olan
ilgisinin, kitap okumaya olan büyük ilgisinden

kaynakland���n� belirten �leri, “Kitaplarla ha��r ne�ir
olmam sonucunda yazmaya küçük ya�lardan

itibaren ilgi duydum, Radyo’da geçmi�te
yay�nlanan Radyo Tiyatrosu’nu dinlerken de

etkilendim, özellikle ac�kl� bir öyküsü olan
Tennessee Williams’�n ‘S�rça Kö�k’ü adl�

oyunundan çok etkilendim ve ‘ben de insanlar�n
ya�ad��� ac�lar�m� yazaca��m’ dedim. Yazmaya
böyle ba�lad�m. Önce hikâyeler ard�ndan da
romanlar geldi” diye konu�tu. Konu�mas�n�n

ard�ndan okuyucular�n�n sorular�n� cevapland�ran
Selim �leri, daha sonra kitaplar�n� imzalad�.

BU y�l 47. si kutlanan “Kütüphane
Haftas�” etkinlik program� kapsam�nda
�stanbul Kütüphaneciler Derne�i’nin

�stanbul Valili�i ve Büyük�ehir
Belediyesi’nin deste�i ile haz�rlad���

kutlama program� 27 Mart’ta Taksim’de
“ �stanbul Kütüphaneleri Yürüyor” etkinli�i
ile ba�lad�. Yürüyü�, Tünel’den start ald�.
�stanbul’daki kütüphanelerin çal��anlar�,
kütüphaneciler ve kitap dostlar�, Taksim
Meydan�’na kadar co�kulu bir �ekilde
yüründü. Halk�n da ilgisi büyük oldu.

Yürüyü�, Atatürk An�t�’na çelenk
konulmas�, sayg� duru�u ve �stiklal

Mar��’ndan sonra Türk Kütüphaneciler
Derne�i �stanbul �ubesi Ba�kan� Mehmet 

Manyas’�n konu�mas� ile son buldu.
MUHTAR ÖZKAYA

KÜTÜPHANES�’NE ÖDÜL
Türk Kütüphaneciler Derne�i �stanbul
�ubesi bu y�l ilk defa “Y�l�n Halk

Kütüphanesi Okurlar�”na ödül verdi.
Kütüphaneciler Derne�i, �stanbul’daki
kütüphanelerden 2010 y�l�nda en fazla

ödünç kitap alan çocuk, genç ve yeti�kin
okurlar�n isim listesini Kütüphane

Haftas�’ndan bir ay önce istedi. 28 Mart
Pazartesi günü Kadir Has Üniversitesi’nde

yap�lan kutlama program�nda Kad�köy
Belediyesi Muhtar Özkaya Halk

Kütüphanesi’nin çocuk okuru Nazl�
Efeo�lu ve genç okuru Selen Ak  birincilik,

yeti�kin okur Fato� Ahsen Bentürk de
ikincilik ödülü ald�. Ayr�ca “Kütüphane

Dostu” ödülü, Caddebostan Gönüllüleri
Ba�kan� Hülya Koral’a verildi.

KADIKÖY Life Dergisi’nin Mart-Nisan 2011 say�s�
yay�nland�. Anadolu Yakas�’n� yak�ndan

ilgilendiren haberler içinde bu defa Beykoz kapak
oldu. Özel röportajda Beykoz’da nüfus

yo�unlu�unun 2010 verilerine göre 242 bin
dolaylar�nda oldu�una de�inen Beykoz Belediye
Ba�kan� Yücel Çelikbilek; üniversitelerin, otellerin,

yeni konutlar�n ve di�er projelerin devreye
girmesiyle birlikte nüfusun 350 binlere ula�aca��n�
söyledi. Kad�köy Life'a ula�abilece�iniz adresler

de �unlar: Kad�köy, Maltepe ve Ata�ehir
aras�ndaki tüm gazete sat�� noktalar�, Muhtarl�klar,

Benzin �stasyonlar�, Kad�köy ve Bostanc�
�skeleleri, Seyhan Müzik Evi, Kad�köy Mephisto,

Fima, CKM Kybele Kitabevi,
Moda Eyfel Pastanesi, Moda Alp Kitabevi,

Barker Gençlik Merkezleri... 
www.anadoluyakasi.net  &  www.kadikoylife.com

Selim İleri, yazarlık
serüvenini anlattı

47. Kütüphane Haftası kutlandı

Geçti�imiz Cumartesi günü Ata�ehir’de, aralarında Mustafa
Kemal Mahallesi’nde açılan Deniz Gezmi� Parkı’nın da

bulundu�u 24 proje törenle hizmete girdi.

Kadıköy Life
Dergisi yayınlandı

KADIKÖY �stek Özel Ac�badem �lkö�retim Okulu
“E�itim Bölgesinde En Ba�ar�l� Okul” seçildi. 
2009-2010 E�itim Ö�retim Y�l�nda Milli E�itim

Bakanl��� (MEB)  �lkö�retim müfetti�leri taraf�ndan
yap�lan denetimde Kad�köy �stek Özel Ac�badem
�lkö�retim Okulu “E�itim Bölgesinde En Ba�ar�l�
Okul” seçildi. �stanbul �l Milli E�itim Müdürü Dr.

Muammer Y�ld�z imzal� 25 Ocak 2011 tarihli
ba�ar� belgesinde; Kad�köy �stek Özel Ac�badem
�lkö�retim Okulu’nun yap�lan denetim sonucuna

göre E�itim Bölgesi/Yerle�im Alan�’nda en ba�ar�l�
kurum olarak belirlendi�i belirtildi.

En başarılı
okul seçildi

F 196430, G 232455, F 647700, G 664453 nolu Kad�köy
Belediyesi makbuzlar�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Vedia SA�

Milli E�itim Personel kimlik kart�m�, 01.02.2011 tarihinde
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Zeynep Aslı DO�AN

�.Ü. Kimlik ve pasomu kaybettim . Hükümsüzdür.
Serkan KARA

12.04.2010 tarihli, H 266429 nolu Kad�köy Belediyesi
makbuzumu kaybettim. Hükümsüdür.

Hüsniye Burcu ERTEK�N

KAYIP 

BU FIRSAT KAÇMAZ…
�ZN�K’TE SAH�B�NDEN SATILIK Ç�FTL�K ARAZ�LER� &

DO�A, KÖY, ORMAN MANZARALI & MÜSTAK�L
TAPULU & �STANBUL’A 2 SAAT & YALOVA’DAN 1 SAAT

3.323 m2           18.000 TL.
2.956 m2           16.000 TL.
2.327 m2           13.000 TL.
1.860 m2           12.000 TL.

715 m2             9.000 TL.
�HT�YAÇTAN  DOLAYI  �NANILMAZ  UYGUN

F�YATLAR….
TEL. 0216 700 22 43
CEP. 0532 400 82 85

ADRES: Halita�a Cad. Vahap Bey sok. No: 15  Kat: 4
Ayazo�lu ��han� / KADIKÖY

Ka dın lar yi ne yol ay rı mın da
Hür rem mi, Tür kân mı?
Bi lim ve Ge le cek Der gi si
Os manl� kad�nlar� ve Cum hu ri yet kad�nlar�
Bir yan da kö le, ca ri ye, odal�k ve göz de ler…

Ha rem kad�nlar�… Di �er yan da Ha li de, Sa bi ha,
Rem zi ye, Afi fe, Su at, Kâ mi le, Be hi ce, Nüz het, Zeh -
ra, Mu az zez, Ja le, Mî na, Fat ma, Ha let, Be di a, Ner -
min, Mü bec cel, Tür kân…

� Der le yen: En der Hel vac�o� lu
Pa di �ah lar�n kad�nlar� ve an ne le ri
Os manl� sa ray kad�nlar�
Kaç�r�l�yor lar, esir al�n�yor lar, kö le pa zar lar�nda

sat�l�yor lar, ha rem le re
ka pat�l�yor lar, ira de le ri -
nin d���nda pa di �ah la ra
ve bey le re su nu lu yor -
lar, feo dal dev let ler
aras� ili� ki le rin mal ze -
me si olu yor lar…

� Hazırla yan: Öz -
lem Öz de mir

An ne an ne le rin den
farkl� ya �ad�lar!

C u m  h u  r i  y e t
kad�nlar�

1923’den son ra
kad�n�n ye ri de �i� ti ül -
ke miz de. Bir kaç y�l ön -

ce söz hakk� bi le tan�nma yan kad�nlar, dok tor olup
kad�n er kek her ke si te da vi et me ye ba� lad�lar, at üs -
tün de köy köy do la�t�lar, la bo ra tu var la ra gi rip de -
ney yapt�lar, üni ver si te de kür sü kur du lar, ki tap
yazd�lar, ga ze te ç�kard�lar, mec li se gi rip emek çi le rin

hak lar�n� sa vun du lar...
Ça �a tay Ulu çay
Ha rem ‘oku lu’nda ki ‘edep ve ter bi ye ders le ri’ne

ör nek! Os manl� sa ray kad�nlar� nas�l e� le ni yor ve
e� len di ri yor?

-Os manl� dü ze ni nas�l çü rü dü?
-Dr. Hik met K�v�lc�ml�’n�n ka le min den
Top rak eko no mi sin de de re bey le� me
�da ri, si ya si, as ke ri yoz la� ma ve ir ti ca
� Pa ran tez / En der Hel vacıo� lu
Ba ha’n�n id di ana me si üze ri ne not lar
Her an se ni de ala bi li riz, suç ge rek mez!
Bu ve ben ze ri id di ana me ler tu tarl�l�k ve ger çe �i

or ta ya ç�kar mak ad�na yaz�lm�yor. As�l he def tu tuk -
la nan lar de �il; on lar üze rin den ge ri de ka lan la ra, bü -
tün top lu ma bir me saj ve ril mek is te ni yor: “Her an
se ni de ala bi li riz. Bir suç i� le mi� ol man ge rek mez.
Bu ne den le se si ni k�s, dü men su yu mu za gir.”

� Ömer Tun cer
Mü zik sa nat�ndan yo la ç�ka rak
Kül tü rel yoz la� man�n sos yo lo jik alt yap�s� üze ri -

ne. Ka pi ta list yap� an cak ”kâr ede rek
ge çim sa� la ma” ve do lay�s�yla “da ha
çok tü ket me” öl çüt le riy le de vi ne bi li -
yor. �n san�n do �al ge rek se me si olan
sa nat, “arz-ta lep” çark lar� aras�na
s�k��m��. Bu yap�n�n olu� mas�nda, tü -
ke ti ci yi ko lay ca üre ti le bi lir ola na yön -
len dir mek, ge rek se me den çok da ha
faz las�n� tü ket me si ni sa� la mak gi bi
me ka niz ma lar et ki li.

� Alp Ha mu ro� lu
Haçl� Se fer le ri son ras� Do �u ve

Do �u lu lar
Haçl� Se fer le ri Av ru pal�la ra, Ak de -

niz ile Do �u kap�s� ve yo lu nun ka -
pand���n� gös ter mi� ti. Bu nun yol açt��� ge li� me Do -
�u’ya git mek için ba� ka yol lar aran mas� ve so nu -
cun da co� ra fi ke �if ler ol du.

� Ali Ti mu çin
Kat he ri ne Mans fi eld’in dün yas�

Kat he ri ne Mans fi eld için ya zarl�k ya -
�am�n�n par ças�yd�. Has tal��� el ver di �in -
ce öz gür ce ya �ad� ve yap�tlar�n� olu� tur -
du. Kork tu �u pek ol mad�, has tal��� he -
def le ri ne ula� mas�n� en az�ndan bir öl çü -
de en gel le ye me di.

� Bi li �im Dün yasından/�z lem Gö -
zü ke le�

Ka me ra lar ne i�e ya rar?
CCTV’ler ya da Tür ki ye’de ki ad�yla

MO BE SE’ler gün geç tik çe da ha çok ha -
yat�m�za so ku lu yor. Bu gün, tra fik te h�z
kon tro lü yapt��� ya da cayd�r�c�l�k özel li -
�iy le su çu ön le di �i ni dü �ün dü �ü müz ka -
me ra lar yar�n ye ni tek no lo jik ge li� me ler ve de �i �en
bir si ya sal kon jonk tür le kar��m�za bam ba� ka bir bi -
çim de ç�ka bi lir.

� Bi lim ve Ge le cek’in ye ni say�s�nda ayr�ca,
Bi lim Gün de mi, Yay�n Dün yas�, Ma te ma tik Soh -
bet le ri, Bi li �im Dün yas�, Me rak Et tik le ri niz, Ders
Aras�, Sat ranç, Briç, Fo rum, Bul ma ca gi bi bö lüm -
ler de canl� ha ber ler, bi lim sel bil gi ler, bi lim ta ri hi öy -
kü le ri, söy le �i ler, ki tap tan�t�mlar� ve tart��ma lar yer
al�yor.

� Bi li min Ön cü le ri
� Ce mal Yıl dı rım
� Bi lim ve Ge le cek Ki tap lı �ı

On lar, in sanl���n ger çe �i
aray���nda, dü �ün ce si nin önün de ki
en gel le ri y�k�p geç ti ler. On lar, in -
sanl���n ev re ni ve do �ay� alg�lay���n�
kök ten de �i� tir di ler. On lar ev re nin
s�rlar�na er me mi zi sa� lad�lar. On lar
bi zi ato mun s�rlar�yla tan��t�rd�lar.
On lar bi li mi ya ratt�lar... U� ra�t���
geo met ri prob le mi can�na mal olan
Ar �i met...  Dün yay� ev re nin mer ke zi
ol mak tan ç�ka ran Ko per nik...  Ev re -
ni ve do �ay� ma te ma tik sel le� ti ren
Ga li le i... Do �ay� aç�kla yan ya sa -
lar�yla yep ye ni bir fi zik ku ran Nevv -
ton...  Sim yay� kim ya ya dö nü� tü ren
La vo isi er... Ev rim ku ram�n�n ba bas�

Darv vin...  Ke� fet ti �i rad yu mun kur ban� olan Ma ri e
Cu ri e...  Mad de ile ener ji aras�nda ki ba�� çö zen
Eins te in...  Atom mo de lin de dev rim ya ra tan Hei -
sen berg...  Ve bi li mi ya ra tan da ha ni ce ön cü bi lim

in san�, ya �a möy kü le ri ve bi li me
katt�klar�yla bir bir le ri ne ek le ne rek, öz -
ne le riy le an lat�lan bu bi lim ta ri hi ki -
tab�n� olu� tur du lar...

� 50 So ru da Gö re li lik Ku ram -
la rı

� �b ra him Se miz
� Bi lim ve Ge le cek Ki tap lı �ı
Bi lim ve Ge le cek Ki tapl��� 50 So -

ru da di zi si, bi li min te mel ku ram lar�n�
ve ki mi alan lar�n�, po pü ler ve te mel
dü zey de an la tan ki tap lar dan olu �u -
yor.   Bo �a zi çi Üni ver si te si Fi zik Bö -
lü mü ö� re tim üye si �b ra him Se miz,

di zi nin “50 So ru da Gö re li lik ku ram lar�” adl� ki -
tab�nda özel ve ge nel gö re li lik ku ram lar�n� her ke sin
il gi si ni çe ke bi le cek bi çim de an lat�yor. Özel ve ge nel
gö re li lik ku ram lar�, in sa no� lu nun ev re ne bak���n�
de �i� tir mi�, dev rim sel ye ni lik ler ge tir mi� tir. Sez dir -
di �i dü �ün sel ufuk lar la da bi li min en he ye can ve ri ci
ko nu lar�ndand�r. Se miz ki tab�nda, bu ku ram lar� her -
ke sin an la ya bi le ce �i sa de lik te an lat mak ve met ni
"sü rük le yi ci" ha le ge tir mek için her tür lü araç tan,
ör ne �in ev ren bi lim den bi lim kur gu ya uza nan s�ra
d��� te ma lar dan ya rar lan�yor.   Ya zar�n, ko nu yu en
ba sit çer çe ve den ba� la ya rak ge ni� le tir ken geç ti �i
ki mi so ru lar �öy le:  Ga li le o gö re li li �iy le Eins te in özel
gö re li li �i nin ili� ki si ne? Ya Eins te in'�n New ton'u
yanl��lad��� gi bi yar�n bi ri si de Eins te in'� yanl��lar sa?
New ton'un ha re ket ya sa lar� ne dir; ve ba salg�n� sa -
ye sin de bu lun duk lar� do� ru mu dur? Özel gö re li li �in
ne si özel? I��k h�z� ne den göz lem ci ye gö re de �i� -
mez? Za man gen le� me si ne dir; h�zl� gi de rek genç
ka la bi lir mi yim? Uzay-za man ne dir? Küt le ile ener ji
aras�nda ne ili� ki var? I��ktan h�zl� gi den nes ne ler
ola bi lir mi? "Ge nel çe kim kuv ve ti" asl�nda yok mu?
E� ri uzay-za man ne de mek? Ev re nin gen le� me si
ne de mek? Ne re ye do� ru gen le �i yor? Her �ey mi
gen le �i yor? Ben de gen le �i yor mu yum? Ka ra de lik
ne dir? Ka ra de lik ba� ka ev ren le re ya da ev re nin
uzak kö �e le ri ne ge çit ola bi lir mi? Ne ola cak bu ev -
re nin ha li? Bu bil gi ler ne i�i me ya ra ya cak

� Bi lim ve Ge le cek Der gi si
Ad res: Ca fe ra �a Ma hal le si, Mo da Cad de si,

Zu hal So kak, No: 9/1 Kad�köy-�s tan bul
Tel.: 0216-349 71 72 ve 0216-345 26 14
www.bi lim ve ge le cek.com.tr

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

Ataşehir’de Deniz Gezmiş Parkı açıldı

● Nusret KARACA

�
s tan bul Kadköy Li se si’nin ge le nek sel 15. Kül -
tür-Sa nat �en li �i tüm hzyla sü rü yor. Mo da’da -
ki kök lü ku ru mun Basn-Yayn Ku lü bü ve Re -

sim Fo to� rafçlk Ku lü bü’nün or tak la �a gi ri �im le -
riy le ger çek le� tir di �i son et kin lik bir fo to� raf gös -
te ri si ol du. Bu et kin li �in ko nu �u ise sa va� fo to� raf -
lar ve Gü ney Kut bu pro je siy le Ha kan Ku muk ol -
du. Li se nin kon fe rans sa lo nun da ö� ren ci le re gez di -
�i yer ler, ya �adklar ve çek ti �i fo to� raf lar ile bil gi -
ler ak ta ran Ha kan Ku muk sa lon da ki le re ayrca gör -
sel bir �ö len sun du. Ken di si ne yö nel ti len so ru lar
da yantla yan Ha kan Ku muk, bu çal�ma lar ya par -
ken çe �it li zor luk lar la kar�la�t�n an cak se ve rek

yapt� i�i do laysyla bun lar gö rün tü le mek ten
vaz geç me ye ce �i ni ge le cek ku �ak la ra bir bel ge ola -
rak ka la ca�n vur gu lad.

Et kin lik so nun da bir ko nu� ma ya pan okul mü -
dü rü Ah met Fi gan kap lan, Ha kan Ku muk’u okul da
a�rla mak tan mut lu luk duy du �u nu ve bu tip et kin -
lik le re ku cak açan ö� ret men ve ö� ren ci le re her za -
man des tek ola ca�n be lirt ti.

Basn-Yayn Ku lü bü Ba� kan Ka an Genç ve
Ba� kan Yardmcs �rem Al da hazrladklarHa kan
Ku muk tantm slaytn iz le yi ci le re su na rak sa natç
hakknda ayrntl bil gi ler ver di ler.

Et kin lik, okul ai le bir li �i nin sa nat ç� ya an� ola -
rak ver di �i bel ge ile al k�� lar ara s�n da so na er di. 

Kadıköy Lisesi’nin gazeteci konuğu vardı
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● Gökçe UYGUN

Bu gün ler de viz yo na ye ni bir film gir di; Kay be -
den ler Ku lü bü... 1990’l� y�l la r�n so nun da Kent
FM’de yap t�k la r� rad yo prog ra m�y la ef sa ne

olan Ka an Çay dam l� ve Me te Avun duk’un öy kü sün -
den uyar la nan bu fil mi siz le re ta n�t ma m� z�n ne de ni ise
Ka d� köy'le ya k�n dan ili� ki li ol ma s�. Zi ra, fil min kah -
ra man la r�n dan Me te, Ka d� köy’de bar i� le ti yor mu� za -
ma n�n da. Fil min kah ra man la r�n�n hi kâ ye si de za ten
bü yük oran da bu bar da ge çi yor. �ki li, ay r� ca rad yo
prog ram la r� n� da her se fe rin de “Ha ya t� ve ka d�n la r�
hâ lâ da ha ö� ren mek te ol duk la r� Ka d� köy so kak la r� na”
ad� yor lar m��. 

�� te bu ne den ler le fil min ön gös te ri mi geç ti �i -
miz gün ler de Ka d� köy Rexx Si ne ma s�'nda ger çek -

le� ti ril di. Ga ze te Ka d� köy ola rak da vet li ol -
du �u muz gös te rim de, yö net men ve oyun cu -
lar fil mi hep be ra ber iz le di ler. 

■ �A �IR TI CI VE E� LEN CE L�...
Ge le lim Kay be den ler Ku lü bü'nün fil min

de tay la r� na; yö net men li �i ni Tol ga Ör nek'in

yap t� �� film de ba� rol le ri ni Ne jat �� ler (Ka an), Yi -
�it Öz �e ner (Me te) ve Ahu Türk pen çe (Zey nep)
pay la �� yor. Bu isim le re, �dil F� rat, R� za Ko ca o� lu
ve Ser ra Y�l maz e� lik edi yor. Fil min  se nar yo su
da Tol ga Ör nek ve Meh met Ada Öz te kin ta ra f�n -
dan ka le me al�n d�. Güç lü, �a ��r t� c� ve mi zah do lu
bir öy kü ye sa hip olan fil min ko nu su ise özet le
�öy le; al ter na tif ki tap lar ba san bir ya y� ne vi nin sa -
hi bi olan Ka an ile Ka d� köy’de bar i� le ten, çok s� -
k� bir plak ve efe me ra ko lek si yo ne ri olan Me te,
90’l� y�l la r�n ikin ci ya r� s�n da, san ki bir yer de otur -
mu� ko nu �u yor lar m�� ve kim se nin bun dan ha be ri
yok mu� gi bi bir rad yo prog ra m� yap ma ya ba� lar -
lar. Yap t�k la r� prog ram za man için de hem on la r�n
hem de din le yen le rin ha ya t� n� de �i� ti re cek tir.
Prog ra m�n �öh re ti h�z la ya y� l�r ken Ka an ve Me te
es ki ha yat la r� na ay nen de vam eder ler. Her gün
ba� ka ka d�n lar la yal n�z l� �� n� gi der me ye ça l� �an
Ka an, ara d� �� a� k� Zey nep’de bu lur ve bu a� k� tut -
kuy la ya �a ma ya ça l� ��r; ara la r�n da ki ha yat gö rü �ü
fark l� l� �� na ra� men... Bu ara da her ke sin “ken di
kay b� n�” bul du �u “Kay be den ler Ku lü bü”, top lu -
mun fark l� ke si min den in san la r� bi ra ra ya ge ti re rek
ade ta bir ‘or tak ma hal le’de bu lu� tu rur. Ken di yal -
n�z l�k la r�y la bi le dal ga ge çen, sis te me her gün
ba� kal d� ran,  ha ya t�n k� y� s�n da ya �a yan Ka an ve
Me te’nin renk li ha yat la r� n� yan s� tan prog ra m�n
tut kun la r�, ‘Kay be den ler Ku lü bü’nün üye le ri dir
ar t�k…

Ba� ta Ka d� köy lü ler ol mak üze re bir çok �s tan -
bul lu’nun bir za man lar mü da vi mi ol du �u bu rad -
yo prog ra m� n�n öy kü sü nü be yaz per de de iz le mek
is ter se niz, bu yu run si ne ma ya...

Ka d� köy’ün en uzun ve en gü zel
cad de le rin den bi ri olan Ba� -
dat Cad de si üze rin de dört

mev sim sa nat la iç içe ol mak is te yen -
le ri ye ni bir me kân kar �� l� yor: Dört
Mev sim Sa nat. K� sa ca DM Sa nat
ola rak bi li nen bu me kan da ço cuk lar -
dan ye ti� kin le re, ama tör ler den pro fes -
yo nel le re bir çok ke si min ih ti ya c� n� kar �� -
la ya cak ni te lik te e�i tim ler ve ri li yor, bu lu� ma -
lar dü zen le ni yor. DM Sa nat, Ka d� köy lü le rin ya �a m� -
na ye ni bir so luk ka t� yor.
■ ÇO CUK LA RI HAF TA SO NUN DA

B�R B� R�N DEN GÜ ZEL
AK T� V� TE LER BEK L� YOR

DM Sa nat, haf ta son la r� ço cuk la ra bir -
bi rin den il ginç ak ti vi te ler le çe �it li dal lar da
ken di le ri ni ge li� tir me le ri ni sa� la ya cak ak ti -
vi te ler su nu yor. Cu mar te si ve Pa zar gün le -
ri  ye ni ba� la ya cak ak ti vi te ler ara s�n da, sat -
ranç, ya ra t� c� dra ma, re sim, ço cuk ko ro su,
ço cuk dan s� ve kuk la ya p�m atöl ye le ri gi bi
4 – 17 ya� ara s� tüm ço cuk ve genç le rin ya -
rar la na bi le ce �i prog ram lar bu lu nu yor. Yi -
ne haf ta son la r� top lu eko no mik gi tar, pi ya -
no, yan flüt ve man do lin atöl ye le ri ço cuk la r� bek li yor.

■ DM SA NAT’TA YE T�� K�N ATÖL YE LE R�
DM Sa nat’ta ö� ren me yi ar zu et ti �i niz ne re dey se

her ens trü man için bir e�it men bu lu nu yor. �s ter klar net
ö� ren mek is te yin is ter akor de on ve ya sak sa fon…

Bun lar ol maz sa gi tar ve ya pi ya no ya da ke man, trom -
pet, yan flüt... Ye ter ki siz is te yin!

Ye ti� kin le rin sa nat ala n�n da bek len ti le ri ni göz
önü ne bu lun du ran DM Sa nat, bün ye sin de uz man e�it -
men le rin de ne ti min de sa nat sal ve kül tü rel ko nu lar da
fark l� atöl ye ler bu lun du ru yor. 

DM Sa nat, pro fes yo nel e�i tim al mak is te yen le re
ve ya gün de lik ha ya t�n tek dü ze li �i ne ça re ara yan la ra,
iç le rin de ki sa nat sal ye te nek le ri ke� fet me yi bek le yen -
le re, özel ho bi ler edin mek is te yen her ke se bir bi rin den

fark l� atöl ye ler le hiz met ve ri yor.
DM Sa nat’ta bir yan dan kon ser va tu -

ar�n, üni ver si te ve li se le rin Gü zel Sa -
nat lar Bö lüm le ri ne ha z�r l�k e�i tim le -

ri ve ri lir ken di �er yan dan Ti yat ro
bö lü mü ne ha z�r l�k, Dra ma tik Ya -
zar l�k Bö lü mü ne ha z�r l�k ve �an
Bö lü mü ne ha z�r l�k gi bi e�i tim ler
al mak müm kün. Gü zel Ko nu� ma

sa na t� n�n öz de� le di �i dik si yon atöl -
ye sin de ak� c� ve an la �� l�r ko nu� ma,

ken di ni zi et ki li ifa de ede bil me, top lu -
luk önün de ko nu �ur ken he ye ca n� n� z� kon -

trol ede bil me, se si ni zi ve be den di li ni zi et ki li bir
bi çim de kul la na bil me be ce ri le ri ka za n� yor -
su nuz. 

■ SE NAR YO VE
KI SA F�LM ATÖL YE S�

Se nar yo ve K� sa Film Ya zar l� �� Atöl ye -
si ise öne ç� kan di �er bir e�i tim ala n�. DM
Sa nat bün ye sin de olu� tu ru lan K� sa Film
Atöl ye si’nin ka t� l�m c� la r�, sa de ce 3 ay l�k bir
e�i ti min so nun da, ken di öy kü le ri ni ken di
çe ke cek le ri gö rün tü ler le an la ta bi le cek dü ze -
ye ula� m�� olu yor lar. �u s� ra lar da de vam
eden atöl ye de, ka t� l�m c� lar e�i tim le ri ni teo -
rik ve uy gu la ma l� ola rak sür dür mek te ve
e�i tim sü re ci nin so nun da ken di le ri nin çek -

mi� ola cak la r� k� sa fil min ser gi le ne ce �i da ve ti sa b�r -
s�z l�k la bek le mek te ler.

Ye te ne �i ni ke� fet mek is te yen gen ci ya� l� s� tüm
ama tör le re yö ne lik Ti yat ro Ho bi Atöl ye si ise sa nat se -
ver le rin di �er bir il gi ala n�. Bu ra da ka t� l�m c� la ra do -

�aç la ma, ses-ko nu� ma, rol-mi mik, ro le ha z�r l�k, oyun
in ce le me ve ele� ti ri gi bi e�i tim ler ve ri li yor. Dör der ay -
l�k pe ri yot lar ha lin de sü ren Ti yat ro Ho bi Gru bu’nun
ça l�� ma la r� ise ç� ka ra cak la r� oyu nun sah ne len me siy le
so na eri yor.

■ GÜN DÜZ YO GA GE CE DANS
DM Sa nat’�n id di al� ol du �u di �er bir atöl ye de

“Ye ti� kin Dra ma Atöl ye si”. Atöl ye de gün de lik ha ya -
t�n ko �u� tur ma ca s� ve mo no ton lu �u için de t� ka nan
ben li �i mi zi ve ile ti �im be ce ri le ri mi zi ge li� tir me yi
amaç la yan “Ye ti� kin le re Yö ne lik Ya ra t� c� Dra ma”
ders le rin de ka t� l�m c� lar fi zik sel, zi hin sel ve duy gu sal
ifa de le ri ni ge li� tir me be ce ri le ri ka za n� yor lar.

DM Sa nat’t�n me kân la r� gün düz le ri yo ga ve pi la -
tes gi bi be den ve ruh sa� l� �� na önem ve ren le rin, ak -

�am la r� ise dans se ver le rin bu lu� ma nok ta s�. 
DM Sa nat’�n Dans Atöl ye le ri’nde her ke se dans

e�i ti mi ve ril mek te. Çün kü on la r�n di �er bir slo ga n� da
“Her kes Dans Ede bi lir”. Bu ra da La tin (Sal sa), Or yan -
tal, Ro man, Tan go, Dü �ün Dan s�, Sir ta ki, Mo dern
Dans, Hip-Hop, Sa lon Dans la r�, Po wer La tin ve Fit -
ness Dan s� gi bi gü nü müz po pü ler dans la r� n� ö� ren mek
müm kün.

Dört Mev sim Sa nat Atöl ye le ri:
Ba� dat Cad de si, Or taç lar Apt. No: 291

Kat:3 D.5 Cad de bos tan 
Tel: 0216 467 50 80- 0532 612 86 56

www.dmsa nat.com
in fo@dmsa nat.com

�in as l� na ba kar s� n�z �n gil te re di ye bir dev -
let bi le yok tur. Ama fut bol maç la r�n da ta -
raf tar lar mil li ta k�m la r� n� ‘Eng land-Eng land’
di ye tem po tu ta rak al k�� lar lar. 240 bin ki lo -

met re ka re lik ada da ki dev le tin ad� �n gil te re de �il
‘Bü yük Bri tan ya ve Ku zey �r lan da Bir le �ik Kral l� -
��’d�r. De mek ki ‘de mok ra si nin be �i �i’ de nen bu
ül ke de i�in �ek li ne ba kar sa n�z de mok ra si de
yok tur, mo nar �i var d�r.

Yi ne i�in �ek li ne ba kar sa n�z, bir hu kuk dev le -
ti sa y� lan Bü yük Bri tan ya Kral l� ��’nda, ya ni biz le -
rin �n gil te re de di �i mem le ket te ya z� l� bir ‘Ana ya -
sa’ yok tur. Ne bir si ya si par ti, ne de çok s� k� en -
te lek tü el ler (!) hal k�n kar �� s� na “ana ya sa ya pa ca -
��z, hal k� m� z� bir ana ya sa ya ka vu� tu ra ca ��z” di -
ye ç�k ma m�� t�r, ç� ka ca �� da yok tur. ��in as l� na bir
ke re da ha ba kar sa n�z, bu ül ke Av ru pa ül ke si ka -
bul edi lir ama on lar ve ulus la ra ra s� ter mi no lo ji
‘k� ta Av ru pa s�’ di ye rek, �n gi liz ada s� n� usul ca ve
dik kat li ce ay� r� ve rir ler… Av ru pa ol ma d� �� n� her -
hal de tan r� söy let mi� tir (!)

Bu ül ke nin ba ��m s�z l�k, ya ni mil li gü nü nü tak -
vim de arar sa n�z, bo �u na yo ru lur su nuz. Çün kü
�n gil te re’nin mil li gü nü de yok tur. Pe ki si ya sal re -
ji min; �u me� hur me� ru ti yet li, kral l� yö ne ti min
ku ru lu� ta ri hi var m� d�r? O da yok tur. Ama mil li
mar� la r� var d�r ve ad� ‘Tan r� Kra l� (Kra li çe yi) Ko -
ru sun’dur. Ta bi i kra l�n ya da kra li çe nin de gö re vi
‘Ada’y� ko ru mak t�r. Kra li çe le ri, kral la r�n dan da
ün lü dür. Kra li çe le rin çok uzun ya �a d�k la r� na ve
y�l lar ca hü küm sür dük le ri ne ta n�k olu yo ruz. Bi -
rin ci Eli za beth uzun sal ta nat y�l la r�n da 16. yüz y�l
son la r�n da �n gil te re’yi Bri tan ya Ada s�’n�n d� �� na
ta �� y�p, ok ya nus la ra ve öte si ne yay m��; yer kü re -
si nin her bir ya n�n da kü çük ada ya ba� l� kü çük lü
bü yük lü ül ke ler den olu �an yay g�n ve üze rin de
gü ne� bat ma yan �m pa ra tor luk’u kur mu� tur…
Bir ba� ka kra li çe; ‘Vic to ri a’ ise 19. yüz y�l dün ya -
s� na dam ga s� n� vur mu�; ko ca Hin dis tan’� ege -
men li �i ne al mak la kal ma m��, yer yü zün de ki ilk
met ro sis te mi ni de Lon dra’ya yer le� tir di �i gi bi,
ne ok la sik an la y�� ta ki bir �e hir ve mi mar l�k ey le -
mi ne de ‘Vic to ri en’ us lup di ye onun ad� ve ril mi� -
tir. �im di ki Kra li çe �kin ci Eli za beth ise, tan r� uzun
ömür ver sin, el li be� y�l d�r sa ra y�n da otu rup ül ke -
si ni ve dün ya y� göz le mek te dir.

�n gi liz si ya se ti ni ve I. Eli za beth’ten iti ba ren
olu �an ül ke ler yel pa ze si nin yö ne ti mi ni dü zen le -
yen ‘�n gi liz ak l�’ dai ma dün ya y� göz le di, ‘Ada’n�n
ç� kar la r� n� d�� den ge le ri gö ze te rek kol la d�. Dai ma
özen le, dik kat le ba� l� kal d� �� po li tik stra te ji ise,
her han gi bir ül ke nin �n gil te re’den da ha kud ret li
bir du ru ma gel me me si ol mu� tur. �l kin, ok ya nus -
la ra aç� lan, ye ni sö mür ge ler edi nen ve Av ru -
pa’da ön de olan �s pan ya’y� 16. yüz y� l�n so nun da
dur dur du ve de niz ege men li �i ni ele ge çir di.  ‘De -
niz le re hâ kim olan, dün ya ya hâ kim olur’ il ke si ni
�n gi liz ak l� in san l� �a f� s�l da m�� t�r. Da ha son ra Na -
pol yon Bo ne par te’�n k� ta ya ege men li �i ne ve
güç lü Fran sa he de fi ne kar �� ç� kan, Bo na par te’a
kar �� ba z� Av ru pa ül ke le ri ni ör güt le yen ve onu
so nun da di ze ge ti ren yi ne �n gi liz ak l� d�r. Ün lü
Fran s�z dev let ada m�, hem kral l�k hem de Cum -
hu ri yet Fran sa s�’nda Ba� ba kan l�k ve D� �i� le ri
Ba kan l� �� ya pan Tal ley rand; güç lü Ge ne ral Bo -
na par te’a “… ek se lans, gu ru ru �s pan yol lar’a b� -
ra k�n; �n gi liz ler’in eli ni s� k�n” di ye bo �u na söy le -
me mi� tir.

�u ya� l� ve bin bir de ne yim den geç mi� dün -
ya da, pet ro lü ilk kok la y�p ak l� na ak�l ka tan da yi -
ne �n gi liz ler’dir. Pet rol �n gi liz ak l� n�n ci la s� ol mu� -
tur. Bü tün si ya si güç le rin Av ru pa’da top lan d� �� o
za man la r�n dün ya s�n da, güç pay la �� m� se be biy -
le gi ri �i len Bi rin ci ve �kin ci Dün ya Sa va� la r�’nda
da bü yük güç ol ma ama c�n da ki Al man ya’ya kar -
�� ör güt len me yi �n gi liz ak l� dü zen le mi� tir. Bi rin ci
Sa va� so nun da, Or ta do �u’da son de re ce özen -
li ve an lam l� yep ye ni s� n�r lar çi ze rek, yep ye ni
dev let ler dü zen le yip ku ran da �n gi liz ak l� d�r.

Ama ha yat yü rü yor, za man ge çi yor ve dün ya
co� raf ya s�n da yer tu tan ye ni ye ni si ya si odak lar,
dev let ler ta ri hi ak� �a ka t� l� yor. �bn-i Hal dun’un te -
ori sin ce, bü yük güç le rin ‘yük se li� ve dü �ü�’ gra -
fi �i �n gil te re için de i� li yor. Ar t�k II. Sa va�’tan,
1945’ten son ra, üze rin de gü ne �in bat ma d� �� im -
pa ra tor lu �un ken di si gi dip, ‘vah’� kal m�� sa da
sa k�n kü çüm se me yin. Bü tün sö mür ge ler git mi� -
tir ama bil gi bi ri ki mi ve ak�l, Bri tan ya Ada s�’n�n
ka sa s�n da dur mak ta d�r. �ki bu çuk as�r dün ya y�
çok da fark et tir me den ve faz la ür küt me den
yön len di ren, bin bir de ne yim le bes len mi�, do -
nan m�� olan ak�l her ke se ve özel lik le de dün ya y�
yö net me id di as�n da olan la ra son de re ce la z�m -
d�r… Bü yük dip lo mat Tal ley rand’�n Na pol yon’a
söy le di �i söz le ri ha t�r la ta l�m.. �n gi liz ak l� da gu ru -
ra ka p�l ma m��; he men Ame ri ka Bir le �ik Dev let le -
ri’nin eli ni s�k m�� t�r; çün kü ak�l, boy nu zun ku la ��
geç ti �i ni tes pit et mi� tir.

Ada ken di ka bu �u na çe kil mi� tir ama ak l� et -
kin bir ‘mü �a vir’ ola rak mil let le ra ra s� bit mez tü -
ken mez sa va ��m lar da gö rev li dir. Av ru pa l�’d�r ve
AB’nin ba� üye le rin den dir. Bü tün k� ta ye ni pa ra
sis te mi ne; ‘eu ro-av ro’ya geç mi� tir ama �n gi liz
ak l�, Ada’y� ‘ster ling’ de tut mu� tur. Çok az in san -
la ve az pa ray la yüz y�l lar ca ken di d� ��n da ki bü -
yük in san kit le le ri ni yö net me si ni be cer mi� Ada,
bun la r� kay bet mi� an cak ben li �i ni ve ak l� n� ko ru -
mu� tur.

Unut ma ya l�m, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ku ru -
lu� se ne di Lo zan Söz le� me si de �n gi liz ler le im -
za lan m�� t�r.  �n gil te re bu söz le� me yi çok be nim -
se me se de, ak l�y la ka bul et mi� tir. Tür ki ye’de ba -
z� siv ri ak�l l� lar ve çok bil mi� ler, Mus ta fa Ke mal’i
de ‘�n gi liz ci’ di ye ni te le mi� ler dir. So �uk kan l� l�k,
öl çü lü ve den ge li ol mak, ger çek çi lik ak l�n özel lik -
le rin den dir. Ku� ku suz Mus ta fa Ke mal Pa �a �n gi -
liz ci fi lan hiç de �il dir. Ama in san l� ��, dün ya y� �n -
gi liz ak l� gi bi ak�l la al g� la d�. Za ten �n gi liz ler de,
bir çok Ba t� l� da onu bu se bep le sev mez ler. Ba t� -
l�, ger çek ten Ba t� l� ola n� de �il, Ba t� c� ola n� se ver.

�n gi liz si ci miy le ce za gör me mek için, �n gi liz
ak l�y la dü �ü nüp ya �a mak ta fay da var d�r.

Murat  KATOĞLU
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Ga ze te ci-ya zar En ver Ay se ver Ka d� köy lü -
ler’le bu lu� tu. 26 Mart Cu mar te si gü nü Ka -
d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -

ke zi (CKM) Sa nat Kü tüp ha ne si ta ra f�n dan dü zen le -
nen et kin lik te ön ce ko nu� ma ya pan En ver Ay se ver
ar d�n dan ki ta b� n� im za la d�. 

Yo �un il giy le kar �� la nan ve ko nu� ma la r� s�k
s�k al k�� lar la ke si len Ay se ver, ob jek tif ba k�� aç� s�
ne de niy le za man za man tep ki de al d�. As l�n da ede -
bi yat, ki tap ve ya ha yat tan ko nu� ma y� ter cih et ti �i ni
an cak ya �a n� lan sü re cin ken di si ni bi raz da ha si ya set
ko nu� ma ya yö nelt ti �i ni ifa de eden Ay se ver, sa lo -
nun yet me di �i ni gö rün ce, “Bu sa lon iyi ol mu�. Ha -
mam s� cak l� �� ol sun ki ka n� m�z kay na s�n” di ye es -
pri yap t�. Ko nu� ma s�n da ka d�n la r�n Tür ki ye’de ki

ko nu mu na önem li oran da yer
ve ren Ay se ver, Tür ki ye Bü yük
Mil let Mec li si’nde ka d� n�n yüz -
de 50 ora n�n da tem sil edil me si -
nin ge rek li li �i ne vur gu yap t�. Es -
pri li ve ak� c� ko nu� ma la r�n da za -
man za man top lum sal ger çek le ri de
es pri li bir dil le ak ta ran Ay se ver, ka -

d�n lar gü nün de ka r� s� na, sev gi li si ne, an ne si ne
ça ma ��r ma ki ne si, dü dük lü ten ce re gi bi he di -
ye le rin al�n ma s� n�n ve bun la r�n he di ye di ye
su nul ma s� n�n tra ji-ko mik ol du �u nu ifa de et ti.
Ka d�n la r�n si ya set te tem si li nin art ma s� n�n ül ke
için de ar t� bir ka za n�m ola ca �� n� söy le yen
Ay se ver, ka d�n la r�n da ha dik ve di renç li du ra -
bil di �i ni, bu yüz den par la men to ya gir me le ri
ge rek ti �i ni be lirt ti. Ha ya ta ka t�l m��, oku mu�,
yaz m�� ka d�n la r� si ya set te is te dik le ri ni söy le -
yen Ay se ver, se çim den ba �a r�y la ç�k mak için
ya p�l ma s� ge re ken le re yer ver di �i ko nu� ma -
s�n da, “Öte ki le� ti ri ci di li ko nu� ma ya ca ��z.

Gö nül le ri ka za na ca ��z. Tür ki ye’de ya �a yan
tüm kar de� le ri mi zin te mi na t� y�z. CHP
Tür ki ye’nin par ti si ol du �u nu mut la ka ve
mut la ka gös te re cek tir. Mut la ka bi rin ci
par ti ola rak san d�k tan ç� ka ca ��z” de di.  

CHP’nin pro je le ri nin ol du �u nu, ken -
di le ri ne kay na ��n ne re ler den sa� la na ca �� -

n�n da so rul du �u nu be lir ten Ay se ver,
“Kay nak da var. Kay nak, ül ke min üret ti �i

de �er ler dir” de di.

Ay se ver, okur la r�y la bu lu� tu

KADIKÖY’DE SANATLA DOLU BiR MERKEZ:

DÖRT MEVSiM SANATDÖRT MEVSiM SANATDÖRT MEVSiM SANATDÖRT MEVSiM SANATDÖRT MEVSiM SANATDÖRT MEVSiM SANAT
Evrensel bir de�er olan sanatı, ça�da� sanat anlayı�ıyla yorumlayan

Dört Mevsim Sanat Atölyesi, ‘Sanat, ya�amı insanile�tiren bir
olgudur’ sloganıyla tüm sanatseverleri kucaklayarak Kadıköy’ün

kültür ve sanat dünyasına renk katıyor.
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Mustafa Ceceli
şarkılarını

Kadıköylüler
için söyledi

Optimum Outlet Ana
Sponsorlu�unda

gerçekle�en Mustafa
Ceceli konserine
hayranlar�n�n ilgisi

büyük oldu. Matine
216 adl� mekânda

gerçekle�en konserde
Ceceli’yi dinlemek için

sanat ve televizyon
dünyas�ndan birçok
ünlü isim de haz�r

bulundu. 
Yakla��k 2 bin 500

ki�inin kat�ld���
konserde birbiri ard�na
en sevilen �ark�lar�n�
seslendiren Mustafa

Ceceli sevenlerini
e�lencenin ve
romantizmin

doruklar�na ç�kard�. 
Mustafa Ceceli’yi

dinlemeye gelenler
aras�nda bulunan ünlü
�ark�c� Meyra konserin
2. yar�s�nda sahneye

ç�karak Mustafa Ceceli
ile “A�lad�n ya” isimli
�ark�s�nda düet yapt�.

Konserin ana
sponsoru olan

Optimum Outlet’in
stand�n� ziyaret eden

izleyiciler ücretsiz
sinema ve buz pateni

bileti ile al��veri�
merkezi içinde

bulunan restaurant ve cafelerden ücretsiz
yararlanma f�rsat� yakalarken ayn� zamanda
baz� markalardan indirim çekleri kazand�lar.

‘Optimum Outlet
ile Yıldızlar
Anadolu

Yakası’nda’
konserlerinin

sıradaki konu�u
olan Mustafa

Ceceli, FB Matine
216’da verdi�i

konserle
Kadıköylülere

keyifli bir ak�am
ya�attı.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde
okurlarıyla bulu�an gazeteci-
yazar Enver Aysever, Türkiye

gündemine ili�kin çarpıcı
açıklamalar yaptı. 

Kaybedenler Kulübü Kad�köy’de 
Tolga Örnek, yeni filmi ‘Kaybedenler Kulübü’nde aykırı, e�lenceli, ba�kaldırı

dolu hayatlara sahip iki radyo programı yapımcısının hayatlarını beyaz perdeye
aktarıyor. Filmin Kadıköy'le olan ba�ını merak ediyorsanız, haberimizi okuyun...
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KA DI KÖY’DEN

� SERG� VE F�LM
GÖSTER�M�
� “Al Gözüm Seyreyle”
Güne� Karabuda’nın Ya�ar Kemal
Foto�rafları: 1956–2010
Caddebostan Kültür Merkezi Görsel
Sanatlar Yönetmenli�i, özel bir etkinli�e
imza at�yor. Usta yazar Ya�ar Kemal’in
ya�am�na tan�kl�k etmi� foto�raflar “Al
Gözüm Seyreyle” ad�yla CKM’de
sergilenecek. Belgeselci, gazeteci ve
yazar Güne� Karabuda’n�n objektifinden
50 y�ll�k bir dostlu�un izlerine tan�k
olabilece�imiz sergide, Ya�ar Kemal’in
�stanbul, Paris, Adana gibi farkl�
�ehirlerde, kimi zaman tek, kimi zaman
Abidin Dino, Sabahattin Eyübo�lu,
Cengiz Aytmatov gibi sanatç�larla
çekilmi� foto�raflar�n� görmek mümkün.
Sergide, Güne� Karabuda’n�n
foto�raflar�na Ya�ar Kemal’in metinleri
e�lik ediyor. Sergide ayr�ca Güne�
Karabuda’n�n çekti�i 1975 tarihli “Ya�ar
Kemal Belgeseli” de yer al�yor. Belgesel,
yazar�n ya�am öyküsünü, �stanbul’daki
ya�am�n� ve y�llar sonra romanlar�n�n
Çukurovas�’na ve do�du�u köy olan
Hemite’ye dönü�ünü anlat�yor. 8 Nisan
Cuma günü aç�lacak olan sergi 15
May�s’a kadar CKM’de görülebilecek.
www.ckm.gen.tr
� “Yılanı Öldürseler” Filmi Özel
Gösterimi
Al Gözüm Seyreyle-Güne� Karabuda’n�n
Ya�ar Kemal Foto�raflar� sergisi
kapsam�nda 9 Nisan Cumartesi günü
saat 15.00’de “Y�lan� Öldürseler” adl� film
gösterilecek. Ya�ar Kemal’in ayn� adl�
roman�ndan sinemaya uyarlanan filmin
bu özel gösterimine ba�ta Ya�ar Kemal
olmak üzere filmin yönetmeni ve ba�rol
oyuncusu Türkan �oray, görüntü
yönetmeni Güne� Karabuda, filmin
müziklerini yapan Zülfü Livaneli, filmin
yap�mc�s� Abdurrahman Keskiner, Talat
Bulut ve pek çok davetli kat�lacak. Ya�ar
Kemal’in film gösteriminin ard�ndan
sevenleriyle bulu�aca�� bu etkinli�i
kaç�rmay�n. www.ckm.gen.tr

� T�YATRO
� Marat-Sade
Oyun, 1808 y�l�nda, Marquis de Sade’�n
kapat�ld��� Charenton Ak�l Hastanesi’nde
geçiyor ve ak�l hastalar� taraf�ndan
oynanmas� için Marquis de Sade
taraf�ndan yaz�lan bir oyun metninin,
hastane yöneticileri ve seçkin bir seyirci
kitlesine oynan���n� anlat�yor. Peter
Weiss’�n yazd��� Rag�p Yavuz’un

yönetti�i oyun, 6–10 Nisan 2011 tarihleri
aras�nda Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi’nde seyirciyle bulu�acak. 
� Sözcükler Can Yücel’i Özler
Tiyatro Simurg, Can Yücel’in
yap�tlar�ndan, an�lar�ndan ve ona dair
anekdotlardan yola ç�k�larak kaleme
al�nm�� “Sözcükler Can Yücel’i Özler”
adl� oyunu sergiliyor. Can Yücel’in
ya�ama ve sanata mizahla bak���n� konu
alan oyunu Mehmet Esato�lu derledi,
yazd� ve yönetti. Bilgesu Ataman ve
Mehmet Esato�lu’nun sergiledikleri oyun,
1 Nisan Cuma günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. www.bmkm.gen.tr
� Leyla’nın Evi
Zülfü Livaneli’nin ayn� adl�, 60 bask�
yapm��, sevilen roman�ndan uyarlanan,
Nedim Saban’�n yönetti�i, “Leyla’n�n Evi”
adl� oyunda Celile Toyon, Ayça Varl�er,
Volkan Severcan gibi usta oyuncular�n
ba�rolünü payla�t��� müzikli oyunun
dekor tasar�m�na Nurullah Tuncer,
müziklerine Livaneli imza at�yor.

Oyununda evi elinden al�nan Leyla’n�n
�ahs�nda Osmanl�’dan günümüze
�stanbul’un dönü�ümü, göçmenlik,
mülkiyet haklar�, ku�ak ve kültür
çat��malar�, birbirini hiç tan�mayan üç ayr�
karakterin ya�amlar�n�n kesi�mesi
üzerinden anlat�l�yor. Oyun 1 Nisan
Cuma günü saat 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi Gönül- Gazanfer Özcan
Sahnesi’nde. www.kkm.gen.tr
� Özel Hayatlar
Noel Coward’�n yazd��� Gencay
Gürün’ün Türkçeye çevirdi�i, Cihan
Ünal’�n yönetip ayn� zamanda oynad���
oyunda; Hande Ataizi, �encan Güleryüz
ve Burcu Kazbek yer al�yor. Özel
Hayatlar’da iki yeni evli çiftin balay� için
seçtikleri otelde, yan yana odalarda
ba�lar�na gelenler ve onlar� bekleyen
büyük sürpriz h�zl� bir tempoda
sergileniyor. Tiyatro �stanbul’un
sahneledi�i oyun, 2 Nisan Cumartesi
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. www.ckm.gen.tr
� Godot’yu Beklerken
Samuel Beckett’in o çok ünlü eseri
“Godot’yu Beklerken”, �imdi de Tiyatro
K�rm�z�’n�n yorumuyla sahnede. 2 ve 9
Nisan Cumartesi günleri saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle bulu�acak oyunda
Deniz Boldaz, Serkan Karabay�r, Neil S.
Fleckman, Ebru Devrim Sayman ve
K�v�lc�m Çilingir rol al�yor. Kimilerine göre
tüm zamanlar�n en iyi oyunu olan bu
oyun, 21. yüzy�lda da kafam�zda soru
i�aretleri b�rakmaya devam ediyor.
www.ckm.gen.tr
� Acayip Bir Oyun
Usta tiyatrocu Müjdat Gezen kendi
yazd��� oyunu “Acayip Bir Oyun”u tek
ki�ilik performans�yla sahneliyor. Müjdat
Gezen seyirciye �öyle sesleniyor: “Elli
y�ld�r birlikteyiz. “Acayip Bir Oyun” da
yine birlikte olaca��z ve birlikte
oynayaca��z. Bana akl�n�za gelen her
soruyu sahneye ç�k�p, yan�ma oturup
soracaks�n�z. Bilmedi�iniz pek çok �eyi
ilk kez duyacaks�n�z. Oyunda danslar,
�ark�lar da var... Birlikte gülüp
e�lenece�iz. Biraz müzik, biraz politik,
biraz �aka ile güzel bir ak�am
geçirece�iz. Sevgi ve sayg�lar�mla...”
Acayip Bir Oyun, 2 Nisan Cumartesi
günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde.  www.kkm.gen.tr
� Bavul
Çe�itli olaylar yüzünden ya�amdan
kopmu� bir grup yeti�kinin hayata
ba�lanma çabalar�n�, gittikçe a��rla�an
“bir bavul dolusu dertten” kurtulma
u�ra�lar�n� oldukça ne�eli ve komik bir
dille anlatan, son y�llar�n en keyifli komedi
eserlerinden biri Bavul. Sam Bobrick’in
yazd��� oyunu Bora Severcan sahneye
uyarlad� ve yönetti, karakterlere can
verenlerse Volkan Severcan, Melda Gür,
Nuri Göka�an ve Ay�en Gruda. Bavul, 3
Nisan Pazar günü saat 16.00’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. www.ckm.gen.tr
� Hayvanat Bahçesi
Oyun; Christiane F.’in Korkunç An�lar�
Eroin adl� kitab�ndan, Korhan Abay
taraf�ndan tiyatro oyununa uyarlanan
dramatik bir gençlik oyunu. Madde
ba��ml�s� olan bir gencin ailesi,
arkada�lar� ve çevresi ile olan ili�kileri
dramatik bir dil ile anlat�l�yor. �leti�imin
s�k�nt�lar�n�n olumsuz sonuçlar�n�n aç�k bir
dille anlat�ld��� oyunun yönetmenli�ini
Güney Saraço�lu yap�yor. Kad�köy
Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri’nin
sahneledi�i oyunu 4 Nisan Pazartesi
günü saat 20.00’de Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyebilirsiniz.
www.bmkm.gen.tr
� Matmazel Julie
Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro
Bölümü ö�rencilerinin sahneye ta��d���
oyunda bir yaz dönemi gecesi
e�lenceleri s�ras�nda evin genç k�z� ile
u�a�� aras�nda ya�ananlar, s�n�f fark�, a�k
ve toplumsal cinsiyet ili�kileri de göz
önüne serilerek ele al�n�yor. Ücretsiz
olarak izleyiciyle bulu�acak olan
Matmazel Julie, 4 Nisan Pazartesi günü
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
www.kkm.gen.tr
� Tiyatro Radyosu
�ark�c� Mansur El Sabah, kendi yazd���
oyunu “Tiyatro Radyosu” ile sahnelere
ç�k�yor. Barbaros Uzunöner’in yönetti�i
bu tek ki�ilik gösterinin en önemli özelli�i
bir ilk olmas�. Oyunu sahneleyen Bu
Tiyatro �öyle söylüyor: Radyo
Tiyatrosunu duydunuz, dinlediniz ama
Tiyatro Radyosu ne duyuldu ne de i�itildi.
Tam bir “Pek Ki�ilik Gösteri”. Oyun 4
Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy CKM’de. www.ckm.gen.tr

� Dü�ün
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun, ödüllü
oyun yazar� Ay�e Bayramo�lu’nun
kaleme ald���, tiyatro oyuncusu Tilbe
Saran’�n yönetmenli�ini üstlendi�i yeni
oyunu “Dü�ün”ün biletleri sat��a ç�kt�!
Oyun, 5 Nisan Sal� ak�am� saat 20.30’da
Kozzy Al��veri� ve Kültür Merkezi
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde perdelerini
aç�yor. Oyunculardan teknik ekibe kadar
tüm kadrosu kad�nlardan olu�an
“Dü�ün”; kad�nlar�, kad�nlar�n güçlerini,
güçsüzlüklerini, zorluklarla
kar��la�t�klar�nda bunlar� çözme
yöntemlerini, kad�nl�k hallerini anlat�yor.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu taraf�ndan
sahneye konan oyunda; Türkiye’nin en
önemli kad�n oyuncular�ndan Güler
Ökten, Zerrin Sümer, Tilbe Saran ve
�ebnem Sönmez ile genç oyuncular Eda
Çatalçam, Evren Ercan, Serpil Göral ve
Maria Akgüllü rol al�yor.
www.kkm.gen.tr
� Kökler
Arnold Wesker’in yaz�p, Togay
K�l�ço�lu’nun yeniden kaleme alarak
günümüze uyarlad��� oyun, kendi
cümlelerimizi bulma yolculu�unu
anlat�yor. Seçimlerimiz ve hayatlar�m�zla
olu�turdu�umuz kendi dünyam�z asl�nda
köklerimizle gelece�imiz aras�nda kalan
zaman m�d�r? Ya inand�klar�m�z u�runa
göze ald�klar�m�z? ‘Bildiklerini ö�retmeli
insan, bir ki�i olsa da ç�karaca��m bu
yang�ndan!’ Kökler, 6 Nisan Çar�amba
günü saat 21.00’de Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde. www.hkkm.gen.tr
� Öldün Duydun Mu?
�ntihar etmeyi al��kanl�k haline getiren
‘adam’dan yola ç�karak, 1980 sonras�n�n
arada kalm�� ku�a�� irdelenir ve
kar��m�za; geli�imi trajikomik, finali
oldukça sürpriz bir hikâye ç�kar. Tiyatro
Formül’ün sahneye ta��d��� oyun 6 Nisan
Çar�amba günü saat 20.30’da Kad�köy
CKM’de izleyiciyle bulu�acak.
www.ckm.gen.tr

� Çelik Manolyalar
Robert Harling’in kaleme ald���, Julia
Roberts, Shirley Maclaine gibi dünya
çap�nda oyuncular�n yer ald���,
unutulmaz bir filme de dönü�en “Çelik
Manolyalar” oyununda kuaför salonunda,
hayata direnen kad�nlar�n mücadelesi
anlat�l�yor. Asl�nda çelik yüreklerle
sava��rken, manolya gibi solan bu
kad�nlar�n d�� görünü�lerinde hiçbir
�eye ald�rm�yor gibi görünüp, süslenip,
dü�ün haz�rl��� yaparlarken, içlerinde
ta��d�klar� hastal�k, ölüm ve ya�am
mücadelesi sahneye ta��n�yor. Mehmet
Ergen’in yönetti�i Çelik Manolyalar;
�enay Gürler, Suna Keskin, Oya �nci
ve Suzan Aksoy’un oyunculuklar�yla
hayat buluyor. Tiyatro Kare’nin oyunu
Çelik Manolyalar, 7 Nisan Per�embe
saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
� Türkan I�ık Yolcusu
Dilek Türker, Prof. Dr. Türkan Saylan’�n
t�p ve e�itim alan�nda ülkemize
kazand�rd�klar� ve olu�turdu�u de�erler
için verdi�i mücadeleleri sahne diliyle
anlatmak, tiyatro seyircisiyle bu
ayd�nl�k insan�n ya�am�n� payla�mak
niyetiyle eseri tiyatroya ta��d�. Tiyatroya
kazand�r�lan bu eser; sadece
ülkemizde de�il, tüm dünya ülkelerinde
bir evlat, bir anne, bir e�, bir vatanda�
ve bir doktor olarak; ����a ula�mak için
mücadele veren bir kad�n�n
yolculu�unu seyircisine ula�t�rmay�
hedefliyor. Tiyatro Ayna’n�n sahneledi�i
“Türkan I��k Yolcusu” 7 Nisan
Per�embe günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.  www.ckm.gen.tr
� �irket Hikâyeleri
�irket Hikâyeleri’nde i� ya�am�nda
s�kl�kla kar��la��lan sorunlar ve bu
sorunlara kar�� geli�tirilen tutumlar mizahi
bir dille sahneye ta��n�yor. Oyunda,
gözlemlere ve derlemelere dayanan üç
hikâye anlat� konusu yap�l�yor. Tiyatro
Bo�aziçi’nin sahneledi�i oyun 8 Nisan
Cumartesi günü saat 20.30’da Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde.
www.bmkm.gen.tr
� Kadın ile Memur
Oya Ba�ar ile Kemal Kocatürk’ün
oynad�klar� oyun bir kad�n�n bakanl�kta bir
müste�ar�n odas�na girmesiyle ba�l�yor
ve kad�n�n memuru tehditkâr sözlerle
kendisine itaat etmeye zorlamas�yla
geli�iyor. Devletin i�leyi�ini, bürokrasiyi ve
tüm bunlar�n üzerinden ülkeyi, ülke
politikalar�n� ve de politikac�lar�n� komik
bir dille sorguluyorlar. Uzun zamand�r
sahnelerimizde göremedi�imiz politik-
güldürü tarz�ndaki oyunu Aldo Nikolai
yazd�, U�ra� Güne� uyarlad�, Kemal
Kocatürk yönetti, �irin Da�tekin dekor ve
kostümünü tasarlad�, Kad�n’� Oya Ba�ar,
Memuru ise Kemal Kocatürk oynuyor.
Ayr�ca oyunda Harika Özoval�, Fatih
Yurdakul, Asl� Z�rhl� ve Eren Özyalç�n da
çe�itli roller üstleniyorlar. Kad�n ile
Memur, 8 Nisan Cuma ak�am� saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi CKM’de

izleyiciyle bulu�uyor, kaç�rmay�n!
www.ckm.gen.tr
� Deli?
Ad�n�, Türk do�açlama tiyatrosunda
“alk��” anlam�na gelen “furi”den alan
Tiyatro Furi, ad�n� hak eder i�ler yapmak
pe�inde! Devrim Salto�lu bu sefer,
Gogol’ün eseri Deli’yi 1850 y�llar�ndaki 9.
dereceden memur yerine günümüzdeki
ödenekli bir tiyatroda sözle�meli dekor
asistan� olarak yorumluyor. Deli?, 8 Nisan
Cuma günü saat 20.30’da Caddebostan
Kültür Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr

� KONSER
� “Sıcak Çikolata II” Fuaye Konseri
Dünya sahnelerinde sanatç� olarak
ülkemizi temsil eden piyanist Birsen
Ulucan’�n, yetenek s�nav�na tabi
tutmadan olu�turdu�u piyano s�n�f�, 4
Nisan’da Kad�köy Belediyesi Süreyya
Operas�’n�n harikulade ortam�nda bir
müzik �öleni sunuyor. Konsere ayr� bir
özellik kazand�ransa Türkiye’nin en iyi
kemanc�lar�ndan Özcan Ulucan’�n, küçük
piyanistlerle klasik müzi�in en güzel
örneklerinin yan� s�ra Türk bestecilerin
eserlerinden olu�an bir demet sunmas�.
‘S�cak Çikolata II’ fuaye konseri, 4 Nisan
Pazartesi günü saat 18.00’de ba�l�yor.
Konser ücretsiz ve herkese aç�k. 
www.sureyyaoperasi.org
� �stanbul Devlet Senfoni Orkestrası
�stanbul Devlet Senfoni Orkestras�, �ef
Tadeusz Strugala yönetiminde 1 Nisan
Cuma ak�am� Caddebostan Kültür
Merkezi’nde bir konser veriyor. Piyano
virtüözü Verda Erman’�n solist oldu�u
konserin program�nda W. A. Mozart
(Sihirli Flüt Operas� Uvertürü), G. B.
Pergolesi (Concertino), G. Tartini (Le Trille
Du Diable), S. Rahmaninov (2. Piyano
Konçertosu, Op. 18 Do Minör), J. Haydn
(Senfoni No. 104, Re Majör Londra
Senfonisi) bulunuyor. Konserin ba�lama
saati 20.00. www.ckm.gen.tr
� Mehmet Evren Hacıo�lu Konseri
�stanbul Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Türk Müzi�i
Bölümünde “Gaziantep bölgesinde
ya�ayan Türkmenlerde Barak A�z� Uzun
Gavalar�n müzikal analizi” konusu ile ilgili
ara�t�rmalar�n�n yan� s�ra ba�lamada
geleneksel icra teknikleri ve üsluplar�na
yönelik çal��malar�na devam eden
Mehmet Evren Hac�o�lu, “Ustalar�n
�zinde” konseriyle dinleyenleriyle
bulu�uyor. Konser 1 Nisan Cuma ak�am�
saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde 
www.hkkm.gen.tr
� Türk Sanat Müzi�i Konseri
Müzik çal��malar�n� �ef Metin Durgut
Yönetiminde Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde sürdüren topluluk Türk
Sanat Müzi�inin unutulmaz eserlerini
seslendirecek. Konser 3 Nisan Pazar
günü saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi
HKKM Salonu’nda.  www.hkkm.gen.tr
� Turgay Noyan; 50 Yılın Dostları
Besteci, orkestra �efi Turgay Noyan’�n
sanat hayat�n�n 50.y�l� nedeniyle
düzenlenen geceye Noyan’�n 1960’l�
y�llardan bu yana birlikte sahneyi
payla�t��� ses, saz ve tiyatro sanatç�lar�
kat�lacak. CKM Performans Sanatlar�

Yönetmenli�i’nin ücretsiz olarak
düzenledi�i geceyi Ali Poyrazo�lu
sunuyor. Turgay Noyan, 50 Y�l�n Dostlar�
gecesi 4 Nisan Pazartesi günü saat
20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr

� PANEL
� Çevre ve Biz / Prof. Dr. Mikdat
Kadıo�lu
Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i
Kad�köy �ubesi Çevre Komisyonu’nun
“Çevre ve Biz” ba�l�kl� paneller dizisi bu
hafta Meteoroloji ve Afet Yönetimi
uzman� Prof. Dr. Mikdat Kad�o�lu ile
devam ediyor. �stanbul Teknik
Üniversitesi (�TÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Meteoroloji Mühendisli�i Bölüm
Ba�kan� ve ayn� zamanda �TÜ Afet
Yönetim Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi
Müdürü olan Miktad Kad�o�lu’nun
kat�laca�� etkinlik 5 Nisan Sal� günü saat
14.00’te Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde. www.bmkm.gen.tr

� SÖYLE��
� Prof. Dr. Zekeriya Kur�un ile Söyle�i
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü
ö�retim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kur�un,
“Osmanl�’dan Cumhuriyet’e Türk–Arap
�li�kileri Üzerine Baz� Gözlemler” konulu
söyle�iyle Tarihçi Kitabevi’ne konuk
oluyor. 2 Nisan Cumartesi günü
gerçekle�ecek söyle�inin ba�lama saati
15.00. www.tarihcikitabevi.com

� SERG�
� “Arkada�ım Ihlamur A�acı” Sergisi
Kad�köy’de ya�ayan Aykut Be�en ve e�i
Nebahat Öztürk Be�en’in “Arkada��m
Ihlamur A�ac�” isimli sergisi 1 Nisan
Cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi
Zemin Kat’ta aç�l�yor. Sergide Aykut
Be�en’in �hlamur a�ac�ndan
�ekillendirerek seramik hamuruyla
giydirilmi� çe�itli insan figürleriyle
Nebahat Öztürk Be�en’in ya�l�boya
resimleri yer al�yor. Sergi 20 Nisan’a
kadar görülebilir. www.ckm.gen.tr
� 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 7 bin 300 karikatürist
yakla��k 60 bin 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
� Celalettin Tando�du Resim Sergisi
Celalettin Tando�du Resim Sergisi, 7
Nisan–3 May�s tarihleri aras�nda Do�u�
Üniversitesi Sanat Galerisi’nde görülebilir.
� Ümit Erzurumlu Resim Sergisi
Ümit Erzurumlu’nun “Fütürist Bak��lar”
ad�n� verdi�i ki�isel resim sergisi 2-15
Nisan aras� Dü�yolcusu Sanat
Dura��’nda görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com
� Çi�dem �stanbullu Resim Sergisi
Çi�dem �stanbullu’nun “�nsana Uzak”
Ki�isel Resim Sergisi 1-10 Nisan tarihleri
aras�nda Kad�köy Nâz�m Hikmet Kültür
Merkezi Sergi Holü’nde görülebilir.
www.nazimhikmetkulturmerkezi.org
� �llüstrasyon ve Resim Sergisi
Tolga Eti Sanat Evi, 26 Mart-30 Nisan
2011 tarihleri aras�nda Boyal�ku�
�llüstratörler Grubu’nun “Küçüklere ve
Büyüklere Masallar” ad� alt�nda kar���k
tekniklerle haz�rlam�� olduklar� özgün
çal��malar� sanatseverlerle bulu�turuyor.

www.tolgaetigaleri.com
� 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
� 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
� Aynur Sönmez Ki�isel Resim Sergisi
Aynur Sönmez Ki�isel Resim Sergisi, 1–7
Nisan tarihleri aras�nda Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Türkan Evren Resim Sergisi
Türkan Evren Resim Sergisi, 1–13 Nisan
tarihleri aras�nda Kad�köy Belediyesi
Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde
görülebilir. www.hkkm.gen.tr

� ÇOCUK
� Çocuklardan Müzik Ziyafeti
Taksav Kad�köy �ubesi bünyesinde
müzik e�itimi alan çocuklar, 2010–2011
dönemi boyunca yapt�klar� atölye
çal��malar�n�, düzenlenen bir konser ile
sergileyecekler. Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde gerçekle�tirilecek konserde;
keman, gitar, piyano ve yan flüt
dallar�nda e�itim alan ve ya�lar� 5 ile 15
aras�nda de�i�en çok say�da kursiyer
çocuk sahne alacak. Çocuklardan
birço�unun ilk defa sahne alaca��
konserde aralar�nda Mozart, Beethoven,
Thompson, Carulli, Bach ve yerel
sanatç�lar�n eserlerinden örnekler
yorumlayacaklar� gece, ö�retmenlerin
verdi�i konserle son bulacak. Kat�l�m�n
davetiyeyle sa�lanaca�� etkinlik 5 Nisan

Sal� ak�am� saat 18.00’de Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde.  www.bmkm.gen.tr
� Uyuyan Güzel Komedisi
Mutlu, mesut bir ya�am süren kral ve
kraliçenin tek derdi, ülkelerini i�gal eden
kötü kalpli kral�n o�lu ile evlendirebilecek
bir k�zlar�n�n olmamas�d�r. Anka ku�unun
Kral ve Kraliçenin; çocuklar� olmas� için
yapt��� sihir sonucunda prenses do�ar.
Ama onlar prensesin onbe�inci do�um
gününe kötü peri Melefis’i davet
etmemi�lerdir. Duruma çok sinirlenen
Melefis güzel prensese büyü yapar ve
onu uyutur. Bakal�m iki aile prensesi bu
sonsuz uykudan uyand�rabilmek için
nas�l bir macera ya�ayacak. Sar�yer
Sanat Tiyatrosu’nun keyifli oyunu
“Uyuyan Güzel Komedisi”, 2 Nisan
Cumartesi günü saat 13.00’te
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
� Sevgi Çemberi
“Çocuklar�n dü� gücünü harekete geçirir
masallar, kafalar�nda renkli dünyalar
kurmalar�na, hayat� tan�malar�na yard�mc�
olurlar. Öyleyse çocuklar� masals�z
b�rakmamal� ama onlara anlat�lacak,
okutulacak, tiyatroda seyrettirilecek
masallar da hem güzel hem yararl� olmal�.
��te Sevgi Çemberi, çocuklar için özel
olarak yazd���m�z böyle bir masal.
Sevgiden, bar��tan yana bir masal.”
Bizim Tiyatro, Hamxlet’in ard�ndan
çocuklar için de yeni bir çocuk oyunu
sahneliyor: Sevgi Çemberi. Hasan
Erkek’in yazd��� oyunu Faik Üretmen
yönetiyor, genel sanat yönetmenli�ini ise
Zafer Diper yap�yor. Oyunu 2 ve 9 Nisan
Cumartesi günleri saat 13.00’te Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz. www.kkm.gen.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
� SERG�
� Dü�ünce Özgürlü�ü
Karikatürleri Sergisi
Okul Kütüphanecileri Derne�i, TKD
Dü�ünce Özgürlü�ü Grubu, Kültür
Payla��m Platformu, Bahçe�ehir
Üniversitesi ve �deal Kültür Yay�nc�l�k
��birli�i ile 47. Kütüphane Haftas�nda özel
etkinlik gerçekle�tiriliyor; Dü�ünce
Özgürlü�ü Karikatürleri Sergisi, 1 Nisan
Cuma günü aç�l�yor! Dü�üncelerin
özgürlü�üne çizginin diliyle, mizahla,
sanatla bir ba�ka gözle bakmak isteyen
tüm sanatseverler, 1 Nisan Cuma günü
Bahçe�ehir Üniversitesi Faz�l Say
Fuayesinde saat 15.30’da gerçekle�ecek
Dü�ünce Özgürlü�ü Karikatürleri Sergisi
aç�l�� törenine ve kokteyline davetli. Sergi
16 Nisan’a kadar görülebilir.
Tel.: 0212 381 02 21

1 - 7 N�SAN 2011SANATKÜLTÜR 7
KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB‹

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

Mart Kedileri
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‹nal AY DI NO⁄ LU

iç his set ti niz mi bil mem; ya �a m�n mut lu an la r� -
n� ve zor luk la r� n� sev di �i niz bir in san la pay la� -
mak ne in san ca bir gü zel lik, ne yü ce bir duy gu -
dur. Dün ya ya ge len her in san bu zen gin li �i ya -

�a ma l�, ya k�n l� ��n ver di �i gü cü, se vin ci ve co� ku yu
için de his set me li dir. A�k bu in san ca gü zel li �in pay la -
��l d� ��, gü cün or ta ya ç�k t� �� en yü ce nok ta d�r. Ev li lik bu
gü zel li �i sü rek li k�l mak, ya sa ve top lum ku ral la r� na uy -
gun ha le ge tir mek için ku ru lur. Zi hin sel, fi zik sel, duy -
gu sal, ruh sal ya k�n l� �� sa� la mak ev li lik te çok önem li -
dir. Bu ne den le me sa fe ler k� sal t� l�r, ay n� ev de ya �a n�r,
ay n� sof ra da ye mek ye ni lir, ay n� ya tak ta ya t� l�r. Ana
ko �ul tam aç�k l�k, net lik ve hiç bir giz li lik kal ma ma ca -
s� na ger çek iç ten lik ile ya �a m� pay la� mak t�r.

Ge çen haf ta iki y�l l�k ev li li �i ni nok ta la mak üze re evi
terk edip yal n�z ya �a ma ya ba� la yan bir de li kan l� ile
ko nu �u yor dum. “Bir evin için de iki ya ban c� gi biy dik.
E�im ka pa l� ve hu zur suz bir ai le or ta m� için de bü yü -
mü�. Duy gu la r� n�, dü �ün ce le ri ni, is tek le ri ni pay la� ma
al�� kan l� �� edi ne me mi�. Ko nu� ma la r� m�z öy le hu dut lu,
öy le ru tin ve gün cel olay lar la do luy du ki ba z� �ey le ri
çö ze bil mek için bü yük ça ba sarf et mem ge re kir di.
Ken di ni giz le di �i gi bi be ni ö� ren me ar zu su da hiç
gös ter mez di” de di. Uzun uzun din le dik ten son ra dü -
�ün düm. De li kan l� zan ne di yor du ki bu giz li lik, ka pa l� -
l�k, uzak l�k yal n�z ca ken di ev le rin de ya �a n� yor. Y�l lar -
dan be ri ev li olan, ken di le ri ni ve gi zem le ri ni bir bi ri ne
aç ma yan o ka dar çok çift var ki… Ka pa l� bi rer ku tu gi -
bi ya �ar lar; her �ey le ri ni aç�k ola rak or ta ya dök mek ten
kor kar lar, kor ku la r� n� söy le mek ten ve ya kar �� ta ra f�n
his set me sin den da ha çok kor kar lar. Et raf la r� na kor ku -
la r�n dan olu �an du var lar örer ler. Kor ku la r� n�n ha pis ha -
ne sin de dil le ri, duy gu la r� ba� l� ya �ar lar. Aç�k ol ma n�n
ge rek li li �i ne inan maz lar. 

Kor ku lar ve giz li lik için de ya k�n l�k ku ru la maz. Ya -
k�n l�k ol maz sa a�k k� v�l c� m� çak maz, a�k ate �i yan -
maz. Bir in sa n�n ya �a m�n da ya k�n l�k ol ma ma s� ne bü -
yük ka y�p t�r bi lir mi si niz? Ana do lu ge le nek le ri ne gö re
biz le re her �e yi mi zi e�i miz le pay la� ma ma m�z ö� re til -
mi� ti. “Er ke �in ka zan c� giz li olur. �� s�r la r� eve ta ��n -
maz. An ne nin, ba ba n�n, ai le nin ek sik le ri, ku sur la r� ko -
nu �u lup kar �� ta ra f�n eli ne koz ve ril mez. Ço cuk la ra her
�ey an la t�l maz” gi bi ö�üt ler le e�i til dik. He le cin sel lik,
e� ler ara s�n da ger çek bir gi zem dir. E� ler cin sel lik te
ne ler den ho� lan d�k la r� n�, han gi bek len ti ler için de ol -
duk la r� n�, han gi du yar s�z l�k la r� ya �a d�k la r� n�, han gi ra -
hat s�z l�k la r�, han gi ek sik le ri his set tik le ri ni bir bir le riy le
ko nu� maz lar. Uta n�r lar, bil me dik le ri ni söy le me yi ve ya
cin sel li �i ö� ren me yi bir güç süz lük gi bi gö rür, or ta ya
ç�k ma s� n� ay�p sa yar lar. Ne le ri ö� ren me le ri ge rek ti �i
üze rin de hiç dur maz lar. Özel lik le er kek ler ken di le ri ni
öy le si ne güç lü ve be ce rik li zan ne der ler ki ev de ki cin -
sel li �i tek yö ne dön dür dük le ri ni ve ya te ca vüz dü ze yi -
ne ç� kar d�k la r� n� fark et mez ler bi le. Ay n� çe kin gen lik le -
ri ço cuk la r� na kar �� da ya �ar lar. Ço cuk la r�n so ru la r�
kar �� s�n da afal lar lar. Ço cuk la r� na na s�l dün ya ya gel -
dik le ri ni net ve aç�k bir dil le an la ta bi len an ne, ba ba
pek az d�r. Ço cuk la r�n ley lek hi kâ ye le ri ne b� y�k al t�n dan
gül dük le ri ni gör mez, hi kâ ye ler an lat ma ya de vam
eder ler.  

Ya k�n l�k ol ma yan yer de a�k ya �a maz. Ar ka da� l�k,
dost luk ol maz. A�k ka d�n ve ya er kek her in san için
ge rek li dir. A�k ya �a ma an lam ka tar, ya �a m� gü zel le� -
ti rir, in san la r� bir le� ti rir ve bü tün le� ti rir. A��k ol mak ha -
ya t� do lu do lu ya �a mak de mek tir. �n san la r� kor ku tan
a� k�n so rum lu luk la r� d�r. A�k ba� l� l�k için de sür me li dir.
A�k sev di �i miz in sa n�n ge li� me si ne, iler le me si ne, yü -
cel me si ne hiz met et me li dir. A�k e� le ri öz gür le� tir me -
li dir. Bas k� al t�n da a�k ya �a maz. A�k ba ��m l� l�k de �il,
ba� l� l�k is ter. E� le rin bir bir le ri ne ba ��m l� ha le gel me si
öz gür lük le ri ni k� s�t lar, el le ri ni kol la r� n� ba� lar, a� k� öl dü -
rür.  A�k in sa n� ka nat lan d� r�r, hiç kim se onun ka nat la -
r� na do kun ma ma l�, ç�r pan ka nat la r�n, he ye can la atan
kalp le rin yo lu nu ka pat ma ma l� d�r. 

Her �e yin ol du �u gi bi a� k�n da ris ki var d�r. A�k bir
ma ce ra d�r. Tem bel olan lar, ya �am la r�n da co� ku ve
he ye can ara ma yan lar, a� k�n pe �in de ko� mak için diz -
le rin de güç, yü rek le rin de umut bu la ma yan lar; da� la -
r�n, or man la r�n, su la r�n, do �a n�n co� ku su nu kalp le ri -
nin de rin lik le rin de duy ma yan lar, a� k�n sür priz le ri ne
ha z�r ol ma yan lar a�k için yo la ç� ka maz lar.

A�k bir zen gin lik tir. Ya �a m�n her yö nü nü kap sar,
in san ili� ki le rin de ki her ren gi için de ta ��r. A�k in sa n�n
ya �a ya bi le ce �i en yü ce duy gu lar dan bi ri dir. Her in san
mut la ka a� k� ya �a ma l�, a� k�n yü ce li �i ne ula� ma l�, do -
yum suz lez ze ti ni tat ma l� d�r. 

ÖN CE SEV Gİ �
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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.

● Gökçe UYGUN

Tür ki ye’nin Av ru pa Bir li �i (AB) ile ili� ki le ri -
ni ge li� tir mek için pro je ler üre ten Ka d� köy
Be le di ye si, bu ko nu da ki gi ri �im le ri ni h�z la

sür dü rü yor. Geç ti �i miz ekim ay�n da AB ye rel ida -
re le ri nin ka pa si te si ni art t�r mak ama c�y la Bel çi -
ka'n�n ba� ken ti Brük sel’de dü zen le nen “Open
Days” et kin li �i ne ka t� lan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk, AB Böl ge ler Ko mi te si Tür ki ye
ile �li� ki ler Ça l�� ma Gru bu Ba� ka n� Ber nard So ula -
ge ve AB'nin çe �it li ka de me le rin de ki önem li isim -
ler le gö rü� me f�r sa t� bul mu� tu. Ba� kan Öz türk,
geç ti �i miz gün ler de yi ne Brük sel'dey di. Bu kez
Ber nard So ula ge'in da ve ti üze ri ne bu ken te gi den
Öz türk, AB Böl ge ler Ko mi te si Tür ki ye ile �li� ki ler
Ça l�� ma Gru bu'nun top lan t� s� na ka t�l d�. 

■ TÜRK VE AB'L�
YE REL �DA RE LE R�N KAT KI SI

Ye rel ve böl ge sel yö ne tim le rin, Bir li �in ka rar
al ma sü re ci ne ak tif ka t� l� m� n� ve Ko mi te’nin
AB’nin eko no mik, si ya sal ve sos yal bü tün le� me -
sin de önem li rol oy na ma s� n� sa� la ma ama c� n� ta �� -
yan  AB Böl ge ler Ko mi te si Tür ki ye Ça l�� ma Gru -
bu, Türk ve AB’li ye rel ida re le rin ge ni� le me sü re -
ci ne kat k� yap ma s� n� he def li yor. Av ru pa Böl ge ler
Ko mi te si bün ye sin de ki Tür ki ye ile ça l�� ma lar gru -
bu her y�l bir de fa Tür ki ye’de, iki de fa da Brük -
sel’de ol mak üze re üç top lan t� ger çek le� ti ri yor.
2011 y� l� Brük sel top lan t� s� 23 Mart 2011 ta ri hin de
Av ru pa Böl ge ler Ko mi te si Tür ki ye Ça l�� ma lar
Gru bu Ba� ka n� Ber nard So ula ge ba� kan l� ��n da
Av ru pa Böl ge ler Ko mi te si’nden ka t� l�m c� lar ile
Tür ki ye’den Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk ve Mu� la Be le di ye Ba� ka n� Os man Gü -
rün’ün ka t� l� m� ile ger çek le� ti. 23 Mart Çar �am ba
gü nü ger çek le� ti ri len top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� -
n� ya pan AB Böl ge ler Ko mi te si Tür ki ye Ça l�� ma
Gru bu Ba� ka n� Ber nard So ula ge, top lan t� n�n ama -
c� n� ve gün dem mad de le ri ni aç�k la d�. So ula ge,
Tür ki ye’de ki ye rel ida re ler de Av ru pa Böl ge ler Ko -
mi te si ile di ya log kur ma is te �i ve ira de si nin bu lun -
du �u na dik kat çek ti. Tür ki ye’nin de �i �ik co� ra fi
böl ge le rin de top lan t� lar dü zen le me nin ko mi te nin
Tür ki ye’yi da ha iyi ta n� ma s� için bir ve si le ol du �u -
nu vur gu la yan So ula ge, 2011 top lan t� s� n�n An tal -
ya’da dü zen len me si nin plan lan d� �� n� söz le ri ne ek -
le di. 

■ TÜR K� YE RAPORU TANITILDI
Top lan t� n�n ilk otu ru mun da Av ru pa Ko mis yo nu
Ge ni� le me Ge nel Mü dür lü �ü Tür ki ye Dai re Ba� -

ka n� Je an-Chris top he Fi lo ri ve Av ru pa Ko mis yo -
nu Ge ni� le me Ge nel Mü dür lü �ü Av ru pa Par la -
men to su ile ili� ki ler da n�� ma n� Ala in Ser van ti e,

AB Ko mis yo nu’nca ha z�r la nan son Tür ki ye ra po -
ru nu ta n�t t� lar.   Ra po r da gö ze çar pan nok ta la ra

te mas ede rek, ba z� ana ya sal re form la r�n he nüz uy -
gu la ma ya geç me mi� ol du �u na dik kat çe ken Fi lo -
ri, Tür ki ye’de ki si vil top lum ör güt le ri ve si ya si

par ti le rin bi raz da ha gay ret sarf et me si ge rek ti �i ni
söy le di. Bu otu ru mun tar t�� ma k�s m�n da söz alan

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, yük sek
yar g� da ki de �i �ik lik ler ile Tür ki ye’de ki güç ler ay -
r� l� �� il ke si nin teh li ke ye dü� tü �ü ne dik kat çekti.

Ga ze te ci le rin, ay d�n la r�n, aka de mis yen le rin, uzun
tu tuk lu luk sü re le ri ile yar g� lan d�k la r� n� an la tan

Öz türk, mu ha le fet par ti le rin den olan be le di ye ba� -
kan la r� üze rin de si ya si bas k� bu lun du �u nu, de net -
le me ler ve so ru� tur ma lar yo lu ile ye rel yö ne tim ler
üze rin de bas k� re ji mi uy gu lan ma s� n� ele� tir di. Av -

ru pa Böl ge ler Ko mi te si Tür ki ye ile Ça l�� ma lar
Gru bu nun Tür ki ye’yi ta n� ma ve an la ma gi ri �im le -

ri nin çok olum lu ol du �u nu vur gu la yan Öz türk,
kar �� l�k l� i� bir li �i ve di ya lo �a Ka d� köy Be le di ye -

si’nin des te �i ni yi ne le di. Ber nard So ula ge de bu -
na kar �� l�k Tür ki ye’de ki be le di ye le rin i� bir li �i ne

aç�k ol ma la r� n�n Av ru pa Böl ge ler Ko mi te si Tür ki -
ye Ça l�� ma Gru bu nu mem nun et ti �i ni be lir te rek,
“Or tak �s ti �a re Ko mi te si di �er aday ül ke ler de ku -
rul du. An cak Tür ki ye ile de ku rul ma s� için se ne -

ler dir ya p� lan te mas lar so nuç suz kal d�. Bu ko nu da
D� �i� le ri Ba ka n� Ah met Da vu to� lu’na ilet tik. An -
cak böl ge ke li me si Tür ki ye ta ra f� n� ür küt tü” yo ru -

mu nu yap t�.
■ TÜR K� YE’DE YE REL

�DA RE LE R�N SO RUN LA RI
Top lan t� n�n ikin ci k�s m�n da, Tür ki ye’de ye rel

ida re ler ve ade mi mer ke zi yet çi lik te ma s� ele al�n d�.
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Tür ki -
ye’de be le di ye le rin ça l�� ma bi çi min den, be le di ye
ya sa s�n dan bah set ti, be le di ye le rin ge nel büt çe den
al d�k la r� pa y�n AKP hü kü me ti dö ne min de yüz de
12’den yüz de 5’e in di �i ne i�a ret etti.  Öz türk, Tür -
ki ye’de ade mi mer ke zi yet çi li �in uy gu la ma ala n� -
n�n çok s� n�r l� ol du �u nu be lir te rek, as l�n da be le di -
ye le rin ih ti yaç la r� ye rin de gö rüp tes pit et ti �i ni, hü -
kü met ten çok da ha ön de ol duk la r� n� be lirt ti. Öz -

türk, “Tür ki ye’de be le di ye le rin hal ka da ha iyi hiz -
met sun ma la r� için ade mi mer ke zi yet çi lik art ma l�.
Et nik bir ay r�m c� l� �a git me ye cek �e kil de, co� ra fi
ay r� m�n d� ��n da bir ida ri ya p� lan ma ol ma l�” de di.
Be le di ye le rin ya �a d�k la r� s� k�n t� la r� an la tan Mu� la
Be le di ye Ba� ka n� Os man Gü rün de “Tür ki ye’nin
AB’ye üye ol ma s� n�n her iki ta raf için de fay da l�
ola cak t�r. Bu nun için ye rel dü zey de i� bir lik le ri ya -
p�l ma l�” di ye ko nu� tu. Bu otu ru mun tar t�� ma k�s -
m�n da ka t� l�m c� la r�n ço �u Tü ki ye hak k�n da ye ni
bil gi ler edin dik le ri ni be lir te rek, Öz türk ve Gü rün'e
te �ek kür et ti ler. Ber nard So ula ge de Tür ki ye �le
Ça l�� ma lar Gru bu Ba� ka n� ola rak, grup üye le ri nin
ço �u nun Tür ki ye’ye kar �� dos ta ne duy gu la r� ol du -
�u nu yi ne le di.  Tür ki ye’nin ye ri nin Av ru pa Bir li �i
ol du �u na inan d�k la r� n�n al t� n� çi zen So ula ge, an -
cak AB’ye üye ol ma n�n be lir li ku ral la ra ta bi ol du -
�u nu da ha t�r lat t�. Ol duk ça ve rim li ge çen top lan t� -
n�n so nuç k�s m�n da ise So ula ge, Av ru pa Böl ge ler
Ko mi te si Tür ki ye �le Ça l�� ma lar Gru bu ola rak,
Tür ki ye’de be le di ye le rin yet kin lik le ri nin  art ma s�
için des tek ola bi le cek le ri ni be lirt ti.

■ ‘ÇOK FARK LI B�R AB’
Tür ki ye'ye dön dük ten son ra top lan t� ya da ir iz -

le nim le ri ni Ga ze te Ka d� köy’e ak ta ran Se la mi Öz -
türk, “Gör dük ki yak la ��k 1 y�l ön ce Tür ki ye'ye
çok da ha fark l� ba kan, ül ke miz de çok de mok ra tik
bir hü kü met ol du �u na ina nan AB, ar t�k bu gö rü �ü
de �i� tir mi�. Hat ta tam ter si ne Tür ki ye hak k�n da
ku� ku la r� olan, ön ce ki gö rü� le rin den do la y� öze le� -
ti ri ya pan bir AB var kar �� m�z da” de di. Top lan t� n�n
Tür ki ye ad� na çok olum lu geç ti �i ni vur gu la yan Se -
la mi Öz türk, “Be nim ve Mu� la Be le di ye ba� ka n� -
m� z�n ko nu� ma la r�  cid di yan k� uyan d�r d�. Tür ki -
ye'de ye rel yö ne tim ler umur san maz ama Av ru -
pa'da tam ter si bir tab lo var. AB, ye rel yö ne tim le re
çok önem ve ri yor. Ye rel yö ne tim le rin ulus la ra ra s�
alan da yap t� �� gi ri �im le ri önem si yor” tes pi tin de
bu lun du. Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öz -
türk, Tür ki ye'nin bu sü reç te AB ile ili� ki le ri ni da ha
da ge li� tir me si ge rek ti �i ne inan d� �� na i�a ret ede -
rek, “Av ru pa'n�n Tür ki ye'nin de mok ra si si ne bir
yön len dir me si de �il an cak kat k� s� ola bi lir. Bu sü -
reç te biz de ye rel yö ne tim ola rak ne kat k� ge re ki -
yor sa yap ma ya ça l� �� yo ruz” aç�k la ma s� n� yap t�. 

Ka dı köy Be le di ye si Brük sel’de
AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalı�ma

Grubu Ba�kanı Bernard Soulage'ın
daveti üzerine Brüksel'e giden Kadıköy

Belediye Ba�kanı Selami Öztürk,
Türkiye'de belediyelerin ya�adı�ı

sıkıntıları ve ülkenin genel sorunlarını
anlattı. Soulage ise Türkiye’nin yerinin
Avrupa Birli�i oldu�una inandıklarını
belirterek, ‘Ancak AB’ye üye olmak

belirli kurallara tabidir’ dedi.
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Bir sözüm vard� sizlere... Bahar geldi�inde biraz
da de�i�ik yerlere gidece�iz, Bo�az’a uzanaca��z
diye.... �imdi hep birlikte, ku�kusuz dünyan�n en

güzel yeri olan Bo�az’a gidiyoruz....
Dünyada bir �ehir daha var m�d�r ki içinden

deniz geçen...Yoktur... Bir tek �stanbul’dur içinden
deniz geçen dünyan�n en güzel, en ya�an�las�
�ehri... �ki koca k�tay� birbirine ba�layan, bu

muhte�em �ehirde ya�amak bir ayr�cal�kt�r. Hele de
bahar aylar�nda Bo�az�n simgesi erguvanlar

açt���nda... Her kö�esi ayr� bir cennettir..
Seyretmeye doyulmaz... Zaman zaman bir k�y�
kasabas�na yerle�meyi dü�ünürüz de bir türlü

vazgeçemeyiz, �stanbul’dan ille de Bo�az’dan..

Bo�az’a gidip püfür püfür havas�na kendinizi
kapt�r�p bir çay içmek bile ömre bedeldir.. Evet bu

hafta Bo�az’�n en güzel semtlerinden olan
Körfez’de Uskumru Bal�k Restoran’day�z..
Anadoluhisar� Körfez aras�nda, tam da Bo�az

köprüsünün alt�nda, denize s�f�r bir mekân.. Eski bir
yal� do�all���n� koruyarak restore edilmi� günümüze
uyarlanm�� ve hizmete sunulmu�... ��letenler hiç de
yabanc� de�iller. Çocukluklar�ndan beri bu sektörde
tecrübe kazanm�� isimler. Sevgili Seyfettin Ta�tan

ve Bülent Av�ar. Seyfettin Ta�tan birçok bal�k
restoran�n� �ehre kazand�rm�� bir isim. Y�llar�n� bu

mesle�e vermi� itibar kazanm��, güvenilir bir insan.
Ve diyor ki; “Ben 11 ya��ndan beri bu mesle�in her

kademesinde geçerek bu güne geldim. Hatta
boyum yetmedi�inden mü�terilerin yard�m�yla

masalardaki küllükleri zor temizliyordum.”
Nereden. nereye...

�u anda yiyecek-içecek sektöründe
söz sahibi,  ba�ar�l� bir i�adam� ve bunu 

azlas�yla hak etmi� durumda.
Uskumru’nun manzaras�yla büyülenmemek

mümkün de�il. Rumehisar� tüm ha�meti ve
güzelli�iyle tam kar��n�zda ...

En güzel aç�dan yakalayan bir nokta, denizin
içindeymi�siniz gibi büyük keyif...

Uskumru gerçekten Bo�az’a yak���r bir hizmet
kalitesi sunuyor.. Tüm personel özel e�itilmi�,

müthi� bir performans sergiliyorlar.. Seyfettin Bey
bize harika bir masa haz�rlatm��.. Her yerde

yiyemeyece�imiz müthi� lezzetler sunuyor. Yunan
usulü ahtapot, fesle�en soslu levrek, asma

yapra��na sar�lm�� ayr�ca galeta unuyla bezenip
haz�rlanm�� levrek, cevizli kalamar külbast�

favorilerimin en ba��nda gelen lezzetler…. �nan�n bu
lezzeti ancak Yunan adalar�nda yakalayabilirsiniz..

Ustay� candan kutlamak istiyorum.. Sürpriz bir

domates salatas�.. Domates salatas� deyip
geçmeyin… Mü�terilerin ço�u bu salata için
geliyomu� buraya.. Buna inanmam��t�m ta ki

salatadan tadana kadar... Tabii ki bir anda taba��n
dibi göründü... �nan�lmaz bir lezzet, çok de�i�ik bir

sos ve baharatlarla haz�rlanm��.. Bütün bunlar�n
yan�nda bal�k çe�itlerine geçildi�inde denizden
ç�kan tüm çe�itler en taze halleriyle, mümkün
oldu�u kadar sade, yani tam kendi lezzetinde
haz�rlanarak sunuluyor... Uskumru, bu i�e son

noktay� koymu�.... Y�llar�n tecrübesi var tabii ki... Ne
diyeyim.. Mekân büyüleyici... Manzara büyüleyici...
Yedi�iniz her �ey muhte�em leziz.. Ne içece�inize

art�k siz karar veriniz... Marka �araplar... Marka
rak�lar... Tüm çe�itler mevcut, karar sizin.. Ben

diyorum ki benim 1 numaram Uskumru.... Bu arada
çok önemli bir ayr�nt�… Hafta sonlar� mutlaka
rezervasyon yapt�r�n. Fiyatlar emsallerinin çok

alt�nda. Yani dünyan�n en güzel manzaralar�ndan
birinde lezzetli deniz ürünlerini tadabilece�iniz bu

mekânda “kimbilir ne ödeyece�im?” diye tedirginlik
ya�amadan keyfinize bak�... Haydi Körfez’e kadar

bir uzanal�m diyorum...... Tam zaman�...
Tel.: 0216 460 10 00

Anadoluhisar� Körfez Yolu Cad. No. 55
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

● GÜNE��N KARANLI�INDA
THE LINCOLN LAWYER
� Yönetmen: Brad Furman
� Oyuncular: Matthew
McConaughey, Marisa Tomei, Ryan
Phillippe, William H. Macy, Josh
Lucas, John Leguizamo, Michael
Peña, Bob Gunton, Frances Fisher,
Bryan Cranston

Mick Haller karizmatik ve yak���kl�
bir ceza avukat�d�r. Los Angeles'ta
Lincoln marka arabas�n� ofisi olarak
kullanmas�yla ünlüdür. Kariyeri
boyunca genellikle önemsiz suçlar
i�lemi� suçlular� savunmu�tur. Ancak
birden bire önüne hayat�n�n f�rsat�
ç�kar; Beverly Hills'in yak���kl� bir
zengini cinayetle suçlanmaktad�r ve
kendisini savunmas� için Mick'i
tutmak istemektedir. Bu kadar basit
ve kendisine kolayca para
kazand�racak gibi gözüken bu dava
bir anda bir ölüm kal�m sava��na
dönü�ür...

● KIZ VE KURT /
RED RIDING HOOD
� Yönetmen: Catherine
Hardwicke
� Oyuncular: Amanda Seyfried,
Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh
Fernandez, Max Irons, Virginia
Madsen, Lukas Haas, Julie
Christie, Shauna Kain, Michael
Hogan

Red Riding Hood'da
kasaban�n en güzel k�z� Valerie'nin
(Seyfried) kalbi yoksul bir yabanc�
olan Peter'da (Shloh Fernandez)
olmas�na ra�men, ailesi onu
zengin Henry (Max Irons) ile
evlendirmek istemektedir. Bunun
üzerine Valeri ve Peter birlikte
kaçmaya karar verirler. Ancak,
kasabay� terk etmeleri için karanl�k
ormandan geçmeleri
gerekmektedir. �ki sevgili kaçma
planlar� yapt��� s�rada kasaba
korkunç bir olayla sars�l�r.
Valeri'nin k�z karde�i köyü
çevreleyen karanl�k ormanda

kurtadam taraf�ndan vah�ice
öldürülmü�tür.

Y�llard�r, kasaba halk� bu vah�i

yarat���n efsanesine inanmakta ve
ona her ay hayvan kurban
etmektedirler. Ancak, bu sefer bir
insan öldüren bu korkunç yarat�k
s�n�rlar�n� a�m��t�r. Kasaba halk�
intikam ate�iyle, bu yarat���
öldürmelerine yard�m etmesi için
ünlü bir kurt adam avc�s� olan Peder
Solomon'u (Gary Oldman) ça��r�r.
Ancak, Peder Solomon'un geli�i
beklenmedik sonuçlar� da ortaya
ç�kar�r; Peder gündüzleri insan
formunda olan kurdun aralar�ndan
herhangi bir ki�i olabilece�i
uyar�s�nda bulunur. 
● ARI KOVANINA ÇOMAK SOKAN
KIZ / THE GIRL WHO KICKED THE
HORNET’S NEST
� Yönetmen: Daniel Alfredson
� Oyuncular: Michael Nyqvist,
Noomi Rapace, Lena Endre, Annika
Hallin, Jacob Ericksson, Sofia
Ledarp, Anders Ahlbom, Micke
Spreitz, Georgi Staykov, Mirja
Turestedt

Stieg Larsson'un milyonlar satan
kitab�ndan uyarlanan bu filmde;
Lisbeth Salander kafas�nda bir
kur�unla bir hastanenin yo�un bak�m
ünitesinde yatmaktad�r. �yile�ir
iyile�mez de kendisini do�rudan
hapse yollayacak, üç cinayetten
yarg�lanaca�� duru�maya

götürülecektir... Davas�n� hayat�
pahas�na savunan Salander, gazeteci
Mikael Blomkvist'in de yard�m�yla
masumiyetini kan�tlamaya ve kendine
ac� çektiren sistemin mimar� olan
derin devletin s�rlar�n� ortaya
ç�karmaya çal��acakt�r.
● HOP DED�K!
� Yönetmen: O�uz Yalç�n
� Oyuncular: At�f Emir Benderlio�lu,
Perihan Sava�,  Ceren �ekerci,
Orhan B�y�kl�,  Ferdi Akarnur,  Bulut
Aras,  Çetin Altay,  Nurhan Y�lma,
Deli Dumrul (Emir Benderlio�lu),
�stanbul’un Kurtlar Ku�lar Alemine
meydan okumu� ve oyuna getirilerek
hapse  dü�mü�tür. �çerde hayat�n�n
zindana dönece�ini dü�ünürken, ruh
dünyas�nda derin tesirler meydana
getirecek olan gönül erlerinden �hsan
Bey (Bulut Aras) ile tan���r. Hapiste
Dumrul ile  �hsan Bey’in en has
talebesi ve manevi evlad� Alperen
(Orhan B�y�kl�) aras�nda s�k� bir
dostluk ba�lar. Deli Dumrul’u, gönül
eri �hsan Bey’i ve yi�itlik timsali
Alperen’i u�rad�klar� iftiralardan
aklay�p kurtaracak ki�i ise
Ba�komiser  Semih’tir (Mesut
Çakarl�). Önce �hsan Bey ve Alperen,
ard�ndan da Deli Dumrul aklanarak
tahliye olur.
● ATLIKARINCA
� Yönetmen: �lksen Ba�ar�r
� Oyuncular: Mert F�rat,  Nergis
Öztürk,  Zeynep Oral

Erdem, Sevil ve çocuklar� Edip ve
Sevgi’nin küçük bir kasabada süren
ya�amlar�, Sevil’in annesinin felç
geçirmesi sonucu �stanbul’a
ta��nmalar�yla de�i�meye ba�lar.
Aradan geçen on y�l içinde Edip yat�l�
okula gitmi� ve evden uzakla�m��,
Erdem ise hâlâ her zaman ula�mak
istedi�i iyi bir yazar olma hayalinin
pe�indedir. Sevgi’nin ani bir �ekilde
de�i�en tav�rlar�n�, içine kapanmas�n�
ve mutsuzlu�unu fark eden Sevil
evde ya�anan baz� olaylar� sorgular
ve kapal� kap�lar ard�ndaki karanl�k

s�rr� ke�feder. Söylenemeyenler,
çocuklukta aç�lan yaralar,
suskunluklar bir gün çatlaktan
s�zmaya ba�lay�nca olu�turdu�u
girdap da bütün aileyi paramparça
eder. Erdem’in beklenmedik ölümü
bu cehennemden kurtulmalar� için
yeterli olacak m�d�r? Yoksa ailenin
her üyesi hayatlar� boyunca tek
ba�lar�na ta��mak zorunda
kalacaklar� gerçeklerle ba� ba�a m�
kalacaklard�r? 

● YÜRÜYÜ� / ME�
� Yönetmen: Shiar Abdi
� Oyuncular: Abbülselam K�lg�,
Abdullah Ado, Ayd�n Orak, Nujiyan
K�lg�

Hikâye, tüm ülkeyi kas�p kavuran
12 Eylül 1980 darbesinin günler
öncesi ve hemen sonras�n�n
yans�malar�n�n ya�and��� Mardin'in
Nusaybin �lçesi'nde geçer. Darbe
zaman zaman fonda hissedilirken,
bazen de hayat�n tam orta yerinde
patlamaktad�r. Cengo ile birlikte
kalabal�k bir grup çocukla tan���p
arkada� olan Xelilo, k�sa bir süre için
de olsa, d��land���, öfkelendi�i,
önemsenmedi�i dünyadan uzakla��r

Xelilo'nun arkada�lar�n�n kimi
babas�z kal�r, kiminin ailesi ilçeyi terk
eder, kiminin yak�nlar� gözalt�na al�n�p
bilinmeyen yerlere götürülür. Xelilo,
a�z�nda rast gele birilerinden ald���
sigaras� ile sessiz protestosunu
sürdürmektedir."
● HER �EY GÜZEL OLACAK/
ALTING BLIVER GODT IGEN
� Yönetmen: Christoffer Boe
� Oyuncular: Jens Albinus, Igor
Radosavljevic, Marijana Jankovic 

Christoffer Boe'nin son filminin
umutsuz kahraman� Falk, yazmay�
sürdürdü�ü sava� filminin
senaryosunu bir türlü bitiremeyen,
kendi i�iyle tak�nt�l� bir senarist ve
yönetmendir. Bir gün arabas�yla
Arap as�ll� genç bir adama çarpar.
Suçludur, ama yard�m etmeden kaza
yerinden kaçar. Oysa çarpt���
adam�n elinde Irak'la ilgili,
Danimarka hükümetini sarsacak
s�rlar vard�r. Falk, adam�n ba��ndan
geçenleri halka aç�klamak için her
�eyi göze alacakt�r. Falk'�n hayat�
siyasal bir gerilim olarak yola ç�kan
ve Boe'nin al��t���m�z tarz�n�
sürdüren film, çizgisel olmayan bir
anlat� izleyerek Falk'�n paranoyaya
kap�l�p ailesini ve kendisini de
tehlikeye atarak hayat�n� mahvedi�ini
anlat�yor.

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
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● Gökçe UYGUN

Tür ki ye’de 1958’den be ri her y� l�n 5
Ni san’�, ada le tin ye ri ne ge ti ril me sin -
de bü yük rol üst le nen avu kat la r�n

gü nü ola rak kut la n� yor. Bu özel gün de çe -
�it li et kin lik ler, tö ren ler dü zen le ni yor, avu -
kat la r�n mes le ki so run la r� gün de me ge ti ri -
li yor. Tür ki ye Ba ro lar Bir li �i (TBB), bu y�l
“Her kes için ada let, ada let için avu kat”
slo ga n�y la 4-10 Ni san Avu kat lar Haf ta -
s�’nda bir di zi et kin lik dü zen li yor. Biz de 5
Ni san Avu kat lar Gü nü ne de niy le Ka d� -
köy’de ki avu kat la r� gün -
de me ge ti re lim is te -
dik ve TBB De le ge si,
�s tan bul Ba ro su Ka d� -
köy Böl ge Tem sil ci si
avu kat Gö nül Ka pa �an
Ko ca bey ile Ka d� -
köy’de ki avu kat la r�n so -
run la r� n� ve is tek le ri ni
ko nu� tuk. 

5 Ni san’la r� bir kut la -
ma gü nü ola rak de �er len -
dir dik le ri ni be lir ten Ko ca -
bey, bu nun ne de ni ni �öy le
aç�k l� yor: “Hiç so ru nu muz
yok mu? El bet te ki var ama
her gün bu so run la r� ya �� yor
ve bun lar dan bah se di yo ruz
za ten. En az�n dan 5 Ni san’da
bun lar dan bah set me ye lim, ke yif li bir gün
ge çi re lim is ti yo ruz. 5 Ni san’da ken di mi zi
da ha önem li his se di yo ruz. Zi ra dün ya n�n
ak si ne Tür ki ye’de avu kat l�k mes le �i ne ge -
re ken önem ve ril mi yor.”

■ KA DI KÖY’DE
6 B�N AVU KAT VAR 

�s tan bul’da ki 26 bin avu ka t�n 6 bi ni nin
Ka d� köy’de gö rev yap t� �� bil gi si ni ve ren
Gö nül Ka pa �an Ko ca bey, Ka d� köy’ün bu
ra kam la en çok avu ka t�n ça l�� t� �� il çe ol du -
�u nu di le ge ti ri yor. Ko ca bey, �s tan bul ge -
ne lin de ki “çok sa y� da ve fark l� yer ler de ki
ad li ye ler” so ru nu nun Ka d� köy’de de ya -
�an d� �� n� vur gu la ya rak, ken tin iki yaka s�n -
da ki ad li ye le rin Kar tal ve Ça� la yan’da ki
bü yük komp leks ler de bir le� ti ril me si pro je -
si nin hâ lâ ha ya ta geç me mi� ol ma s�n dan
ya k� n� yor. Ka d� köy’de ki dört ad li ye bi na -
s� n�n 2’si nin Ba ha ri ye’de, 2’si nin de Ha -
san pa �a’da bu lun du �u nu be lir ten Ko ca -

bey, “Bu da �� n�k l�k biz avu kat la r� zor du -
rum da b� ra k� yor. Ad li ye ler ara s� me kik do -
ku yo ruz. Bu çok y�p ra t� c�. Bu ne den le bi -
rey sel ça l�� ma lük sü müz de yok, ekip ça -
l�� ma s� ge re ki yor. Bir kaç avu kat bi ra ra ya
ge lip bir hu kuk bü ro su ku ru yo ruz” di yor.
Mev cut adi ye bi na la r� n�n da za ten ih ti ya c�
kar �� la ya ma ma s� n� ele� ti ren Ko ca bey,
“Ka d� köy’ün ad li s� n�r la r� ge ni� le di. Zi ra
Ata �e hir ye ni bir il çe ol du �u için ad li ye si
yok. Üm ra ni ye’den ve Üs kü dar’dan ko pa -
rak Ata �e hir’e ba� la nan yer ler ad li ye çev -

re si ola rak Ka d� köy’e ba� la n�n ca
bu ra da ki fi zi ki ko �ul lar  iyi ce
ye ter siz ha le gel di” tes pi tin de
bu lu nu yor. “Ke� ke Ka d� köy’de
ko ca man bir bi na ol sa da tüm
bi rim ler bu ra da top lan sa” di -
yen Ko ca bey, an cak Kar tal’da
bir komp leks in �a edil di �i
için Ka d� köy’e ya t� r�m ya p�l -
ma d� �� na dik kat çe ki yor.
Ko ca bey, ti ca ri da va la r�n
yo �un ol du �u ve da ha çok
ic ra ve ti ca ret avu kat la r� n�n
gö rev yap t� �� Ka d� köy’de,
da ha ni te lik li sav c� ve ha -
kim ler hiz met ver di �i için
avu kat la r�n ta lep le ri nin
de da ha h�z l� bir �e kil de

ye ri ne ge ti ril me sin den duy du �u mem -
nu ni ye ti di le ge ti ri yor.
■ ‘ÇOK AVU KAT, DÜ �ÜK KA L� TE’

�s tan bul Ba ro su  Ka d� köy Böl ge Tem -
sil ci si avu kat Gö nül Ka pa �an Ko ca bey, �s -
tan bul’da ge re �in den faz la avu kat bu lun -
du �u nu ifa de ede rek, bu du ru mu �öy le
ele� ti ri yor; “Çok hu kuk fa kül te si, do la y� -
s�y la da çok me zun var. Me zun lar 1 y�l staj
ya p�p avu kat ola rak ata na bi li yor. �s tan -
bul’da her haf ta 40’a ya k�n ki �i avu kat l�k
ruh sa t� al� yor. Es ki den bir s� nav var d�, o da
kal d� r�l d� ma ale sef. �im di her önü ne ge len
avu kat ola bil di �i için de ka li te dü� tü.” 

Ay n� za man da Ka d� köy Avu kat la r�
Plat for mu ku ru cu üye le rin den olan Ko ca -
bey, plat for mun yak la ��k 1 y�l ön ce ku rul -
du �u nu an�m sa ta rak, “Plat for mu mu zu, Ka -
d� köy lü avu kat la r�n mes le ki da ya n�� ma s�
ve sos yal le� me si için kur duk. Ama aç�k ça -
s� mes le ki yo �un luk ne de niy le çok da bi ra -
ya ge le me dik. Önü müz de ki gün ler de da ha
fa al ola ca �� m� z� umu yo rum” di yor.

5 Nisan Avukatlar Günü
nedeniyle açıklama yapan

�stanbul Barosu Kadıköy Bölge
Temsilcisi avukat Gönül

Kapa�an Kocabey, en çok
avukatın çalı�tı�ı ilçe olan

Kadıköy'deki adliyelerin farklı
yerlerde bulunmasını ve fiziki
ko�ullarının yetersiz olmasını

ele�tirerek, ‘Avukatlar
yıpranıyor’ dedi. 

OKAN Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Dan��ma
Kurulu, ilk toplant�s�n� gerçekle�tirdi. “�� Ya�am�na en
yak�n Üniversite” anlay���yla e�itim-ö�retim hayat�n�
sürdüren Okan Üniversitesi i� dünyas�yla ba�lar�n�

güçlendirmek amac�yla ba�latt��� çal��malar�n�
sürdürüyor. Okan Üniversitesi MYO, i� dünyas� ile

üniversite aras�nda bir köprü görevi gören Dan��ma
Kurulu’nu toplad�. Sektörün önde gelen temsilcilerinden

olu�an Dan��ma Kurulu toplant�s� Kad�köy
Yerle�kesi’nde gerçekle�tirildi.  Toplant�n�n aç�l���nda
konu�an MYO müdürü Prof. Dr. Ali Kahriman kurulun

amac� ve çal��ma ilkeleri konusunda bilgi verdi. Y�lda iki
kez toplanacak kurulun temel amac�n�n üniversite ile i�

dünyas� aras�ndaki ba��n güçlendirilmesi oldu�unu
belirten Kahriman, kurumlardan
temel beklentilerinin kendilerine
sektörün ihtiyaçlar�n� iletmeleri

oldu�unu kaydetti. Kahriman, Okan
Üniversitesi MO’nun sektörden
gelecek görü�ler do�rultusunda

�ekillendirilece�ini sözlerine ekledi.
Toplant�’n�n gündemi hakk�nda bilgi

veren Muhasebe ve Vergi
Uygulamalar� Program� Ba�kan� Yrd.
Doç Dr. Hüseyin Mert ise i� dünyas�
ile üniversite aras�ndaki i�birli�inin

üniversitelerin geli�mesine yapaca��
katk�ya vurgu yapt�. Üniversite –
sektör i�birli�inin üniversitelerin

geli�imi aç�s�ndan büyük önem ta��d���n� belirten Okan
Üniversitesi Mütevelli Heyet Ba�kan� Bekir Okan da,  bu
i�birli�inin ö�rencilere yol göstermesi aç�s�ndan stratejik
önem ta��d���n� vurgulad�. Dan��ma kurulunun yapaca��

çal��malar�n ö�rencilere okul sonras� için de önemli
katk�lar sa�layaca��n� dile getiren Okan,  sektör

temcilerini Okan üniversitesinde görmekten büyük
memnuniyet duydu�unu söyledi. Okan Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. �ule Kut, toplant�n�n ö�retici, yararl� ve
gerçek bir giri�imcilik toplant�s� oldu�unu kaydetti.

Ö�rencilerin okulu bitirdikten sonra  yo�un bir rekabetin
oldu�u bir ortama gireceklerini hat�rlatan Kut, bu

nedenle ö�rencilerin mezun olmadan önce yapacaklar�
staj�n ve i� dünyas�yla kuracaklar� ba�lar�n çok önemli

oldu�unu söyledi. Kut, “Biz bu konun önemli bir k�sm�n�
hayata geçirmek için buraday�z” dedi. Toplant�,

aralar�nda Adalar Belediye Ba�kan� Mustafa Farsako�lu,
Gerçek Gündem �nternet Sitesi Yönetim Kurulu Ba�kan�
Bar�� Yarkada�, Güler Osmanl� Mutfa�� Restoran Sahibi

Ali Güler, Dünya Türk-�� Konseyi Koordinatörü
Asena Selçuk, Ata�ehir Belediyesi Meclis Üyesi

�nci Be�p�nar ve Türk Halk Müzi�i Sanatç�s�
Yavuz Top'un da bulundu�u Dan��ma Kurulu üyelerinin

aç�klamalar�yla sürdü.
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2. An ka ra Ulus la ra ra s� Film Fes ti va -
li’nde ‘En �yi Film Ödü lü’, Der vi� Za -
im’in ya z�p yö net ti �i ‘Göl ge ler ve Su -
ret ler’ fil mi ne git ti. Film, ay n� fes ti va -

lin ‘En �yi Yö net men’ ödü lü ile S� YAD ‘En
�yi Film Ödü lü’ de dâ hil ol mak üze re top -
lam al t� ödü lün sa hi bi ol du.

Göl ge ler ve Su ret ler, 1963 y� l�n da K�b -
r�s l� Türk ler’le Rum lar ara s�n da ya �a nan
olay la r� an la t� yor. Za im’i her �ey den ön ce
ce sa ret edip bu ko nu ya el at t� �� için kut la -
mak la z�m. Dün ya n�n her ye rin de bu tip hi -
kâ ye ler si ne ma c� lar ca ele al�n m��, hat ta
de fa lar ca evri lip çev ri lip be yaz per de ye,
b�k t� r�n ca ya ka dar, ko nu edil mi� tir. Ama i�
K�b r�s’a ge lin ce bü tün dün ya n�n üç may -
mu nu oy na ma s� bir ya na, si ne ma c� lar da
ka me ra la r� n� ora ya yö nelt mek ten ya ka ç� -
n� yor lar ya da ora da olan lar il gi le ri ni çek -
mi yor. So nun da bi ri eli ni ta ��n al t� na ilk
koy du, K�b r�s olay la r� n� be yaz per de ye
yan s�t t�. Bu si ne ma c� n�n K�b r�s l� bir Türk ol -
ma s�n dan do �al bir �ey ola maz d�. �n san
an cak, k� y� s�n da kö �e sin de de ol sa, ken di -
ni bul du �u bir hi kâ ye yi iyi an la ta bi lir.

Göl ge ler ve Su ret ler, 60’lar da K�b r�s
olay la r� n�n ba� la d� �� nok ta ya gi di yor. Ko -
nu ya sos yo lo jik aç� dan yak la �� yor ve ha di -
se le rin ba� la d� �� dö nem de, et ra f� Rum
köy le riy le çev ri li bir böl ge de bu lu nan kö -
yün Rum ve Türk aha li si ara s�n da ge çi yor.
Bir ara da so run suz �e kil de ya �ar ken, na s�l
olup da bir bir le ri ni öl dü rür ha le gel dik le ri ni
an la t� yor. Film uzun ca bir sü re ay n� çiz gi de
ve tem po da gi dip, so nun da bir den pat la -
y� ve ri yor. Tem po bi raz da ha fark edi lir h�z -
da ar t� r� l�p, halk lar ara s�n da ki ko pu� bi raz
da ha net ve ri le bi lir miy di? Bu so ru be nim
ka fam da be lir di; ce va b� n� ise si ne ma ele� -
tir men le ri ne ve iz le yen le re b� ra k� yo rum.
Göl ge oyu nu sim ge sel ola rak kul la n�l m��
ve fil min her ye ri ne dam ga s� n� vur mu�.
Çiz di �i ka rak ter ler de sim ge sel ade ta; bi ri
öf ke yi, bi ri sa� du yu yu, bir ba� ka s� ba� ka
bir duy gu yu tem sil edi yor. Ka rak ter le ri bü -
tün hat la r�y la gör mü yor su nuz (t�p k� sim ge
ola rak kul lan d� �� göl ge oyu nun da ki gi bi)
ama yi ne de ya �a yan ka rak ter ler. Tür ki ye -
li oyun cu lar da var, K�b r�s l� Türk oyun cu lar
da, Rum oyun cu lar da… Oyun cu luk lar çok
do �al, ‘K�b r�s l�’ kim li �i de iyi i� len mi�. Gö -
rün tü ler için se ‘mü kem mel’ di ye bi li rim.

Fil min ga la dan ön ce ki gös te ri mi, Lef -
ko �a’da ara böl ge de bu lu nan Led ra Pa la -
ce s� n� r�n da ger çek le� ti ril mi�. Fil mi çok be -
�e nen Rum lar, Za im’e, “Bir K�b r�s Türk’ü
ola rak na s�l bu ka dar ob jek tif bir film çe ke -
bil di niz?” di ye sor mu� lar. Za im bu ko nu ya
çok özen gös ter mi�, hat ta bu nun için K�b -
r�s l� Rum bir se nar yo edi tö rüy le ça l�� m��.
Do �an H�z lan’�n da ge çen gün kü, kö �e ya -
z� s�n da söy le di �i gi bi Za im, “as l�n da ne
Rum lar Türk le ri ne de Türk ler Rum la r� öl -
dür mek is ti yor”u an lat mak is te mi�. Film de
tam an la m�y la f�r t� na ön ce si ses siz lik duy -
gu su hâ kim. Ama ger çek te bun dan bi raz
da ha faz la s� ol du �u nu da iti raf et me li. Bu
nok ta da Za im ob jek tif lik ten uzak la ��p tek
ta raf l� gö rün mek ten, pro pa gan da ya kaç -
mak tan bi raz faz la kork mu� gi bi gel di ba -
na...

Her �e ye ra� men çok önem li bir film.
Bu ka dar ödül al ma s�, san ki bi raz da ko -
nu sun dan ile ri ge li yor (hak l� ola rak). Ne var
ki yir mi be� kop yay la gös te ri me gir mi�. �s -
tan bul’da çok az si ne ma da gös te ri li yor,
he le he le �s tan bul d� ��n da yok de ne cek
ka dar az. Türk film le ri nin, su lu z�rt lak ko -
me di ler d� ��n da da des tek len me si ni bek le -
mek, çok �ey mi is te mek olur aca ba? Me -
se la �u so ru la r� sor sak: Aca ba K�b r�s’ta
ya �a nan lar ba� ka bir ül ke de ya �an say d�, o
ül ke nin sa nat ç� la r�, si ne ma sa na yi, ede bi -
yat ç� la r� için be re ket li bir kay nak ol maz
m�y d�? Bu kay nak tan el de edi le cek ‘ürün -
ler’; hem yurt içi, hem yurt d� �� pa zar la r� na
cid di pa zar la ma ve hat ta çe kin me den söy -
le ye lim rek lam stra te ji le riy le su nul maz
m�y d�?

As l ı  AY HAN
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Kıbrıs Olayları Sonunda
Beyaz  Perde’de

Engelli vatanda�larımıza SGK Primsiz Ödemeler
Daire Ba�kanlı�ınca Aylık Ba�lama Esasları:

f) Bak�m ili�kisinin fiilen gerçekle�medi�inin belirlenmesi
Sosyal güvenlik kurumlar�ndan yetim olarak ayl�k veya
gelir almakta olan çocuklardan özürlü olanlar�n ald�klar�

ayl�k veya gelir toplam� tutarlar� özürlülük oranlar�na göre
bu Yönetmelik kapsam�nda ödenecek olan ayl�k

tutar�ndan dü�ük olanlard�r.
g) Yetim ayl��� veya gelirinin kesilmesi,

�) Bir i�te çal��maya ba�lamas� veya sosyal güvenlik
kurumlar�na uzun vadeli sigorta kollar� ya da genel sa�l�k

sigortas� kapsam�nda prim ödemesi,
h) K�sa veya uzun vadeli sigorta kollar�n�n herhangi

birinden prim ödemesi,
I) Ayl���n 2 y�l boyunca aral�ks�z olarak al�nmamas�,

i) Hangi ad alt�nda olursa olsun sosyal güvenlik
kurumlar�ndan bir gelir veya ayl�k hakk�ndan

faydalananlar ile iste�e ba�l� prim ödeyenler dâhil olmak
üzere ba�vuru tarihi itibariyle sosyal güvenlik kurumlar�na

uzun vadeli sigorta kollar� ya da genel sa�l�k sigortas�

kapsam�nda prim ödeyenlerin, ayl�klar� kesilir. 2022'den
ayl�k alanlar�n sa�l�k harcamalar� Sosyal Güvenlikleri 2022

say�l� Kanundan kar��lananlar için Ye�il Kart ile ücretsiz
hizmet alacaklard�r.

Muhtaç Durumda Olan Engelliler ile Yetimlere Aylık
Ba�lanması �çin Gerekli Olan �artlar

● Anne ya da babas� olmayan muhtaç çocuklar ile
yüzde 40 ve üzeri engeli olan muhtaçlara,

● Sosyal güvencesi bulunmayanlara,
● Herhangi bir gelire ve ayl��a sahip olmamas�,

● Herhangi bir gelir getirici mal varl��� olmamas� var ise
de muhtaç ayl���ndan fazla olmamas� gerekmektedir.

● 18 ya��ndan küçük engelli çocu�a sahip olan anne ve
babalar�n yukar�daki �artlara sahip olmalar�

● Ayn� aileden sadece bir tanesine bu yard�m verilir.
Muhtaç Aylı�ının Sona Ermesi: Muhtaç ki�inin ölümü,
muhtaçl���n�n kalkmas� veya bak�m alt�na al�nmas�, yetim

erkek çocu�un 18, yüksek ö�renimde ise 25 ya��n�
tamamlamas�, ayl�klar�n aral�ks�z üç ay al�nmamas� halinin

tespitini takip eden ayba��ndan itibaren ayl�klar� kesilir.
Ba�vuru: Vak�flar Bölge Müdürlüklerine belirtilen formu
doldurarak �ahsen, posta yoluyla veya Vak�flar Genel

Müdürlü�ü'nün internet sitesi üzerinden ba�vuru
yapabilirler. Muhtaç engellilerin özrünü belirten sa�l�k
kurulu raporu forma eklenir. Sa�l�k kurulu raporunda

istek sahiplerinin çal��arak hayat�n� kazan�p
kazanamayaca�� ile organ yoklu�u ve bozuklu�unun

yüzde kaç oldu�u belirtilir. Bölge müdürlüklerince
ba�vuru formlar� de�erlendirme formunda belirtilen

kriterler ölçüsünde de�erlendirilip puanlama sonuçlar�
dosya konularak dosya tamamlan�r. �llerin bo� muhtaç

kadrosu dikkate al�narak yeni bir forma göre haz�rlanacak
onay Genel Müdürlü�e gönderilir.EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

En çok avukat Kadıköy’de

Ba�vuru Yapılacak Merkezlerin �leti�im Bilgileri: 

Vakıflar Genel Müdürlü�ü
Adres: Milli Müdafa Cad. No : 20 K�z�lay / ANKARA 

Tel.: 0 (312) 415 50 00 (10-Hat)
e-Posta: vgmmaster@vgm.gov.tr

�stanbul Vakıflar Genel Müdürlü�ü
Adres: Gümü�suyu Mah. �nönü Cad. No:2 Beyo�lu/�stanbul 

Tel.: 0(212) 251 88 10 (5-Hat)
e-Posta: istanbul@vgm.gov.tr 

SGK Primsiz Ödemeler Daire Ba�kanlı�ı
Genel Müdürü: Yadigar GÖKALP
Tel.: (0312) 207 80 38-207 80 39

(0312) 458 10 36-37-38-39-40
E-posta: ygokalp@sgk.gov.tr

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

Soroptimist �nternational ile
�stanbul Üniversitesi Kad�n

Sorunlar� Ara�t�rma ve
Uygulama Merkezi’nin

ortakla�a yapaca�� “Kad�na
Yönelik �iddet” paneli, 6
Nisan Çar�amba günü

Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’de gerçekle�ecek.
13.00 ile 15.00 saatleri

aras�nda düzenlenecek olan
panelin moderatörlü�ünü
ise �stanbul Üniversitesi

Kad�n Sorunlar� Ara�t�rma
ve Uygulama Merkezi

Müdür Yard�mc�s� Yrd. Doç. Dr. Aynur Soydan
Erdemir yapacak. CKM’deki panele konu�mac�

olarak, �stanbul Üniversitesi Kad�n Sorunlar�
Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.

Fatmagül Berktay, �stanbul Üniversitesi Kad�n
Sorunlar� Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi Müdür

Yard�mc�s� Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Tiyatro ve
Sinema Sanatç�s� Deniz Türkali ile avukat Hülya

Gülbahar kat�lacak. 

Soroptimist
�nternational ile

�stanbul Üniversitesi
Kadın Sorunları

Ara�tırma ve
Uygulama

Merkezi’nin birlikte
düzenleyece�i

‘Kadına Yönelik
�iddet’ paneli,

Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde
yapılacak.

‘Kad�na Yönelik 
�iddet’ paneline 
DAVETL�S�N�Z

F�K�RTEPE ve çevresini yeni bir çehreye
kavu�turacak olan “1/1000 Ölçekli Fikirtepe ve

Çevresi Uygulama �mar Plan�”'na itiraz etmek için
tan�nan süre 8 Nisan'da doluyor. Fikirtepe'nin

tamam�na yak�n�n�, E�itim, Dumlup�nar ve
Merdivenköy mahallelerinin de bir k�sm�n� olu�turan

yakla��k 130 hektarl�k bir alan� kapsayan plan, 8
Mart'ta ask�ya ç�km��t�. Ask� süresi 8 Nisan Cuma

günü dolaca�� için itirazda bulunmak isteyen ki�i ve
kurumlar�n ba�vurular�n� bu tarihe dek yapmalar�
gerekiyor. Detayl� bilgi almak isteyenler Mand�ra
Caddesi üzerinde yer alan Fikirtepe Gönüllü Evi
binas� içinde hizmet veren Kad�köy Belediyesi
Fikirtepe Planlar� �le �lgili Bilgilendirme Ofisi'ne
ba�vurabilir. Ofise 09.30-11.30 ile 13.20-16.15

saatleri aras�nda 0216 551 05 26 numaral�
telefondan ula��labilir.

Fikirtepe plan�na
�T�RAZ �Ç�N
SON UYARI

Ka d� köy CKM’de ta rih
soh bet le ri nin il ki ger çek le� ti ril di 

● Tolga KARAGÖZ
Osmanlı Padi�ahı I. Süleyman’ın hayatı

üzerine kurgulanmı� olan televizyon
dizisi “Muhte�em Yüzyıl” toplumda

eksik oldu�umuz, tarih bilgisinin
noksanlı�ını sorgulamamızda bir

ba�langıç oldu. Dizi daha
yayınlanmadan fragmanlardan yola

çıkılarak birçok ele�tiri aldı. RTÜK’ün
yaptı�ı açıklamaya göre üç hafta

içinde 2010 yılının toplam televizyon
�ikâyetinden daha fazla �ikâyet edildi.

Dizi bazı muhafazakâr ve milliyetçi
kesimler tarafından Kanuni Sultan

Süleyman’ı zevk ve sefa dü�künü olarak
gösterdi�i gerekçesiyle suçlanırken

Ba�bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı
Bülent Arınç da dizi hakkında yasal

i�lem ba�lattı. Bunun üzerine dizi, 3984
Sayılı Yasanın 4. maddesine dayanarak

yayınların toplumun milli ve manevi
de�erlerine aykırı olmamasına ili�kin

yasayla RTÜK’ten uyarı aldı.
5 Ocak 2011 tarihinde yayınlanmaya
ba�layan dizi bu kadar kısa zamanda

bunca tartı�ma yaratıp gündeme
oturunca toplumun farklı kesimleri de

uzun zamandır ara�tırmayı bıraktı�ı
tarihi olaylara, kitaplarla, dergilerle,
tartı�ma programlarıyla geri döndü.
Özellikle Osmanlı tarihini ve saray

ya�amını anlatan kitapların satı�ında
patlama ya�anırken derin tarih bilgisine
sahip uzmanlarla yapılan söyle�ilere de

gereksinim arttı.
■ �LK BULU�MANIN KONUSU:
KANUN� SULTAN SÜLEYMAN

Bu ihtiyacın farkında olan Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi

Performans Sanatları Yönetmenli�i,
bugüne kadar tarihi olayları anlattı�ı

gazete yazıları ve radyo programlarıyla
meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen

Hakan Bayrakçı ile Tarih Sohbetleri
dizisi düzenlemeye karar verdi. Kadıköy

Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 26 Mart Cumartesi günü
saat 13.00’te gerçekle�tirilen etkinlikte

Hakan Bayrakçı, Kanuni Sultan
Süleyman’ın babası Yavuz Sultan

Selim’den ba�layarak; Kanuni Sultan
Süleyman dönemine kadar dönemin
siyasi, iktisadi,askeri, sosyo kültürel

durumunun tahlilini yaptı. Aynı zamanda
Hürrem Sultan konusu üzerinde çokça

durdu. Muhte�em Yüzyıl dizisindeki
karakterlerin tarihte nerede durdukları,

saray içerisindeki yerleri konusunda
dinleyenleri aydınlattı. Aynı zamanda

diziyi ba�arılı buldu�unun da altını çizen
Bayrakçı, etkinli�in ikinci kısmında
dinleyicilerin sorularına yer verdi.

Karde� katliamı, askeri yapı,
Cumhuriyet devrimleri ve Osmanlı tarihi

gibi mukayeselerin yapıldı�ı sorulara
yanıt veren Bayrakçı; soruların ardından

Hacı Arif Bey’in “Sultani Yegah Saz
Semaisi”ni” piyano e�li�inde

seslendirerek dinleyicilere mini bir
konser verdi. Konserin ardından Hakan

Bayrakçı kitaplarını imzalayarak
konuklarına arma�an etti.

Televizyon dizilerinin ardından toplumda artan tarih ilgisinin kar�ılı�ı
olarak ‘Hakan Bayrakçı ile Tarih Sohbetleri’ dizisinin ilki, Kadıköy

Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekle�tirildi.

Okan MYO’da ilk
danışma kurulu

toplantısı

Okan
Üniversitesi

Meslek
Yüksekokulu

(MYO), i� dünyası
ile üniversite
arasında bir
köprü görevi

gören Danı�ma
Kurulu’nun ilk

toplantısını
Kadıköy'de yaptı.
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’den Ka ra köy’e ge çi yo rum.
Mev sim ba har… Ba ha r�n da ilk gün le -
ri. Ha va ya� murlu, ka pa l�… Ku la ��m -

da CD ça la r�m ya �am dan kop mu� gi bi y� ��l -
m� ��m va pu run ge ni� kol tu �u na. Ha fif bir yor -
gun luk, ha fif de ça k�r ke yif hal de yim. Bi len ler
bi lir, Ma vi I��k lar’�n es ki 45’lik le ri ni din li yo -
rum Ada Mü zik’ten ç�k ma.  Bel ki de ha fif ten
on dan ça k�r ke yi fim. Hel va c�, F�n d�k Dal la r�,
Ça y�r Çi men Ge ze Ge ze, A�k Çi çe �i, P� nar ba -
��, Ay va Çi çek Aç m��, Gi re sun Ka y�k la r�,
Yay la Çi çe �i, Yar Saç la r�n Lü le Lü le, K�z Sen
Gel din Çer ke�’ten, �yi Dü �ün Ta ��n, Ya ra maz
Ne Ol du Sa na, A� la Ço cuk Gi bi, Git me Kal,
Sev gi lim, Be nim Dün yam Sen sin, Gül Da l�,
Üs kü dar, Ka na mam… Hep si bir al büm de top -
lan m��. 1960’l� y�l la r� gör me sem de san ki ya -
�ar gi bi olu yo rum mü zik ler le, söz ler le… He le
o bil gi sa yar s�z, dü zelt me siz ger çek ses ler yok
mu? Bir ba� ka haz ve ri yor din ler ken in sa na.
Dö ne min ano nim eser le ri de top lan m�� al -
büm de. Ben den, siz den, biz den s� cak me lo di -
ler. He le Atil la Ak man’�n söz le ri ni yaz d� ��
son gün ler de dil ler de do la �an ese ri “�yi Dü �ün
Ta ��n” yok mu. Ne re dey se se çim �ar k� s� ola -
cak tür den. Ya söz ve mü zi �i Ha san Has gü -
ler’e ait olan “Ka na mam”? O da öy le… K� sa -
ca s� ha yat tan söz ler, s� cak mü zik ler ve do �al
ses ler le içi miz den ço cuk la r�n ç� kar d� �� al büm
1960’l� y�l la r� ka s�p ka vur mu�. Y�l lar geç se de
Ma vi I��k lar’�n es ki 45’lik le riy le in san mü zik
din le me nin haz z� na va r� yor. 

■ EY TE LE V�Z YON
SEN NE LE RE KA D�R S�N!

Ma vi I��k lar 7 Ey lül 1964’te a��r l�k l� ola -
rak Ka d� köy’de ya �a yan 5 genç ta ra f�n dan ku -
rul mu�. O y�l lar da Tür ki ye’de f�r t� na gi bi es -
mi�. Çe tin ve Me tin Ya vuz do �an kar de� ler,
Ne jat Tok soy, Ci hat Gü nay d�n ve Za mir Ma -
ni sa o dö nem hal k�n göz de si ol mu�, gö nül ler -
de yer et mi�. Ne var ki y�l lar ac� la r� da tat l� la -
r� da unut tur du �u gi bi, bu be� p�r lan ta gi bi
gen ci de say fa la r� ara s� na al m��. Ge le lim 2011
y� l� na. Ara dan geç mi� 47 y�l. Bir di zi ya y�n -
lan m�� “Öy le Bir Ge çer Za man Ki” di ye. K� -
sa sü re de in san la r� ek ran la ra çek me yi ba �ar -
m��. Ma vi I��k lar’�n 1960’lar da ses len dir di �i,
her ke sin di lin de olan “Hel va c�” ile “�yi Dü �ün
Ta ��n” di zi nin genç ka rak te rleri ta ra f�n dan
ses len di ril mi�. Son ra ne mi ol mu�: Siz de �er -
li okur la r� m�z için on lar dan din le dim. 

■ B� RAZ SE V�NÇ B� RAZ DA HÜ ZÜN
Ma vi I��k lar ile il gi li söy le ne cek, ya z� la -

cak çok �ey var. �n ter net ten ara ma mo to ru na
Ma vi I��k lar yaz d� �� n�z da da kar �� n� za uzun
uzun bil gi ler ç� k� ve ri yor. An cak tek rar la r�
say fa la r� m� za ta �� mak ye ri ne Ma vi I��k lar ile
Ka d� köy’de ça l�� ma yap t�k la r� Blu eno te Mü -
zik E�i ti mi ve Da n�� man l� �� Mer ke zi’nde bu -
lu �up, ba� ba �a s� cak bir soh bet ger çek le� tir -
dim. Son ge li� me le ri ken di le rin den din le dim.
Bir dö ne me dam ga vu ran ün lü bir gru bu tek
bu lu� ma da ha ber yap ma n�n e� ya n�n ta bi at� na
ay k� r� ol du �u nun da ga yet far k�n day d�m. �kin -
ci bu lu� ma m�z da Ka d� köy’ün yem ye �il me -
kâ n� Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda mas -
ma vi bir ba har ha va s�n da ger çek le� ti. Ma vi
I��k la r�n çok se vil di �i dö ne me ye ti �e me dim, o

duy gu la r� ya �a ma d�m ama bil di �im bir �ey
var d�. O da sev gi yi ka za nan la r�n as la unu tul -
ma ya ca ��y d�. Y�l lar geç se de dö nem ler, an la -
y�� lar de �i� se de ev ren sel bir �ey var d�: O da
sev giy di. Hiç bir za man de �i� me ye cek bir
duy guy du çün kü sev gi. Ma vi I��k lar da hal k�n
bu sev gi si ni y�l lar ön ce ka zan m�� t�. Ve bu gün
tek rar kar �� m�z day d� lar. Ha t�r lan mak on la r�
ta bi ki mut lu et mi� ti bir dizi ile. Üs te lik di zi -
nin is mi de çok an lam l�y d�: “Öy le Bir Ge çer
Za man Ki”… Söz ve mü zi �i Er kin Ko ray’a
ait olan bir ese rin ad�y d�. Ma vi I��k lar’�n unu -
tul maz üye le ri ne gö re de �er ler ça buk unu tul -
ma ma l�y d� ve kü çü cük bir �ey le de tek rar ha -
t�r lan ma ma l�y d�. Ha t�r lan mak da böy le ol ma -
ma l�y d� aç�k ça s�. Ama yi ne de ha t�r lan mak
gü zel di on lar için. Çe tin Ya vuz do �an’a gö re
bel ki de ya pa cak da ha çok i� le ri, ve re cek me -
saj la r� var d� top lu ma yö ne lik. 

■ MÜ Z�K TE FARK LI B�R
BO YUT OLU� TU

�u gün ler de müt hi� bir al büm pro je si ari -
fe sin de ler. Ama in ter net yo luy la mü zik le rin
ko lay in di ril me si, ya p�m c� aç� s�n dan ba k�l d� -
��n da en önem li so run. Re per tu var la r�n da as -
l�n da halk la bu lu� tur ma y� dü �ün dük le ri be �e -
ni le cek bir çok eser ol du �u nu be lir ti yor lar.  

Tak tak lar ve ç�s tak ç�s tak lar e� li �in de me -
ka nik, ruh suz bir mü zik an la y� �� n�n hâ kim ol -
du �u nu be lir ti yor, an cak ba �a r� l� isim le rin ça -
l�� ma la r�y la öne ç�k t� �� n� vur gu lu yor Me tin
Ya vuz do �an. Ör ne �in Mus ta fa Ce ce li’nin ge -
nel ola rak bes te le ri ni, alt ya p� s� n� gü zel bul du -
�u nu be lir ti yor. Çe tin Ya vuz do �an ise g rup
mü zi �i nin son y�l lar da ba �a r� l� ol du �u nu ifa de
edi yor. Son dö nem de Yük sek Sa da kat’i ba �a -
r� l� bul du �u nu, gru bun Eu ro vi si on’da ba �a r� l�
ola ca �� na inan d� �� n� söy ler ken, bi raz g rup �o -
vu nun da ol ma s� ge rek ti �i ne de �in me den geç -
mi yor. On la ra gö re son y�l lar da mü zik te ça -
buk unu tu lan me lo di ler hâ kim. Sa man ale vi
gi bi bir an da se vi len ama k� sa sü re son ra unu -
tu lan mü zik ler bun lar.  Mü zi �in içi ne de dö -
ne min re vaç ta olan söz le ri yer le� ti ri li yor. Bu,
mü zik te fark l� bir bo yut on la ra gö re. 

Ma vi I��k lar ya� s� n� r� ta n� mak s� z�n hal ka
mal ol mu� me lo di ve söz ler den olu �an �ar k� -
la r�y la hal k�n gön lü nü ka zan m��. ��in s�r r� n�n
bu ol du �u nu ifa de edi yor tüm grup üye le ri.

Ma vi I��k lar’�n tüm üye le ri ni bi ra ra ya top -
la m�� ken on lar la ta ri hi bir fo to� raf çek tir me -
den ve im za l� al büm al ma dan ol maz d�. Ni te -
kim bu ar zu mu k�r ma d� lar. Müt hi� mü te va z�
ve ki bar lar. Çok ün lü ol duk la r� y�l lar da bi le
bu er dem le ri bir ke na ra b� rak ma m�� lar. E�i -
tim le ri ne de ara ver me den, mü zi �in d� ��n da da
ka ri yer le ri ne de vam et mi� ler. Mavi I��klar

grup üyelerinin her biri
günümüzde fark l� alan lar da
mes lek le ri ni ic ra edi yor lar.
Ba ��n da da de dik ya, Ma vi
I��k lar ile il gi li söy le nip ya z� -
la cak, an la t� la cak çok �ey
var. On la r� yaz mak, an lat mak
de �il; din le mek da ha zevk li
ve ko lay. On lar bir saa te, bir
say fa ya s�� ma ya cak ka dar bi -
ze ait olan unu tul ma ya cak
de �er ler. Bi zim ki si de bi raz
soh bet, bi raz dert le� mek ol -
du. Ma vi I��k lar, 1960’lar dan
bu ya na hal k�n gön lün de b� -
rak t�k la r� ho� se da lar la her
dem ha t�r lan ma ya de vam
ede cek ler.

YA�AM 1 - 7 N�SAN 2011
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Söz de uçmuyor,
melodi de… Hele
halkın gönlünde
bir ho� seda
bıraktıysanız tıpkı
Mavi I�ıklar gibi
47 yıldan sonra
da ba� tacı
edilirsiniz.

BlueNote Müzik E�itimi ve
Danı�manlı�ı Merkezi’nde

çalı�ma yaparken.

5 de�erli
müzisyen ile bir

arada olmanı
mutlulu�u
bamba�ka.
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1 - 7 N�SAN 2011 SA�LIK

Özel lik le yav ru ve genç kö pek le rin da ha du yar l� ol du �u,
ol duk ça de �i �ik ka rak ter ler de se yir iz le yen vi rü tik bir kö pek
has ta l� �� d�r. Has ta l� ��n et ke ni ade no vi rüs (CAV-1) is mi ni ta �� -
yan vi rüs ler dir. Bu vi rüs ler vü cu dun tüm do ku la r� n� en fek te et -
me ye te ne �i ne sa hip ol mak la bir lik te en çok ka ra ci �er hüc re -
le ri ni tah rip ede rek bu or gan da �id det li yan g� ya se bep olur lar.
Has ta l� ��n en �id det li form la r� yav ru kö pek ler de gö rül mek te -
dir. Kö pe �e vi rü sün bu la� ma s�n dan 4-7 gün son ra kli nik be -
lir ti ler göz len me ye ba� lar. Ba z� kö pek ler de önem li bir kli nik
bul gu ya rast la n�l ma dan ha fif hal siz lik ve i� tah s�z l�k la at la t� l�r -
ken ba z� kö pek ler de ise yi ne her han gi bir kli nik be lir ti gös ter -
me den, has ta l�k ani ölüm le so nuç la na bil mek te dir. Has ta hay -
van lar da ate�, hal siz lik, i� tah s�z l�k, göz ya �� ak�n t� s�, ba zen ök -
sü rük ve bu run ak�n t� s�, ka r�n da a� r�, sa r� l�k, yu mu �ak ve kan l�
d�� k�, gö zün üst ta ba ka s�n da mat la� ma (ma vi göz ve ya gri
göz), vü cu dun ba z� böl ge le rin de kan otur ma la r� (da ha çok ku -
lak, di� eti ve ka r�n al t� böl ge le rin de) gi bi be lir ti ler dik ka ti çe -
ker. Kan otur ma la r� mev cut olan kö pek ler de bu be lir ti ler da -
ha �id det li ha le ge le bi lir ve kan kay b�n dan do la y� (özel lik le ka -
ra ci �er ka na ma la r� so nu cu) ölüm �e kil le ne bi lir. Has ta l�k bir -
çok do ku ve or gan da ha sa ra yol aç mak la bir lik te en çok ha -
ra bi yet ka ra ci �er de or ta ya ç�k -
mak ta d�r. Has ta l� ��n iler le yen dö -
nem le rin de göz ler de kor ne al bu la -
n�k l�k �e kil len mek te ve bu bo zuk -
luk ma vi göz ola rak ad lan d� r�l mak -
ta d�r. Bu du rum gö zün pig ment -
li ta ba ka s� n�n yan g� lan ma s�n dan
kay nak lan mak ta d�r. Ya p� lan kan
tah lil le rin de ka n�n p�h t� la� ma sü re -
si nin azal d� �� ve ka ra ci �er en zim -
le ri nin ar t�� gös ter di �i göz lem len -
mek te dir. Has ta l� ��n kö pek ten kö -
pe �e id rar, d�� k� ve so lu num yo -
luy la bu la �a bil di �i göz önü ne al�n -
d� ��n da, has ta kö pek le di �er kö pek le rin te ma s� n�n ke sil me si
ge rek ti �i unu tul ma ma l� d�r.

Ha fif sey re den olay lar da ve te ri ner he kim ler ce uy gu la nan
an ti bi yo tik ve vi ta min ler le ba �a r� l� so nuç lar al� na bil mek te dir.
�� tah s�z l�k ve önem li de re ce de s� v� kay b� n�n ol du �u has ta lar -
da se rum tak vi ye si ya p�l ma s� ye rin de olur. Göz ler de olu �an
en fek si yo na kar �� an ti bi yo tik li göz po mat la r� kul la n�l mak ta d�r.
E�er has ta da kan otur ma la r�, kan kay b� gi bi bul gu lar var sa
kan nak li ya p�l ma s� da de �er len di ri le bi li nir. Ye ri gel mi� ken
ev cil hay van kan ban ka s� n�n öne mi ni bir kez da ha ha t�r lat mak
is ti yo rum. Ge çen kö �e ya z�m da ül ke mi zin ilk ve tek ev cil hay -
van kan ban ka s�n dan ve bu ban ka n�n �s tan bul’da bu lun du -
�un dan söz et mi� tim. Ko nuy la il gi li de tay l� bil gi al mak is te -
yen ler �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� Tel: 0 212. 473 70 70 (Da hi li: 17242)’ye ba� -
vu ra bi lir ler. Ney se ko nu yu da ha faz la da ��t ma ya y�m. Kö pek -
le rin bu la �� c� ka ra ci �er has ta l� ��n da, has ta l� ��n te da vi sin den
çok ko ru yu cu a�� la ma uy gu la ma la r� ön pla na ç� ka r�l ma l� d�r.
A�� l� an ne den do �an yav ru la r�n 2-2,5 ay an ne sü tü ile bes len -
me le ri has ta l� �a kar �� is te ni len ko run ma y� sa� la ya cak t�r. Yav -
ru kö pek ler 7-8 haf ta l�k ya� ta bu has ta l� �a kar �� a�� la ma prog -
ra m� na al�n ma l� d�r. Ye ter li ba �� ��k l� ��n olu �a bil me si için ilk a��
uy gu la ma s�n dan üç haf ta son ra mut la ka tek ra r� yap t� r�l ma l� d�r.
Ay r� ca her y�l a�� yi ne le ne rek  ba �� ��k l� ��n de va m� n�n sa� lan -
ma s� na özen gös te ril me li dir. 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
KÖPEKLERİN BULAŞICI
KARACİĞER HASTALIĞI

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Gebelikte 3 ve 4 Boyutlu Ultrason; bebe�inizle tan���n
Gebelere yap�lan
ultrasonografi
i�leminde ses

dalgalar� bir prob
yard�m�yla

dokumuza gönderilir
ve dokulardan
yans�yan ses

dalgalar� bir ekran
üzerinde

görüntülenir. 
Bu ultrasonografi

ile bebe�inizin 3
boyutlu resim ve 4

boyutlu yani 3
boyutlu film

görüntüsü'nü real
time yani ultrason

yap�ld��� anda
görmek

mümkündür. Bu aileler için oldukça
heyecan veren bir teknolojidir. �u ana

kadar yap�lm�� çal��malarda 2-3-4
boyutlu ultrasonun anne karn�ndaki

bebe�e veya annesine zararl� bir etkisi
saptanmam��t�r.

Gebelikte 3-4 boyutlu ultrason
gebeli�in ilk aylar�ndan itibaren
yap�labilir. Gebeli�in her 3 ayl�k

döneminde fetus yani anne karn�ndaki
bebek de�i�ik davran�� ve hareket

özellikleri gösterir ve bu özellikler 3-4
boyutlu ultrason ile tespit ediliebilir.

Gebeli�in 6-7. aylar� ailelerin bebeklerinin
neye benzedi�ini anlayabildikleri en iyi 3-

4 boyutlu ultrason görüntülerinin
al�nabildi�i dönemdir. 

3 VE 4 BOYUTLU ULTRASONUN
FAYDALARI NELERD�R?

Bebe�in anne karn�ndaki hareket
tarzlar� ve davran��lar�n�n daha anne

karn�nda olu�abilen baz� zihinsel
anormallikleri öngördü�ü

dü�ünülmektedir. Bebe�in hareketleri ve

davran��lar� 3 ve 4
boyutlu ultrasonografi
ile de�erlendirilebilir.

Mesela bebe�in ellerini
yüzüne getirmesi,
ba��n� öne e�mesi

veya arkaya atmas�,
sa�a sola çevirmesi,
ayaklar�n� uzatmas�

veya toplamas�, fetal
yüz hareketleri yani

anne karn�ndaki
bebe�in gülümsemesi,

gözlerini aç�p
kapamas�, dil

ç�karmas�, çi�neme
hareketi yapmas�,
esnemesi, yüzünü

ek�itmesi gibi tüm bu
hareketleri 4 boyutlu

ultrasonografi ile yak�ndan izlemek
mümkündür. 2 Boyutlu ultrasonografi ile
anne karn�ndaki bebek yani fetus detayl�

bir �ekilde incelenir. 3 ve 4 boyutlu
ultrasonografi bebe�inizde saptanm��

olan bir anormallik durumunda da daha
ayr�nt�l� inceleme imkan� verebilir. Baz�

durumlarda mesela bebe�in
pozisyonuna ba�l� olarak veya suyunun

az olmas� durumunda iyi görüntü
al�nmayabilir. Tüm bunlar�n yan� s�ra
anne baba ve di�er aile fertlerinin

bebe�in 4 boyutlu ultrason görüntülerini
görmesinin onun hareketlerini izlemesi ve

neye benzedi�ini görüp hayal
edebilmesinin ebeveyn-bebek aras�ndaki
ba�l�l��� artt�rd��� dü�ünülmektedir. Zaten

bu anlar tahmin edilebildi�i gibi aileler
için oldukça heyecan vericidir. Bunlar�n

yan�nda bebe�in görüntüleri dijital olarak
saklanabilir ve aileler kendi video veya

bilgisayar�nda izleyebilirler.
www.florance.com.tr
Tel: 0216 450 03 03

DOÇ. DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER

Gebeli�in 32. haftasında
4 boyutlu seri ultrason
görüntüleri ve aynı
bebe�in hemen do�um
sonrası görüntüsü. 

Gebeli�in 28. haftasındaki 3 boyutlu ultrasonografi ile fetal yüz görünümü. Aynı bebe�in
3.ay,18.ay ve 4 ya�ındaki görüntüsü anne karnındaki görüntülerle uyumludur.

Gebeli�in ilk orta ve son
aylarında 3-4 Boyutlu
Ultrason ile anne
karnındaki bebe�in
görüntülenmes.i
Fetusların yüz hareket
ve mimiklerine
dikkat edelim.

Gebeli�in 20. haftasında
anne karnındaki bebe�in su

yutma hareketi 4 boyutlu
seriultrason görüntüleri ile

izlenebilmektedir. 

Gebeli�in de�i�ik
haftalarında anne

karnındaki bebe�in
hareketleri

de�erlendirilebilir.

Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve Sos -
yal �� ler Mü dür lü �ü'nce dü zen le -
nen “60 ya� üs tü bil gi sa yar okur-

ya zar l� ��” ve “Ya� l� l�k ta eg zer siz” e�i tim -
le ri ne ka t� la rak ba �a r�y la ta mam la yan
kur si yer le re ka t� l�m ve te �ek kür bel ge le ri
verildi. 23 Mart Çar �am ba gü nü Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi'nde ger çek le� ti ri len tö ren de, pro je ye
des tek ve ren Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dü rü Fer �at Ayar, sa lon da bu lu nan or -
ta ya� üs tü Ka d� köy lü le re, “Siz ler bi zi ya -
r�n la ra ye ti� tir mek için y�l lar ca emek ver -
di niz. He pi ni ze min net bor cu muz var” di -
ye ses len di. Ka d� köy Be le di ye Ba� kan
Yar d�m c� s� Sü rey ya En sa ri ise ko nu� ma -
s� na “Ben de siz ler den bi ri yim” di ye rek
ba� la d� ve in di rim li pa so su nu gös ter di.
En sa ri, sa lon da gü lüm se me ya ra tan bu
aç�k la ma s�n dan son ra,  “Bu kurs la ra ka t� -
la rak sa de ce ken di ni zi ge li� tir mek le kal -
ma d� n�z, çev re ni ze ör nek de ol du nuz. Ha -
ya ta küs kün genç le re mo ti vas yon sa� la d� -
n�z. Si ze �ük ran borç lu yuz” de di.  Tö ren,
top lam 73 kur si ye re bel ge le ri nin su nul -

ma s�y la so na er di. Öte yan dan 18-24 Mart
Ya� l� la ra Say g� Haf ta s� kap sa m�n da “Ya� -
l� l�k ta Ka li te li Ya �am” ad l� bir de pa nel
dü zen len di. Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve
Sos yal �� ler Mü dür lü �ü'nce 24 Mart Per -
�em be gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi'nde ger çek le� ti ri len pa ne le; An ka ra
Üni ver si te si Sa� l�k Bi lim le ri Fa kül te si
Sos yal Hiz met Bö lüm Ba� ka n� Prof. Dr.
�en gül Hab le mi to� lu, An ka ra Üni ver si te -
si Sa� l�k bi lim le ri Fa kül te si Sos yal Hiz -
met Bö lü mü Ö� re tim Gö rev li si Yrd.
Doç.Dr. Emi ne Öz me te, Özel Np �s tan bul
Nö rop si ki yatr Has ta ne si Psi ki yat ri Uz ma -
n� Dr. O�uz Tan ve Sos yal Hiz met ler Ku -
ru mu Bah çe li ev ler Hu zu re vi Mü dür Yar -
d�m c� s� Ta ner Er tan ko nu� ma c� ola rak ka -
t�l d�. Ya� l� l�k ta ya �am ka li te si nin yük sel -
til me si ne yö ne lik ko nu la r�n ele al�n d� ��
pa nel de ko nu �an Hab le mi to� lu, “Ya� lan -
ma y� ö� re ni le bi lir bir sü reç ola rak al g� la -
ma m�z ge re ki yor. Ya� lan ma bil ge lik tir.
Ka y�p lar bil ge in san la r� güç len di rir. Çün -
kü ya �a m�n son s� na v� d�r ve bu son s� na v�
geç me miz la z�m” de di.

On lar ‘öğ ren me nin ya şı yok’ de diOn lar ‘öğ ren me nin ya şı yok’ de diOn lar ‘öğ ren me nin ya şı yok’ de diOn lar ‘öğ ren me nin ya şı yok’ de diOn lar ‘öğ ren me nin ya şı yok’ de diOn lar ‘öğ ren me nin ya şı yok’ de di
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Eğlence merkezinde
ÖZEL KUTLAMA

Down sendromlu gençler, Kadıköy Belediyesi
Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi'nde 21

Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde
biraraya geldi. Bu özel gün vesilesiyle grup

halinde Maltepe'de bulunan Park Show E�lence
Merkezi'ne giden grup, önce toplu olarak
e�lendi. Daha sonra her biri kendi istedi�i

araçları seçti ve hep birlikte vakit geçirmenin
tadını çıkardılar. Ziyaret boyunca e�lence

merkezi görevlileri de down sendromlu gençleri
sıcak davranı�larıyla kar�ılayarak desteklerini
esirgemediler. Down Sendromu, bir hastalık

de�il, ‘genetik bir farklılık’ olarak tanımlanıyor.
Sıradan bir insan vücudunda bulunan

kromozom sayısı 46 iken, Down Sendrom'lu
bireylerde 21. kromozomdan 3 adet

oldu�undan toplam 47 kromozom bulunuyor.
Bu yüzden, her yılın 3. ayının 21. günü ‘Dünya
Down Sendromu Günü” olarak ilan edilmi�.
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TÜRK voleyboluna ömrünü
veren usta antrenör 52. ya��n�
sporcular�yla kutlad�. Klasik �s�nma
hareketleri ve �ut çal��malar�yla
ba�layan voleybol antrenman�,
do�um günü pastas�n�n
kesilmesiyle sona erdi. Kad�köy

Gençlik Spor Kulübü
bayan voleybol
tak�m� sporcular�,
ba�antrenörleri Can
Çavu�o�lu’nun 52.
ya��n� antrenman
salonunda kesilen
pasta e�li�inde
düzenlenen küçük
törenle kutlad�lar.
Yenilen pastalardan
sonra sporcular
hocalar�na Kad�köy’ü
gelecek sezonlarda
daha iyi �ekilde
temsil edecekleri
sözünü verdiler.

1 - 7 N�SAN 2011   

S
P
O
R

Maltepe Belediye Ba�kan Prof. Dr. Mustafa
Zengin, Maltepe Anadolu Lisesi’ni ziyarek
ederek, okul müdürü ve ö�retmenlerle görü�tü.
Maltepe Anadolu Lisesi yönetimi, hafta sonlar
mahalle çocuklarnn da okul bahçesinden
faydaland�n ancak bahçede bir spor
alanlarnn bulunmad�n belirterek Ba�kan
Zengin’den açk spor alan yapmak için yardım

istediler. Bahçede incelemede bulunan Prof. Dr.
Mustafa Zengin, “Spor yapmayan genç, i�
yapamaz. Bizler hem spor yaptk hem ders
çal�tk. �lçemizde kapal spor alan yok, �ller
Bankasyla görü�melerimiz tamamlanma
a�amasnda, en ksa zamanda yapmna
ba�layaca�z. Bunun yannda uygun olan
okullarmzda da ke�if yapyoruz” dedi.

KADIKÖY Gençlik Spor
Kulübünün Minik Basketbol
tak�m�,  Küçükyal� Yelken'i
misafir etti. Antrenmanlar�n�
yapt�klar� Ko�uyolu Re�at
Nuri Güntekin �lkö�retim

Okulu salonundaki
müsabakalar minik ve

ekstra minik guruplar�nda
oynand�. Sporcular�n ve

ailelerin büyük ilgi gösterdi�i
müsabakalar zevkli ve

çeki�meli geçti. �lk maçta
2001-2003 do�umlu

sporculardan olu�an Ekstra
Minik Tak�mlar kar�� kar��ya geldi. Bu keyifli maçta
sporcular�n heyecan�, anne-babalar�n�n heyecan�na
kar��t�. Kendilerinden beklenilenin fazlas�n� sahaya
yans�tan Kad�köy Gençlik Spor Kulübü’nün ekstra

minik basketbolcular� maç�n sonunda büyük alk�� ald�.
�kinci maçta ise 1998-1999-2000 do�umlu sporcular

sahada ter döktü. Tempolu ve teknik oyunlar� ile
dikkat çeken iki tak�m�n maç� ise iki tak�m ad�na da
gelece�e yönelik ba�ar�l� bir gidi�in sinyallerini verdi.

Oynanan maçlar sonunda ekstra minik tak�mlar�n tüm
oyuncular� Maç�n Adam� (Man of the Match) seçilirken,
ikinci maçta oynad�klar� oyun ile dikkat çeken Kad�köy

Gençlik’ten Giray Y�ld�z’la Küçükyal� Yelken'den
Bedirhan Çak�r maç�n adam� oldu.

‘SPOR YAPMAYAN GENÇ �� YAPAMAZ’

● Mustafa SÜRMEL�

�
l çe mi zin ad� n� ta �� yan tek spor
ku lü bü olan Ka d� köy Genç lik
Spor Ku lü bü’nün (G.S.K.) mi -

nik vo ley bol cu la r�, fi le nin sul tan -
la r� ol ma yo lun da azim le ça l� �� yor -
lar. Ça l�� ma la r� n� Cu mar te si –Pa zar
gün le ri Ko �u yo lu Re �at Nu ri Gün -
te kin �lkö�retim Okulu spor sa lo -
nun da sür dü ren vo ley bol cu pe ri ler,
vo ley bol ca mi as� n�n se vi len ve ba -
�a r� l� an tre nör le rin den Ka d� köy
G.S.K. Vo ley bol �u be si, ba�an tre -
nö rü Can Ça vu �o� lu’na ema net.

1998-1999-2000 do �um lu
spor cu la r 12:30-13:30, 1995-1996-
1997 do �um lu spor cu la r 13:30-
14:30, 2001-2002-2003-2004 do -
�um lu spor cu lar da 14:30-15:30
sa at le ri ara s�n da an tren man la r� n�
ger çek le� ti ri yor. Mi nik pe ri ler ilk
s� nav la r� n�, 7-8 Ma y�s ta rih le ri ara -
s�n da  Se la mi çe� me Öz gür lük Par -
k�’nda dü zen le necek Mi ni Vo ley -
bol �en li �in de ve re cek ler. 

1998-1999 do �um lu mi nik ler

2011-2012 Vo ley bol se zo nun da �s -
tan bul ma hal li lig le ri ne ka t� la cak
olan Ka d� köy G.S.K’n�n mi nik ta -
k� m� n� olu� tu ra cak lar.

1996-1997 do �um lu genç spor -
cu lar ise 2011-2012 se zo nun da
Y�l d�z K�z ta k� m� ola rak Ka d� köy
G.S.K.’y� �s tan bul Lig le ri’nde
tem sil ede cek ler.
■ 2009 YI LIN DA KU RUL DU

Kad�köy Gençlik Spor Kulübü
Ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu, “Ku lü -
bü müz il çe mi zin ad� n� ala rak 2009
y� l�n da ku rul mu� bir ku lüp. Ye ni
ku ru lan bir ku lüp ol ma m� za ra� -
men k� sa za man da önem li i� ler ba -
�ar d�k. Bas ket bol ve vo ley bol dal -
la r�n da lig ler de mü ca de le eden ta -

k�m la r� m�z la se vi len ku lüp ler ara -
s� na ka t�l d�k. Ka t�l d� �� m�z yurt d� ��
bas ket bol tur nu va la r�n da ül ke mi -
zin ve Ka d� köy il çe mi zin ad� n� ba -
�a r�y la tem sil et tik. Spor oku lu ça -
l�� ma la r� m�z la da ge le ce �in bas -
ket bol ve vo ley bol cu la r� n� ye ti� tir -
me ye ça l� �� yo ruz. Çal��malar�m�z
devam edecek” diye konu�tu.

Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü bü
spor okul la r�n da; vo ley bo lun ya -
n�n da 3 g rup Türk çe Bas ket bol, 2
grup �n gi liz ce Bas ket bol spor
okul la r� de yer al� yor.

�n gi liz ce bas ket bol spor okul la -
r�n da ABD’li bas ket bol an tre nö rü
e� li �in de ço cuk lar tüm ça l�� ma bo -
yun ca �n gi liz ce ile ti �im ku ra rak
okul la r�n da te me li ni al d�k la r� �n gi -
liz ce le ri ni ge li� ti re bi li yor lar. 

Bu nun ya n�n da �n gi liz ce bas -
ket bol oku lu ö� ren ci le ri Cam brid -
ge Uni ver sity onay l� ve or tak prog -
ram la ça l� �an In ter na ti onal Ga te -
way Aca demy ile bir lik te ça l�� ma -
la r� n� sür dü rü yor.

Küçükyalı
Yelken

Kulübü’yle
Kadıköy Gençlik
Spor Kulübü’nün
oynadı�ı maçta

büyük bir
mücadele verdi.

�ki takımın
sporcuları da
gelecek için
umut verdi.

Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü’nün genç

voleybolcuları
çalı�malarını aralıksız

sürdürüyor. 

Geleceğin yıldızları
Kadıköy’de yetişiyor
Geleceğin yıldızları
Kadıköy’de yetişiyor
Geleceğin yıldızları
Kadıköy’de yetişiyor
Geleceğin yıldızları
Kadıköy’de yetişiyor
Geleceğin yıldızları
Kadıköy’de yetişiyor
Geleceğin yıldızları
Kadıköy’de yetişiyor

Ni ce yıl la ra
Can Ça vu şoğ lu

T.C.                                                                
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans

KORKUYLA UZLA�AB�LMEK

NE�E AKAR

09 Nisan Cumartesi Saat: 16.30 – 18.30

Korkunun arkas�ndaki gerçek nedir?
Korku neden hayat�m�za hükmeder ve harekete geçmekten

bizi al�koyarak çaresiz b�rak�r?
Bu duygu kar��s�nda yenilecek miyiz?

“Art�k yetsin!” diyor ve en az�ndan böyle bir çal��mada üzerine
gitmekten korkmuyorsan�z, bu söyle�i ve uygulamaya bekliyoruz.

.
Brahma Kumaris Derne�inin katkılarıyla hazırlanmı�tır.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklarımız
numaralanmı�tır. 

Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans zamanından 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

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Say�: M.34.3.KAD.0.10/1525489
25/03/2011
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 3.  Toplant� Y�l�nda
yapaca�� Nisan Ay� Toplant�lar� 04 Nisan 2011 Pazartesi -

08 Nisan 2011 Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Nisan Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 04 Nisan 2011 Pazartesi günü,
saat 16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�,

Meclis Salonunda yap�laca��ndan
Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM

1. 5393 Say�l� Belediye Kanununun 19.maddesi gere�ince Ba�kanl�k
Divan�na;

a) Meclis 1.Ba�kan Vekili
b) Meclis 2.Ba�kan Vekili
c) 2 as�l, 2 yedek Katip seçimi

2. 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gere�ince Belediye
Encümenine 3 adet üye seçimi.

3. 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gere�ince �htisas
Komisyonlar�n�n olu�turulmas�.

4. Belediye Meclisi Çal��ma Yönetmeli�i’nin 22. maddesi gere�ince
Denetim Komisyonu Raporunun okunmas�.

5. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2010  Y�l� �dare Faaliyet Raporu ile
ilgili teklifi.

6. Belediye Ba�kan� taraf�ndan yeninden görü�ülmek üzere iade
edilen, Osmana�a Mah. 10 pafta, 1430 ada, 28 parsele ili�kin 1/500
ölçekli Uygulama �mar De�i�ikli�i ile ilgili 10.03.2011 gün ve 2011/39
say�l� Karar�.

Kad�köy Belediye Ba�kanl���
Yaz� ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Meclis Binas�  Buket Sokak -Kozyata��/34742 �stanbul 
TR t:+90 216 658 00 12 (Dahili 118)
E-posta: meclis@kadikoy-bld.gov.tr 
Elektronik A�: www. kadikoy.bel.tr

Minikler gelecek için
UMUT VERDi

ZABITA
spor yap�yor

Ata�ehir Belediyesi zab�talar� hem
bedensel hem mesleki e�itim

almaya devam ediyor. Ata�ehir
Belediyesi Zab�ta personeli bir

yandan mesleki zorluklar�n
yaratt��� stresi sporla at�p

vücutlar�n� zinde tutarken,
di�er yandan da mesleki

e�itimlerle görev ve
sorumluluklar�n� daha iyi

ö�reniyor. 
Zab�ta personelinin fiziki

niteliklerini en üst seviyeye
ç�karmak için ba�lat�lan spor

programlar�na Zab�ta
Müdürlü�ü’nden Sorumlu

Belediye Ba�kan Yard�mc�s�
Hüseyin H��man ile Zab�ta
Müdürü Battal Sar�kaya da

kat�l�yor. Kültür-fizik
hareketleri, ko�u, atletizm,
a��rl�k kald�rma ve futbol,

voleybol, basketbol
müsabakalar� gibi spor

faaliyetleriyle personelin i�
verimlili�i artt�r�l�yor. Nuri
C�ng�ll�o�lu Lisesi Spor
Salonu’nda antrenörler
e�li�inde yap�lan spor

program� bir y�l süreyle de devam
edecek. Spor faaliyetlerinin ilk

gününde, Belediye Ba�kan
Yard�mc�s� Hüseyin H��man ile

Zab�ta Müdürü Battal
Sar�kaya’n�n kaptanl�klar�n� yapt���

tak�mlar aras�ndaki voleybol
maç�n� Ba�kan Yard�mc�s�

Hüseyin H��man’�n tak�m� 3-0
kazand�. 

Bedensel zindeli�ini sporla
sa�layan zab�ta personeli di�er

taraftan da Ata�ehir Belediyesi
�nsan Kaynaklar� ve E�itim

Müdürlü�ü taraf�ndan verilen
hizmet içi e�itim programlar�

do�rultusunda bir hafta süreyle
“Belediye Zab�tas� Görev Yetki ve

Sorumluluklar�” konular�nda
e�itim ald�. Zab�talar bu

e�itimlerde 5326 say�l� Kabahatler
Kanunu Uygulamalar� ile ��yeri

Açma ve Çal��ma Ruhsat
��lemleri konular�nda hizmet içi

e�itim seminerine kat�ld�.

Ata�ehir’deki zabıtalar
bedensel ve mesleki e�itim

alıyor. Bu sayede hem
stresten kurtuluyor, hem de
görevlerini daha iyi yerine

getirebiliyor. 
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◗ 1 - 7 N�SAN 2011

● Gökçe UYGUN

Çev re için ça l�� ma lar yü rü ten Yer yü zü Der -
ne �i, �s tan bul'da ken di kent bah çe si ni kur -
mak is te yen le re yar d�m c� ol mak için

“Kent Bah çe le ri” ad l� bir pro je ba� lat t�.
�s tan bul'un çe �it li semt le rin de kent bah çe -

le ri kur ma ama c� n� ta �� yan pro je yi Yer yü zü
Der ne �i ken di im kan la r�y la, her han gi bir ku -

rum dan hi be al ma dan, ta ma men gö nül lü lük
üze ri ne ku ru lu bir ça l�� ma a��, emek, inan m�� -
l�k ve faz la fi de le ri ni ve ren köy lü yar d�m se ver -
le rin kat k� la r�y la ger çek le� ti ri yor. Ba� vu ru lar
ta mam lan d�k tan son ra ilk olarak ay n� semt te
otu ran bah çe ci ler le ta n�� ma top lan t� la r� dü zen -
le ne cek. Bu top lan t� lar da kim le rin ekip-biç me -
yi bil di �i, kim le rin yar d� ma ih ti yaç duy du �u
be lir le ne cek. Ay r� ca bah çe ci le rin top rak bü yük -
lü �ü ne gö re ih ti yaç duy duk la r� fi de sa y� s� he -
sap la na cak. Ma y�s ay� n�n or ta s�n dan ba� la ya -
rak, der nek ta ra f�n dan te min edi len ve pro je ye
ka t� lan la ra üc ret siz da �� t� lan fi de le rin eki mi ne
ba� la na cak. Ekim son ra s� ya p� la cak top lan t� lar -
da, de ne yim ler pay la �� la cak, ola s� so run lar çö -
zü le cek. Tem muz ay�y la bir lik te ar t�k ha sad za -
ma n� ge le cek ve bah çe ci ler ken di seb ze le ri ni
afi yet le ye me ye ba� la ya cak...

■ KENT BAH ÇE LE R� ÇOK FAY DA LI
Kent bah çe le ri nin in san la ra ve do �a ya ya -

rar la r�n dan ba z� la r� �öy le:
● Ev sel at�k lar dan kom post üre ti lip, güb re ola -
rak bah çe ye ve ril me si, �e hir çöp lük le ri nin vak -
tin den er ken dol ma s� n� ön lü yor.
● �e hir ler de olu� tu ru lan her ye ni ye �il alan,
ya� mu ru ken di ne çe ki yor ve ku rak l� �� ön lü yor,
ba raj lar da su se vi ye si nin art ma s� n� sa� l� yor.
● Kent bah çe le ri top ra ��n su çek me mik ta r� n�
art t� ra rak, sel le ri ve ev le rin su bas k� n� na u� ra -
ma s� n� ön lü yor.
● Ken te ge len seb ze-mey ve mik ta r� azal d� ��
için, da ha faz la fo sil ya k� t�n kul la n�l ma s� na ge -
rek kal m� yor ve ik lim de �i �ik li �i nin ön len me si -
ne kat k� sa� l� yor.
● Kent bah çe le ri �eh rin ha va s� n�n te miz len me -
si ni sa� l� yor.
● Her ge çen y�l aza lan ta r�m re kol te si nin art -
ma s� n�, da ha faz la seb ze-mey ve üre til me si ni
sa� l� yor.
● Ö zel lik le dar ge lir li le rin ge lir le ri nin yüz de 20
ile yüz de 40’� bes len mek için har ca n�r ken, kent
bah çe le ri sa ye sin de ai le büt çe le ri ne önem li bir
kat k� sa� l� yor.
● Bah çe ler den ha sad edi len ürün le rin faz la s�,
ih ti yaç sa hi bi kom �u la ra, ya t� l� okul la ra-yurt la -
ra, ço cuk esir ge me ku rum la r� na vb ve ri le rek,
�e hir li ler de yar d�m la� ma duy gu su nun olu� ma -
s� na ve ge li� me si ne kat k� sa� l� yor.
Pro je ye ka t�l mak için Ni san'�n 2. haf ta s� na dek
0 216 388 11 73 nu ma ra l� te le fon ara na bi lir.

E�er �stanbul'da
ya�ıyorsanız ve

bir bahçeniz
varsa, bu proje
tam size göre!
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