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◗◗ Haberi 13. Sayfada

Özel bir televizyon
kanal�nda yetenek

yar��mas�na kat�larak ilk kez
seyirciyle tan��an ‘KapKara
Show’ ekibi Kad�köy Halk

E�itim’de sahne al�yor. 

Karanlıkla
dans

edenler...
Sanat�n ve edebiyat�n

ya�ayan ruhu

F�K�RTEPE’DE uygulamaya
geçmesi beklenen kentsel

dönü�üm planı, bölge
halkının kafasını karı�tırdı.

Mülk sahiplerine, ‘Plan
uygulamaya girmeden,
müteahhitlerle anla�ma
yapmayın’ uyarısında

bulunuldu.  ● Haberi 3’te

HAYDARPA�A Garı'na
yönelik çalı�maları

izleyen ‘Haydarpa�a
Dayanı�ması’

olu�umu, ‘Haydarpa�a
süreci kamusal
onay alınarak

sürdürülmeli’ dedi. 
● Haberi 10’da

Haydarpaşa’nın geleceği tartışıldı
TÜRK�YE’DE çok ender olarak seslendirilen,

Beethoven’ın be� çello-piyano sonatının
tamamını seslendirmeye Amerika’dan

gelecek olan Efe Baltacıgil ve Benjamin
Hochman, Süreyya Operası’nda iki ak�am

üst üste müzik ziyafeti çekecekler.
Konserler, 10 Nisan Pazar ak�amı saat

20.00’de, 11 Nisan Pazartesi ak�amı da yine
saat 20.00’de ba�layacak. ● Haberi 7’de

Beethoven konseri‘Acele etmeyin, sabırlı olun’
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

CKM’de Ya�ar Kemal Sergisi
Bir dostlu�un 50 y�ll�k serüveni

◗◗ Haberi 6. Sayfada

Haftan�n en anlaml� maç� Kad�köy’deydi.
Kad�köylüler, Dost Eller ��itme Engelliler

�lkö�retim Okulu ile 50. Y�l Cumhuriyet
�lkokulu aras�nda oynanan muhte�em

kar��la�mada skordan çok centilmenli�i
konu�tu. Okul Geli�im Yönetim Ekibi (OYGE)

çal��malar� kapsam�nda düzenlenen El Ele
Futbol Turnuvas�’nda �ampiyon 50. Y�l

Feridun Tümer �lkö�retim Okulu olurken,
okulun ö�rencileri �ampiyonluk sevincini,
dostluk maç� yapt�klar� Dosteller ��itme
Engelliler �lkö�retim Okulu ö�rencileriyle

el ele, omuz omuza kutlayarak
fair play nas�l olur gösterdiler.
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‘Bedri
Rahmi

Eyübo�lu’
Rahmi Eyübo�lu, �air ve Ressam
Bedri Rahmi Eyübo�lu’nun evinin

müze yap�lmas� çal��mas� ile ilgili
olarak ‘Bu i�i maddi ve manevi olarak

gönülden destekleyen tek kurum
Kad�köy Belediyesi’ dedi. Torunu

Rahmi Eyübo�lu ile dedesiyle ayn� ismi
ta��yan sokaktaki evinde konu�tuk. 

Usta yazar Ya�ar Kemal’in ‘dünyanın her
yerinde’ dedi�i 50 yıllık dostu belgeselci,
gazeteci ve yazar Güne� Karabuda’nın

objektifine takılan anılar, Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde

be� hafta boyunca izleyiciyle bulu�acak. 
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◗◗ Haberi 8. Sayfada
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Geçmi� y�llar�n Moda esnaf�n�
anlatmaya bu hafta da devam
ediyoruz. Moda’da süt

mamülleri herkes taraf�ndan özenle
aranan Argiri’nin dükkân�ndan sonra
vitrin alt� kundura tamircisi Hamparsun
Paruna gelirdi. Onun yan�ndaki
dükkânda Agop ve Kirkor Papazyan
demircilik yaparlard�. Demirci
dükkân�n� Hac� Mustafa Alt�nel’in
kömürcü dükkân�, onu da tesisatç�
Yorgi ve o�lu Dimitri Lagopules,
bakkal Mehmet ve o�lu, gene bakkal
Abbas Tanyel’in dükkânlar� takip

ederdi. Bunlardan sonra Moda
Caddesi’ne dikey A�abey Soka��
gelir. Yukar�da say�lan son
dükkânlar�n kar�� s�ras�ndaki geni�
arazisinde sadece bir dükkân
bulunurdu. O da oduncu Nâz�m
Arzuman’a aitti. Bundan sonra gene
zcaddeye dikey Leylek Soka��
vard�r. Caddenin kar�� s�ras�nda
A�abey Soka�� ile Bademalt� Soka��
aras�nda kundurac� Aksiyotis ile
Bakkal Feti’nin dükkânlar�
bulunuyordu. Bir Yunan adas�n�n
ismini ta��yan Rum as�ll�

Aksiyotis’in Manol ad�nda bir o�lu vard�.
Moda’daki bütün Levantenler ayakkab�lar�n�n
Aksiyotis’e �smarlarlard�. Aksiyotis Moda’da çok
isim yapm��t�. Yan�ndaki dükkân Bakkal Feti’ye
aitti. Bademalt� Soka��’nda bir tesisatç�, onun
yan�nda Hamdi’nin kahvesi, onun da yan�nda
Antranik Ta�ç�yan’�n tesisatç� dükkan�
bulunuyordu. Caddeye yak�n bir dükkanda Lefter
Prente berberlik yapar, ona yak�n bir dükkânda da
karde�i kundura tamir ederdi. Agop-Anu�
Özboyar’�n kurukahveci dükkân� da cadde
üzerinde idi. Hemen onun yan�nda Hamza Dai’in
bakkal dükkân�, biti�i�inde pantoloncu terzi
Evrepidis Trifondis, onun da yan�nda kasap Eyüp

Akar’�n dükkânlar� s�ralan�rd�. Sebzeci Nonda
Çemberis, bakkal Andon Çemberis, ci�erci Kâni
de bu s�rada yer al�yorlard�. 145 numaral�
dükkânda Halit Yosma �smarlama ayakkab�
yapard�. Halit Yosma’dan sonra kasap Petra Kiru
gelirdi. Hemen onun yan�nda Acem’in Bahçeli
Kahvesi vard�. Kahveden sonra kundurac� Stelyo
ve Yani Prento’nun dükkânlar� yer al�r, onu Salih
Usta’n�n marangoz atölyesi takip eder, daha sonra
da Moda’n�n isim yapm�� eczanesi gelirdi. Yeni
Moda Eczanesi’nin sahibi Nejat Sezer Bey’di.
Genç ya�ta hayattan ayr�ld�, fakat yerine b�rakt���
o�lu Melih Sezer baba mesle�ini ayn� inanç ve
titizlikle sürdürdü. SÜRECEK...

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. : 542 44 44
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
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MODA CADDESi VE ESNAFI

Haz›rlayan: Buket TURAN

De �er li tü ke ti ci ler,
Der ne �i mi ze ve Tü ke ti ci

So run la r� Ha kem he yet le ri ne
ge len �i kâ yet ler sa t�� son ra s�
hiz met ler de yo �un la� mak ta -
d�r. Tü ke ti ci le ri miz özel lik le
ser vis fi �i ve ril me me sin den,
tek nik ser vis le rin ken di le ri ni
çok oya la d� ��n dan, ar� za y� gi -
de re me dik le ri za man kul la n� c�
ha ta s� de dik le rin den ve ma l�
ay lar ca ser vis te bek let tik le rin -
den �i kâ yet et mek te dir ler. 

4822 sa y� l� ya say la de �i �ik
4077 sa y� l� Tü ke ti ci nin Ko run -
ma s� Hak k�n da Ka nun ay�p l�
mal da sa t� c�, ima lat ç�-üre ti ci,
it ha lat ç�, ba yi ve acen te yi
mü� te re ken ve mü te sel si len
so rum lu tut mak ta olup, bun la r�n
ara s�n da tek nik ser vis ler yok tur.
Sa na yi  ve Ti ca ret Ba kan l� �� tek nik
ser vis le rin so rum lu lu �u nu “Sa na yi
Mal la r� n�n Sa t�� Son ra s� Hiz met le ri
hak k�n da Yö net me lik”te dü zen le -
mi� tir. �l gi li yö net me li �in 5. Mad -
de sin de:

“�ma lat ç�-üre ti ci ve ya it ha lat ç� -
lar ek li lis te de yer alan her mal gru -
bu için be lir ti len kul la n�m öm rü sü -
re sin ce, sa t�� son ra s� hiz met le ri
sa� la mak üze re yi ne ek li lis te de (ki
bu lis te ler Ba kan l�k ta ra f�n dan ya -
y�n lan mak ta d�r) tes pit edi len yer,
sa y� ve özel lik te ser vis is tas yo nu
kur mak ve ye ter li tek nis yen kad ro -
su nu bu lun dur mak zo run da d�r lar”
de nil mek te dir. Bu is tas yon la r� ku -
ran lar ay r� ca bir ta k�m ev rak lar la
Ba kan l� �a ba� vu ra rak “Sa t�� Son -
ra s� Hiz met ye ter li lik Bel ge si” al -
mak zo run da d�r lar. Bu bel ge ler 2
y�l sü re li olup, her 2 y�l da bir vi ze
edil mek te dir.

Yö net me li �in 10. Mad de sin de:
A- Tü ke ti ci nin bu lun du �u yer -

de ser vis is tas yo nu yok sa tü ke ti ci -
ye en ya k�n yer de ki ser vis is tas yo -
nu hiz met ve re cek tir.

B- En ya k�n ser vis is tas yo nun -
da hiz met ve ril me si müm kün ol -
ma d� ��n da ma l�n fir ma mer ke zi ne
ve ya di �er bir ser vis is tas yo nu na
ula� t� r�l ma s� ve ge ri gön de ril me -

siy le il gi li ola rak
nak li ye, pos ta,
kar go ve ben ze -
ri her han gi bir
ula ��m gi de ri ta -
lep edi le mez. 

C- Ser vis is -
tas yon la r� ser vis
fi �i dü zen le mek
ve tü ke ti ci ye
ver mek zo run -
da d�r lar. Bu fi� -
te:

● Yet ki li ser -
vi sin un van, te -
le fon, te le faks,
ad res,ve di �er
eri �im bil gi le ri,

● Ma l�n ser -
vis is tas yo nu na tes lim ve ya ma la
ili� kin ar� za n�n bil di rim ta ri hi,

● Ma l�n tü ke ti ci ye tes lim ta ri hi
(bu ta ri hin ya n�n da tü ke ti ci nin im -
za s� da ol ma l� d�r). 

● Ma l�n ar� za s� ve ya p� lan i� -
lem ler (aç�k ça ya z� la cak t�r).

Var sa üc re ti ve
Ser vis yet ki li si nin im za s� ol ma -

l� d�r. 
● Bu du rum da tü ke ti ci le ri mi -

zin dik kat et me si ge re ken ser vis
fi� le ri ne ya z� lan be yan la r�n do� ru
olup ol ma d� ��, ta lep le ri nin aç�k ça
ya z� l�p ya z�l ma d� �� ve is te ni len
ona r� m�n ya p� l�p ya p�l ma d� �� ol ma -
l� d�r. De mek ki he pi miz ser vis fi� le -
ri ni kon trol et me li, ek sik ve ya yan -
l�� bir be yan var sa bu nu yaz d�r ma -
l� ve ya ek let me li yiz. 

● Yi ne unu tul ma ma s� ge re ken
mal da “30 gün” için de ay�p ç�k ma -
s� ha lin de ser vis fi �i ne “ona r�m is -
te mi yo rum” iba re si mut la ka yaz d� -
r�l ma l� d�r. Ak si hal de ser vis le re
ma l� onar mak ta ve böy le ce tü ke ti -
ci ye ta le bi d� ��n da üc ret siz ona r�m
hak k� n� kul lan d�r mak ta d�r lar. An -
cak ar� za ima lat ha ta s�n dan kay -
nak lan ma y�p, gi de ri le bi lir ba sit bir
ar� za ise ona r�l ma s� dü �ü nü le bi lir.
Bu ra da tü ke ti ci nin be ya n� ve ta le bi

esas t�r. Oy sa tek nik ser vis ler ta -
lep le ri yaz ma d�k la r� gi bi, ima lat ha -
ta s� ol ma s� ha lin de da hi ona r�m
yap mak ta d�r lar. Onun için de bu
iba re nin “ona r�m is te mi yo rum” ya -
z�l ma s�n da �s rar l� ol mak ge rek -
mek te dir. 

Unut ma ma m�z ge re ken ikin ci
hu sus ta ONA RIM SÜ RE S� N�N 30
�� GÜ NÜ ol du �u dur. (Cu mar te si -
ler i� gü nü ola rak sa y�l mak ta d�r )
�a yet ona r�m sü re si 30 i� gü nü nü
geç mi� se ar t�k o ma l� ser vis ten al -
ma y�p, Tü ke ti ci Ha kem He yet le ri -
ne gi de rek ma l�n de �i� ti ril me si ni
ve ya pa ra m� z�n ia de si ni is te me li -
yiz. 

Bil di �i niz gi bi Tü ke ti ci So run -
la r� Ha kem He yet le ri ne sa t� c� ve
di �er so rum lu la r� �i kâ yet ede bi li -
yo ruz. Tek nik ser vis le ri �i kâ yet
ede bil mek ya sa ya gö re müm kün
de �il. Do la y� s�y la tek nik ser vis ler -
den �i kâ ye ti olan tü ke ti ci le ri miz
ser vi sin ba� l� ol du �u üre ti ci ve ya
ima lat ç� ya bu �i kâ yet le ri ni ile tir ler -
se bu ser vis le an la� ma ya pan üre -
ti ci ve ya ima lat ç� an la� ma s� n� fes -
he de bi lir. Böy le lik le di �er tek nik
ser vis ler de tü ke ti ci le re kar �� da ha
dik kat li ve du yar l� dav ran ma y� ö� -
re nir ler. 

De �er li tü ke ti ci ler biz ler ya z�l -
ma s�n da �s rar l� ol mak �i kâ yet hak -
k� m� z� ne ka dar kul la n�r sak mal la -
r�n o ka dar ka li te li ve sa� lam ol ma -
s� n� sa� lar, is tik rar l� bir eko no mi nin
ya ra t�l ma s� na,re fah se vi ye mi zin
art ma s� na yar d�m c� olu ruz. Onun
için dir ki de vam l� ola rak siz le re si zi
ko ru yan mer ci le re ba� vur ma n� z�,
der ne �i mi ze mut la ka gel me ni zi,
biz ler den da n�� man l�k al ma n� z�,
der ne �i mi ze üye ol ma n� z� ve tü ke -
ti ci mü ca de le si ne ka t�l ma n� z� sa l�k
ve ri yo rum. Unut ma ya l�m bu ül ke
he pi mi zin, ül ke mi ze, ken di mi ze,
ai le mi ze ve ço cuk la r� m� za kar ��
borç la r� m�z ve gö rev le ri miz var. 

Tüm okur la r� m� za so run suz
gün ler di li yo rum.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

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

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

KADIKÖY MECMUASI
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● Gökçe UYGUN

�s tan bul'un en es ki yer le �im bi rim le -
rin den Fi kir te pe'de kent sel dö nü �ü me
yö ne lik pla n�n, �s tan bul Bü yük �e hir

Be le di ye si'nde ka bul edil me si nin üze rin -
den yak la ��k 2.5 ay geç ti. Ola s� iti raz lar
için 8 Mart'ta as k� ya ç� ka r� lan plan 8 Ni -
san'da as k� dan in di ril di. Bun dan son ra ki
sü reç te pla na ya p� lan iti raz lar ön ce Ka d� -
köy Be le di ye Mec li si'nde, son ra da �s tan -
bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si'nde de -
�er len di ri le cek. �BB Mec li si iti raz la r�n
hak l� ol du �u nu ka na at ge ti rir se, pla n�n il -
gi li k� s�m la r� bir kez da ha as k� ya ç� ka cak.
Bu as k� sü re cin den son ra da uy gu la ma ya
ge çi le bi le cek. E�er pla na da va aç� l�r sa da
uy gu la ma dan ön ce yar g� sü re ci nin bit -
me si bek le ne cek. An cak Fi kir te pe hal k� -
n�n ka fa s� hâ lâ ka r� ��k. Böl ge hal k�, pro -
je nin bir an ön ce uy gu lan ma s�n dan ya na
ama ma� dur ol mak da is te mi yor. Hal k�n

en di �e le ri nni gi de ril me si ve so ru la r�n ya -
n�t lan ma s� ama c�y la bir top lan t� dü zen -
len di.  Ka d� köy Kent Kon se yi, Fi kir te pe,
Dum lu p� nar, E�i tim Ma hal le si, Mer di -
ven köy Sos yal Da ya n�� ma Der ne �i (F� -
DEM) ve böl ge muh tar la r� or ga ni zas yo -
nuy la 28 Mart Pa zar te si ak �a m� Ka d� köy
Be le di ye si Ev len dir me Da ire si'nde ger -
çek le� ti ri len halk top lan t� s� na çok bü yük
il gi ol du.

■ B�R LE� ME YE ÇA� RI
Top lan t� y� yö ne ten Ka d� köy Kent

Kon se yi Ge nel Sek re te ri avu kat Ün sal
Tü zün, “Biz bu pla n�n ya n�n da ya da kar -
�� s�n da de �i liz. Sa de ce pla n� an lat mak
için bu ra da y�z” vur gu su nu yap t�. Top lan -
t� da ilk ola rak plan la il gi li de tay l� bir su -
num ya pan Ka d� köy Be le di ye si �mar ve
�e hir ci lik Mü dü rü Erol Öz yurt, Fi kir te -
pe li le re “E�er bir le �ir se niz, da ha çok em -
sal hak k� ala bi lir si niz. Böy le ce dep re me
da ya n�k s�z ev le ri ni zin dö nü �ü mü müm -

kün olur” de di. Böy le bir pro je ha z�r la -
d�k la r� için Ka d� köy Be le di ye si ve
�BB'ye te �ek kür eden F� DEM Ba� ka n�
Sa mi Bal ta, “Bu plan ile, de �il �s tan -
bul'da Tür ki ye'de e�i gö rül me mi� bir em -
sal ve ril mi�. Fi kir te pe ma kus ta li hi ni ye -
ne cek uma r�z” di ye ko nu� tu. Mülk sa hip -
le ri ni, plan uy gu la ma ya gir me den her -
han gi bir mü te ah hit lik fir ma s� ile an la� -
ma yap ma ma la r� yö nün de uya ran Bal ta,
“Kim se kom �u su na iha net et me sin, tek
ba �� na im za at ma s�n” yo ru mu nu yap t�. 

■ ‘SA K�N CE BEK LE Y�N’
Top lan t� da gö rü� le ri ni aç�k la yan Fi -

kir te pe Ma hal le Muh ta r� Ha lil Er do �an,
Dum lu p� nar Ma hal le Muh ta r� Ah met Ge -
diz, E�itim Ma hal le Muh ta r�  Se ba hat tin
Gü ven ve  Mer di ven köy Ma hal le Muh ta -
r� Na zan Gür kan da uzun bir bek le yi� ten
son ra böy le bir plan ha z�r lan m�� ol ma s�n -
dan duy duk la r� mem nu ni ye ti di le ge ti re -
rek, hal ka “Biz ler de ma hal le miz de da ha
sa� l�k l� ya p� lar ol ma s� n� is ti yo ruz. Ama
bu ka dar bek le dik, plan uy gu la ma ya gi re -
ne dek bir sü re da ha sa kin ce bek le me li si -
niz” di ye ses len di. Top lan t� da söz alan
Fi kir te pe li le rin bir k�s m� “Sü reç ler den
b�k t�k ar t�k. Ev le ri miz y� k�l mak üze re. Bu
pro je bir an ön ce uy gu lan s�n da sa� l�k l�
ev le re ka vu �a l�m” di ye is yan et ti. Ba z�
ma hal le sa kin le ri ise plan da ön gö rü len
“bir le� me yo luy la da ha çok em sal al ma”
yön te mi nin kom �u lar ara s�n da bö lün me
ya ra ta ca �� na dik kat çe ke rek, “Böl ge mi -
zin alt  ya p� s�, bu ka dar yük sek yo �u nu lu -
�u  kal d� ra bi le cek mi?” di ye sor du.

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

Geç ti �i miz haf ta ba ha r�n s� cak l� �� n� his set ti �i miz bir
haf ta ya �� yo ruz de mi� tim ama, �s tan bul’un ha va s� ge ne ya -
pa ca �� n� yap t�, bir an da so �uk k�� gün le ri ne ge ri dön dük, ba -
ha r� öz ler ha le gel dik, an cak hiç bel li ol maz, bir an da yaz s� -
cak la r� ge le bi lir. Son y�l lar da kü re sel �s�n ma yü zün den mi -
dir ne dir, ar t�k ba har la r�n ta d� n� ç� ka ra m� yo ruz, bir an da
yaz dan k� �a, k�� tan ya za ge çi yo ruz. Vü cu du muz da bu du ru -
ma uyum sa� la mak ta zor la n� yor. Her �e ye ra� men ba ha r�n
ge li �i in sa na mut lu luk ve ren, içi ni k� p�r k� p�r ya pan bir dö -
nem, do �a n�n can lan ma s�, gü ne �in da ha par lak ol ma s�, ya -
�a ma co� ku su ve ri yor. An cak ne ya z�k ki ha ya t�n ac� ger çek -
le ri hiç bir za man ken di ni unut tur mu yor, üzü cü ka y�p lar ya -
�an ma ya de vam edi yor, biz de bu haf ta ac� bir ka y�p ya �a -
d�k. Ka d� köy Be le di ye si’nin emek târ isim le rin den Pa �a Ge -
zer’i ani den yi tir dik. Ga ze te mi ze de bü yük kat k� s� olan Pa -
�a, uzun y�l lar d�r ga ze te mi zin da �� t� m� n� ya p� yor du. Ça l�� -
kan l� ��y la, gü len yü züy le her za man sev di �i miz bir ar ka da -
�� m�z ol du. Her in san gi bi onun da ba z� s� k�n t� la r�, so run la r�
ol sa da yü zü nü bir gün bi le as�k gö re me ye ce �i niz bi riy di
Pa �a, ölü müy le he pi mi zi üz dü. Ai le si ne, ya k�n la r� na sa b�r
ve ba� sa� l� ��, Pa �a’ya da Al lah’tan rah met di li yo ruz.

★★★
Bu haf ta man �et ko nu mu zu özel bir et kin li �e ay�r d�k.

Bir e�i tim pro je si olan Okul Ge li �im Yö ne tim Eki bi (OY -
GE), Ka d� köy 50. Y�l Fe ri dun Tü mer �l kö� re tim Oku lu’nun
ya �a ma ge çir di �i bir pro je. Bu pro je kap sa m�n da dü zen le -
nen El Ele Fut bol Tur nu va s� kap sa m�n da özel bir kar �� la� ma
var d�. Tur nu va so nun da �am pi yon lu �u ka za nan 50. Y�l Fe -
ri dun Tü mer �l kö� re tim Oku lu bü yük le re ör nek ola cak bir
dav ra n�� la Dost El ler ��it me En gel li ler �l kö� re tim Oku lu’yla
özel bir maç yap t� ve �am pi yon luk se vin ci ni, Dost El ler ��it -
me En gel li ler �l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le riy le bir lik te kut -
la d�. En gel li le rin d�� lan d� ��, ne re dey se yok sa y�l d� �� bir ül -
ke de böy le özel bir maç oy nan ma s� Ka d� köy’ün fark l� l� �� n�
da or ta ya ko yu yor. Ka d� köy en gel li le re yö ne lik ya p� lan ça -
l�� ma lar da öne ç� k� yor. Ka d� köy Be le di ye si,  En gel li Da n�� -
ma ve Da ya n�� ma Mer ke zi ile En gel siz �� ve �s tih dam Mer -
ke zi, bir bi ri ar d� s� ra pro je le ri ha ya ta ge çi ri yor, sos yal ya �a -
ma ka t� l�m la r� n� sa� l� yor, is tih dam ya ra t� yor. Biz de bu et -
kin lik le re say fa la r� m�z da yer ve ri yo ruz. Bu ko nuy la il gi li
tüm et kin lik ve du yu ru lar, say fa la r� m�z da yer al ma ya de vam
ede cek. 

Mus ta fa Sür me li’nin ha z�r la d� �� man �et ha be ri mi zi 8.
say fa da bu la bi lir si niz.  

★★★
Bu haf ta rö por ta j� m� z� dün ya ca ün lü Türk res sam ve

�ai ri Bed ri Rah mi Eyü bo� lu’nun to ru nu Rah mi Eyü bo� lu
ile yap t�k. Ara m� za ye ni ka t� lan ar ka da �� m�z Sey han Kal -
kan  Va yiç, Rah mi Eyü bo� lu ile Ka la m��’ta de de si nin ad� n�
ta �� yan so kak ta ki evin de ko nu� tu. Yaz ma, gra vür, se ra mik,
hey kel, vit ray, mo za ik, hat, se rig ra fi, li tog ra fi gi bi bir çok
form lar da eser ler üre ten, ay n� za man da ba �a r� l� bir �a ir olan
Bed ri Rah mi Eyü bo� lu’nun ya �a m� n�n uzun bir dö ne mi ni
ge çir di �i Ka la m��’ta ki ay n� za man da atöl ye ola rak kul lan d� -
�� evi nin mü ze ol ma s� gün dem de. Bu ko nuy la il gi li en bü -
yük des te �i Ka d� köy Be le di ye si’nden gör dük le ri ni söy le yen
Rah mi Eyü bo� lu, rö por ta j� s� ra s�n da de de siy le il gi li an� la r� -
n� da an lat t�. Rö por ta j�, 11. say fa m�z da oku ya bi lir si niz.

★★★
Bir çok önem li et kin li �e sah ne olan Ka d� köy Be le di ye si

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi, ge ne ses ge ti re cek bir ser gi ye
ev sa hip li �i ya p� yor. 

Türk Ede bi ya t�’n�n us ta isim le rin den Ya �ar Ke mal’in
50 y�l l�k dos tu bel ge sel ci, ga ze te ci ve ya zar Gü ne� Ka ra bu -
da’n�n çek ti �i fo to� raf lar, 8 Ni sa n–15 Ma y�s ta rih le ri ara -
s�n da Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ser gi le ni yor. Ha be -
ri, 6. say fa m�z da. 

★★★
Ga ze te mi zin il giy le ta kip edi len kö �e le rin den bi ri de

Es ma Bay rak tar’�n ha z�r la d� �� Lez ze te Yol cu luk ba� l�k la
kö �e si. Es ma Ha n�m, Ka d� köy’de ve çev re il çe le rin de ç�k t� -
�� lez zet yol cu lu �un da her haf ta bir me kâ n� ta n� t� yor, o me -
kâ n�n öne ç� kan lez zet le ri ni ken di ne öz gü sa mi mi di liy le an -
la t� yor. Ga ze te mi ze ge len okur la r� m� z�n ve çev re miz de ki le -
rin de �er len dir me le ri, Lez ze te Yol cu luk kö �e mi zin il giy le
ta kip edil di �i ni gös te ri yor. Bu du rum da biz le ri mut lu edi -
yor. 

★★★
�s tan bul’un en önem li sim ge le rin den olan Hay dar pa �a

Ga r�, ça t� s�n da 28 Ka s�m 2010'da ç� kan yan g�n so nu cu bü -
yük za rar gör dü. Yan g� n� ta kip eden gün ler de ko nuy la il gi li
ha ber ler ba s�n da s�k yer al d�, Hay dar pa �a’ya sa hip ç� k�l ma -
s� ge rek ti �i de fa lar ca vur gu lan d�, an cak gün de min her za -
man yo �un ol du �u ül ke miz de Hay dar pa �a ile ha ber ler za -
man la iyi ce azal d�. Biz Ga ze te Ka d� köy ola rak bu ko nuy la
il gi li tüm ha ber le ri ya k�n dan ta kip edi yo ruz ve et me ye de
de vam ede ce �iz. Son ola rak “Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�”,
ko nu ya ili� kin ye ni bir top lan t� dü zen le di. Bir le �ik Ta �� ma -
c� lar Sen di ka s� (BTS) ve TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul
Bü yük kent �u be si'nce, 1 Ni san Cu ma gü nü Hay dar pa �a Ga -
r�’nda dü zen le nen top lan t�, 10. say fa m�z da yer al� yor. Yay -
g�n ba s�n da yer al ma yan bu ha be ri, Ga ze te Ka d� köy’de ay -
r�n t� l� ola rak oku ya bi lir si niz. 

★★★
Haf ta ya 582. sa y� da bu lu� mak di le �iy le...

Kadıköy Kaymakamlı�ı
Tüketici Sorunları �lçe

Hakem Heyeti Ba�kanlı�ı,
yaptı�ı ba�arılı çalı�malar

nedeniyle ödüle layık
görüldü. �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi
Zabıta Daire Ba�kanlı�ı

tarafından 15 Mart Dünya
Tüketiciler Günü

etkinlikleri kapsamında
tüketicilere ve tüketicilere

hizmet veren kurumlara
ödüller verildi. Ödül töreni

17 Mart Per�embe günü
Fatih Ali Emiri Efendi
Kültür Merkezi'nde
yapıldı. Törende, Kadıköy
Kaymakamlı�ı Tüketici
Sorunları �lçe Hakem
Heyeti Ba�kanı �hsan
Gümü�, “4. Geleneksel
Tüketici Hakları
Ödülü”nü, �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi
Anadolu Yakası Zabıta
Müdürü Mehmet Akif
Can'dan aldı.

G�DEREK artan i�sizlik ve
�irketlerin uygun niteliklerde
eleman aray���na tek bir çat�

alt�nda çözüm bulmay�
hedefleyen Kad�köy Belediyesi

Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi �stihdam Bürosu,

kurumda e�itimini tamamlayan
kursiyerlerin istihdam ihtiyac�n�

kar��larken, kurumlara da kalifiye
eleman sa�lamak amac�yla
hizmet veriyor. E�itimlerini

tamamlayan kat�l�mc�lar�n ve
eleman ihtiyac� olan kurumlar�n
verilerini internet üzerinde bir
havuzda toplayarak ki�ileri ve

kurumlar� ihtiyaçlar�
do�rultusunda biraraya getirmeyi

hedefleyen Fikirtepe E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi �stihdam
Bürosu, nitelikli eleman ihtiyac�n�

kar��lamak isteyen kurumlar�
bünyesine davet ediyor.

Detaylı Bilgi �çin:
Fikirtepe E�itim ve Sosyal

Destek Merkezi
�stihdam Bürosu
Tel.: 0216 545 97 60

E-mail:
fikirtepe.istihdam@kadikoy.bel.tr

Web:
http://esdem.kadikoy.bel.tr

İMAR PLANININ YÜRÜRLÜĞE GiRMESiNi BEKLEYEN FiKiRTEPELi’YE UYARI:

Fikitepe'de uygulamaya geçmesi beklenen kentsel
dönü�üm planı, bölge halkının kafasını karı�tırdı. Mülk

sahiplerine, ‘Plan uygulamaya girmeden, müteahhitlerle
anla�ma yapmayın’ uyarısında bulunuldu. 

● Kad�köy Belediyesi �mar ve
�ehircilik Müdürü Erol Özyurt'un

verdi�i bilgilere göre plan
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� kaps�yor. 2003
rakamlar�na göre bu bölgede 6

bin civar�nda yap� bulunuyor. Bu
plan ile hiçbir parselin tamam�

donat� alan�na gitmiyor, mutlaka
yap�la�ma hakk� veriliyor. Önemli

olan halk�n birlikte hareket etmesi.
Çünkü ne kadar çok parsel
birle�irse emsal de o kadar

artacak.
● 1/1000 ölçekli Fikirtepe

uygulama imar plan�n� 14 Ocak
2011 tarihinde meclisinde kabul

eden �BB'nin verilerine göre
Fikirtepe’de 4 bin 500 adet parsel
var. Bunun yüzde 60’� 200 m2’nin
alt�nda bir büyüklü�e sahip. Söz
konusu alan�n yüzde 95’i özel
mülkiyet, kalan yüzde 5’i ise

Büyük�ehir Belediyesi ve kamuya
ait. Bölgedeki yakla��k 6 bin 400

adet binada 48 bin 665 ki�i
ya��yor. Hane say�s� 14 bin 629

oldu�u semtte ortalama aile
büyüklü�ü ise 3.25 ki�i. Bu, ki�i

ba��na ortalama konut büyüklü�ü
25.81 m2 anlam�na geliyor.
Sa�l�ks�z konut alanlar�n�n

iyile�tirilmesinin amaçland���
kentsel dönü�üm projesi ile
donat�lar�n ar�t�larak kentsel

ya�am standard�n�n yükseltilmesi,
yap�la�man�n zemin yap�s�na

uygun hale getirilmesi ve konutlar
alan�nda sanayinin

dönü�türülmesi de hedefleniyor.

Fikirtepe planı hakkında

Fi kir te pe
ES DEM

iş ve ren le ri 
bek li yor

Ka d� köy’e tü ke ti ci ödü lü

‘Acele etmeyin
sabırlı olun’
‘Acele etmeyin
sabırlı olun’
‘Acele etmeyin
sabırlı olun’
‘Acele etmeyin
sabırlı olun’
‘Acele etmeyin
sabırlı olun’
‘Acele etmeyin
sabırlı olun’
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HABER4 8 - 14 N�SAN 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     8 N�SAN – 17 N�SAN 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

YATA�A BA�LI
ALZHE�MER

HASTALARINDA OLU�AN
SORUNLAR

(Alzheimer Derne�i ��birli�i
�le

Sal� Çay Saati Toplant�lar�)   
Konu�mac�: Hem Dr. Aynur

Gökkaya
Tarih: 12 Nisan 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri KUANTUM
K���SEL GEL���M

SEM�NER�
Konu�mac�: Kuantum

Ki�isel  Geli�im Uzman�
Ufuk TU�UTLU

Tarih: 12 Nisan 2011 Sal�
Saat:14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Caddebostan
Gönüllüleri  

HAYATIN ��FRELER�N�
ÇÖZMEK

Merkez Bilgi Alan� ile
ortakla�a düzenlenen Sal�

Konferanslar�
Konu�mac�:

Sevgi ERSOY
Tarih: 12 Nisan 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri   
GASP, HIRSIZLIK ve

ÖNLEMLER� KONULU
SEM�NER

Ve Polis Te�kilat� Haftas�
Kutlamas�  

Tarih: 12 Nisan 2011 Sal�
Saat :14.00

Yer: Sahray�cedid Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri  

A�LE �Ç� �LET���M
Konu�mac�: �leti�im Prof.

Günseli MALKOÇ
Tarih: 13 Nisan 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri   
NLP SÖYLE��S� 

Konu�mac�: NLP Uzman ve
E�itmeni Cengiz EREN
Tarih: 13 Nisan 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri   

GENÇLER�
ANLAYAB�LMEK VE

DO�RU �LET���M
Konu�mac�: Psk Dr. Tuba

KELO�LU
Tarih: 14 Nisan 2011

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri   
TÜKET�C� HAKLARI 

Konu�mac�: Tüketici Haklar�
Derne�i Ba�kan� Fuat

ENG�N
Tarih: 14  Nisan 2011

Per�embe
Saat: 13.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri  

KAD�M S�MGELER�N
HARFLERE DÖNÜ�ÜMÜ 

Konu�mac�: Dr. Haluk
BERKMEN

Tarih:14 Nisan 2011
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri     

ASTROLOJ� SÖYLE��S�
Konu�mac�: Astrolog Ümit

Ç�L�NG�RO�LU
Tarih: 14 Nisan 2011

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri   

SINAV KAYGISI E��T�M�
Konu�mac�: Psikolog �lke

ERDA�
Tarih: 15 Nisan 2011 Cuma

Saat: 19.00
Yer: 19 May�s Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri   
EVLERDE HIRSIZLI�A

KAR�I ALINACAK
ÖNLEMLER

Konu�mac�: Toplum
Destekli Polislik Birimi

Tarih: 15 Nisan 2011 Cuma
Saat: 16.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri   
● SA�LIK

H�JYEN VE ALERJ�
Konu�mac�: Dr. Birsen

ERCAN
Tarih: 14 Nisan 2011

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fikirtepe

Gönüllüleri   
● SOSYAL ETK�NL�K

“TANRI DA�I Z�YAFET�”
Tiyatro Oyunu 

Tarih: 11  Nisan 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri   
�EHR-� �STANBUL TÜRK

MÜZ���
KOROSU KONSER�

Koro �efi: Murat
BÜYÜKKAYA

Tarih: 11 Nisan 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri   
BAHARDA KADIKÖY

Türkiye Yazarlar Sendikas�
i�birli�i ile 

Konu�mac�lar: Yazar-�air
Tanju AKERMAN

Yazar-�air Nurullah CAN
Dans: Sibel ESEN

Müzik: Gül�ah ARIK
Tarih:12 Nisan 2011 Sal�

Saat: 14.00-16.00
Yer:Kozyata�� Belediye

Meclis Binas� B1 Konferans
Salonu

Düzenleyen: Göztepe-
Merdivenköy  Gönüllüleri

HO� NEVA
TÜRK MÜZ���

TOPLULU�U’NUN
KONSER�

Koro �efi: Ayd�n ORAN
Tarih: 12 Nisan 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri   
�SVEÇ HALK MÜZ�KLER�

KONSER�
�SVEÇ WIK

HALK GÜZEL SANATLAR
OKULU

Tarih: 13 Nisan 2011
Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri   
D�LBESTE

TÜRK MÜZ���
KOROSU
KONSER� 

Koro �efi: Ümit ULUHAN
Tarih: 14 Nisan 2011

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“�L��K�LERDEN
ÇEL��K�LER”

�simli Gençler Tiyatrosu 
Tarih: 16  Nisan 2011

Cumartesi
Saat: 19.00

Yer: Atacan Koleji
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri 
● GEZ� 

P�YER LOT�-M�NYATÜRK
GEZ�S�

Tarih: 14 Nisan 2011
Per�embe

Hareket Saati: 09.30
Hareket Yeri: 23 Nisan Park�
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri 
GAP TURU

Tarih: 26 Nisan 2011 Sal�
Hareket Saati: 21.00

Hareket Yeri: 23 Nisan Park�
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri

KADIKÖY Belediyesi Kriton Curi Gönüllü Evi’nde 11
Mart Cuma günü foto�rafç�l�k söyle�isi vard�. �FSAK
üyesi Hakan K�z�lc�ko�lu, kat�l�mc�lara foto�rafç�l�k ve

foto�raf makinalar� konusunda baz� temel bilgiler verdi
ve slayt gösterisi yapt�. Kat�l�mc�lar, foto�rafla ilgili

merak ettiklerini K�z�lc�ko�lu’na sordular.

Kriton Curi’de
‘foto�raf’ söyle�isi

KADIKÖY Belediyesi Fikirtepe Gönüllüleri taraf�ndan,
Kad�n Meclisi ve KADER ile ortakla�a düzenlenen “Aile
�çi �leti�im” ba�l�kl� etkinlikte Birim Yi�it, mahalle sakini

kad�nlara konu hakk�nda bilgi verdi. Kad�nlar merak
ettikleri konular hakk�nda da Birim Yi�it’ten bilgi ald�lar. 

Fikirtepe’de ‘Aile �çi
�leti�im’ toplant�s�

KADIKÖY Belediyesi Bostanc� Gönüllüleri, Ya�l�lar
Haftas� nedeniyle 25 Mart Cuma günü Fahrettin Kerim
Gökay Huzurevi’ni ziyaret ettiler. 110 huzurevi sakini

kad�na el örgüsü �al, yelek, erkeklere de çorap hediye
edildi. Ziyarete, Kad�köy Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan

Kutman,  Bostanc� Gönüllü Evi Ba�kan� Vildan Efe ve
gönüllüler kat�ld�. Etkinlik, �kinci Bahar Komitesi ve

Sosyal Yard�mla�ma Komitesi taraf�ndan gerçekle�tirildi.

Huzurevi ziyareti

KADIKÖY Belediyesi Göztepe Gönüllüleri E�itim
Komitesi çal��mas� olarak 2 Ekim 2010 tarihinde Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde ba�layan K�� Etüt E�itimi,
19 �ubat 2011 tarihinden itibaren 2. döneme ba�lad�.  

Ücretsiz etüd e�itimi ve ÖSS Haz�rl�k kurslar�nda,
gönüllü ö�retmenler taraf�ndan e�itim verilen 6., 7. ve

8. s�n�f ö�rencileri ile üniversiteye haz�rlanan lise
ö�rencileri, e�itimi ald�klar� Kad�köy Belediyesi Bar��

Manço Kültür Merkezi’nde ö�retmenleri e�li�inde
yap�lan SBS ve YGS s�navlar�yla girdikleri yar� dönem

tatilinden sonra 19 �ubat 2011’de 2. dönem
e�itimlerine ba�lad�lar. E�itimde; Türkçe, Matematik,

Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve �ngilizce dersleri veriliyor.

K�� Etüt Merkezi’nde
2. dönem e�itim

KADIKÖY Belediyesi Merdivenköy Gönüllüleri, Ya�l�lar
Haftas� nedeniyle Ba�kan Eser Kömürcü, Sosyal

Komite Ba�kan� Banu Kasabal� ve Münevver Ya�a
Sevgi �aker ile birlikte 23 Mart Çar�amba günü Semiha

�akir Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi Müdürü ve
sakinleriyle görü�en Gönüllüler, yanlar�nda götürdükleri
hediyeleri ve elde yapt�klar� örgü i�lerini hediye ettiler.

Gönüllülere ziyaretlerinden dolay� te�ekkür eden
Huzurevi sakinleri ise y�lda bir gün de�il her gün

hat�rlanmak istediklerini vurgulad�lar.

Merdivenköy
Gönüllüleri’nin,
huzurevi ziyareti

�
�it me en gel liler ve Ka d� köy lü ler;  “Yük sek Mo ti vas yon,
Öz gü ven, Top lum Önün de Ko nu� ma”prog ra m�n da bu lu� -
tu. �l çe de ilk de fa Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi ta -

ra f�n dan dü zen le nen, pro je ko or di na tö rü Ley la Çe li ke zen ta -
ra f�n dan ha z�r la nan, us ta e�it men Adem Al tay ta ra f�n dan ve -
ri len “Yük sek Mo ti vas yon, Öz gü ven, Top lum Önün de Ko -
nu� ma” prog ra m� yo �un il gi den do la y� 7. kez Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde ya p�l d�. 27 Mart Cu mar te si gü nü dü zen -
le nen, Adem Al tay’�n y�l lar d�r uy gu la d� �� prog ram da Tür ki -
ye i�it me En gel li ler Der ne �i Ge nel Mer ke zi E�i tim Ko mi te
Ba� ka n� Na m�k Top çu da i�a ret di li ile Adem Al tay’a e� lik et -
ti. Ka t� l�m c� lar, mo ti vas yon la r� n�  yük selt mek, öz gü ven le ri ni
ge li� tir mek, top lum önün de ken di le ri ni ifa de er me nin çok
önem li ol du �u nu, böy le prog ram la r�n top lu ma çok fay da l�
ola ca �� n� di le ge tir di ler ve prog ra ma des tek ve ren Ka d� köy
Be le di ye si’ne te �ek kür et ti ler. 

Sahrayıcedid Gönüllüleri 9 yaşında
Geç ti �i miz haf ta 9. ku ru lu�

y�l dö nü mü kut la yan Ka -
d� köy Be le di ye si Sah ra -

y� ce did Gö nül lü le ri et kin lik le ri ni
sür dü rü yor. Ya� l� lar Haf ta s� do la -
y� s�y la 16 Mart Çar �am ba gü nü
Mal te pe Hu zurevi'ni da vet eden
Ka d� köy Be le di ye si Sah ra y� ce did
Gö nül lü le ri, ge çen y�l zi ya ret
edip kon ser ver dik le ri ya� l� la r� bu
se fer evlerin de a��r la y�p ik ram l�,
mü zik li, e� len ce li bir gün ya �at t� -
lar. Gönüllülerin bir di�er
etkinli�inde, Dr. Ra na Be �e Po lik li ni �i’nden Dr. Er -
dinç Kök sal, 17 Mart Per �em be gü nü Sah ra y� ce did
Gö nü lü le ri ni’nin ile ri ki ya� lar da ji ne ko lo jik so run lar,
er gen lik ten ya� l� l� �a ka d�n has ta l�k la r� ko nu la r�n da bil -

gi len dir di. Se mi ne re il gi nin bü yük ol ma s� üze ri ne
Ba� kan Bey han Ün lü, “Dr. Er dinç Kök sal’� en ya k�n
za man da tek rar ara m�z da gör mek is ti yo ruz” de di. Gö -
nül lü le rin bir ba�ka et kin li �i ise 24 Mart Per �em be gü -

nü, Ha mit �b ra hi mi ye Otis tik Ço cuk lar
Oku lu’na yap t�k la r� zi ya ret ti. Gö nül lü ler
her ay zi ya re ti ne git tik le ri Ha mit �b ra hi -
mi ye Otis tik Oku lu’nda ki en gel li ço cuk la -
r�n ayak ka b� ih ti yaç la r� n� ta mam la y�p tek
tek ayak ka b� la r� n� giy dir di ler. Ba� kan
Bey han Ün lü, “Ka d� köy lü ler ola rak en -
gel li ço cuk la r� m� za en gel le ri a� mak ta des -
tek ola l�m. Okul la r� m� z� zi ya ret ede lim”
de di.

Ka d� köy Be le di ye si Sah ra y� ce did
Gö nül lü le ri’nin 9. ku ru lu� y�l dö nü mü
ye me �i ise Mo da Spor Ku lü bü’nde ka -

la ba l�k bir gö nül lü gru bu nun ka t� l� m�y la ger çek -
le� ti. Sah ra y� ce dit Gö nül lü Ba� ka n� Bey han Ün lü,
“Gün geç tik çe bü yü yo ruz ge le cek y�l la r� da ha ka -
la ba l�k bir kit ley le kut la ma y� he def li yo ruz” de di. 

Ka d� köy Be le di ye si
Mo da Gö nül lü le ri,
yo �un bir haf ta ge -

çir di. 27 Mart Dün ya Ti yat -
ro lar Gü nü ne de niy le, Mo -
da’da özel bir et kin lik var d�.
Ka d� köy Be le di ye si Mo da
Gö nül lü le ri, Mo da l� ve Mo -
da’da ya �a yan ti yat ro oyun -
cu la r�y la “Ti yat ro’nun Dü -
nü ve Bu gü nü”nü ko nu� tu.
Enis Fos fo ro� lu, En der Yi -
�it, Cen giz Se zi ci, Hü se yin Ak �en, Ali nur
U�ur pak kan, Er dal Cin do ruk, Cen giz Ka ra du -
rak ve Ser tan Mü sel lim’in ka t�l d� �� söy le �i,
“Ka ran l� �� ay d�n la tan bu sa na t�n se yir ci si ol ma -
ya de vam edin, kol tuk la r� m�z si zin için” slo ga -
n�y la so na er di. Et kin li �e bü yük ka t� l�m gös te -
ren Mo da sa kin le ri, oyun cu la r� al k�� lar la sah ne -
le ri ne u�ur la d�. 

■ KAN BA �I �I KAM PAN YA SI
Ka d� köy Be le di ye si Mo da Gö nül lü Evi

ve K� z� lay i� bir li �iy le 1 Mart Cu ma gü nü
ya p� lan kan ba �� �� kam pan ya s� na ka t� l�m
bü yük olun ca Mo da Gö nül lü le ri Ba� ka n�
Hü se yin Ak �en, kan ba �� �� n�n kam pan ya s� -
n�n y�l da iki kez dü zen le ne ce �i ni söy le di.
K� z� lay Ka d�n Kol la r� Ba� ka n� Ne �e Can -
yurt ile Ge nel Sek re ter Ya se min Av �ar’�n
da ka t� l� m� ile ger çek le� ti ri len kan ba �� ��
kam pan ya s�, Mo da Gö nül lü le ri Sos yal Ko -
mi te si ta ra f�n dan dü zen len di.

Fenerbahçe Ma hal le Gö nül  lü le ri, yo �un bir haf ta y� da -
ha ge ri de b� rak t�. Ka d� köy Be le di ye si Fe ner bah çe Gö -
nül lü Evi’nde 17 Mart Per �em be gü nü dü zen le nen �le -

ti �im ve Mo ti vas yon Se mi ne ri, dik si yon ö� ret me ni As l� han
Gök çen'in su nu muy la ger çek le� ti. “Fil min �s mi: Her �e ye
ra� men!” söz le riy le ba� la yan se mi ner de As l� han Gök çen,
sa� l�k l� ile ti �im, öz gü ven, ken di ni do� ru ifa de ede bil me, be -
den di li, do� ru ses to nu, stres yö ne ti mi ve ik na yön tem le ri gi -
bi bir çok ko nu da ka t� l�m c� la ra önem li bil gi ler ver di.

Sa� l�k l� bir ile ti �im sa� la ya bil me nin te me lin de
in san la r�n ken di siy le ba r� ��k ol ma s� ge rek ti �i ni vur gu -
la yan Gök çen, bi rey le rin çev re sin de ki in san lar la ile ti -
�im ku rar ken gön lün de ki duy gu la r� n� yüz le ri ne ve
dav ra n�� la r� na yan s�t ma la r� ge rek ti �i ni de be lirt ti. Sa -
lo nu dol du ran Fe ner bah çe Gö nül lü le ri’nin “Tep ki de -
�il, yak la ��m,”, “Ha ya t�n pro va s� yok!” slo gan la r�y la
e� lik et ti �i se mi ner de As l� han Gök çen iz le yi ci le ri gül -
dü rür ken ha ya ta da ir bir çok ko nu da da önem li me saj -
lar ver di. 

Öte yandan Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü le ri

Dep rem ve Afet Ko -
mi te si’nin, Ka d� köy
Be le di ye si ve Fe ner -
bah çe Ma hal le si Muh -
tar l� �� ’n�n des te �i ile
�u bat 2010 ta ri hin de
ba� lat t��� “Dep rem
Afet ve Acil Du rum
Bi linç len dir me” e�i -
tim ça l�� ma la r�n da,
Fe ner bah çe ma hal le si
afet yer le �im ve tah li -
ye pla n� ha ri ta s� ta -
mam lan d�. Ekim
2010’da Fe ner bah çe
ma hal le si A, B, ve C böl ge le ri ne ay r� l�p, top lam da A
böl ge sin de 286, B böl ge sin de 265  bi na n�n ta ra ma s�
ya p�l d�, apart man yö ne ti ci le ri ne e�i tim ka t� l�m form -
la r� ve ril di, e�i tim le re ka t� la cak olan ka t� l�m c� sa y� la r�
be lir len dik ten son ra Ka d� köy Genç lik Mer ke zi’nde 12

Mart 2011 Cu mar te si gü nü Ka d� köy Be le di -
ye si Çev re Ko ru ma Mü dür lü �ü “BAK” ku -
ru mu e�it men le ri ta ra f�n dan A böl ge si Dep -
rem Afet ve Acil Du rum Bi linç len dir me e�i -
ti mi ve ril di. Ya p� lan A böl ge si dep rem afet
ve acil du rum bi linç len dir me e�i ti mi ne, 92
du yar l� ma hal le sa ki ni nin ya n� s� ra Ka d� köy
Be le di ye si Çev re Ko ru ma Mü dü rü �u le
Sümer ile Fe ner bah çe Ma hal le Muh ta r� Se -
rap Alp Bi lir de ka t�l d�. E�i ti me ka t� lan ma -
hal leliler, Fe ner bah çe Gö nül lü le ri’nden yan -
g�n ve ilk yar d�m e�i ti mi ta le bin de bu lun du. 

EB RU SER G� S�
Fe ner bah çe Gö nül lü le ri üye si ve Ge zi Ko mi te si

Ba� kan Yar d�m c� s� Fat ma Ba� bu�’un eb ru ser gi si,
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi 3. Kat Fua ye’de 25
Mart-4 Ni san ta rih le ri ara s�n da aç�l d�. 

Eb ru ya 2006 y� l�n da ho bi ola rak ba� la yan, bir çok
kar ma ser gi ye ka t� lan Fat ma Ba� bu�, CKM’de ki ser -
gi si nin ikin ci ki �i sel ser gi si ol du �u nu söy le di. Ge le -
nek sel Türk �s lam sa nat la r�n dan olan Eb ru’nun geç -
mi �i nin 16. yüz y� la ka dar uzan d� �� n� be lir ten Ba� bu�,
“Eb ru’da bo ya ve su çok özel dir. Mo tif ler den ‘La le’
Al lah’�, Gül ise ‘Pey gam be ri mi zi’ tem sil eder. Ka ��t,
ah �ap, ku ma�, cam ve se ra mik uy gu la ma alan la r� var -
d�r. �lk y�l lar da ki tap ke nar sü sü ola rak ba� la m��, gü -
nü müz de gi de rek da ha da de �er ka zan m�� t�r. Gü nü -
müz eb ru us ta la r� Fu at Ba �ar,Y�l maz Ene�, Mah mut
Pe� te li ve Hik met Ba rut çu gil’dir” de di. 

‘Yüksek Motivasyon’ program�

KADIKÖY Belediyesi Göztepe Gönüllüleri’nin etkinlikleri
h�z kesmiyor. Gönüllüler, 26 Mart Cumartesi günü 15.00-
17.00 saatleri aras�nda Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço

Kültür Merkezi’nde “Atatürk ve Demokrasi” etkinli�i
düzenledi. Atatürk’ün kendi sesinden 1935 CHP

Kurultay�’n�n aç�l�� konu�mas� e�li�inde haz�rlanan
multivizyon gösterisinin ard�ndan, konu�mac� gazeteci Ümit

Zileli’nin kat�ld��� etkinlik yo�un ilgi gördü. Demokrasi
kavram�n�n tarih içinde toplumsal önemine de�inerek

ba�lad��� konu�mas�nda, Atatürk’ün Demokrasi anlay��� ve
günümüz ile kar��la�t�rmalar yapan Zileli, seyirciler taraf�ndan

kendisine yöneltilen sorular� da cevaplad�. Ümit Zileli’nin
konu�mas�n�n ard�ndan, ayn� zamanda Göztepe Gönüllüsü

de olan Müzisyen Mert Ulu taraf�ndan bir müzik dinletisi
sunuldu. Dinletinin ard�ndan Göztepe Gönüllüleri Ba�kan�

Nihal Co�kun ve Atatürk Komitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Korkmaz Uluçay taraf�ndan Ümit Zileli’ye te�ekkür belgesi
ve hediyesi verildi. Etkinlik sonunda Ümit Zileli kat�l�mc�lar
için kitaplar�n� imzalad� ve onlarla birebir konu�ma imkan�

buldu. Kad�köy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri taraf�ndan 24
Mart Per�embe günü de 14.00-16.00 saatleri aras�nda

Kad�köy Belediyesi Brifing Salonu’nda “Gölgelerimiz-Ruhsal
Fiziksel �ç Çat��malar�m�z” konulu bir konferans düzenlendi.
Konu�mac� olarak Psiko Drama Terapisti, Nöroloji uzman�
Yard. Doç. Dr. Nilüfer Ülgener’in kat�ld��� etkinlik büyük ilgi
gördü. Ülgener, çocukluktan ba�layan “gölge” kavram�n�n
insan ya�am�nda ne derece önemli oldu�unu vurgulad� ve
fark�nda olmadan gölgelerimizin bizleri ruhsal-fiziksel bir
çat��maya sürükledi�ini söyledi. Yer yer sanatta gölge
kavram�na da de�inerek, gerçek hayata geçi�ler yapan
Doç. Dr. Ülgener’in konu�mas� salondakiler taraf�ndan

büyük ilgiyle dinlendi. 

FENERBAHÇE’DE GÜNDEM YO�UN
Geçti�imiz hafta ileti�im ve afet e�itimleri düzenleyen Fenerbahçe
Gönüllüleri, arkada�ları Fatma Ba�bu�’un ebru sergisine de katıldı.

Moda’da etkinlikler sürüyor

GÖZTEPE GÖNÜLLÜLERi
HIZ KESM�YOR

9. yıldönünümünü kutlayan Kadıköy
Belediyesi Sahrayıcedid Gönüllüleri, gene

yo�un geçen bir haftayı geride bıraktı. 
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Cum hu ri yet Halk Par ti si Ge nel Ba� kan
Ke mal Klçda ro� lu Ata �e hir Be le di ye -
si ta rafndan hiz me te su nu lan Tür kan

Say lan Tp Mer ke zi ve De niz Gez mi�
Park’nn açl�n yapt. Geç ti �i miz haf ta Ata -
�e hir Be le di ye si ta rafndan hiz me te so ku la cak
24 pro je nin te mel at ma ve açl� tö ren le ri ne,
kaynpe de ri nin ve fat ne de niy le katla ma yan
CHP Ge nel Ba� kan Ke mal Klçda ro� lu, Ata -
�e hir Be le di ye si ta rafndan hiz me te su nu lan
Tür kan Say lan Tp Mer ke zi ve De niz Gez mi�
Park’nn açl�n yapt.

Klçda ro� lu Ata �e hir’e yapt� zi ya ret es -

nasnda ön ce CHP �s tan bul 1. Böl ge Se çim
Ko or di nas yon Mer ke zi’ne gitti. Ata �e hir Be -
le di ye Ba� kan Bat tal �l gez di, CHP Ata �e hir
�l çe Ba� kan Ka ya Uluylmaz, CHP’li mil let -
ve kil le ri ve bin ler ce va tan da� larn katlmyla
bu ra da yo �un bir il giy le kar�la nan Klçda -
ro� lu da ha son ra Ata �e hir Be le di ye si ta -
rafndan yaplan pro je le rin açl� tö re ni ne geç -
ti.

T�p mer ke zi aç� l� �� n�n ar d�n dan Mus ta fa
Ke mal Ma hal le si’nde De niz Gez mi� Par -
k�’n�n da aç� l� �� n� ya pan K� l�ç da ro� lu, De niz
Gez mi� hey ke li nin ya n� na zey tin a�a c� dik ti,

be yaz gü ver cin ler uçur du.
Bin ler ce ki �i yi oto bü sün üs -
tün den se lam la yan K�l�ç -
daro� lu, bu ra da yap t� �� ko -
nu� ma da hü kü me ti ele� tir di
ve “Be nim tek des te �im siz -
si niz. Be nim des te �im
halkt�r. Siz ler le bir lik te 12
Ha zi ran’da bu ül ke ye de -
mok ra si ge le cek. Yok sul lu -
�u, yol suz lu �u 13 Ha zi -
ran’dan son ra bu ül ke den
yok ede ce �iz. San d� �a sa hip
ç� k�n. San d�k lar için gö rev li
ata ma m� za ge rek yok çün kü
hep be ra ber san d�k la ra sa -
hip ç� ka ca ��z, oyu mu za sa -
hip ç� ka ca ��z” de di. 
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ANA TÜRK LER E�i tim Hiz met le ri ola rak 2007’den be ri sü ren
üc ret siz on-li ne e�i tim ça l�� ma la r� m� z�n ya n� s� ra “Özel Ana türk ler Ö� ren -
ci Etüt E�i tim Mer ke zi”mi zi aç ma n�n da gu ru ru nu ya �� yo ruz. (26.10.2010)

Etüt E�i tim Mer ke zi’miz de ki ça l�� ma la r�n ama c�, ö� ren ci le rin; bran�
ve s� n�f ö� ret men le ri gö ze ti min de ders yap ma la r� na, ek sik ka lan ko nu la r�
i� le me le ri ne, ödev le ri ni ta mam la ma la r� na yar d�m c� ol mak ve on la r� il gi ve
ye te nek le ri ne gö re çe �it li et kin lik le re yö nelt mek tir. Etüt prog ra m� na de -
vam eden ö� ren ci, sis te ma tik ve so nuç odak l� ça l�� ma y� ö� re nir. Ye ti� -
kin-ö� ren ci or tak ça l�� ma s� ö� ren ci nin ken di ne olan gü ve ni ni art t� r�r,
olum lu sos yal dav ra n�� lar ka zan ma s� n� sa� lar. Ça l�� ma al�� kan l� �� edi nen
ö� ren ci, sa� lam alt ya p� s� sa ye sin de da ha ba �a r� l� olur. Ev ödev le ri nin ni -
te lik li bir �e kil de ya p�l ma s� etüt prog ra m� n�n önem li bir par ça s� d�r. Ödev -
le ri ni ta mam la yan ö� ren ci, ö� ret men des te �iy le ça l�� ma ya de vam eder,
bil gi dü ze yi ni yük sel tir. Ve rim li ders ça l�� -
ma yön tem le ri ni, test çöz me tek nik le ri ni
ö� re nir; s� nav kay g� s� duy maz. Etü dün
ya n� s� ra Ba kan l�k ve ya Va li lik çe prog ra m�
uy gun gö rü len re sim, bil gi sa yar kul lan -
ma, gü zel ko nu� ma, yaz ma, ki tap oku ma
ve sat ranç ö� ren me gi bi et kin lik ler den
seç me �an s� na sa hip tir.  So nuç ola rak;
Etüt E�i tim Mer ke zi’mi ze ge len ö� ren ci
pro fes yo nel gö ze tim de dir. Ai le içi ile ti �im
s� k�n t� la r�, dö nem özel lik le ri, ve rim li ders
ça l�� ma yön tem le ri, s� nav kay g� s�, dik kat
ek sik li �i, ö� ren me güç lük le ri vb. gi bi ko -
nu lar da ken di si ne ve ai le si ne psi ko lo jik
da n�� man l�k hiz me ti ve ri lir. Bun la r�n ya n�
s� ra, is te �e ba� l� ola rak, “ve li gö rü� me
gü nü”nde ai le ye des tek olu nur. 

E�i tim ko nu sun da ki du yar l� l� �� m�n, �e ref lis te le rin de yer al d� ��m Üs -
kü dar Ame ri kan K�z Li se si’nden ba� la yan se rü ve ni sü rü yor.  Bu se rü ven
için de,  de ne me s� nav la r� n�n yok de ne cek ka dar az ol du �u bir dö nem de
kay nak ki tap ola rak hiz met eden 2000 so ru luk “S� nav De ne me le ri” ad l�
bir test ki ta b�m ve ar d�n dan da gi ri� s� nav la r� na bil gi sa yar la ha z�r la ma
prog ra m� olan “Vis ta Com pu ter Test” ad l� bir e�i tim ça l�� mam var. Bir ö� -
ren ci ba �a r� y� na s�l ya ka la ya bi lir, di ye sor sa n�z, üç ke li mey le si zi ce vap la -
ya bi li rim: Yal n�z ol ma d� �� n� his set sin! Etüt E�i tim Mer ke zi’miz de ki ça l�� -
ma lar da bu dü �ün ce ya p� s�y la sü rü yor. Ö� ren ci le ri miz le sü rek li pay la ��m
için de yiz ve ve ri len e�i ti min yor ma dan an cak so nuç odak l� ola bil me si için
gay ret edi yo ruz. Ama c� m�z; so rum lu luk duy gu su ge li� mi�, ak l� n� ça l�� t� -
ran, ha ya t�n ih ti yaç la r� n� bi len bi rey le rin ye ti� me sin de des tek ola bil mek. 

ANA TÜRK LER NE D�R?
Çok s�k so ru lan bu so ru yu ce vap la ya l�m:  Ana türk ler; bir sos yal so -

rum lu luk pro je si dir. www.te me lim.org ve www.kav ram si te si.org ad l� in -
ter net si te le ri miz le sü rek li ve üc ret siz e�i tim ver mek te yiz. Te me lim.org si -
te miz de ki su num lar Mil li E�i tim’in müf re da t� na gö re ha z�r lan mak ta d�r.
Her der sin üni te le ri bran� ö� ret men le ri miz ta ra f�n dan ko nu ko nu i� len -
mek te dir. Bu si te, Ö� re tim Prog ra m� (ilk ve or ta ö� re tim) n�n ya n� s� ra, Ya -
�am Bo yu E�i tim Ö� re tim, T-Yok la ma, Ö� ren ci ler Ken di ni zi S� na ma ya
Var m� s� n�z?  gi bi bö lüm ler den olu� mak ta d�r. Kav ram si te si.org si te miz de
ise; üç te mel eser den ya rar la n� la rak ha z�r la nan Her Yö nüy le ATA TÜRK,
Öz gür lü �e Uya n�� (e-Kü tüp ha ne: NU TUK), Bi lim de Ne ler Olu yor ba� l�k la -
r�y la bil gi yi sü rek li ve aç�k ha le ge tir me ye ça l� �� yo ruz. 

Pro je mi zi yü rü te bil mek ama c�y la Bi rey sel Psi ko lo jik Da n�� man l�k, Ku -
rum sal Da n�� man l�k hiz met le ri ver mek te yiz. Ay r� ca, "Okul Ön ce si E�i tim"
için ha z�r la d� �� m�z, 3-6 ya� ço cuk la r�n ge li �im özel lik le ri ni ve ren ve ak tif
ö� ren me yi sa� la yan,"Kel k�z ile Ke lo� lan'�n Ma ce ra la r�" ad l� ya y�n la r� m�z la
Türk ai le ya p� s� n�, de �er le ri mi zi ve kül tü rü mü zü genç ne sil le re ak ta ra bil -
me yi amaç l� yo ruz..  Pro je miz; Tür ki ye Oda lar ve Bor sa lar Bir li �i
(TOBB)’nin 2009 y� l� “Yurt �çi Fu ar Ka t� l� m�n da Ka d�n Gi ri �im ci le rin Des -
tek len me si Pro je si” ödü lü nü de ka zan m�� t�r. Gö nül lü, sü rek li ve her kes
için e�i tim pro je mi ze des tek olan la ra te �ek kür edi yo ruz... 

G  E  R  �  D  E       K  �  M  S  E        K  A  L  M  A  S  I  N !

�STANBUL Anadolu Yakas� Gazeteciler Derne�i (AYGAD)
üyeleri, Kad�köy Belediyesi’ni ziyaret etti. Ba�kanl�k binas� toplant�

salonunda, Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk
taraf�ndan kar��lanan Dernek Ba�kan� Hakan Manici ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, derne�i amac� ve hizmetleri konusunda ba�kana

bilgi verdiler. Bilgilendirmenin ard�ndan, Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk, bu olu�umun çok yerinde bir karar oldu�unu
söyledi. Öztürk, “�nan�lmaz derecede mutlu oldum. Özellikle

seçim zamanlar�nda, sadece birkaç gün ya�ayan bro�ür
anlam�nda yay�nlar ç�kar ve ortal�k her anlamda kirlenir. Bunlar

yalan yanl�� her türlü habere yer verirler; �antaj ve tehdit unsuru
olarak kullanmak isterler. �imdi en az�ndan kar��m�zda

ba�vurulabilecek, referans al�nabilecek bir muhatap var. Sizi
kutluyorum ve elimden gelebilecek her türlü katk�y� vermeye çaba

gösterece�imi bilmenizi istiyorum” dedi.

● Merve KEÇEC�O�LU
ÖZDEM�RO�LU �lkö�retim Okulu ö�rencileri,

1 Nisan Cuma gönü �iir dinletisi düzenledi. 
Okul Müdürü Ha�met Sar�tunç’un deste�iyle

ö�retmen Asuman Y�ld�r�m’�n düzenledi�i
“�iirlerde Yolculuk” adl� etkinlik, 4-A s�n�f�

ö�rencileri  taraf�ndan sunuldu. Ö�rencilerin
okudu�u �iirler salondaki ö�renciler ve veliler

taraf�ndan ilgiyle dinlendi. Ö�rencilerin bir bölümü
de kendi yazd�klar� �iiirleri okudular. Etkinlik,
ö�rencilerin toplu �iir okumas�yla sona erdi. 

‘Kavrayışını bilgi
ile derinleştir!’

Ata�ehir’deki Deniz
Gezmi� Parkı’nı ve

Deniz Gezmi�
Heykeli’ni ziyaret
eden CHP Genel
Ba�kanı Kemal

Kılıçdaro�lu, heykelin
yanına zeytin a�acı

dikti, beyaz
güvercinler uçurdu.

Özdemiro�lu
�lkö�retim’de
‘�iir dinletisi’

�stanbul Üniversitesi ö�renci kimli�imi kaybettim.
Hükümsüzdür. Yasemin ÇET�NER

Nüfus Cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.
Güne� UZUNYUSUFO�LU

KAYIP 
1 /Temmuz/1885 tarihinde do�an ve 12/Ocak /1957

tarihinde vefat eden babam Ali Fuat Orhan’a ait –M-3480
nolu �ST�KLAL MADALYASI ve BERATI

KAYBOLMU�TUR.  Hükümsüzdür.
Ahmet MEMDUH ORHONO�LU

�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

BU FIRSAT
KAÇMAZ

� Su lar Ay nı Ak mı yor
� �n ci Po nat
� Ürün Ya yın la rı
“-Dü� man de dik le rin kim ler, Ze li ha?
Du dak bü züp ka� çatıyor.
-Ba bamı öl dü ren kö tü adam lar.
Ne söy le me li, nasıl sa �alt malı bu kü çü cük yü -

re �i? Ba banıÖl dü ren öy le çok ki Ze li ha. Ki min söy -
lem le riy le ate� aldı si lah; Ki mi nin sus tuk larıyla… Ki -
mi yakın bil dik le rin; dost sıcaklı�ında… Ki mi ok ya -
nus a�ırı uzak mı uzak… Varsılın da eli de� di te ti �e
yok su lun da… Her yer de yiz. He pi miz… he pi miz...
he pi miz

Saç larını ok �u yo rum Ze li ha’nın. O an da ya pa -
bi le ce �im en iyi �ey bu bel ki. Sıcacık bir do ku nu� -
tan öte ne dir ki ya �am? Sev mek, in ce bir ok -
�ayı�tan ba� ka?”

He pi miz aynı yer den
�n ci Po nat, Es ki �e hir’de do� du. Es ki �e hir Ata -

türk Li se si’ni bi tir dik ten son ra bir sü re �s tan bul Üni -
ver si te si Je ofi zik bö lü -
mün de oku du. �� Ban -
kası’nda �u be mü dür lü -
�ü yaptı. �im di emek li.
Varlık Yayınları ta -
rafından ‘Çi çe �i mi Sol -
dur mam’ adlı an latı-ro -
man tü rün de bir ki tabı
yayımlandı.(1996).

Öy kü, �i ir, de ne me,
ge zi yazıları yazıyor.
Ürün le ri, Türk Di li Der gi -
si, Ber fin Ba har, Kıyı,
De niz su yu ka se si, Tay,

Sa nat Yap ra�ı gi bi der gi ler de yayımlandı. Tür ki ye
Ya zar lar Sen di kası (TYS) üye si. 2009 yılında, An ka -
ra Barı� Mec li si ta rafından dü zen le nen Barı� Öy kü -
le ri yarı�masında, ‘Kadından Sakıncalı Öy kü ler
Seç ki si’nde yer aldı. (2009). Ulus la ra rası Çu ku ro va
sa nat ede bi yat gün le ri kap samında, ara�tırmacı
ya zar Dr.Yah ya Kan bo lat anısına dü zen le nen öy kü
yarı�masında ‘Ku� lar’ adlı öy kü sü, ki tap ta yer ala -
cak okun ma ya de �er öy kü ler arasına gir di.(2010).
�im di �s tan bul’da ya�ıyor.

� Va kit �s tan bul-du
� Sa ba hat tin Yal kın
� Avi col Ba sım Ya yım
1953-2003…El li yıllık bir dö ne min �s tan bul �i ir -

le ri… �s tan bul, in sanı ya �a ma zor la yan bir kent.
Gö �ü, gü ne �i, su yu, top ra�ı, de ni zi, in sanı ile…�s -
tan bul ken di si ne ayak uy du ra ma yan lar la u� ra� -
maz.Ona se ve cen lik le yak la�ırsanız, si zi süt lek me -
me li bir ana gi bi ba�rına ba sar.Çün kü �s tan bul hep
se vil mek is ter; ku ma kaldırmaz. Ken di si ni sev me -
yen ler umu run da de �il dir. Ka fa tut ma ya kal kar -
sanız, si zi kısa za man da yu tar. Bu �i ir ler, �s tan bul
sev dalısı bir yü rek le yazılmı�, hi le siz, hur dasız, bi -
re bir �i ir ler dir.

� Ya za Ya �a ya
� Der le me ler
� Sa ba hat tin Yal kın
� Da mar Ya yın la rı
�i ir le riy le tanıdı�ımız Sa ba hat tin

Yalkın’ın düz yazılarını top ladı�ı bu ki -
tap, O’nun sa nat, ede bi yat, özel lik le �i ir
üze ri ne dü �ün ce le ri ni içer mek te dir.
Bun ların arasında çe �it li za man lar da
yaptı�ı ko nu� ma lar, tanıdı�ı ede bi -
yatçılar la il gi li an latımlar, iz le nim ler, fan -
taz ya lar vardır.

An tak ya do �um lu Yalkın, An tak ya
Li se si’ni bi tir dik ten son ra, �s tan bul Tek -
nik Üni ver si te si’nde oku du. Yük sek mü -
hen dis ola rak An ka ra’da, Dev let Su �� le -
ri Ge nel Mü dür lü �ü’nde (DS�) da ha son -

ra Elek trik �� le ri Etüt �da re si Ge nel Di -
rek tör lü �ü’nde (E� E) çe �it li gö rev ler de
bu lun du. Bu dö nem de, Ma ca ris -
tan’da V� TU K�-Bu da pe� te Tek nik Üni -
ver si te si’nde (1970), da ha son ra Hol -
lan da’da Delft Tek no lo ji Ens ti tü sü’nde
(1973-1974) hid ro lo ji ko nu sun da li -
san süs tü e�i ti mi gör dü. Ayrıca, Tür ki -
ye adına ulus la ra rası hid ro lo ji kon gre -
le ri ne ka t�l d�. Yalkın 1993’te emek li ol -
du. 

� Kül tür de ki Hu zur suz luk
� Sig mund Fre ud
� Vey sel Atay man
� Say Ya yın la rı
“�n san tü rü nün ka der so ru su, kül tü rü nün ge li� -

me si nin, in san ların bi ra ra da ya �a ma larından kay -
nak la nan saldırganlık ve ken di ni im ha et me dür tü -
sü ne hâ kim ol masının müm kün olup ola ma ya ca�ı
ve olur sa, bu nun ne öl çü ler de müm kün ola ca�ı so -
ru suy mu� gi bi ge li yor ba na. Bu ba� lam da bel ki de
tam da için de bu lun du �u muz dö nem özel bir il gi yi
hak edi yor. �n san lar �u nok ta da, do �a güç le ri ne hâ -
kim ola rak bu güç le rin yardımıyla bir bir le ri nin kö kü -
nü son in sa na ka dar kazımak ta hiç de zor lan ma ya -
cak ha le gel di ler. Bu nun farkında lar, gü nü müz de ki
hu zur suz luk larının, te dir gin lik le ri nin, mut suz luk -
larının, en di �e li hal le ri nin hatırı sayılır bir kısmı bu -
ra dan kay nak lanıyor.”

Di li mi ze, farklı isim ler le de çev ril mi� olan Kül tür -
de ki Hu zur suz luk, Fre ud’un yol ha ri tasında ne re -
dey se so na en yakın du rak lar dan bi ri si dir. De ni le bi -
lir ki, Fre ud bu ki tap ta, Psi ka na li zin,–hiç de iti raf

edil me mi �– bir kül tür in ce le me si
ola rak gö rül me si ni de va si yet eder.

Kül tür de ki Hu zur suz luk, Al fred
Lo ren zer ve Ber nard Gör lich’in or -
tak ka le me aldı�ı, he men he men
ikin ci bir ki tap oy lu mun da ki uzun
gi ri� yazısıyla bir lik te, Fre ud okur -
ları için ye ni den ve ye ni den oku na -
cak bir ki tap ni te li �i ni ta�ıyor.

� Er de min Kö ken le ri
� Matt Rid ley
� Çe vi ren: Er hun Yü ce soy
� Ya pı Kre di Ya yın la rı
Er de min Kö ken le ri, üç farklı

düz le mi, ya ni gen le ri mi zin i� bir lik çi
takımla ra dö nü� me si nin mil yar
yıllık, ata larımızın i� bir lik çi top lum la -
ra dö nü� me si nin mil yon yıllık ve
top lum ve kö ken le ri ne ili� kin fi kir le -
rin olu� masının bin yıllık sü reç le ri ni
ko nu alıyor.

Matt Rid ley, ge çen yıl yi ne Yapı
Kre di Yayınları ta rafından yayımla -
nan, in san cin sel li �i ni ele alan Kızıl
Kra li çe’nin de vamı gi bi oku na bi le -
cek Er de min Kö ken le ri adlı bu ki -
tabında in san do �ası ve i� bir li �i nin
kö ke ni ne ili� kin so ru ları, an tro po lo ji
ve zo olo ji den eko no mi ve oyun ku -

ramına ka dar uza nan çok ge ni� bir yel pa ze de renk -
li ve il ginç ör nek ler le, ev rim sel bi yo lo ji nin bul gu -
larına da ya na rak ele alıyor ve tartı�ma ya ra ta cak,
kı�kırtıcı yanıtla ra ula�ıyor.

�n san lar ne den top lu luk lar ha lin de ya �ar? Top -
lum lar na s�l or ta ya ç�k m�� t�r? Pe ki, in san lar ara s�n -
da ki i� bir li �i nin kö ke nin de ne var d�r? Yok sa bi zi öz -
ve ri ve i� bir li �i ne yö nel ten �ey ak l� m�z ya da vic da -
n� m�z de �il de as l�n da mil yon lar ca y�l l�k ge ne tik
prog ra m� m�z m�? 

Her y�l ay n� göç yo lu nu iz le yen k�r lan g�ç lar dan
bir far k� m�z yok mu bu aç� dan? 

Son y�l lar da ev rim sel bi yo lo ji nin ve ge ne ti �in
bul gu la r� in san do �a s� n�n Dar win’in re ka be te ve se -
çi li me vur gu ya pa rak ih mal et ti �i sos yal yö nü nü or -
ta ya ç� kart m�� t�r: Top lum, ak�l yü rü ten in san lar ta ra -
f�n dan icat edil me mi�, do -
�a m� z�n bir par ça s� ola rak
ev rim le� mi� tir. 

“Di ye lim ki önü nüz de
Ho mo sa pi ens tü rü nü ta -
n�m la ma i�i var. Bu tu haf
gö rü nü� lü, iri ya r� in san s� -
n�n dav ra n�� la r� n� na s�l ni -
te len di rir di niz? Ak la ilk ge -
len fi kir ler den bi ri ‘Sos yal:
Bi rey le ri ara s�n da kar ma -
��k ve kar �� l�k l� ili� ki le rin
sür dü �ü bü yük grup lar
ha lin de ya �ar lar’ tü rün den
bir ni te le me olur du. Bu ki -
ta b�n ko nu su da bu dur.”

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

Klçdaroğlu, Deniz Gezmiş Parkı’nı ziyaret etti

AYGAD Kad�köy Belediyesi’nde…

Pa şa Ge zer’i kay bet tik
Ga ze te Ka d� köy’e çok eme �i geç mi� ti

KADIKÖY Belediyesi’nin dürüst ve çalı�kanlı�ıyla
sevilen emektar personeli Pa�a Gezer geçirdi�i ani
rahatsızlık sonucu ya�amını kaybetti. Gezer’in vefatı

Kadıköy Belediyesi’nde derin üzüntü
yarattı. Kadıköy Belediyesi

bünyesinde Gazete Kadıköy’e de
yıllarca hizmet veren Gezer için
Kadıköy Belediyesi’nde cenaze

töreni düzenlendi. 5 Nisan Salı günü
düzenlenen törende konu�an
Kadıköy Belediyesi Ba�kan

Yardımcısı Süreyya Ensari, Gezer’in,
dürüst, çalı�kan ve güler

yüzlülü�üyle çevresinde sevilen bir
insan oldu�unu, vefat haberinin
büyük üzüntüye neden oldu�unu

söyledi. Daha sonra tüm
personelden Gezer için helallik

isteyen Ensari, Kadıköy Belediyesi’nin Pa�a Gezer’i
unutmayaca�ını belirtti. Gezer’in naa�ı defnedilmek

üzere Kadıköy Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile
memleketi olan Kars’a gönderildi. 

UFO Müzesi, Carrefour’da
Ge zi ci UFO Mü ze si, �s tan bul Ana do lu ya ka s�n da

ilk de fa Car re fo ur SA Mal te pe Park AVM’ye ge -
le cek. Si ri us UFO Uzay Bi lim le ri Ara� t�r ma Mer -

ke zi nin pro je si olan Dün ya n�n ilk “Ge zi ci UFO Mü ze si“
11-17 Ni san ta rih le ri ara s�n da ECE Tür ki ye Pro je Yö ne -
ti mi A.�. ta ra f�n dan yö ne ti len Car re fo ur SA Mal te pe Park
Al�� ve ri� Mer ke zi’nde ola cak. T�r için de ki mü ze de, 20-

25 se ne dir ha z�r la nan bel ge ler, bil gi ler, fo to� raf lar, ma -
ket ler ve can lan d�r ma lar ola cak. Ana do lu ya ka s�n da ilk
de fa Car re fo ur SA Mal te pe Park AVM’de hal k�n ser gi si -
ne su nu la cak olan ve önün de bü yük bo yut lu bir UFO ve
uzay l� ma ke ti de bu lu nan Ge zi ci UFO Mü ze si ni Car re fo -
ur SA Mal te pe Park AVM’nin aç�k oto par k�n da 11–17
Ni san ta rih le ri ara s�n da üc ret siz ola rak ge ze bi lir si niz.

Canan Murtezao�lu
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● Semra ÇELEB�

“Ya �ar’la olan dost lu �u muz 50 kü sur y� l� geç -
mi� tir. Onun la öy le de �i �ik me kân lar da,
öy le de �i �ik in san lar la be ra ber ol mu �uz dur

ki tü mü nü ha t�r la mak ta zor la n� yo rum”. Bu söz le rin sa -
hi bi bel ge sel ci, ga ze te ci ve ya zar Gü ne� Ka ra bu da, Ya -
�ar Ke mal ile “de �i �ik me kân lar da, de �i �ik in san lar la”
ya �a d� �� an� la ra da ir ob jek ti fi ne ta k� lan la r� “Al Gö züm
Sey rey le” ad�y la bir fo to� raf ser gi si ne dö nü� tür dü.
Geç ti �i miz y�l ilk kez Ya p� Kre di Ser met Çif ter Kül tür
Mer ke zi’nde aç� lan ser gi, 8 Ni san Cu ma gü nü bu se fer
Ana do lu ya ka s� n�n sa nat me kâ n� Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le yi ciy le bu lu �a -
cak.

Ka ra bu da’n�n ob jek ti fin den 50 y�l l�k bir dost lu -
�un iz le ri ne ta n�k ola bi le ce �i miz ser gi de, Ya �ar
Ke mal’in �s tan bul, Pa ris, Ada na gi bi fark l� �e hir ler -
de, ki mi za man tek, ki mi za man Abi din Di no, Sa -
ba hat tin Eyü bo� lu, Cen giz Ayt ma tov gi bi sa nat ç� -
lar la çe kil mi� fo to� raf la r� n� gör mek müm kün. Gü -
ne� Ka ra bu da’n�n fo to� raf la r� na Ya �ar Ke mal’in
me tin le ri nin e� lik et ti �i ser gi de ay r� ca Gü ne� Ka ra -
bu da’n�n çek ti �i 1975 ta rih li “Ya �ar Ke mal Bel ge -
se li” de yer al� yor. Bel ge sel, ya za r�n ya �am öy kü sü -
nü, �s tan bul’da ki ya �a m� n� ve y�l lar son ra ro man la -
r� n�n Çu ku ro va’s� na ve do� du �u köy olan He mi -
te’ye dö nü �ü nü an la t� yor. 8 Ni san Cu ma gü nü aç� -
la cak olan ser gi 15 Ma y�s’a ka dar CKM’de gö rü le -
bi le cek.

■ ‘YI LA NI ÖL DÜR SE LER’ F�L M� ÖZEL
GÖS TE R� M�

Al Gö züm Sey rey le-Gü ne� Ka ra bu da’n�n Ya -
�ar Ke mal Fo to� raf la r� ser gi si kap sa m�n da çok özel
bir et kin lik de dü zen le ni yor. 9 Ni san Cu mar te si gü -
nü sa at 15.00’te “Y� la n� Öl dür se ler” ad l� film gös -
te ri le cek. Ya �ar Ke mal’in ay n� ad l� ro ma n�n dan si -
ne ma ya uyar la nan fil min bu özel gös te ri mi ne ba� ta
Ya �ar Ke mal ol mak üze re fil min yö net me ni ve ba� -
rol oyun cu su Tür kan �o ray, gö rün tü yö net me ni
Gü ne� Ka ra bu da, fil min mü zik le ri ni ya pan Zül fü
Li va ne li, fil min ya p�m c� s� Ab dur rah man Kes ki ner,
Ta lat Bu lut ve pek çok da vet li ka t� la cak. Ya �ar Ke -
mal’in film gös te ri mi nin ar d�n dan se ven le riy le bu -
lu �a ca �� bu et kin li �i ka ç� ran la r�n çok üzü le ce �i ke -
sin!

■ ‘ÇU KU RO VA’SI NI
HER ZA MAN �Ç�N DE TA �I DI’

Geç ti �i miz y�l ilk kez iz le yi ciy le bu lu �an ser -
giy le e� za man l� ola rak Ya p� Kre di Kül tür Sa nat
Ya y�n c� l�k ta ra f�n dan ha z�r la nan “Al Gö züm Sey -
rey le” ad l� ki ta b�n önsö zün de Gü ne� Ka ra bu da,
sev gi li dos tu Ya �ar Ke mal ile il gi li �un la r� söy lü -
yor: “Ya �ar Ke mal Çu ku ro va’s� n� her za man için de
ta �� d�, ya �a d� �� yer �s tan bul, Pa ris ve ya Stock holm
da ol sa Çu ku ro va’s� n�n sa r� s� ca �� n�, kar be ya z� pa -
muk tar la la r� n�, a�a s� n�, �r ga t� n�, Ana var za Ka le -
si’ni, ku �u nu kur du nu, bö ce �i ni çi çe �i ni yaz ma y�
sür dür dü. Ken di geç mi �i ni, gel di �i ye ri hiç unut ma -
d� ve y�l lar ca ku �ak tan ku �a �a in san kit le le ri ni et ki -
le yip bü yü le me yi ba �ar d�. Ba t� dün ya s�, es ki le rin
de yi �iy le “ne vi �ah s� na mün ha s�r” bu ya za ra bü yük
il gi gös ter di ve ki tap la r� k�rk kü sur ya ban c� di le
çev ril di.” Ka ra bu da, bu us ta ya �a ma ta n�k l�k et me -
nin mut lu lu �u nu ise �öy le ifa de edi yor: “Dost lu -
�un dan onur ve zevk duy du �um Ya �ar Ke mal’i de -
�i �ik ül ke ve me kân lar da tam 50 y�l d�r fo to� raf ve
film ka me ram la, sü rek li iz le me �an s� n� ya ka la ya bil -
mi� ol mak tan s� n�r s�z mut lu luk duy du �u mu söy le -
mek is te rim”. 

■ ‘GÜ NE�’�N MA CE RA LA RI
SAY MAK LA B�T MEZ’

Pa ris’te ki hu kuk ö� re ni mi ni ya r� da b� ra ka rak
ga ze te ci lik ve fo to mu ha bir li �i ne ba� la yan Gü ne�
Ka ra bu da, e�i �s veç li ya zar ve yö net men Bar bro ile
bir lik te önem li bel ge sel le re im za at t�. Ha len �s -
veç’te ya �a m� n� sür dü ren Ka ra bu da, dün ya n�n dört
kö �e sin den yü ze ya k�n sos yal, kül tü rel ve si ya sal
ko nu lu bel ge sel ler ha z�r la d�. Uzun y�l lar Or ta do �u
ve Uzak do �u ül ke le rin de ça l�� t�. Af ri ka’da ve La tin
Ame ri ka’da çe kim ler yap t�. �i li’de Al len de ik ti da r�
s� ra s�n da �s veç Te le viz yo nu’nun La tin Ame ri ka
tem sil ci li �in de bu lun du. Gi ne-Bis sa u, Mo zam bik,
Zim bab we’nin (Ro dez ya) ba ��m s�z l�k la r� na ka vu� -
ma la r� na ka me ra s� ile ta n�k ol du. Bu ma ce ra c� ruh
ay n� za man da dos tu Ya �ar Ke mal’in ya �a m� na da
ta n�k l�k et ti. Us ta ya zar Ya �ar Ke mal ise ken di si ni
hiç yal n�z b� rak ma yan dos tu Gü ne� Ka ra bu da için
�un la r� söy lü yor: “Gü ne�’i 50 y�l d�r ta n� r�m. Onu
ön ce fo to� raf ç� ola rak ta n� d�m, son ra da ka me ra -
man... Bu 50 y�l da Gü ne� �a ��r t� c� bir h�z la dün ya y�
do la� t�, film ler yap t�. En do nez ya’da bir mil yon ki �i
öl dü rü lür ken Gü ne� ora day d�. �i li’de Al len de öl dü -
rü lür ken o ora day d�. Do far ge ril la la r� Ara bis tan’da
çar p� ��r ken Gü ne� ge ne ora day d�. Gü ne�’in ma ce -
ra la r� say mak la bit mez. Gü ne� 50 y�l d�r dün ya n�n
her ye rin dey di.” 

Bu iki us ta n�n ya �a m� na ta n�k l�k eder ken ay n�
za man da dün ya n�n 50 y�l l�k se rü ve ni ni iz le mek, bu
iki us ta y� bi ra ra da gör mek ve hat ta on lar la söy le� -
mek is ti yor sa n�z 8 Ni san-15 Ma y�s ta rih le ri ara s�n -
da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ki “Al Gö züm Sey rey le” ser gi si ni ka ç�r ma -
y�n!

9. yüz y�l Tür ki ye’sin de ki mo dern le� me ha re ket -
le ri nin bel ki en ve rim li so nuç la r� in san ye ti� tir me
ya ni e�i tim sek tö rün de al�n m�� t�r. O dev rin ye ni -
le� me ça ba la r� özen ti de �il, var l� �� n� sür dü re bil -

mek için can hav liy le gi ri �i len re form lar d�r. Za ma n�n
�art la r� için de ola bil di �i ka dar ol mu� tur.

Son Os man l� Ha li fe Sul tan la r�, Dev le tin ve el bet
top lu mun ayak ta ka la bil me si için son ça re ola rak ge -
li� mi� Ba t� dün ya s� n�n bir çok sos yal de �er le ri ni ka bul
et mek zo run da kal m�� lar d�. Geç mi� le rin den el de ka lan
mi ra s�n bir an la m� ol ma d� ��, ne ya z�k ki bir en kaz dan
iba ret ol du �u nu gö rüp an la m�� lar d�. Ge le nek ler den
s�y r� l�p ça �� na uy mak ye ni bir sos yal ha ya t� ku ra bil mek
u� ru na Os man l� Ha ne da n� 19. yüz y� l�n ba ��n da, sul tan -
la r� n� kur ban bi le ver mek du ru mun da kal m�� t�. Sal ta na -
t�n va ri si II. Mah mut ca n� n� zor kur tar m��, otuz y� l� a� k�n
ik ti dar y�l la r� ise ye ni le� me u� run da bo �u� mak ve kâ -
bus lar için de geç mi� tir. Ken di hal k�, is kem le ve ma sa -
da otu rup, res mi ni du var la ra as t�r d� �� ve ‘es ki kö ye ye -
ni adet ler’ ge ti ren sos yal, ida rî re form la ra gi ri� ti �i için,
ha li fe ol ma s� na da bak ma y�p ona ‘Gâ vur Pa di �ah’ bi le
di ye bil mi� tir. Yurt d� �� na ö� re nim ama c�y la ö� ren ci ilk
de fa onun za ma n�n da gön de ril di… �lk t�p oku lu nu da
kur du ran O’dur. E�i ti min mo dern le� me si, 19. yüz y�l
bo yun ca ‘te pe den in me ci’ po li ti ka lar la bir öl çü de de -
vam et mi�; özel lik le as r�n ikin ci ya r� s�n da do �an lar ye -
ni lik ler den ya rar lan ma �an s� n� ya ka la m�� lar d�r.

Or du nun dü zen len me si için Har bi ye’nin ve ye ni
ka mu ida re si nin ih ti ya c� olan dün ya da olup bi ten ler den
ha ber dar per so ne lin e�i ti le ce �i ‘Mül ki ye Mek te bi’ ku -
ru lu �u da bu gay ret le ri nin ürü nüy dü. �� te Tür ki ye’yi
iler de yok ol mak tan kur ta ran as ker ve si vil kad ro, Os -
man l� dün ya s� n�n bu son dö ne min de ku ru lan T�b bi ye,
Har bi ye, Mül ki ye okul la r�n da ye ti� ti.

1875 do �um lu Ce lal Esat (Ar se ven) Bey de 19.
yüz y�l so nu nun Tür ki ye’ye ar ma �an et ti �i bu ay d�n in -
san lar dan bi ri dir. Ga la ta sa ray Li se si’nden son ra hem
Har bi ye’de, hem Mül ki ye’de, hem de ‘Sa na yi-i Ne fi se
Mek te bi’nde; ya ni Gü zel Sa nat lar Aka de mi si’nde ö� -
re nim gör dü. Ce lal Esat Bey, ya k�n dan in ce le nin ce in -
sa na �a� k�n l�k ve re cek de re ce de ye te nek le re ve ge ni�
bir iç âle mi ne sa hip pe kâ lâ ‘da hi’ de ne bi le cek ka pa si -
te si olan bir in san d�r. Hak k�n da ba� l� ba �� na bir mo -
nog ra fi ve ya dok to ra te zi ya p�l ma s� na ge ni� im kân ve -
ren kap sam l� ve çok yön lü eser ler ve hiz met le rin in sa -
n� d�r. Bir ga ze te ya z� s� çer çe ve sin de kim li �i nin ve Tür -
ki ye’nin sa nat ve kül tür ya �a m� na ge tir di �i ye ni lik le rin
öne mi ni, ka rak te ris tik yan la r�y la vur gu la mak la ye ti ne -
ce �iz.

Uzun ya �a m� bo yun ca ka le me al d� �� eser ler ka dar,
kül tür ha ya t�n da ki yö ne tim hiz met le ri ve ho ca l� ��, res -
sam l� �� çok yön lü ye te ne �i nin ve el bet hay ran l�k uyan -
d� r� c� bir ça l�� ma gü cü nün ka n�t la r� d�r. Sa nat ve mi mar -
l�k ta ri hi, �e hir ci lik gi bi di sip lin ler le Tür ki ye’yi ilk ta n�� t� -
ran Ce lal Esad Bey’dir. ‘�s lam Sa na t�’ ye ri ne ‘Türk Sa -
na t�’ kav ra m� n� kul la nan ve bu isim le ki tap ya y�m la yan
ilk Türk bi lim ada m� da odur.

Ce lal Esad Bey, 1914’te Ka d� köy Be le di ye si’ni yö -
ne tir ken ye ni lik çi �e hir ci lik an la y� ��y la önem li fi zi ki dü -
zen le me ler ger çek le� ti ren bir ida re ci dir. 1951’de ku ru -
lan ta rih sel çev re nin ko run ma s� ve ko ru ma ve res to -
ras yon il ke le ri nin tes pi tiy le so rum lu “Gay ri men kul Es ki
Eser ler ve An�t lar Yük sek Ku ru lu”nun ilk ba� kan l� �� n�
yük len mi� tir. De mek ki es ki eser le rin tes pit, ko ru ma ve
res to ras yo nu i� le ri nin bel li pren sip le re ba� lan ma s�, ko -
ru ma c� l�k ve res to ras yon mes lek le ri nin olu� tu rul ma s�n -
da da ön cü ro lü var d�r. Ar se ven res sam d�r ve ya �a m�
bo yun ca re sim yap ma y� sür dür mü� tür. Ti yat ro eser le -
ri ve bir de ope ret yaz d� �� n�, bun la r�n oy nan d� �� n�, �s -
tan bul �e hir Ti yat ro la r� yö ne tim ku ru lu üye li �i ve sa nat
yö net men li �i ni de yap t� �� n� kay de de lim. De mek ki, ya -
ra t� c� l�k, bi lim sel ara� t�r ma c� l�k, ho ca l�k, ka mu yö ne ti ci -
li �i gi bi bir bi rin den fark l� i� lev le ri ömür bo yu sür dür -
mü� tür.   

Ge le lim onu ay r� ca l�k l� k� lan özel li �i ne: 20. yüz y�l
ba� la r�, Tür ki ye’nin bi lim sel me tot lar la, da ha aç�k ça s�
bi lim le ye ni ta n�� t� �� y�l lar d�r. Tür ki ye’de üni ver si te nin,
ger çek an la m�y la 1933’te ço �u Al man olan ge ni� bir
aka de mik ö� re tim kad ro su nun Av ru pa’dan trans fer
edil me siy le ge li� ti �i ni de söy le me li dir.

�� te Ce lal Esad Bey’in bir ay r� ca l� �� ve ön cü lü �ü de
sis te ma tik ça l�� ma y� ve bi lim sel yön te mi uy gu la yan ilk
Türk ara� t�r ma c� la r�n dan ol ma s� d�r. Hat ta onun
1900’ler de ba� la yan ya y�n la r� n� göz önü ne al�n ca, ev -
ren sel, ça� da� ara� t�r ma yön tem le ri ni ilk uy gu la yan ve
kul la nan ara� t�r ma c� s� fa t� n� hak et ti �i ni söy le ye bi li riz.
1900’le re gel me den gü zel sa nat lar ve mi mar l�k la il gi li
sis tem li bil gi ler içe ren ya y�m la r� ve 1909’da da Fran -
sa’da ba s� lan �s tan bul’un Bi zans ça ��y la il gi li ki ta b� bu
bi lim sel me tot kul la n� m� ve ön cü lü �ün ka n� t� d�r. Fa kat
as�l önem li si, Türk sa na t� ve mi mar l�k ta ri hiy le il gi li ça -
l�� ma la r�n da ve ya y�m la r�n da koy du �u esas la r�n, s� n�f -
lan d�r ma la r�n, ta n�m la r�n y�l lar d�r de �e ri ni ko ru ma s� ve
son ra ki ara� t�r ma c� lar ta ra f�n dan da bü yük öl çü de ka -
bul gö re rek kul la n�l ma s� d�r. Sa nat, mi mar l�k ve �e hir ci -
lik ta ri hi ala n�n da bi lim sel, nes nel, sis te ma tik yön te mi
Tür ki ye’de ilk uy gu la yan bu in sa n�n, an� lan ni te lik le ri nin
ör ne �i olan bir iki ese ri ni k� sa ca ha t�r lat mak la ye ti ne ce -
�iz.

Tür ki ye’de ki ilk �e hir ci lik ö� re ti mi ni ve ki ta b� n� da
Ce lal Esad Bey yü rüt mü� ve yaz m�� t�r. 1937’de ya y�m -
la d� �� ‘�e hir ci lik-Ur ba nizm ‘Gü zel Sa nat lar Aka de mi -
si’nde (bu gün kü Mi mar Si nan Üni ver si te si) ver di �i
ders ler için ha z�r lan m�� t�r. Son de re ce sis te ma tik, cid -
di bir ça l�� ma d�r. On be� bö lüm de �e hir ci lik mes le �i nin
çe �it li so run la r� n�, i� lev le ri ni dün ya da ki ta rih sel ge li �im
sü re cin de ki ör nek le riy le an la tan ö� re ti ci bir ki tap t�r. Fi -
zi ki plan la ma kav ra m�, tek nik ler özen le vur gu lan m�� t�r.
�eh re ait bü tün un sur lar ay r� ay r� tas vir edil mi� tir.

1928’de Türk Sa na t� isim li ça l�� ma s� ya y�n la n�r.
1939’da bu eser ge ni� le til mi� �ek liy le (305 say fa d�r)
Fran s�z ca ‘L’Art Turc’ ad�y la bü yük boy ba s� l�r. Or ta
As ya dö ne min de ki gö çe be kül tü rü nün el sa nat la r�n dan
ba� la ya rak 20. yüz y� la ka dar Türk ler ta ra f�n dan mey -
da na ge ti ril mi� çe �it li co� raf ya da ki eser le ri ka rak te ris -
tik, sim ge sel ör nek le riy le kro no lo ji çer çe ve sin de in ce -
le yen, ta n�m la yan, tas nif eden bir ça l�� ma d�r.

Bir ba� ka il ginç ese ri ise 1956’da yi ne Fran s�z ca
ola rak Mil li E�i tim Ba s� me vi’nde ba s� lan ‘Les Art De co -
ra tifs Turkcs’dür. Üç yüz alt m�� üç say fa l�k yi ne bü yük
boy bir ki tap t�r. Ta rih sel ge li �i miy le Türk ler’in ya y�l d� ��
çe �it li co� raf ya da üre til mi� el sa na t� ör nek le ri, özen li
ve bi linç li bir s� n�f lan d�r ma ve seç mey le ele al� n�r.

Tür ki ye’de ki ilk ‘sa nat söz lü �ü’ ve ilk ‘sa nat an sik -
lo pe di si (be� cilt)’ de yi ne Ce lal Esat Ar se ven’in dir.

Bu say g�n in sa n�n Ka d� köy’de ya �a d� �� n�, hat ta
1913-14 y�l la r�n da Ka d� köy Be le di ye si’ni yö net ti �i ni de
ha t�r la ta l�m. �� te onun 1913’te ha z�r la d� �� ve ya y�m la d� -
�� “Ka d� köy Hak k�n da Be le di ye Ara� t�r ma la r�” ad l� ki ta -
b�n �u gün ler de Ka d� köy Be le di ye si’nce gü nü müz dil
ve al fa be si ne ak ta r� la rak ye ni den oku yu cu la ra su nul -
ma s� onu say g�y la an�m sa ma m� za gü zel bir ve si le ol du.

Murat  KATOĞLU
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CELAL ESAT
ARSEVEN

6 8 - 14 N�SAN 2011 SANATKÜLTÜR

CKM’DE YA�AR KEMAL SERGiSi

TÜRK Hava Yollar�
Mali ��ler Ba�kan

Yard�mc�l���
görevinden emekli
Aykut Be�en ve e�i

emekli avukat Nebahat
Öztürk Be�en’in

“Arkada��m Ihlamur
A�ac�” isimli sergisi,
Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 1 Nisan
Cuma ak�am� yap�lan

bir kokteylle aç�ld�.
Çok say�da davetlinin

kat�ld��� aç�l��ta,
Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk
de karde�ini ve e�ini yaln�z b�rakmad�. K�sa bir

konu�ma yapan Ba�kan Öztürk, “Nebahat
e�ine olan a�k�yla resim yapmaya ba�lad�.
Aykut çok yetenekli bir insan. Eserlerini çok
özenerek yap�yor. Aykut ve Nebahat emekli

olduktan sonra birbirlerini destekleyerek güzel
sanat eserleri ortaya koydular. Onlar�

kutluyorum” dedi. Sergide Aykut Be�en’in
�hlamur a�ac�n� oyarak, �ekil vererek seramik

hamuruyla giydirip boyad��� birçok figür
bulunuyor. Özellikle hikâyeleri olan insan

figürleri dikkat çekiyor. Be� y�ld�r Feneryolu
Pratik K�z Sanat Okulu’nda resim e�itimi alan

Nebahat Öztürk Be�en’in ise sergide 10
tablosu yer al�yor. “Arkada��m Ihlamur A�ac�”

sergisi 20 Nisan tarihine kadar Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi

Zemin Kat’ta görülebilir.

Nebahat Öztürk
Be�en ve Aykut
Be�en çiftinin
‘Arkada�ım

Ihlamur A�acı’
isimli sergisi, 1

Nisan Cuma günü
Kadıköy

Belediyesi
Caddebostan
Kültür Merkezi
Zemin Kat’ta

açıldı.

● Semra ÇELEB�

Geç ti �i miz haf ta elek tro nik pos ta ku tu mu -
za dü �en bir ha ber, he pi mi zin için de bir
bu ruk luk ya rat t�. “Bu kez ba� ka tür lü bir

ha ber ve ri yo ruz siz le re. Gi tar ca fe yol cu lu �u yön
de �i� ti ri yor. Bu epey ce hü zün lü ve da için bu la -
bil di �i miz en iyi ifa de bu. Me kâ n� m� z� dev re di -
yo ruz k� sa ca s�” di ye ba� la yan e-pos ta, 11 y�l d�r
Ka d� köy’ün al ter na tif mü zik din le ye bil di �i miz
ki �i lik li me kân la r�n dan bi ri nin da ha ka pan d� ��
ha be ri ni ve ri yor du bi ze. As l�n da Gi tar ca fe me -
kân ola rak ka pan ma d� sa de ce bu ra n�n ku ru cu su
ve y�l lar d�r i� let me ci si olan mü zis yen ler Sum ru
A��r yü rü yen ve Onok Boz kurt, mad di s� k�n t� lar
ne de niy le me kâ n� dev ret me ka ra r� al d�. Gi tar ca -
fe bun dan böy le fark l� el ler de ha yat bu la cak. 

Ha be ri al�r al maz, geç ti �i miz a�us tos ay�n -
da ga ze te miz için uzun ca bir söy le �i yap t� �� -
m�z Sum ru A��r yü rü yen’e ula� t�k ve bu üzü cü
ha be rin ay r�n t� la r� n� ö� ren mek is te dik. Ken di si
de ol duk ça üz gün olan A��r yü rü -
yen, ne den böy le bir ka rar
al d�k la r� n� �öy le an la t� yor: 

“Gi tar ca fe, özel lik le
son 5 y� l�n da, gö nül lü lü �e
da ya nan ve bir çok özel li -
�iy le pek de ben ze ri ol ma -
yan bir pro je idi. Mü zi �e mü -
zis ye nin gö zün den ba kan, onu bir bü tün ola rak
al g� la yan bir yak la ��m la, her tür den mü zi �e ve
üret ti �iy le der di olan mü zis yen le re;
ka li te li mü zik din le mek is te yen, fark -
l� ses le ri me rak eden mü zik se ver le re
hi tap ede bil dik sa n� r�m. Yurt için den
ve yurt d� ��n dan... Atöl ye le ri miz le,
se mi ner le ri miz le, sah ne si zin et kin lik -
le ri miz le bu yak la �� m� m� z� da bü tün -
le me ye ça l�� t�k. Ay r� ca, Fet hi ye’de 2
yaz bo yun ca Ka ya köy Kül tür Sa nat
ad l� kon ser ler ve yaz atöl ye le rin den
olu �an bir et kin li �i ay n� eki bi miz le
ger çek le� tir dik. 2006’da ve 2010’da
�s tan bul’da dü zen le nen s� ra d� �� mü zik
et kin li �i �s met S� ral Ya ra t� c� Mü zik
Atöl ye si’ni (www.iscms.org) ha ya ta
ge çi ren ekip te yer al d�k. As l�n da ba -
�a r� l� gö rü nen bu sü reç te ba �a r� s�z l�k,
sür dü rü le bi lir bir mo del olu� tu ra ma -

mak t�. Bu nun da ne de ni, bu mo de le uy gun bir
i� let me-eko no mi an la y� �� yer le� ti re me me miz
ol du. Öz gür yak la �� m� m� z� des tek le ye cek al -
ter na tif bir fi nans ya ra ta bil me liy dik ör ne �in.
Bu nu bu me kan da yap ma n�n ola nak s�z l� �� n�

gör dük. En önem li ne den bu.
Yi ne de, son 5 y� l� bu �e kil -
de ol mak üze re top lam 11
y�l l�k bir ma ce ra pek de ba -
�a r� s�z sa y�l ma ma l�...  Bu
ara da, bel ki �u nu da sor -
mak ge re ki yor: Böy le bir

kül tü rel te mas nok ta s� na ih ti yaç var sa,
bu ih ti ya c� du yan lar ba� ka ne ya pa bi lir ler di...
Sa n� r�m bu �e kil de ki müs tes na pro je le re da ha
özen le yak la� ma l� y�z hep bir lik te.”

■ ‘YE N� B�R OLU �UM PE ��N DE Y�Z’
Sum ru A��r yü rü yen, ye ni bir olu �um pe -

�in de ol duk la r� n�n da al t� n� çi zi yor: “Gi tar ca -
fe’yi dev ra lan ar ka da� la r� m�z fark l� bir isim al -
t�n da ben zer bir yak la ��m la de vam et me ar zu -

sun da lar. Uma r�m ken di an la -
y�� la r�y la yo �ur duk la r� bir me -
kân olu� tu ra bi lir ler. Gi tar ca fe,
bir par ça s� ol du �u �s met S� ral
Ya ra t� c� Mü zik Atöl ye si ile bir -
lik te ye ni bir ad la ye ni bir olu -
�um ya rat ma pe �in de. Uy gun
bir me kân ara y� �� sü rü yor. Ama
bu me kân ne re de bu lu nur, bi le -
mi yo rum. Gi tar ca fe’nin önem li
bir özel li �i de Ana do lu ya ka -
s�n da ol ma s�y d�. Ye ni olu �um -
da an la y� ��n te mel de ay n� ola -
ca �� n�, ama aç� la cak me kâ n�n
ye ni bir Gi tar ca fe ol ma ya ca �� n�
söy le mek ge re kir.”

Ba� ta da be lirt ti �i miz gi bi Gi tar ca fe ay n�
za man da müs tes na bir kit le ye sa hip, be lir li bir
mü da vim kit le si olan özel bir me kân d�. Pe ki,
sü rek li zi ya ret çi le ri nin bu ka ra ra tep ki si ne ol -
du? A��r yü rü yen, her ke sin or tak duy gu su nun
“üzün tü” ol du �u nu be lir ti yor: 

“Ge nel de üzül dük hep bir lik te. Ya ni, mü -
da vim ler, mü zis yen ler ka dar ka ra r� ve ren biz -
ler de üzül dük...  30 Mart’ta bir top lan t� yap t�k,
mü zis yen ve mü zik se ver dost la r� m�z la, ça l� -
�an la r� m�z la. Gi tar ca fe’nin sa hi bi Onok Boz -
kurt ve es ki or tak la r� m�z dan yol ar ka da �� m�z
En der Aba do� lu (He le sa gru bun dan ay n� za -
man da) ile bir lik te der di mi zi an lat t�k, so ru la ra
ya n�t ver dik. Gü zel bir ve da idi. Gi tar ca fe ol -
ma sa da, or ta ya at t� �� fik rin ye ni olu �um la ra

esin kay na �� ola ca �� n� dü �ü nen
dost la r� m�z ço �un luk ta, ne mut lu
ki. Bir sa nat ç� dos tu muz, bu ra da
ken di ni öz gür bir bi çim de ifa de
ede bil me si nin k�y me tin den söz
et ti. Bu bi zim en üze ri ne tit re di �i -
miz ko nu lar dan bi riy di. Mü zis -
yen le din le yi ci si nin iç içe ol du �u
bu lun maz bir ev or ta m�n da, ge -
rek ti �in de co� kuy la ge rek ti �in de
ne fes bi le al ma dan iz le nen kon -
ser le ri miz ol du. Bu or ta m� he pi -
miz öz le ye ce �iz. Mü zis yen dost -
la r� m� za, iz le yi ci le ri mi ze, ime ce -
mi ze dâ hil olan her ke se ve bi zi
des tek le yen le re te �ek kür et mek
is te riz bir kez da ha. El bet te Ga ze -
te Ka d� köy’e de...”

G�TARCAFE’DEN ERKEN VEDA!

“Arkadaşım
Ihlamur Ağacı”
sergisi açıldı

1940’lı y�llarda Ziya Osman Saba’n�n farkl�
zamanlarda yazd��� öykülerinin derlendi�i “Mesut
�nsanlar Foto�rafhanesi” adl� yap�t�ndan ayn� adla
sahneye ta��nan oyun, yazar�n �stanbul’a duydu�u

özlemi, sevgiyi, daha da ötesi sayg�y� anlat�yor.
Mesut �nsanlar Foto�rafhanesi, bir yan�yla yaz�n�m�z�n
önemli bir ustas� olan Ziya Osman Saba’y� tan�tmay�,

di�er yan�yla da geçmi� ve o günler ad�na
�stanbul’un kaybolan ve ya�ayan de�erlerini

anlatmay� amaçl�yor. Mesut �nsanlar
Foto�rafhanesi’nde Ziya Osman Saba'n�n yak�n

çevresinin yan� s�ra mekânlar�, ya�am biçimleri ve
insanlar�yla de�i�en �stanbul’u görmek mümkün...
Galata Köprüsü, Kad�köy, Çaml�ca, Eyüp, Fatih,

Eminönü, Üsküdar,
Beyo�lu semtlerine,
geçmi�-gelecek ve
de�i�im-dönü�üm

ili�kisinde bakmam�z�
sa�layan oyun, insanlar�n

ya�ant�lar�n� ve ya�am
biçimlerini belirleyen

ö�elerin tarihsel yerine  de
dikkat çekiyor. Yer yer

yazar�n sanat çevresi ve
döneminin edebiyat�
konusunda bilgiler

edindi�imiz oyunda, süreç
içinde kaybolan, ancak o
gün için vazgeçilmez ve

de�erli olan çok �eyi
tan�ma, gözleme olana��na

ula��l�yor. Çocukluk
an�lar�yla biçimlenen

bölümlerde, 20. yüzy�l�n
ba�� �stanbul aile ya�am� ve

ili�kilerini gözlerken,
Neveser Vapuru ile yap�lan

yolculukta �stanbul'a
denizden, bo�azdan

bakmakta, gönlü �airlik ve
yazmakta olan bir �airin

gözünden, Galata’da ö�le
yeme�inde gidilen Rum

bal�kç�n�n sala� lokantas�nda farkl� kültür, inanç ve
ya�amlar�n bulu�tu�u payla��m izlenilmekte, her
kesimden insan�n imrenme ile �a�k�nl��� birarada

ya�ad��� Beyo�lu’ndaki dükkânlar, i� ya�am�
tan�t�lmakta… Dramaturglu�unu Hilmi Zafer �ahin’in,

sahne tasar�m�n� Mehmet Emin Kaplan’�n, kostüm
tasar�m�n� Eylül Gürcan’�n, müzi�ini Mertol �alt’�n, ���k

tasar�m�n� Fatih Mehmet Haro�lu’nun,
illüstrasyonunu Ceylan Dökmen’in, video ara�t�rma
ve kurgusunu Funda Köseo�lu’nun yapt��� oyunda,

U�ur Arda Ayd�n, Can Do�an ve Samet Haf�zo�lu rol
al�yor. Mesut �nsanlar Foto�rafhanesi, 6-10 Nisan

günleri aras�nda Üsküdar Kerem Y�lmazer
Sahnesi’nde.

Saba’n�n
Mesut �nsanlar
Foto�rafhanesi
�imdi
sahnede!

�ehir Tiyatroları,
Mesut �nsanlar
Foto�rafhanesi

adlı yeni oyunuyla
seyircilerle
bulu�uyor.

Edebiyatımızın
ünlü isimlerinden,

�air, öykü ve
deneme yazarı

Ziya Osman
Saba’nın

unutulmaz
eserinden

sahneye ta�ınan
oyun, Saba’nın

do�um günü olan
30 Mart’ta,

Üsküdar Kerem
Yılmazer

Sahnesi’nde
seyirciyle bulu�tu.

Usta yazar Ya�ar Kemal’in ‘dünyanın her yerinde’ dedi�i 50 yıllık
dostu belgeselci, gazeteci ve yazar Güne� Karabuda’nın

objektifine takılan anılar, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde be� hafta boyunca izleyiciyle bulu�acak. 

BiR DOSTLU�UN
50 y�ll�k serüveni
BiR DOSTLU�UN
50 y�ll�k serüveni
BiR DOSTLU�UN
50 y�ll�k serüveni
BiR DOSTLU�UN
50 y�ll�k serüveni
BiR DOSTLU�UN
50 y�ll�k serüveni
BiR DOSTLU�UN
50 y�ll�k serüveni

Tam 11 yıldır Kadıköy’ün alternatif müzik mekânlarından biri olarak çok
sayıda müdavim edinen Gitarcafe, serüvenini �imdilik sonlandırdı.
Gitarcafe’nin kurucularından Sumru A�ıryürüyen, yeni bir olu�umla

yollarına devam edeceklerini söylüyor.

(1900’lerde Bilimsel Yöntem
Kullanan Türk Ara�t�rmac�)
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KA DI KÖY’DEN
� T�YATRO
� Suç Orta�ı
Janet Taylor, kocas� Derek'i sevgilisi
Jon'la birlikte öldürmeyi planlamaktad�r.
Jon, ayn� zamanda Derek'in i� orta��d�r
ve Melinda'yla evlidir. Planlad�klar�
cinayetin provas�n� yaparlarken
ummad�klar� bir sürprizle kar��la��rlar.
Peki, gerçekten bir cinayet i�lemeyi mi
planlamaktad�rlar? Ve gerçekten suç
ortakl��� m� yapmaktad�rlar? Birbirlerine
güvenmekte hakl�lar m�? Ya da bu ki�iler
gerçek mi? Duru Tiyatro’nun yeni oyunu
Suç Orta��’nda �dil F�rat, Sava� Özdemir,
I��k Yönt ve Bay X rolleri payla��yor. Suç
Orta��, 9 Nisan Cumartesi saat 20.45’te
ve 10 Nisan Pazar günü saat 16.00’da
Moda’daki Duru Tiyatro’da izlenebilir.
www.durutiyatro.com
� Marat-Sade
�ehir Tiyatrolar�’n�n bu sezon sahneye
koydu�u Marat-Sade, 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.
� 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
� �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
� Nereye Gidiyoruz?
Usta oyuncu Genco Erkal; ölümünün 15.
y�l� nedeniyle Aziz Nesin’in öykü, �iir,
masal ve ta�lamalar�ndan uyarlayarak
sahneye koydu�u tek ki�ilik yeni oyunu
“Nereye Gidiyoruz?” ile sahnede. Dostlar
Tiyatrosu’nun yeni oyunu, bugünlerde
herkesin birbirine sordu�u “Nereye
gidiyoruz?” sorusuna yan�t ar�yor.
“Nereye Gidiyoruz?”un yönetmenli�ini ve
sahne tasar�m�n� da Genco Erkal

üstlenirken; oyunun müzikleri Türkiye’nin
ilk özgün film müzi�i sanatç�lar�ndan,
mimar, müzisyen, tiyatro-sinema
oyuncusu Arif Erkin taraf�ndan
haz�rlan�yor. Özlem Kaya’n�n giysi
tasar�m�n�, Hakan Özipek’in ���k tasar�m�n�
üstlendi�i oyunda Karagöz tasvirleri
Haluk Yüce taraf�ndan yap�l�yor. Oyun 9
Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. www.kkm.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. 9 Nisan
Cumartesi günü 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
� Hamxlet
Usta tiyatrocu Zafer Diper, Bizim
Tiyatro’nun 30. y�l� �erefine Hamlet’i farkl�
bir yorumla sahneliyor. Shakespeare’in
400 y�l önce bir krall�kta geçen Hamlet
oyunu bu sefer Hamxlet ad�ndaki çok
uluslu bir �irkette geçiyor ve intikam
h�rs�n�n yan� s�ra iktidar h�rs�n� anlat�yor.
Yönetmenli�ini Zafer Diper’in yapt���
oyunda Memetcan Diper, Sava� Özdural,
Elif �skender, Ece Eri�ti, Ali �hsan
Bozdemir, Beril Senvarol, Berna
Küçüko�lu, Cengiz Güleryüz, Özgür
Sa�l�k, Sezgin Cengiz, Turgay Atalay ve
Zafer Diper oynuyor. Hamxlet, 10 Nisan
Pazar günü saat 15.30’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 10 Nisan
Pazar günü saat 16.00’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi
Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan
Sahnesi’nde. www.kkm.gen.tr
� Sıfır Derecede A�k
Çok uzaklarda, karlarla kapl� so�uk bir
k�� gecesinde, hayalle gerçek aras�nda
küçük bir kasaba... Y�ld�zl� gökyüzünde

kuzey ���klar� uçu�urken, bu �irin
kasaban�n sakinleri kendilerini umulmad�k
ve ço�unlukla e�lendirici yollardan a�k�n
içine ya da d���na dü�mü� bulurlar.
Dokuz farkl� öykünün anlat�ld��� “S�f�r
Derecede A�k”ta, egolar yaralan�r; kalpler
k�r�l�r. Yine de bu tatl� k�� gecesi
rüyas�nda, yaralar iyile�ecek, kalpler
onar�lacakt�r; hemen hemen. Tiyatro
Fora’n�n sahneledi�i “S�f�r Derecede A�k”
10 Nisan Pazar günü saat 18.30’da Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.bmkm.gen.tr
� Annem Yokken Çok Güleriz
�rlandal� yazar Enda Walsh’�n oyunu,
Memleketi �rlanda’y� yüzle�mesi pek
kolay olmayan bir geçmi�i geride
b�rakmak ad�na terk edip, Londra’ya
s���nan ve bu geçmi�i uzak tutmak için
yeni bir geçmi� üreten bir baba ve iki
o�lunu anlatan, hareketli bir kara komedi.
Daha iyi bir insan olmak için; daha fazla
�iddet. Daha iyi bir aile için; daha da fazla
�iddet. Ailelerden muaf say�lan gizli bir
�iddete seyirci olacaks�n�z. Tiyatro
Gerçek’in sahneledi�i oyunda Hakan
Gerçek, Bülent �akrak, �lker Ayr�k ve
Makbule Akba� rol al�yor. Annem Yokken
Çok Güleriz, 11 Nisan Pazartesi günü
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.
www.kkm.gen.tr
� Tanrı Da�ı Ziyafeti
Re�at Nuri Güntekin’in önemli

eserlerinden biri olan Tanr� Da�� Ziyafeti,
Kad�köy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri
taraf�ndan sahneye ta��n�yor.
Yönetmenli�ini Güney Saraço�lu’nun
yapt��� oyun 11 Nisan Pazartesi günü
saat 20.00’de Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Vanya Dayı
1904 y�l�nda, Rusya’n�n bir köyünde, bir
arada ya�amak zorunda kalan bir grup
insan, ya�am� sorgulamaktad�r. Küçük
çeki�meler, bireysel ç�karlar ve umutsuz
a�klar içinde ya�amlar�n� bo�a harcayan
bu insanlar, kay�p geçmi�leri için
birbirlerini suçlamaktad�r. Köy ya�am�na
mahkûm, eylemsizlik ve tembellikle
ku�at�lm��, geçmi�lerine s�k��an
Çehov’un figürleri, geleceklerine yönelik
umutsuz bir bekleyi� içindedir. Bu durum
geçi� dönemi Rusya’s�n�n sanc�l� y�llar�n�n
da bir izdü�ümüdür. Anton Çehov’un
yazd���, Nesrin Kazankaya’n�n çevirip
yönetti�i “Vanya Day�”y� bir de Tiyatro
Pera yorumuyla izleyin! Oyun 12 Nisan
Sal� günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde seyircisiyle bulu�acak.
www.ckm.gen.tr
� Tarihte Garip Vakalar
Oyunda; tarihimizdeki garip vakalar
foto�raflar ve canland�rmalar e�li�inde
izleyiciye sunuluyor. Bu Tiyatro’nun
sahneye koydu�u “Tarihte Garip
Vakalar”� Barbaros Uzunöner yazd�, Esin

Karakaya yönetti. Eylem �enkal ve
Barbaros Uzunöner’in oynad��� oyun, 12
Nisan Sal� günü saat 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
www.kkm.gen.tr
� Ku� Kafesi
Al�n�p-sat�lmak bir “e�ya” gibi. Ya da

“ölmeyi” dilemek ya�am�yor gibi… Hangi
kad�n ikisi aras�nda bir seçim yapmay�
ister? �rfan Yalç�n’�n “Genelevde Yas”
adl� roman�ndan esinlenerek dramaturg
Do�an Korkmaz’�n oyunla�t�rd��� “Ku�
Kafesi” adl� oyun; genelevde çal��an
kad�nlar�n trajik hikâyelerini anlat�yor. Ve
Tiyatro’nun sahneledi�i oyun 12 Nisan
Sal� saat 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Sunay Akın Söz Gösterisi
Y�llard�r modern bir meddah tavr�yla

sahnede sevenleriyle bulu�an
Sunay Ak�n, anlatt�klar�yla
geçmi�ten günümüze köprüler
kuruyor. Bu yeni gösterisiyle
izleyenleri kendi içlerine unutulmaz
bir yolculu�a davet ediyor, kâ��t
gemilerden emekli kaptan. Gerçek
de�erlerimizin hisse senetleri de�il
hissi senetler oldu�unu bir kez
daha anlatacak söz cambaz�…
Sunay Ak�n’�n tek ki�ilik gösterisi
13 Nisan Çar�amba günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

www.ckm.gen.tr
� Ye�ilçam’dan Sahneye
Moda Sanat Tiyatrosu’nun merakla
beklenen oyunu “Ye�ilçam’dan Sahneye”
bu haftada Kad�köylü tiyatroseverlerle
bulu�maya devam ediyor. Tiyatro’nun
kurucular�ndan Türkan Aktoprak Kas�m
ay�nda gazetemize verdi�i röportajda
oyunla ilgili �unlar� söylemi�ti: “Var olan
filmlerin üzerinden ince de�i�iklikler
yaparak sahneye koydu�umuz bir oyun
Ye�ilçam’dan Sahneye. 60’l� 70’li y�llar�
2011’e yans�tmak istiyoruz. �nsanlar�n
duygular�n�, payla��mlar�n� kaybetti�i bir
ça� ya��yoruz. �nsanlar�n duygular� da
kapkaç yap�l�yor art�k. Daha samimi
duygular� hat�rlatmak istiyoruz. ��te bu
nedenle dedik ki 60’l� 70’li y�llara gitsek
ve o zamanki insanlar�n duygular�na biraz
dokunabilsek. Kadromuzda Ye�ilçam
emekçileri de var. Onlar da çok ilgi
gösterdiler bu projeye. Zaten bizim
amac�m�z da onlar�n da dâhil oldu�u ve
geni� bir kitleye hitap eden bir oyun
olmas�.” Ye�ilçam’dan Sahneye, 14
Nisan Per�embe günü 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. www.bmkm.gen.tr
� Gece O Kadar Kirliydi ki �kisi De
Kayboldular
Plinio Marcos’un yazd��� Erkan Bekta� ve
Evren Erler’in oynad��� oyunda,
ötekile�tirilmi�, yaln�zla�t�r�lm��, yasa d���
yollara mecbur b�rak�lm��, iki çaresiz

insan�n sert ve kirli hikâyesi anlat�l�yor.
Oyunun ana cümlesi �öyle: “Nas�l bir
dünyada ya�am��s�n ki insanlara güvenin
kalmam��.” Tiyatro Bayku�’un sahneye
koydu�u oyun 14 Nisan Per�embe günü
saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� Herkes mi Hırsız?
Enis Fosforo�lu Tiyatrosu, “Herkes mi
H�rs�z?” adl� oyunlar�n� 15 Nisan Cuma
saat 21.00’de Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde sahneliyor. Bir
kö�ke giren h�rs�z, evin sakinleri
taraf�ndan yakalan�r. Sorgulama ba�lar ve
herkesin hayat� aç��a ç�kt���nda suçlular
yer de�i�tirir. Komedi unsurlar� ile
bezenmi� olan oyun bir polisiye güldürü.
www.hkkm.gen.tr
� �yi Günde Kötü Günde
“�yi Günde Kötü Günde”, bir a�k oyunu.
Ali Poyrazo�lu bu çok farkl� stili olan
oyunu tiyatro ve televizyon y�ld�zlar�ndan
Nilgün Belgün ile oynuyor. �ki usta
oyuncu, etkileyici performanslar� ile
seyirci ile birlikte a�k�n matemati�i üstüne
dü�ündürüyor. Bu ayr�lan ama
birbirlerinden kopamayan sevgililerin
öyküsünü bekâr, ni�anl�, yeni evli,
kavgal�, küs, bo�anm�� herkesin izlemesi
gerekiyor. “�yi Günde Kötü Günde”, 15
Nisan Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr

� KONSER
� Beethoven Çello-Piyano Sonatları
Türkiye’de çok ender olarak seslendirilen,
Beethoven’�n be� çello-piyano sonat�n�n
tamam�n� seslendirmeye Amerika’dan
gelecek olan Efe Baltac�gil ve Benjamin
Hochman, Süreyya Operas�’nda iki
ak�am üst üste müzik ziyafeti
çekecekler. 10 Nisan Pazar ak�am� saat
20.00’de ba�layacak ilk konserde
Beethoven’�n çello-piyano sonatlar� No.1,
No.2 ve No.3’ü;  11 Nisan Pazartesi
ak�am� yine saat 20.00’de ba�layacak
ikinci konserde ise Beethoven’�n 12
Varyasyon Op.66 ve çello-piyano
sonatlar� No.3, No.4 ve No.5’i
seslendirecekler. 11 Nisan Pazartesi
ak�am� Süreyya Operas�’n�n klasik bat�
müzik dinleyicilerine ba�ka bir sürprizi
daha var. Türkiye’deki müzik dinleme
anlay���n� farkl� boyutlara ta��yan
YOYOM.tv, Süreyya Operas�’ndan canl�
olarak “Beethoven Çello-Piyano
Sonatlar�” konserini yay�nlayacak.
YOYOM.tv’nin ilk canl� yay�n�n� ücretsiz
olarak izlemek için 11 Nisan 20.00’de
www.yoyom.tv adresini t�klaman�z ve
siteye üye olman�z yeterli. Her hafta 
yay�nlad��� özel konserlerle akademik

müzi�i geni� kitlelerle
bulu�turan YOYOM.tv, canl�
yay�nlayaca�� bu konser ile
dünyan�n dört bir yan�ndaki
müzikseverlere ula�acak. 
www.sureyyaoperasi.org
� Mithat Arısoy’dan Ege
Türküleri
Kültür Bakanl��� �stanbul
Devlet Klasik Türk Müzi�i
Korosu Keman Sanatç�s�
Mithat Ar�soy, bu kez
sahneye ba�lamas�yla,
ç�kacak. Kendine özgü
tavr�yla Ege türkülerini çal�p
söyleyecek. Ücretsiz etkinlik
13 Nisan Çar�amba günü
saat 20.30’da Kad�köy

Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
� Bülent Ortaçgil
Son albümü ‘Sen’ ile bir kez daha
sevenlerinin be�enisini kazanan Bülent
Ortaçgil, 9 Nisan Cumartesi ak�am� saat
20.30’da Kad�köy Halk E�itim
Merkezi’nde konser verecek. Konserde
Ortaçgil’e Baki Duyarlar (klavye), Cem
Aksel (davul), Gürol A��rba� (basgitar) ve
Barlas Tan Özemek (gitar) e�lik edecek.
Konserin biletleri Kad�köy Halk E�itim
Merkezi gi�esi ve Biletix’ten al�nabilir.
� Taylan Erler Jazz Quartet
Vokal ve trompette Taylan Erler, davulda
Mehmet Yüzgeç, piyanoda Ayhan Yava�,
basta Cüneyt Saka ile ragtime, swing,
blues ve New Orleans stilini günümüze
ta��yor. Caz, h�zl� ak�p giden hayat�n

içinde aç�lan sakin ve dinlendirici bir
dünya gibidir. Kimi zaman so�uk bir
günde, kimi zaman bir gece yar�s�
dinleyicisini var olan dünyadan biraz da
olsa kopar�p kendi dünyas�na konuk
eder. Hüznünü de keyfini de, kendine
has ritmiyle anlat�r. Huzur verir, dinginlik
verir... Keyifli bir caz ak�am� geçirmek
istiyorsan�z Taylan Erler Jazz Quartet
konseri 13 Nisan Çar�amba günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr
� Solist Ay�e Tiryaki Özer Konseri
Müzik yönetmenli�ini Ayla Karacan’�n
yapt�� Halk Müzi�i konserinde Ayla
Karacan ba�lama, Erdost Akyol
kemençe ve Sinan Ero�lu kaval, gitar,
basgitar ve ritim çalacak. Ücretsiz konser
13 Nisan Çar�amba günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde dinlenebilir.
www.bmkm.gen.tr

� SÖYLE��
� Toplumsal Mücadele Deneyimleri ve
15. Ya�ında CUMOK
Toplumsal mücadele içinde özgün bir

konumu olan Cumhuriyet Okurlar�
(CUMOK)’un 15. ya��ndaki durumuna
ili�kin Cumok Koordinatörü Av. Nam�k
Boya’n�n de�erlendirmesi ve güncel
görevlere ili�kin önerileri dialar e�li�inde
sunulacak. Söyle�i 8 Nisan Cuma günü
saat 19.00’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilecek. www.ckm.gen.tr

� ANMA
� Hasan Ali Yücel’i Anma Gecesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ayd�nlanma
y�llar�nda ça�da� ve devrimci e�itimin
unutulmayan önderi, Milli E�itim
Bakan�m�z Hasan Ali Yücel’in aram�zdan
ayr�l���n�n 50. y�l� nedeniye bir anma
etkinli�i düzenleniyor. Ücretsiz ve
herkese aç�k olan etkinlikte slayt gösterisi
e�li�inde 19 May�s 1919 konu�mas�
sunulacak ve Prof. Dr. Güngör �at�ro�lu
ile Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar birer
konu�ma yapacak. Caddebostan Kültür
Merkezi’ndeki etkinlik, 9 Nisan Cumartesi
günü saat 19.00’da ba�l�yor.

www.ckm.gen.tr

� ATÖLYE
� Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A.Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, iki haftada bir Sal�
günleri 11.00’de ve Pazar günleri
13.00’te edebiyat kitaplar�n�n önceden
okunup kütüphanede üzerinde sohbet
edildi�i bir kültür etkinli�i. Atölye
kapsam�nda bu hafta 10 Nisan Pazar
günü Tolstoy’un “Hac� Murat” ve 12
Nisan Sal� günü Doris Lessing’in “Türkü
Söylüyordu Otlar” isimli kitaplar�
incelenecek. www.ckm.gen.tr

� SERG�
� Ahmet �ık’ın Objektifinden “Ben
Tanı�ım” Foto�raf Sergisi
Gazeteci, foto�rafç� Ahmet ��k’�n çekti�i
foto�raflardan olu�an, ‘Ben Tan���m’ adl�
sergi, 8 Nisan Cuma saat 19.00’da, ��k’�n
tutuklulu�un 38. gününde Kar�� Sanat’ta
aç�l�yor. 12 Nisan tarihine kadar aç�k
kalacak sergi, Ahmet ��k’�n ony�llard�r
süren gazetecilik ve foto�rafç�l�k
dönemine ait 30 foto�raftan olu�uyor.
Sergide Ahmet ��k’�n ‘Ba�kas�n�n Ac�s�na
Bakmak-May�n’ konulu foto�raf
çal��malar�ndan örnekler de
görülebilecek. 9 Nisan Cumartesi günü
saat 12.30’da Galatasaray Meydan�’nda
bir araya gelecek olan Ahmet ��k’�n
foto�rafç� arkada�lar�, daha önce de
yapt�klar� gibi Galatasaray
Postanesi’nden Ahmet ��k’a foto�raf
gönderdikten sonra sergi salonuna
dönecekler. ‘Ben Tan���m’ adl� foto�raf
sergisi, Nisan-May�s aylar� boyunca,
�stanbul’da sokaklarda yürüyen sergi ve
Ahmet ��k’a foto�raf gönderme
eylemleriyle birlikte çe�itli mekânlarda
sergilenecek. 
Sergi Takvimi:
● 8-12 Nisan: Kar�� Sanat Galerisi-
Beyo�lu                       
● 16-22 Nisan: Evrensel Sanat Galerisi-
Beyo�lu
Yürüyen Sergi Etkinli�i: 16 Nisan
Cumartesi saat 13.00 Galatasaray
Meydan�-Evrensel Sanat Galerisi
● 23-29 Nisan: Kaz�m Koyuncu Kültür
Merkezi-Kad�köy
Yürüyen Sergi Etkinli�i: 23 Nisan
Cumartesi saat 13.00 Kad�köy Be�ikta�
Vapur �skelesi–Kad�köy Postanesi-Kaz�m
Koyuncu K.M.
● 03-08 May�s: N^üz�m Hikmet Kültür
Merkezi-Kad�köy
Yürüyen Sergi Etkinli�i: 3 May�s Sal� saat
16.00 Kad�köy Postanesi-Kaz�m
Koyuncu K.M.–Nâz�m Hikmet K.M.      
� “Hayat Detaylarda Saklıdır”
Foto�raf Sergisi
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi Performansbir Kat�’nda iki
günlük bir foto�raf sergisi aç�l�yor.
Fotoamele foto�raf grubunun “Hayat
Detaylarda Sakl�d�r” sergisi 9-10 Nisan
günlerinde görülebilir. www.ckm.gen.tr
� Moustafa Mohamad Ya�lı Boya
Resim Sergisi
Moustafa Mohamad’in ki�isel ya�l� boya
resim sergisi 8–14 Nisan tarihleri
aras�nda Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
görülebilir. www.bmkm.gen.tr
� Nusret Topuzo�lu Resim Sergisi
Ça�da� Türk Resim Sanat�n�n de�erli
ismi Nusret Topuzo�lu’nun ki�isel resim
sergisi 2-18 Nisan tarihleri aras�nda
Moda’daki Esin Sanat Galerisi’nde
görülebilir. Tel: 0216 449 28 84

� 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
� 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
� 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

� FOTO�RAF
GÖSTER�S�
� �brahim Zaman-Yansımalar
Foto�raf Sanat�’nda 53. y�l�n� dolduran
büyük usta �brahim Zaman, 12 Nisan Sal�
ak�am� PhotoWorld Foto�raf Merkezi'nin
konu�u olacak. �brahim Zaman’�n, 2008
y�l�nda sergisi aç�lan ve albüm kitab�
yay�mlanan Yans�malar adl� foto�raf
gösterisi ve ard�ndan yapaca�� keyifli
söyle�iye tüm foto�rafseverler davetli.
Etkinli�in ba�lama saati 19.30.
www.photoworldfotografmerkezi.com

� ÇOCUK
� 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 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
� KONSER
� Grup Yorum Halk Konseri
Grup Yorum “Ba��ms�z Türkiye”
slogan�yla 17 Nisan Pazar günü ücretsiz
bir halk konseri düzenliyor. Konser,
Bak�rköy �ncirli’de E–5 karayolu yan�nda
her hafta “Cumartesi Pazar�”n�n
kuruldu�u alanda yap�lacak. 17 Nisan
Pazar günü saat 14.00’te ba�layacak
konserde halk müzi�inden rock müzi�e,
etnik müzikten protest müzi�e kadar,
kendi alanlar�nda söz sahibi olan
sanatç�lar da Yorum’u bu konserde
yaln�z b�rakmayacak. Mor ve Ötesi,
Kubat, Leman Sam, Burhan Berken,
Tuncel Kurtiz ve S�rr� Süreyya Önder’in
kat�laca�� etkinlikte dans gösterileri de
olacak. Konser alan�n�n de�i�ik yerlerine
kurulacak barkovizyonlarla herkesin
konseri rahatl�kla izleyebilmesi
sa�lanacak. www.grupyorum.net
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● 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.

Efe Baltacıgil 
Benjamin
Hochman

Bülent
Ortaçgil

Suç
Orta�ı

Yansımalar
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‹nal AY DI NO⁄ LU

aze te ler de bir is ta tis tik ya y�n lan d�. 2010 y� l�n da Tür -
ki ye’de ev li lik ler yüz de 3,2 azal m��, bo �an ma lar ise
yüz de 2 art m��. Bu so nuç ev li in san sa y� s� n�n bir y�l -
dan di �er y� la yüz de 5,2 azal d� �� n� gös te ri yor. Böy -

le sü rer se 10 y�l so nun da ev li in san sa y� s� yüz de 52 aza la -
cak de mek tir.

Son y�l lar da en çok ya p� lan ve sa t� lan ko nut ti pi tek
oda l� da ire ler. Hat ta hiç oda s�z da ire ler. Bir ka p� dan gi ri -
yor su nuz; mut fak, ban yo otur ma ve ya tak bö lü mü hep si
30–40 met re ka re lik tek bir bö lüm için de. An cak yal n�z bir
in sa n�n tek ba �� na ya �a ya bi le ce �i bü yük lük te. Ki ra c� y� en
h�z l� tek oda l� ve ya oda s�z ko nut lar bu lu yor. Ne de ni: Bo -
�an ma la r�n ve be kâr la r�n ar t� ��… �n san lar da yal n�z ya �a ma
is te �i her gün bi raz da ha ço �a l� yor. ��i az, te miz li �i ko lay
kü çük da ire le ri ter cih edi yor lar.

Be kâr l�k ko lay de �il dir. En zor ya n� ise yal n�z l�k t�r. Yal -
n�z l�k in sa n� zor lar; bu na l�m, stres ve kor ku ya ra t�r. Bi raz
da ha ile ri gi der se in san la r� dep res yo na dü �ü rür. 45 ya� la -
r�n da ol du �u nu tah min et ti �im bir i� ka d� n� ile gö rü� mem
ge re ki yor du. Onu ya k�n dan ta n� yan bir ar ka da �� be ni uyar -
d�. “Be kâr l�k ca n� na tak et ti. Yal n�z l�k ne de niy le dep res yo -
na dü� mü� gi bi bir ha li var. He le do �ur gan l�k dö nem le ri -
nin so nu na gel di �i ni his set mek onu çok asa bi le� tir di, gö -
rü �ür ken dik kat li ve sa kin ol” de di.

Çok ba �a r� l� bir i� ka d� n� gö rün tü sü var d� ama bi raz
dik kat edin ce ger gin li �i her ha lin den bel li olu yor du. Ar ka -
da �� n�n ifa de si ne gö re psi ko lo jik des tek al� yor mu�. Tüm
genç li �i ni ba �a r� ve bu lun du �u ye re ula �a bil mek için ge -
ce-gün düz ça l� �a rak ge çir mi�. Bu den li gü zel bir yüz ve fi -
zik ile ne den bir e� bu la ma d� �� n� ar ka da �� ma sor dum.
“Önün de he def le ri var d�. On la ra ula� ma dan ev li lik so rum -
lu lu �u al t� na gir mek is te me di. Çok tek lif ler al d� fa kat ba �a -
r� ya gi den yo lu nu kes mek is te me di” de di. Ge çen haf ta 58
ya ��n da olan ve e�i ni kay be den ün lü bir i�a da m�n dan ev -
li lik tek li fi al m��. �o ka u� ra m��. Onun gön lün den 35–40,
en faz la 45 ya ��n da bir adam ge çi yor mu�. Bu �ok üze ri ne
ar ka da �� na bir iti raf ta bu lun mu�. “20’li ya� lar dan son ra el -
de et ti �im her �e yi ia de edip o ya� lar da pe �im de ko �an
genç ler den bi ri siy le ev len mek için ula� t� ��m tüm ba �a r� lar -
dan vaz ge çe bi li rim. Ba� ka han gi öz ve ri ler de bu lu na bi le -
ce �i mi bir bil sen…” de mi�. Bu �ok üze ri ne dep res yo nu
da ha de rin le re in mi�. Geç mi �i ni ha t�r l� yor, sü rek li ken di ni
suç lu yor ve yar g� l� yor mu�. Hat ta suç la ma s� öy le ile ri le re
git mi� ki, “Ya �a m� ma ve ço cuk sa hi bi ol ma ma en gel olan
i�i mi ar t�k es ki si ka dar sev mi yo rum” bi le di ye bil mi�. Gör -
dü �ü nüz gi bi ha n� me fen di de yal n�z l� ��n ya rat t� �� so run lar
her gün bi raz da ha bü yü yor, yal n�z l�k ve dep res yon prob -
le mi ne bir de ken di ni ve i�i ni sev me mek dâ hil olu yor.

�n san a�k la her za man kar �� la �a maz. Ya �am, ha ya ta
ha z�r lan ma dö ne mi, ba �a r� la ra ula� ma dö ne mi, ev li lik dö -
ne mi gi bi ke sin çiz gi ler le ay r� la maz. Ya �am su gi bi akar gi -
der. Si zin f�r sat la r� ya ka la ma n�z ve bar da �� n� z� dol dur ma -
n�z ge re kir.  Üni ver si te de okur ken kur du �um i�i mi, da ha
çok ge li� ti re bil mek için as ke re bi raz geç git mi� tim. �ki y�l -
l�k as ker lik ten dön dü �üm de i�im çok za rar gör mü� tü. Dü -
zel te bil mek için önem li ham le ler yap ma ya ba� la d�m. Fa -
kat öy le bü yük mü� te ri kay b� ve mar ka da y�p ran ma ol -
mu� tu ki to par la ya ma d�m. Gün be gün eri yor dum. Bu ara -
da ya ��m da 30’u a� m�� t�. Ev len mem ge rek ti �i ne ka rar
ver dim. Gü zel Sa nat lar Aka de mi si Yük sek Mi mar l�k Bö lü -
mü’nde oku yan e�im le ta n�� t�m. He nüz ikin ci s� n�f tay d� ve
en iyi ih ti mal le önün de üç y�l da ha e�i tim dö ne mi var d�.
Öy le gü zel, et ki le yi ci ve iyi duy gu lu bir genç k�z d� ki i�i min
kö tü lü �ü nü, if las ris ki ni, da ha bir çok so ru nu hiç dü �ün me -
dim. Ka y�n pe de re Aka de mi yi bi ti re bil me si için her tür lü
des te �i ya pa ca �� ma söz ver dim ve borç harç ev len dik.
Son ra if las et tim. Çok s� k�n t� lar çek tik ama e�i min oku lu nu
bi ti re bil me si için y�l lar ca sa bah la ra ka dar onun çiz di �i pro -
je le re yar d�m c� ol dum. E�er her �e yin denk gel me si ni, be -
nim i� le ri min dü zel me si ni, Tü lay’�n oku lu nun bit me si ni
bek le sey dik, bel ki de 39 y�l dan be ri sü ren muh te �em bir
ev li li �i ve dün ya lar gü ze li bir e�i kay bet mi� ola bi lir dim.   

Ya �a m� n� z� dü ze ne koy mak ve ula �a bi le cek ba z� he -
def ler be lir le mek ile ya �a m� n� z� pay la �a cak kar �� cins ten
bi ri ni bul mak ay r� ay r� �ey ler de �il dir. Hep si de ya �a m�n
ge rek le ri ve ger çek le ri dir. Bir bir le ri ni ta mam lar lar. Ay r� ca
�u nu iyi bil me niz ge re kir ki, ne koy du �u nuz he def ler, ne
de kur du �u nuz dü zen ler a�k ta pek bir i�e ya ra maz. A� k�n
ken di ne öz gü ku ral la r� var d�r. Mü kem mel lik pe �in de ko -
�an ve koy du �u bü yük he def le re yo �un la �an bir ar ka da -
��m, he def le re öy le odak lan m��, i� le re öy le bo �ul mu� tu ki
a� ka ay� ra cak za ma n� kal ma m�� t�. Yü zey sel ara y�� lar ile
hem ken di ni, hem de “Ar t�k be kar l�k tan kur tul ma l� s�n” di -
yen an ne si ni oya la ma ya ça l� �� yor du. Ha la da oya la n� yor -
lar…

Be kar l�k tan kur tul ma n�n tek ko �u lu bu yol da is tek li ol -
mak ve a� k� ara mak için ka rar l� bir �e kil de yo la ç�k mak t�r.                    
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

● Mustafa SÜRMEL�

Ne Re al, ne Bar ce lo na; ne lig ne de sü per
ku pa, haf ta n�n en an lam l� ma ç� Ka d� -
köy’dey di. Ka d� köy lü ler, Dost El ler

��it me En gel li ler �l kö� re tim Oku lu ile 50. Y�l
Cum hu ri yet �l ko ku lu ara s�n da oy na nan muh te -
�em kar �� la� ma da skor dan çok cen til men li �i
ko nu� tu. Ka d� köy Kay ma kam l� �� bün ye sin de
il kö� re tim ça ��n da ki ço cuk la r� m� z�n spor la iç
içe sa� l�k l� bir çev re ve ya �am sür me le ri ad� na
dü zen le nen an lam l� or ga ni zas yon da; mi nik ler
skor dan çok cen til men lik le riy le göz dol dur du.
Oy na nan kar �� la� ma lar da ço cuk la r� m� z�n mut -
lu lu �u göz ler den kaç maz ken, Ka d� köy Kay -
ma ka m� Ha san Ka ra han yap t� �� aç�k la ma da;
da ha gü zel ve sa� l�k l� bir ge le cek için Ka d� köy
Kay ma kam l� �� ola rak se fer ber ol duk la r� n�n
me sa j� n� ver di. 

■ HER �EY OY GE �LE BA� LA DI
Okul Ge li �im Yö ne tim Eki bi (OY GE), bir

e�i tim pro je si. “OY GE ça l�� ma la r�” ola rak da
ad lan d� r� l� yor. Okul Ge li �i mi ve Yö ne tim Eki -
bi; k� sa ca okul yö ne ti mi ön cü lü �ün de okul ge -
li �i mi ni plan la yan, plan la nan ça l�� ma la r� uy gu -
la yan, ça l�� ma lar da ge rek li okul içi ve d� �� ko -
or di nas yo nu ve or ga ni zas yo nu yü rü ten bir ça -
l�� ma eki bi ola rak ifa de edi li yor. El Ele Fut bol
Tur nu va s� da bir OY GE ça l�� ma s� ör ne �i. Ka -
d� köy 50. Y�l Fe ri dun Tü mer �l kö� re tim Oku -
lu’nun ya �a ma ge çir di �i bir pro je. Ka d� köy’ü
fut bol �ö le ni ne çe vi ren, il kö� re tim ö� ren ci le ri

ve ai le ler ara s�n da son gün ler de çok ko nu �u lan
El Ele Fut bol Tur nu va s� önü müz de ki y�l lar da
il çe nin en önem li spor fa ali yet le ri ara s� na gi re -
cek gi bi. 50. Y�l Fe ri dun Tü mer �l kö� re tim
Oku lu yö ne ti min den ya p� lan aç�k la ma da; ge -
li� ti ri len spor pro je si sa ye sin de il kö� re tim ça -
��n da ki ço cuk la ra da ha çok spor yap ma ola na -
�� n�n sa� lan d� �� be lir til di. 50. Y�l Fe ri dun Tü -
mer �l kö� re tim Oku lu El Ele Fut bol Tur nu va -
s�’n�n lig usu lü ya p�l d� �� ve ço cuk la r�n da ha
çok maç yap ma im kâ n� na ka vu� tu �u be lir ti lir -
ken, Dost El ler ��it me En gel li ler �l kö� re tim
Oku lu ö� ren ci le rin den
olu �an ta k�m la ya p� lan
dost luk ma ç� n�n ise ay -
r� bir ye ri nin ol du �u
vur gu lan d�. 

■ KAY MA KAM
KA RA HAN

EMEK VE REN LE R�
KUT LA DI

50. Y�l Fe ri dun Tü -
mer �l kö� re tim Oku lu
El Ele Fut bol Tur nu va -
s�’n�n son gü nü son de -
re ce an lam l�y d�. Tur nu -
va so nun da �am pi yon -
lu �u 50. Y�l Fe ri dun
Tü mer �l kö� re tim Oku lu el de et ti ama mi nik
yü rek ler ör nek ola cak bir dav ra n�� ser gi le ye rek
�am pi yon luk se vin ci ni, özel maç yap t�k la r�
Dost El ler ��it me En gel li ler �l kö� re tim Oku lu
ö� ren ci le riy le el ele, omuz omu za kut la d� lar.
Tüm ta k�m la ra ku pa ve ma dal ya la r� Ka d� köy
Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, �l çe Em ni yet Mü -
dü rü Ha kan Boy dak, spor ada m� En gin Ve -
rel’in ve okul yö ne ti ci le ri nin ka t�l d� �� tö ren le
ve ril di. Kay ma kam Ka ra han’�n tüm ö� ren ci -
ler le tek tek il gi len di �i ve on la r� kut la d� �� tö -
ren de ai le le rin ve e�i tim ci le rin de mut lu lu �u
gö rül me ye de �er di. Tö ren de an lam l� tur nu va ya
des tek ve ren ler de unu tul ma d�. 

Ün lü spor ada m� En gin Ve rel’e Ka d� köy
Kay ma ka m� Ha san Ka ra han ta ra f�n dan 50. Y�l
Cum hu ri yet Fe ri dun Tü mer �l kö� re tim Oku lu
fut bol ta k� m� ça l�� ma la r� na ve El Ele Fut bol
Tur nu va s�’na ver di �i des tek ten do la y� te �ek kür
pla ke ti ve ril di. Tö ren de ay r� ca Ka d� köy �l çe
Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy dak ta ra f�n dan

kat k� la r�n dan do la y� Öz kan Ma tur’a pla ket ve -
ri lir ken, El Ele Fut bol Tur nu va s�’na sa ha s� n�
aça rak des tek ve ren Gül bah çe Spor Te sis le ri
de pla ket le ödül len di ril di. 

Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han El
Ele Fut bol Tur nu va s� ile il gi li Ga ze te Ka d� -
köy’e yap t� �� aç�k la ma da; “Za man za man çe -
�it li ve si le ler le bu gi bi spor fa ali yet le ri ya p� yo -
ruz.  Genç le ri miz ara s�n da kar de� li �i, da ya n�� -
ma y�, birara da ol ma y� sa� la ma y� amaç la yan
bir tur nu vay d�. Gö rül dü �ü gi bi ama c� na da
ula� t�. Ha va so �uk ol ma s� na ra� men çok gü zel,
çok ke yif li geç ti. Gü zel bir or tam olu� tu. Eme -
�i ge çen le re te �ek kür edi yo rum ve on la r�  kut -
lu yo rum. Bu tur nu va y� il çe miz de ki tüm il kö� -
re tim okul la r� n� kap sa ya cak �e kil de ge le nek sel
ha le ge tir me yi amaç l� yo ruz. Lig usu lü ola bi lir.
Biz top lum ola rak bir bü tü nüz. Ço cuk la r� m� z�n
hep si bi zim ev la d� m�z. On la r� ku cak l� yo ruz.
Her bi ri bi zim için k�y met li dir, vaz ge çil mez -
dir” de di.

Çocuklar fair play nasıl olur gösterdiler
Haftanın en anlamlı maçı

Kadıköy’deydi. Kadıköylüler, Dost
Eller ��itme Engelliler �lkö�retim

Okulu ile 50. Yıl Cumhuriyet �lkokulu
arasında oynanan muhte�em

kar�ıla�mada skordan çok
centilmenli�i konu�tu. Okul Geli�im
Yönetim Ekibi (OYGE) çalı�maları

kapsamında düzenlenen El Ele
Futbol Turnuvası’nda �ampiyon 50.
Yıl Feridun Tümer �lkö�retim Okulu

olurken, okulun ö�rencileri
�ampiyonluk sevincini, dostluk maçı
yaptıkları Dosteller ��itme Engelliler
�lkö�retim Okulu ö�rencileriyle el
ele, omuz omuza kutlayarak fair

play nasıl olur gösterdiler.

● Seyhan
KALKAN VAY�C

Dol ma bah çe Ro -
tary Ku lü bü’nün
2010 y� l�n da yü -

rüt me ye ba� la d� ��
“Ulus la ra ra s� Genç lik
Ödü lü Pro je si” kap sa -
m�n da 16 ya ��n da ki
Mert Ege, Ka d� köy Be -
le di ye si Fa z�l Hüs nü
Da� lar ca Ço cuk Etüt
Mer ke zi’nde top lum
hiz me ti gö re vi ya p� yor.
Özel �s tan bul Al man
Li se si 10. s� n�f ö� ren ci -
si olan Mert Ege, “Pro je çer ce ve -
sin de top lum hiz me ti gö re vi yap -
mak is ti yor dum. Onun için Ka d� -
köy Be le di ye si’ne ba� vur dum. 4
ay d�r Fa z�l Hüs nü Da� lar ca Ço -
cuk Etüt Mer ke zi’nde, cu mar te si
gün le ri sa at 9.00 ile 11.00 sa at le ri
ara s�n da ço cuk la ra �n gi liz ce ve
Ma te ma tik ders le ri ve ri yo rum”
de di.  

■ ‘PS� KO LO J�K 
RAHAT LA MA SA� LI YOR’

Ço cuk la r�n  okul da zor luk ya -
�a d�k la r� ders le re de yar d�m c� ol -
du �u na  i�a ret eden Mert, pro je nin

top lum sal du yar l� l� -
�� ve so rum lu lu �u
ar t�r ma y� amaç la d� -
�� n�n al t� n� çiz di,
“Ö� ren ci ler le bir -
lik te ol mak, ba na
so rum lu luk bi lin ci
a�� l� yor. �le ti �im gü -
cü mü ar t� r� yor. Psi -
ko lo jik an lam da bir
ra hat la ma da sa� l� -
yor. Çün kü fay da l�
ve ya rar l� ol du �u -
nu zu  dü �ü nü yor su -
nuz. Pro je kap sa -
m�n da hem ö� ren ci -

ler hem ben kar �� l�k l� ola rak ge li -
�im sa� l� yo ruz” di ye ko nu� tu.
Mert Ege, pro je nin dün ya n�n bir -
çok ül ke sin de uy gu lan d� �� n�, Ro -
tary Ku lü bü’nün pro je kap sa m�n -
da kur du �u ba� lan t� do� rul tu sun -
da Tem muz ya da A�us tos ay�n da
bir ay l� �� na Ame ri ka’n�n Pen sil -
van ya �eh ri nin Gre en vil le ka sa ba -
s� na gi de ce �i ni söz le ri ne ek le di ve
”Ame ri ka’dan da bir ö� ren ci bi -
zim ül ke mi ze ge le cek.  Ben Ame -
ri ka, bi zim ül ke mi ze ge len ki �i de
bi zim ül ke mi zin ta ri hi ve kül tü rü
hak k�n da bil gi edi ne cek” de di. 

‘Toplum hizmeti sorumluluk bilincini arttırıyor’
‘Uluslararası

Gençlik Ödülü
Projesi’

kapsamında
toplum gönüllüsü

Mert Ege,
Kadıköy

Belediyesi Fazıl
Hüsnü Da�larca

Çocuk Etüt
Merkezi’nde

çocuklara ders
veriyor. 

Top lum hiz me ti gö re vi ni sür dü ren Mert Ege ile
ders ver di �i ço cuk lar, mut lu bir tab lo çi zi yor.
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Sevgili lezzet yolcular� bu hafta
çok ilginç bir mekân�

tan�taca��m sizlere... Dragos
sahilinde tüm adalar�, hatta
güzel havalarda Ç�narc�k ve

Yalova sahillerini de
manzaras�n�n içine alan bir

mekân... Manzaras�ndan ziyade
mekân�n kendisi çok ilginç.

Haliç’teki Galata Köprüsü’nün
büyük bir bölümü kar��mda

duruyor �u an.. Köprü
���klar�yla, ayaklar�yla duruyor

kar��mda... GALATALI ...
Cunda Mutfa��.....

�� bilenin k�l�ç ku�anan�n.. Bu
güzelli�i görüp de mimar�n�
tebrik etmemek mümkün
de�il... Galata köprü alt�

dükkânlar�n�n tek bir mekânda
sunulmas� fikrinden yola

ç�k�larak haz�rlanm��.
2 bin 500 metrekare alan�n

üzerine kurulu 3 katl� ve 650
ki�iye ayn� anda hizmet

verebilme kapasitesine sahip
GALATALI... Giri�te gökyüzü temal� güverte
bölümünde y�ld�zlar�n alt�nda yemek yiyebilir,

tarih boyunca meyhane kültürünün ya�and��� en
canl� liman olan Galata meyhanelerinin bir

devam� niteli�indeki MEYHANE bölümünde

keyifli saatler geçirebilirsiniz.
Kocaman bir teras, bir de

bahçeden olu�an 5 ayr� yerde
servis yap�labiliyor. 300 çe�it

reçeteli mezeden, her gün 100
çe�it meze haz�rlan�yor

Galatal�’da...
Yüksek tavanl� ferah

salonlarda masa aral�klar� da
geni� tutulmu�. Rahat

sandalye seçimi; gelenlerin
s�k��madan rahat rahat yemek

yiyip sohbet edebilmelerini
sa�l�yor. Tabii ki çocuklar da
dü�ünülmü�.. Çok geni� bir
çocuk oyun salonu, e�itimli

görevlileriyle haz�r
bekliyor...Yani gelenlerin tüm
konforu dü�ünülmü�.. Burada
her �eyin daha fazlas� var ve

bunda övünmekte çok
hakl�lar.. GALATALI'n�n

ortaklar�ndan Yüksel Akgül,
"Biz restoran�m�zda sadeli�i ve
kaliteyi yan yana getirdik. En

önemlisi de ‘bal�k lüks
yiyecektir’ imaj�n� sildik. Kaliteden asla ödün
vermeden fiyatlar�m�z� mümkün oldu�u kadar

a�a��da tutarak restoran�m�z�n tan�nmas�n�
sa�l�yoruz. Tüm ot çe�itlerimizi, deniz

kabuklular�m�z� ve bal�klar�m�z�n büyük bir k�sm�n�

Cunda'dan getiriyoruz. Mutfa��m�z personeli
Cunda e�itimli ve deneyimine sahip, hepsi

konusunda usta bir ekipten olu�uyor. Özellikle
mutfa��m�zda çok iddial�y�z" diyor.

MEZELER�N DANSI...
Gerçekten de her gün 100 çe�it meze ve hepsi
birbirinden leziz... Mezelerden baz�lar�; fesle�en

soslu levrek, bal�k past�rmas�, soya soslu
uskumru, Girit ezme, enginar kalbi ...

Benim favorim otlar.. Labada, kuzu kula��, ebe
gümeci, kaya koru�u, �evketi bostan, hepsi �ifa
yüklü otlar�n en güzel haz�rlanm�� halleri.. Haydi

yemeyin bakal�m... dayanamazs�n�z...
Ara s�caklardan baz�lar� Merzene, Kalamar �zgara,

Rum böre�i, bal�k köftesi, bal�k paz� sarma
sayabildiklerim. Dedim ya her gün yüz çe�it, tabii

mevsimine göre de�i�iyor meze çe�itleri ama
100 meze garanti....

BALIK SEÇMEKTE �EFTEN YARDIM......
O kadar çe�it var ki... Hepsi de taze.. Zaten
böylesi dolup bo�alan bir restoran'da ba�ka
türlüsü mümkün mü...Kalkan tand�r nefis biz

lezzet... Ege denizi en güzel Barbunlar�
Galatal�’ya gönderiyor.. Mercan, Sinarit, Lagos....

Saymakla bitmez... En iyisi �efe sormak....
Evet Yüksel Bey zaten �u cümleyle son noktay�

koyuyor.."Tüm yemeklerimiz mutlaka damakta iz
b�rak�yor” diye.. Bu durumda bizim ikinci
adresimiz GALATALI olacak demek ki....

Evet... Bahar gülen yüzüyle bize tüm güzelliklerini

sunuyor.. a�açlar gelinliklerini giydi...
Papatyalar onlara e�lik ediyor..

�ehrimizin her yerini laleler sard�... Ne
duruyorsunuz.. Hayat pencerinin

d���nda... �öyle sahil yolundan.. K�y� k�y�..
Adalar� seyrederek.. Dragos’a kadar

uzanal�m art�k... Afiyet olsun...
Adres: Dragos Sahil Yolu No. 5 Kartal

Tel.: 0216 387 56 77
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

● FEST�VAL NOTLARI
30. Yıl Özel Bölümü:
“Film Gibi 30 Yıl”
Festival program�nda, Festivalin
30 y�ll�k geçmi�inde gösterilen
filmlerden özel bir seçki de yer
al�yor. 19 yönetmenin Festivalin
30. Y�l kitab� için seçti�i 19 film,
festival program�nda özel bir
bölüm kapsam�nda izleyicilerle
bulu�uyor. Festivalin büyüttü�ü
19 yönetmenin haz�rlad��� bu
bölümle sinemaseverler de bu
yönetmenlerin �stanbul Film
Festivali’nde ke�fetti�i, tan�d���
usta yönetmenlerin filmlerini bir
kez daha izleyebilme f�rsat�
yakalayacak 
“Film Gibi 30 Y�l” bölümü
kapsam�nda gösterilecek filmler
�unlar:
� Ç��l�k / Michelangelo Antonioni
(Zeki Demirkubuz’un seçimi)
� Güz Sonat� / Ingmar Bergman
(Ye�im Ustao�lu’nun seçimi)
� Yaban Çilekleri / Ingmar
Bergman (Pelin Esmer’in seçimi)
� Kötü Kan / Léos Carax (Durul
ve Ya�mur Taylan’�n seçimi)

� Keyif Evi / Terence
Davies (Ça�an
Irmak’�n seçimi)
� 8½ / Federico
Fellini (U�ur Yücel’in
seçimi)
� Edmond / Stuart
Gordon (Ümit Ünal’�n
seçimi)
� Dantelci K�z /
Claude Goretta
(Handan �pekçi’nin
seçimi)
� Narayama Türküsü /
Shohei Imamura
(Kaz�m Öz’ün seçimi)
� Mavi / Derek
Jarman (Asl� Özge’nin
seçimi)
� Cennetten De Garip
/ Jim Jarmusch
(Mahmut Faz�l
Co�kun’un seçimi)
� Çöl ��aretçileri /
Nacer Khemir (Tayfun
Pirselimo�lu’nun
seçimi)
� Rüzgâr Bizi

Sürükleyecek / Abbas Kiarostami
(Seyfi Teoman’�n seçimi)
� Öldürme Üzerine
Küçük Bir Film /
Krzysztof Kieslowski
(Reis Çelik’in seçimi)
� Shoah / Claude
Lanzmann (Dervi�
Zaim’in seçimi)
� Batakl�k / Lucrecia
Martel (Reha Erdem’in
seçimi)
� Kanl� Dü�ün / Carlos
Saura (Serdar Akar’�n
seçimi)
� Mefisto / Istvan
Szabo (Hüseyin
Karabey’in seçimi)
� Andrey Rublev /
Andrei Tarkovski
(Semih Kaplano�lu’nun
seçimi)
● Uluslararası
Yarı�ma’da Altın Lale
için yarı�acak filmler
�unlar:
� Mikrofon /
Microphone / Ahmad

Abdalla / M�s�r
� Elisa K / Jordi Cadena, Judith
Colell / �spanya
� Pupupidu / Nobody Else But
You / Gérald Hustache-Mathieu
/ Fransa
� Fabrikadaki Piyano / The
Piano in a Factory / Zhang
Meng / Çin
� Rio Seks Komedisi / Rio Sex
Comedy / Jonathan Nossiter /
Fransa-Brezilya
� Faydal� Hayat / A Useful Life /
Federico Veiroj / Uruguay-
�spanya
● Festivalin Ulusal Yarı�ma
bölümünde Altın Lale için jüri
kar�ısına çıkacak 14 film ise
�öyle:
� Ekümenopolis: Ucu Olmayan
�ehir / �mre Azem
� Zefir / Belma Ba�
� Atl�kar�nca / �lksen Ba�ar�r
� O�ul / Atilla Cengiz
� Kar Beyaz / Selim Güne�
� Ç�nar A�ac� / Handan �pekçi
� Gi�e Memuru / Tolga
Karaçelik
� Görünmeyen / Ali Özgentürk
� Saç / Tayfun Pirselimo�lu

� 72. Ko�u� / Murat Saraço�lu
� Bizim Büyük Çaresizli�imiz /
Seyfi Teoman

� K�r�k Midyeler / Seyfettin
Tokmak
� Press / Sedat Y�lmaz
� Gölgeler ve Suretler / Dervi�
Zaim
ÖNE ÇIKANLAR
2009 y�l�nda �stanbul Film
Festivali’nin Ya�am Boyu
Ba�ar� Ödülü’nü alan Polonyal�
yönetmen Jerzy Skolimowki’nin
son filmi Ölümüne Kaç�� /
Essential Killing, Venedik’te
Jüri Özel Ödülü, En �yi Erkek
Oyuncu Ödülü ve Genç Jüri
Ödülleri’nin sahibi oldu.
Skolimowski’nin Polonya’daki
evinin etraf�ndaki ormanlarda
geçen film, bir CIA
operasyonunun neredeyse
izole edilmi� sessiz bir ya�am
düzenini nas�l bozaca�� fikrini
yaln�zl�k ve hayatta kalma
güdüsüyle harmanlayarak ele
al�yor.
Amerikal� ba��ms�z yönetmen
John Sayles’in i�gal ve direni�i,

ihanet ve barbarl��� konu
alan son filmi Amigo, 1900
y�l�ndaki Filipinler-Amerika
Sava�� s�ras�nda bir köyde
geçiyor. Irak ve
Afganistan’da ya�anan
güncel olaylarla paralellik
arz eden film, tarihin pek
bilinmeyen bir dönemini
ele al�yor.
Çin sinemas�n�n tan�nm��
yönetmenlerden Zhang
Yimou’nun son filmi O
A�ac�n Alt� / Under the
Hawthorn Tree’nin dünya
prömiyeri Pusan Film
Festivali’nin aç�l���nda
yap�ld�. Zhang’�n önceki
çal��malar�na k�yasla daha
gerçekçi bir film olan O
A�ac�n Alt�, üst düzey bir
Komünist Parti yetkilisinin
ayr�cal�kl� o�lu ile 1970’li
y�llarda Çin Kültür Devrimi
s�ras�nda hapse at�lan bir
fikir suçlusunun k�z�
aras�ndaki beraberli�in

öyküsünü anlat�yor.
Oscar ödüllü yap�mc�, senarist ve
yönetmen Steven Soderbergh’in
“belgesel hissi
vermeyen” ilk belgeseli
Her �ey Yolunda / And
Everything Is Going
Fine, 2004’te intihar
etmi� olan monolog
ustas�, yazar ve sahne
sanatç�s� Spalding
Gray’i konu al�yor.
Soderbergh bu filmde
yaln�zca Spalding’in
ya�am�ndan ar�iv
görüntülerini kullanarak
ilginç bir tür
denemesine giri�mi�.
Kore sinemas�n�n en
önemli
yönetmenlerinden Kim-
ki Young’un 1960
y�l�nda çekti�i filmin Im
Sang Soo taraf�ndan
yeniden çevrimi olan
Hizmetçi / The
Housemaid, pembe
dizilerin rahats�z edici
görsel esteti�ine sahip,

erotik gerilim formuna bürünmü�
toplumsal bir ta�lama, �a��rt�c�
bir aile dram�.
Berlin Film Festivali’nde Alt�n Ay�
dahil birçok ödül alan Asghar
Farhadi imzal� Jodaeiye Nader Az
Simin (Bir Ayr�l�k) olmak üzere,
ünlü Macar Bela Tarr‘�n son
filmim dedi�i A Torinoi Lo (Torino
At�), festivalde öne ç�kan
yap�mlar.
30. YILA ÖZEL B�R DÜNYA
PRÖM�YER�: CLAIRE DENIS VE
TINDERSTICKS
�stanbul Film Festivali, 30. y�l�nda
sinema ve müzik dünyas�n�n
önde gelen iki ismini bir araya
getiren benzersiz bir projeye de
ev sahipli�i yapacak. 
Frans�z sinemas�n�n en özgün
auteur yönetmenlerinden Claire
Denis ve filmlerinde s�k s�k
beraber çal��t��� �ngiliz rock
grubu Tindersticks’i ayn�
sahnede bulu�turacak
Tindersticks: “Claire Denis Film
Müzikleri 1996-2009” ba�l�kl�
konser, dünyada ilk kez 30.
�stanbul Film Festivali
kapsam�nda gerçekle�tirilecek.

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
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Galata Köprüsü Dragos’ta…
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KADIKÖY Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi Gönül Ülkü-

Gazanfer Özcan Sahnesi, 28
Mart günü önemli bir tiyatro
oyununa ev sahipli�i yapt�.
Ankara Komedi Sahnesi’nin

engellilerin sorunlar�n� gündeme
ta��mak amac�yla sahneye

koydu�u “engelsizsevda.com”
isimli 2 perdelik oyun, Kad�köy

Belediyesi’nin katk�lar�yla 2 seans
olarak izleyiciyle ücretsiz bulu�tu.

Oyuna ilgi yo�undu. 
Oyun, hem engellileri anlamaya
çal��an hem de onlarla birarada
ya�ayan insanlar�n durumunu

ortaya koyarak, toplumun
engellilere olan bak�� aç���n� ele�tiriyor. Öte yandan

birbirimize koydu�umuz duygusal engeller de i�leniyor.
“engelsizsevda.com”un yazar� ve yönetmeni Turgay
Y�ld�z, bu engellerin bizi kabala�t�rd���n� ve bu yolla

hayat�n genel olarak kaba bir hale geldi�ini söylüyor. Bu
tür yakla��mlar�n son dönemde giderek artt���n� ifade eden

Y�ld�z, �unlar� söylüyor: “Sadece duyarl� insanlar�n
görebilece�i bir �ey bu. Bu, genel-geçer kabala�ma...
Buna, birbirimize kar�� ‘körle�me’ de diyebiliriz. �nsan,

sahip oldu�u yerin körü oluyor ve ba�kalar�n� göremiyor.
Empati ihtiyac� giderek art�yor. Kalk�p gidip oradan

bakmak gerekiyor. Sanat�n i�levi, yenilmesini
kolayla�t�rmak için ‘ac�’ bir hikâyeyi tatland�rarak

anlatmakt�r. Biz de bu oyunla bunu yapmaya çal��t�k.”
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vru pa ya ka s�n dan Ka d� köy’e ge çin ce
bir ‘oh’ çe kip, “evi me gel dim” his si ne
ka p�l mak, ço �u Ka d� köy’lü nün ya k�n -
dan ta n� d� �� bir duy gu dur. �s tan bul’un

di �er ya ka s� n�n kar ma �a s�, gü rül tü sü, s� k� ��k -
l� �� bu ra da yok tur. Y�l lar ca ça l�� mak, e� len -
mek, ti yat ro ve kon se re ya da ka fe ye, ba ra
git mek için sa at ler ce köp rü nün tra fi �i ni çe -
ken ler, Ka d� köy’lü ol mak tan ko lay ko lay vaz -
geç me mi� ler dir.

Tu rist ler �s tan bul de din mi Ru me li ya ka s� -
n� bi lir, ‘�s tan bul’ film le ri ora da çe ki lir, sa nat
ve kül tür ha ya t� n�n kal bi ora da atar. Ol dum
ola s� var olan bu ke sin çiz gi son y�l lar da git tik -
çe flu la� t�, hat ta bel ki de bü yük oran da si lin -
mek üze re. Bir bi ri ar d� na aç� lan kül tür mer -
kez le ri, kül tür me kân la r� he men he men bü tün
ti yat ro la r� Ka d� köy ya ka s� na ta �� ma y� ba �ar d�.
Kon ser sa lon la r� Av ru pa ya ka s�y la ya r� ��r ha le
gel di; �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si Ka d� -
köy’e gel di, Dev let Ti yat ro su sah ne ler aç t�.
Za man içe ri sin de Dev let Sen fo ni Or kes tra s�,
Bo ru san ve Ak bank Or kes tra la r� CKM’yi, �s -
tan bul Mü zik Fes ti va li Sü rey ya Ope ra s�’n�
kon ser me kan la r� ara s� na da hil et ti. Ka d� -
köy’de de film çe ki lir ol du; tu rist ler gel me ye,
Ka d� köy Çar �� s�’nda do la ��p re sim çek me ye
ba� la d� lar….

Ka d� köy’de ki de vi ni me dik kat çek mek is ti -
yo rum ve Ka d� köy lü ola rak ni met le ri nin key fi -
ni sür mek la z�m di yo rum. Hem hu zur, hem de
�e hir ha ya t� n�n bir ara da bu lun du �u bu sem -
tin bü tün et kin lik le ri ni bu ra da tek tek zik ret -
mek müm kün de �il. Bu yüz den bu ya z� da sa -
de ce bir film ve bir kon ser den bah se de ce -
�im.

Film; �u an da viz yon da olan ve Ka d� -
köy’de çe ki len ‘Kay be den ler Ku lü bü’. 90’la r�n
ger çek iki rad yo prog ram c� s�n dan yo la ç� k� la -
rak ya z� lan fil min ba� rol ka rak ter le rin den bi ri -
nin ya y� ne vi var, di �e ri de Ka di fe So kak’ta bir
bar i� le ti yor. Fil min ga la s� yi ne Ka di fe So -
kak’�n ba ��n da ki, Ka d� köy’ün emek tar si ne -
ma s� Rexx’te ya p�l d�. Fil mi bu ra da iz le yip, ç� -
kar ç�k maz be yaz per de de az ön ce iz le di �i niz
so kak lar da do la� mak da ay r� ca ke yif li olur ka -
n�m ca.

Kon se re ge lin ce… Bu y�l s�k s�k Ka d� köy
Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’n�n kon ser le riy le
Ka d� köy’e ko nuk olan Be et ho ven; Yay l� Ku ar -
tet le ri’ne ve Pi ya no lu Ku ar tet le ri’ne ay r� lan iki
kon ser den son ra, üçün cü de fa Çel lo-Pi ya no
So nat la r�’yla 10 ve 11 Ni san’da yi ne Sü rey ya
Ope ra s�’nda. Kon ser Tür ki ye’yi kla sik mü zik
da l�n da dün ya da ba �a r�y la tem sil eden genç
vi yo lon sel so lis ti Efe Bal ta c� gil ve pi ya nist
Ben ja min Hoch man ta ra f�n dan iki ge ce ye ya -
y� la rak ger çek le� ti ri le cek. Bi rin ci ge ce ilk üç
so nat, ikin ci ge ce ise 3, 4 ve 5 nu ma ra l� so -
nat lar ile ‘Op.66 12 Var yas yon’ eser le ri ses -
len di ri le cek.

1770-1827 y�l la r� ara s�n da ya �a m��; Fran -
s�z Dev ri mi’nin üze rin de b� rak t� �� et kiy le bü -
yük bir e�it lik ve öz gür lük tut ku nu; za man içe -
ri sin de duy ma ye ti si ni kay bet me si ne ra� men
bes te ye ti si ni hiç bir za man kay bet me mi� da -
hi bes te ci Be et ho ven’in ya p�t la r� üç ev re ye
ay r� l�r. Çel lo Pi ya no So nat la r�’n�n 1. ve 2.si ni
ilk ev re de sin de Ber lin’de ya zar ve önem li bir
ba �a r� el de eder; çel lo pi ya noy la e�it bir ens -
trü man ola rak kul la n� l�r. 3. so na t� bes te ci li �i -
nin ikin ci ev re sin de ya ra t�r; bu so nat te ma tik
zen gin li �iy le en po pü ler çel lo so na t� d�r. 4. ve
5. so nat lar tam son ev re si ne ge çi� dö ne min -
de, i�it me kay b� ya �a d� �� ve ta ma men sa ��r
ol ma s�n dan sa de ce iki üç y�l ön ce yaz d�k la r� -
d�r. 4. So nat’a, Be et ho ven ‘Fre ie So na te’ (Öz -
gür So nat) ad� n� ve re rek için de ki öz gür lük
co� ku su nu bu so nat la ifa de eder.

Bal ta c� gil ve Hoch man’�n bu kon ser için
Ame ri ka’dan ge le cek le ri ni de söy le yip; ka ç� -
r�l ma ma s� ge re ken bir kon ser ol du �u nu vur -
gu la ya l�m. Ka d� köy’e ve her ge çen gün çe �it -
le nen ka li te li et kin lik le ri ne dik kat!

As l ı  AY HAN
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Kadıköy’e
Dikkat!

ÖZÜRLÜLERE SA�LANAN VERG� AVANTAJLARI
1- GÜMRÜK VERG�S�’NDE SA�LANAN VERG� AVANTAJLARI
Gümrük Vergisi Kanunu (Madde 167/12)’de malul ve sakatlar�n
kullan�m�na mahsus e�yan�n gümrük vergilerinden muaf oldu�u

belirtilmi�tir.
Gümrük Vergisinden �stisna Edilen E�ya

1- Körler Hariç olmak üzere malul ve sakatlar�n e�itimi, çal��mas�
veya fiziksel ve ruhsal aç�dan sosyal geli�imlerine yönelik , özel
olarak üretilmi� olup, malul ve sakatlar�n kendi kullan�mlar� için

getirdikleri veya onlara yard�m sa�lanmas� amac�na yönelik olarak
kamu yarar�na faaliyette bulunan dernekler ile Sa�l�k Bakanl���nca

yetki verilmi� kurum veya kurulu�larca ithal edilen e�ya,
2- Malul ve sakatlar taraf�ndan kullan�lmak üzere özel surette imal
edilmi� hareket ettirici tertibat� bulunan ve bunlar taraf�ndan ithal
edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve

motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olan binek
otomobilleri,

El ve ayak fonksiyonlar�n� tamamen yitirmi� olmalar� nedeniyle
bizzat sakat ki�i taraf�ndan kullan�lamayan, sakat ki�inin araca

binip inmesiyle ta��nmas�n� kolayla�t�r�c� tertibat� bulunan ve sakat
ki�inin üçüncü dereceye kadar kan ve s�hri h�s�mlar�ndan bir

sürücü veya sakat ki�i taraf�ndan i� sözle�mesiyle çal��t�r�lan bir
sürücü taraf�ndan kullan�lan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye
kadar olan ta��tlar, gümrük vergilerinden muaft�r. Arazi ta��tlar� bu

istisnan�n d���nda tutulmu�tur.
Bahsi geçen e�yaya mahsus olan ve e�ya ile birlikte getirilen
parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu e�yan�n bak�m,
kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de bu

muafiyet kapsam�ndad�r.
Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin,
e�yan�n ithalinden sonra yurda getirilmesi halinde de muafiyetin

uygulanabilmesi için bunlar�n muafiyetten yararlanarak ithal edilen
e�ya ile ilgili olduklar�n�n gümrük idaresine kan�tlanmas�

gerekmektedir.
Özürlünün Sahip Oldu�u Konutta Vergi Muafiyeti Var m�d�r?

5378 Say�l� Özürlüler Kanunu'nun 22'inci maddesi buna ili�kin
düzenlemeyi içerir. 

Madde 22.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 say�l� Emlak Vergisi
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan "gazilerin,"
ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlülerin," ibaresi eklenmi�tir. 

Buna göre; 200 metrekareden küçük tek konutuolan özürlüler
emlak vergisinden muaft�r.

DEVAM EDECEK

�LG�L� KURUM �LET���M B�LG�LER� 
�STANBUL VERG� DA�RES� BA�KANLI�I

Adres: Ankara C. Valilik Kar��s� Ca�alo�lu / Eminönü – �STANBUL
Tel.: (Santral): 402 44 00  

Direk Tel: 0(212) 526 69 06-10  Fax: 526 69 13
GÜMRÜK MÜSTE�ARLI�I ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜ�Ü 

Ata�ehir, 34755 Istanbul
Telefon:  +90(216) 313 80 37

Faks: +90 (216) 364 36 22(GELEN)
�STANBUL HAYDARPA�A GÜMRÜK MÜDÜRLÜ�Ü

Tel: +90(216) 346 13 76_+90 (216) 348 93 78
Fax: +90(216) 349 05 49(GELEN)_+90(216) 345 89 79 (G�DEN)

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
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EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Ça t� s�n da 28 Ka s�m 2010'da ç� kan yan g�n ile ye ni -
den gün de me ge len Ta ri hi Hay dar pa �a Ga r� ve ya -
k�n çev re si ne yö ne lik pro je ler sü rü yor. Sü re ci ya -

k�n dan iz le yen mes lek oda la r�, si vil top lum ku ru lu� la r�,
sen di ka ve der nek ler den olu �an “Hay dar pa �a Da ya n�� ma -
s�”, ko nu ya ili� kin bir top lan t� dü zen le di. Da ya n�� ma ad� -
na e� sek re ter li �i yü rü ten Bir le �ik Ta �� ma c� lar Sen di ka s�
(BTS) ve TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent
�u be si'nce, 1 Ni san Cu ma gü nü Hay dar pa �a Ga r� Per so -
nel Ye mek ha ne si’nde ger çek le� ti ri len top lan t� da, gö rü� ve
öne ri ler pay la ��l d�. Top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan
BTS 1 No'lu �u be Ba� ka n� Ha san Bek ta�, Mar ma ray'�n
gün de me gel me siy le bir lik te Hay dar pa �a Ga r�'n�n ye ri ne
AVM ve otel ya p� la ca �� yö nün de tar t�� ma lar ya �an d� �� n�
an�m sa ta rak, da ha son ra ya p� lan aç�k la ma lar da ise ga r�n
kül tür mer ke zi ne dö nü� tü rü le ce �i yö nün de aç�k la ma lar
gel di �i ne i�a ret et ti. Gar da ya �a nan yan g�n ön ce si bu tür
tar t�� ma la r�n ya �an ma s� n�n �üp he le ri ni art t�r d� �� na dik kat çe ken
Bek ta�, “Hay dar pa �a Ga r�'n�n bu gün kü i� le viy le bir lik te, ge le cek
ku �ak la ra kül tü rel bir mi ras ola rak b� ra k�l ma s� n� is ti yo ruz. Bu ra n�n
ti ca ri bir mer kez ha li ne ge ti ril me si ne kar �� mü ca de le ede ce �iz” de -
di. TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si Yö ne tim
Ku ru lu Ba� ka n� Prof. Dr. De niz �n ce da y�, Hay dar pa �a Ga r�'na ili� -
kin ge li� me le rin ta ki bi için iz le me ko mi te si nin olu� tu rul mu� ol ma -
s� n� ve at� la cak ad�m la r�n iz len me si ni Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü -
yük kent �u be si ola rak önem se dik le ri ni söy le di. Hay dar pa �a Ga r� ve
çev re si ne ili� kin dü zen le me pro je le ri nin, ol duk ça kri tik ve tar t�� ma -
l� bir sü re ci gün de me ge tir di �i ni be lir ten �n ce da y�, “�s tan bul'un kent -
sel me kâ n� iz le me si güç bir h�z la rant amaç l� pro je ler le gün de me ge -
li yor. H�z l� i� le yen bu sü reç te do� ru ka rar la r� ala bil mek, bi lim sel
ger çek le re ba� l� ka la bil mek ve kül tü rel mi ras de �er le ri mi ze sa hip
ç� ka bil mek, bun la r� ge le cek ku �ak la ra ak ta ra bil mek önem li bir gö -
rev ola rak ta n�m lan ma l� d�r” de di. �n ce da y�, çe �it li pro je le -
rin ve uy gu la ma la r�n ne den le ri ola rak or ta ya ge ti ri len “iyi -
le� tir me”, “gü ven lik”, “dep re me kar �� ön lem” gi bi ge rek -
çe le rin, çe �it li çe li� ki le ri, teh dit le ri de için de ba r�n d�r d� �� na
dik kat çe ke rek, Hay dar pa �a Ga r� ve çev re si nin de bu gün bu
amaç la gün de me ge ti ril di �i ni di le ge tir di.

Hay dar pa �a Ga r�'n�n sa de ce fi zik sel ola rak de �il,
ka mu ya kar �� ta �� d� �� ma ne vi de �er le riy le, kül tü rel ve
sos yal ni te lik le riy le de uzun ça l�� ma sü reç le ri nin ko nu -
su ol ma s� ge rek ti �i ne i�a ret eden �n ce da y�, sü re cin, da -
ha çok tar t� �� la rak, �ef faf l�k la ve ka mu sal onay al� na rak
i� le til me sinin, tüm ak tör ler ve yö ne ti ci ler aç� s�n dan da
ta ri hi bir so rum lu luk ola ca �� n� vur gu la d�.

■ HAY DAR PA �A'NIN ‘YE N� DEN
�� LEV LEN D� R�L ME S�’ NE DE MEK?

Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si 2. Ba� ka n�
Sab ri Or can, 2004 y� l�n dan Hay dar pa �a yan g� n� ve son ra s�n da -
ki sü reç te Hay dar pa �a Da ya n�� ma Gru bu nun yap t� �� ça l�� ma la -
ra ili� kin bil gi ver di. Or can, “Hay dar pa �a ve çev re si ne ili� kin
plan la ma da kul la n� lan 'ye ni den i� lev' ifa de si ne an la ma gel -
mek te dir?” di ye sor du. TCDD 1. Böl ge Mü dür Ha san Ge dik li
ise yan g�n son ra s�n da ku ru lan Da n�� ma Ku ru lu'nun top lan t� la -
r� na ka t�l d� �� n�, en son ise Bü yük �e hir Be le di ye siy le ya p� lan
top lan t� ya ka t�l d� �� n� ak tar d�. Ge dik li top lan t� so nu cun da Hay -
dar pa �a Ga r�'yla il gi li olu� tu ru lan imar pla n�n ise Ko ru ma Ku -
ru lu'na gön de ril di �i nin bil gi si ni ver di. Da n�� ma Ku ru lu ola rak
ise ga r� na s�l ko ru ya bi le cek le ri nin gay re ti için de ol duk la r� n�
ifa de eden Ge dik li, Ko ru ma Ku ru lu'nun ver di �i ka rar lar do� -
rul tu sun da ça l�� ma la r� n� yü rüt tük le ri ni söy le di.

Haydarpaşa’nın geleceği tartışıldı

ANADOLU Hayat Emeklilik taraf�ndan be�incisi
düzenlenen ve bu y�l da büyük ilgiyle kar��lanan Kad�n

Gözüyle Hayattan Kareler foto�raf yar��mas� sonuçland�. 
Ülkenin dört bir yan�ndan bin 434 amatör ve profesyonel
kad�n�n hayata dair anlar� yakalad��� 6 bin 454 foto�raf,
Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan� Prof.
Güler Ertan, Foto�raf Sanatç�lar� Aramis Kalay, Laleper

Aytek, Timurta� Onan ve Anadolu Hayat Emeklilik
�leti�im Mü�aviri Nihan Güney’den olu�an jüri taraf�ndan

de�erlendirildi. Jüri üyeleri zorlu bir
de�erlendirme sürecinin ard�ndan

ilk üçü ve sergilenmeye de�er
bulunan 44 eseri belirledi. Her y�l

oldu�u gibi Türkiye Foto�raf

Sanat� Federasyonu (TFSF) dan��manl���nda
gerçekle�tirilen Kad�n Gözüyle Hayattan Kareler

Foto�raf Yar��mas�’nda birincilik ödülünü “Kad�n�n
Özgürlük Çabas�” adl� foto�raf� ile Bursa’dan Ece Polen
Erciyas, ikincilik ödülünü “Apocalypto” adl� foto�raf� ile
Mersin’den Ay�e Hayta, üçüncülü�ü ise “�simsiz” adl�

foto�raf� ile �zmir’den Ebru Ç�nar elde etti.
FOTO�RAFLAR TEPE NAUT�LUS’TA SERG�LENECEK

“Anadolu Hayat Emeklilik Kad�n Gözüyle Hayattan
Kareler 11” yar��mas�nda dereceye giren ve jüri üyeleri
taraf�ndan sergilenmeye de�er bulunan toplam 44 eser,

5 May�s Per�embe günü, Kad�köy Tepe Nautilus
Al��veri� Merkezi’nde aç�lacak sergide foto�rafseverlerle

bulu�acak. Anneler Günü’ne ithaf edilecek sergi, 29
May�s tarihine kadar devam edecek . Dereceye giren ve

sergilenmeye de�er görülen foto�raflar da özel bir
katalogda toplanacak. 

Kad�n gözüyle
hayattan kareler

belli oldu

Ankara Komedi
Sahnesi’nin

engellilerin ya�adı�ı
sorunları sahneye

ta�ıdı�ı
‘engelsizsevda.com’
adlı tiyatro oyunu,

Kadıköy
Belediyesi’nin

katkılarıyla
Kozyata�ı Kültür

Merkezi’nde
izleyiciyle ücretsiz

olarak bulu�tu.

Si nan Er koç ve ope ra sa nat ç� s� Ni ya zi Öl mez
gi bi ko nuk sa nat ç� la r�n des te �iy le Ka d� köy
Ad li ye si per so ne li ta ra f�n dan ha z�r la nan

“Mo ral Ge ce si Kon se ri” bü yük ses ge tir di. 
Ka d� köy Cum hu ri yet Ba� sav c� s� Ke mal

Can baz’�n des te �iy le Ka d� köy Ad li ye si bün -

ye sin de sa nat sal ve kül tü rel fa ali yet le rin yü rü -
tül me si ama c�y la ku ru lan Sos yal ve Kül tü rel
Et kin lik ler Bü ro su’nun Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le di �i
ge ce de ad li ye men su bu sa nat ç� lar pro fes yo nel -
le ri arat ma d�. Ka d� köy Ada let Ko mis yo nu

Ba� ka n� Er dal �a hin’in de des tek ver di �i ve
Ko or di na tör lü �ü nü Ka d� köy Cum hu ri yet Ba� -
sav c� Ve ki li �s met Efe’nin üst len di �i üc ret siz
kon ser de; Ka d� köy Ad li ye si per so ne li genç sa -
nat ç� la r� Ok tay Ayan, Ye liz De niz, Ya �ar Kan -
de mir, Sa fi ye Se vim li, Öz lem Öz türk ba �a r� l�
per for mans ser gi ler ken, yi ne ad li ye per so ne li
Fun da Dö� ka ya su nu cu luk ta ki ba �a r� s�y la iz le -
yen ler den tam not al d�. Sa nat ç� Si nan Er -
koç’un ya n� s� ra Ni ya zi Öl mez yö ne ti min de ki
Ses ler Ha zi ne si’nin Er cü ment Ali Özi nanç,
Öz lem Aba c�, P� nar Te mi zel Çul ha ve Meh -
met Sal k�m’dan olu �an eki bi de her za man ki
ba �a r� s�y la al k�� lan d�. Ka d� köy Cum hu ri yet
Ba� sav c� Ve kil li �i gö re vi nin ya n� s� ra Ad li -
ye’nin Sos yal ve Kül tü rel Et kin lik ler Bü ro su
So rum lu lu �u nu da üst le nen ve ba �a r� la r�n da
bü yük pay sa hi bi olan Ba� sav c� Ve ki li �s met
Efe yap t� �� aç�k la ma da; Ka d� köy Ad li ye si
bün ye sin de sa na ta ve spor fa ali yet le ri ne yer
ay� ra rak sos yal ve kül tü rel fa ali yet le re önem
ver dik le ri ni be lirt ti. 

Adres:
Kuzu Sokak Ersoy Sahil Sitesi

Yan� No.10/1-A SUAD�YE
KADIKÖY �STANBUL
TEL: 0216 360 05 00
E-mail: info@derin.net

Haydarpa�a Garı'na yönelik çalı�maları izleyen
‘Haydarpa�a Dayanı�ması’ olu�umu, ‘Haydarpa�a
süreci kamusal onay alınarak sürdürülmeli’ dedi. 

Haydarpa�a'y� yenileme
projesinin Dan��ma Kurulu
üyelerinden Prof. Dr. Atilla
Dikba�, projeye yönelik ilk
taslak raporu 15 Nisan'da

Koruma Kurulu’na
göndereceklerini belirterek,

ilk somut çal��man�n ise 4 ay
sonra ba�layaca��n� aç�klad�.
�TÜ Ar� Teknokent’te kurulan
akademik firma TechnoBee
bünyesinde, ilgili uzmanl�k
alanlar�na göre olu�turulan

Dan��ma Kurulu'nda
firmadan 11, TCDD'den de

6 ki�i bulunuyor.

İLK ONARIM
AĞUSTOS’TA

Engelsiz sevdalar
Kozyatağı’nda buluştu

Kadıköy Adliyesi’nin sanatçı mensupları

‘Çevrenizde olup bitenin farkında mısınız?’
Maltepe Üniversitesi ö�rencilerinin eseri çevreci dev

karıncalar, “Çevrenizde olup bitenin farkında mısınız?”
sloganı ile bir ay boyunca Kadıköy iskelesinde halkla

bulu�uyor. Ö�retim Görevlisi Mehmet Özen’in yönetiminde
Görsel ileti�im ve Tasarım Bölümü ve Güzel Sanatlar

Fakültesi Temel Sanat Bölümü ö�rencilerinin ortakla�a
gerçekle�tirdikleri projelerden olan “Çevreci Kent

Karıncaları” �stanbul’un belli ba�lı yerlerinde belli sürelerle
gezecek. Bu karıncalar 2 metre boylarında ve çevreciler,
çünkü do�anın içinde beton asfalt demeden ya�amlarını
inadına sürdüren özellikleri onları hem sava�çı hem de

insana örnek olacak çalı�kanlı�ı ile do�acı yapıyor.

Haydarpa�a Garı’nı
yenileyecek olan ekip...
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● Seyhan KALKAN VAY�C

�i ir, re sim, hey kel, mo za ik... sa nat ile
do lu do lu ge çen bir ya �am. Ve bu ya -
�a m�n için de üre ti len sa y� s�z ca sa nat

ese ri. Bu sa nat do lu ya �a m�n ve  eser le rin
sa hi bi �a ir ve Res sam Bed ri Rah mi Eyü -
bo� lu, do �u mun 100. y� l�n da çe �it li et kin -
lik ler ile an� l� yor. 

Ka la m��’ta ve fa t�n dan son ra ad� n�n
ve ril di �i So kak’ta yer alan ve ya �a m� n�n
uzun bir bö lü mü nü ge çir di �i evi,  geç mi� -
ten ge le ce �e iz ler ta �� yor. Özel lik le evin
ikin ci ka t�n da yer alan oda s� ade ta bir mü -
ze gö rü nü mün de. Du var da ki tab lo lar,
as�l d�k la r� ta rih ten iti ba ren ev de ta n�k ol -
duk la r� ede bi yat soh bet le ri ni, tar t�� ma la r�,
ya �a nan se vinç le ri ve üzün tü le ri ku la �� n� -
za f� s�l d� yor. Bir den ken di mi Ru hi Su’nun
ve A��k  Vey sel’in bir lik te söy le dik le ri

tür kü le re e� lik eder ken bu lu yo rum. Sa nat
ve ede bi yat dün ya s�n dan bir çok ki �i nin
ru hu nun ya �a d� �� bu  ev de, to ru nu Rah mi
Eyü bo� lu ile �a ir ve Res sam Bed ri Rah -
mi Eyü bo� lu’nu, do �u mu nun 100. y� l�
kap sa m�n da ya p� lan et kin lik le ri ve evin
mü ze ye dö nü� tü rül me ça l�� ma la r� n� ko -
nu� tuk. 

■ Ço cuk lu �u nuz bu ev de geç ti de �il
mi?

Ben bu ev de de dem ya �ar ken otur ma -
d�m. Ama to run ola rak çok ge lip git tim.
De dem sa� ken Se la mi çe� me’de ki ra da
otu ru yor duk. De dem ve fat et tik ten son ra

ta ��n d�k. Hem Se la mi çe� me’de hem Ak -
sa ray’da otu rur ken çok ge lip kal d�m. De -
de min ya ta ��n da ba ba an nem le çok uyu -
dum. 

■ O za man de de niz ile bir lik te çok
faz la an� n�z var d�r?

Ol maz olur mu? Fe ner bah çe ta raf ta r�
ol ma m�n ne de ni de dem dir. De dem fut bo -
lu çok se ver di. De de min be ni ilk gö tür dü -
�ü maç Fe ner bah çe-San tos ma ç�y d�. 6 ta -
ne gol ye dik ama Pe le’yi iz le me �an s� bul -
dum onun sa ye sin de. Te nis oy na ma y� da
çok se ver di. Te nis top la r� n� top la y�p,  on -
la ra yar d�m c� ol mam için be ni ya n�n da
gö tü rür dü. Son ra oy nat ma y� da ö� ret ti.
Yüz me yi çok se ver di. Fa kat kö tü bir ta ra -
f� var d�. Sa bah er ken git mek ten ho� la n�r -
d�. Bi zi de zor la gö tü rür dü. Ma vi yol cu -
luk la ra git me yi, ba l�k ye me yi de çok se -

ver di. Ben o za man lar ba l� �� ye -
mek ten ho� lan maz d�m. O ka dar
ke yif li yer di ki bi ze ba l� �� sev dir -
di. De dem ile an�m çok ama; en
önem li si ni an lat mam ge re ki yor.
Ö� len ye me �i yer ken yu kar dan bir
ses gel di.  Al� ��k ol ma d� �� m�z ve
bil me di �i miz bir ses ti. Bir u�ul tu
�ek lin dey di. En ufak da ben ol du -
�um için “yu ka r� ç�k bak” de di.
Yu ka r� ç� k�p, ka fa m� çe vir dim ki
yan g�n var. “De de ya n� yo ruz” de -
di �im de onun o yu ka r� ç� k� �� n�,
eser le ri ya n� yor ol du �u için o he -
ye ca n� n�, stre si ni ve o yan g� n� sön -
dür mek için yap t� �� mü da ha le yi
hiç unu ta mam. Hat ta o ka dar �o ka
gir di ler ki kah ve cez ve le ri ile yan -
g� na su at ma ya ça l�� t� lar. Bu za -
man di li min de ya �a nan lar be ni çok
et ki le di. Özel lik le de de min a� la -
ma s�. Kö tü bir gün dü. O gü nü unu -
ta mam. 

■ Türk �ii ri ve res mi nin bü -
yük us ta la r�n dan d�r Eyü bo� lu.
Si zin gö zü nüz den na s�l bir in san -
d�? 

Genç ken Bed ri Rah mi Eyü bo� lu’nun
to ru nu ol mak tan do la y� gör dü �üm öv gü -
yü an la ya m� yor dum. Çün kü; ço cuk ya� -
tay d�m. Oku ma ya ba� la d� �� n�zda an l� yor -
su nuz ki si zin de de niz as l�n da nor mal bir
de de de �il. De de niz ba� ka bir in san. Çok
yön lü bir ki �i. Re sim, mo za ik, �i ir alan la -
r�n da ça l�� ma la r� var. Ba bam bir gün be ni
ara y�p, “Tek ev lat s�n. Be nim sa na ih ti ya -
c�m var. Re sim i� le ri ki tap i� le ri il gi li ola -
rak ai le ar �i vin de be nim le ça l� �a cak s�n”
de di. “Ba ba” de dim, “Bü tün e�i ti mi mi
otel ci li �e ver dim. Se nin le na s�l ça l� �� -
r�m?”. “Dü �ün ta ��n ka ra r� n� ver” de di.

Ben de ka bul et tim. �yi ki de et mi �im. He -
men ilk i� bü tün kü tüp ha ne le ri ta ra d�k.
Bed ri Bey’in ma ka le le ri ni, �i ir le ri ni ve
ya z� la r� n� ara� t�r d�k. Ki tap t�, in ter net ti
der ken de de mi ta n� ma ya ba� la d�m. Be nim
de dem ol ma s� n�n d� ��n da k�y met li ve
apay r� bir ki �i ol du �u nu gör düm. Bed ri
Bey’in to ru nu den di �i za man in san la r�n
gös ter di �i say g� n�n ne de ni ni an la d�m.
O’nu ta n� y�n ca ve an la y�n ca o’ndan ke yif
al� yor sun. 

■ Ka d� köy ve Ka la m��’la ara s� na s�l -
d�? Çok uzun bir sü re bu ra da ya �a d�.

1940’l� y�l lar da Ko ru park ile Su adi ye
ci va r�n da, 1958’ten son ra ise Ka d� köy’de
ya �a d�. De dem Ka la m��’�, Fe ne bah çe’yi
ve Ka d� köy’ü çok se ver di. Çok ke yif al�r -
d�. O yüz den ve fa t�n dan uzun bir za man
son ra Ka d� köy Be le di ye si, bu so ka �a
onun ad� n� ver di �in de çok duy gu lan m�� -
t�m. 

■ �a ir ler, ya zar lar bu ev de top la n�r
m�y d�? Kim ler ge lir di ha t�r l� yor mu su -
nuz? Na s�l soh bet ler ya p� l�r d�?

Se nin otur du �un tam o kö �e de A��k
Vey sel’in saz ça l�p tür kü söy le di �i ni ha -
t�r l� yo rum. Öbür kö �e de ise Ru hi Su otur -
mu� tu. Ru hi Su’nun, A��k Vey sel’in ve
Hü mey ra’n�n da ka t�l d� �� çok saz l� tür kü -
lü ge ce ler ol du. Ede bi yat dün ya s�n dan
Ve dat Gün yol, Ya �ar Ke mal... ge lip gi -
der di.  Bu evin için de çok önem li in san la -
r�n ne fe si ol du. 

■ Bu y�l Bed ri Rah mi Eyü bo� lu’nun
do �u mu nun 100.y� l� kut la n� yor. New
York’ta bir ser gi aç� la rak ilk et kin lik ya -
p�l d�. Ne den ora s� se çil di?

�lk ola rak ora y� seç me dik. D� �i� le ri
Ba kan l� ��, Eyü bo� lu Vak f� Ba� ka n� Ya -
kup Eyü bo� lu’nu ara y�p, New York’ta
Bed ri Rah mi Eyü bo� lu ser gi si aç mak is -
te dik le ri ni söy le di ler. Ben de ara ya s� k�� -
t�r d�m. “Bed ri Bey’in 100. y� l� n� bi lip
böy le bir tek lif ile gel me niz ne gü zel” de -
di �im de, an la ��l d� ki 100. y� l� ol du �u nu
bil mi yor lar, “O za man he men aç� yo ruz”
de di ler. Türk Kon so los lu �u için de ser gi
aç�l d�.

■ New York’ta ki ser gi de ki ba z� re -
sim le rin bir yan g�n dan kur ta r�l d� �� na ve
ilk de fa ser gi len di �i ne da ir ha ber ler ç�k -
t�. Bu nun do� ru lu �u var m�?

O hi kâye öy le de �il. 29 eser gö tür dük
ser gi ye. New York’a gi den eser ler fark l�.
1960 ile 1962 se ne le ri ara s�n da Bed ri Bey
New York’ta iken bir çok re sim ça l�� ma s�
yap m��. Bu re sim ler Bed ri Bey’in  Ame -
ri ka’dan dö ner ken To sun Bay rak’a b� rak -
t� �� re sim ler. To sun Bay rak il ginç bir ki �i.
Evin de da vet ver di �i bir or tam da ne re den
ak l� na es tiy se re sim le ri yak ma ya ba� la -
m��. Bir k�s m� n� yak m��. “Bed ri Rah mi
Eyü bo� lu be nim ar ka da ��m, söy le rim bir
da ha ya par” gi bi laf la r�n söy len di �i bir
or tam da ha ki ka ten ba z� re sim ler yan m��.
De de min dos tu olan Ned ret Uzun’un
evin de o dö nem ler den kal ma re sim ler
var m��. O re sim ler yan g�n dan kur ta r�l m��
re sim ler. Ned ret Uzun, Bed ri de de min
çok ya k�n ar ka da ��. Bu ser gi aç� l�r ken
Ned ret Ab la be ni bul du. Ken di sin de 10
ta ne re sim ol du �u nu ve ba na ver mek is te -
di �i ni söy le di. Be nim bu re sim ler den hiç
ha be rim yok.  Ser gi nin aç�l d� �� sa bah
Kon so los tuk’ta bu lu� tuk. 50 se ne son ra
re sim le ri Ned ret Ab la’dan ge ri al� yo rum.
Bir ta ne si ni Ned ret Ab la’ya he di ye et tik.
Re sim le ri Tür ki ye’ye gö tü re ce �i mi bi len
bir ar ka da ��m “Bu re sim le ri yol la mam.
Türk Kül tür Mer ke zi aça ca ��m. Re sim le -
ri ora n�n du var la r� na as mak is ti yo rum”
de di �i için ben de re sim le ri ona b� rak t�m. 

■ Bu y�lki et kin lik le rin ikin ci si ise
Maç ka’da aç� lan Er ken Sev da lar ser gi si
ol du. Bun dan son ra ki pro je ler ne ler?

Er ken Sev da lar ikin ci ser gi. Be nim
için öne mi de bir de sen ser gi si ol ma s�.
Üçün cü bü yük et kin lik, 4-5 Ha zi ran ta rih -
le rin de bah çe de ger çek le �e cek olan ge le -
nek sel yaz ma ser gi si. 25 Tem muz’da da
Gö çek’te ki Bed ri Rah mi Ko yu’nda ki bü -

yük ta ��n üs tün de ki res min res to ras yon
ça l�� ma s� ya p� la cak. Ekim ay�n da ise Ka -
d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si’nde 100. Y� l�
kap sa m�n da bir ser gi aç� la cak. Kül tür Ba -
kan l� ��’n�n bir ser gi ça l�� ma s� var. Ay r� ca
Bed ri Rah mi ki ta b� da ç� ka ra cak lar. Bi -
zim için en önem li ça l�� ma la r� m�z dan bi ri
de Bed ri Rah mi bel ge se li. Bel ge se lin tam
ola rak ka ra ra ba� la na ma s� n�n ne de ni ise
büt çe si. Aç�k ça s� spon sor des te �i ne ih ti -
ya c� m�z var.

■ Evin Kül tür Ba kan l� �� ve Ka d� köy
Be le di ye si or tak l� �� ile mü ze ye dö nü� tü -
rül me si söz ko nu su. Ça l�� ma lar han gi
a�a ma da?

Kül tür Ba kan l� ��’n�n mad di bir des te -
�i yok. Ma ne vi des tek ve ri yor. “Özel mü -
ze ola ca �� n�z için mad di bir des tek te bu -
lu na ma y�z” de di ler. Bu i�i mad di ve ma -
ne vi ola rak gö nül den des tek le yen tek yer
Ka d� köy Be le di ye si. �u an pro je plan la n� -
yor. Pro je bit ti �i za man Ba� ka n� m� z�n
önü ne ko ya ca ��z. Dü �ü nü len ise evi ol du -
�u gibi mu ha fa za edip, yan ta ra fa bir ta -
k�m ek ler ya p�p, evin üs tün -
de ki yü kü bo �al -
t � p ,

evi de
mü ze ha li ne
ge tir me ye ça l�� mak.

Bu ra y� mü ze yap t� �� m�z za -
man yaz ma atöl ye si nin ya �a ma s� ge re ken
bir ala na ih ti ya c� var. O atöl ye de mü ze
ala n�n da ola cak. Ben bu ra n�n ya �a yan bir
mü ze ol ma s� ge rek ti �i ni dü �ü nü yo rum.
Evi biz mü ze yap t�k ha di ba ka l�m,  sa bah
sa at 9.00, ak �am 17.00 �ek lin de ol ma ya -
cak. Böy le bir for mat ta tut ma y� pek dü -
�ün mü yo rum. Ya �a ma s� n� is ti yo rum. Ev
ev lik ten ç� ka cak ama in san lar ge le cek, biz
yi ne ça y� m� z� içip, soh be ti mi zi ya pa ca ��z.
Di �er ev ler de ya p� lan i� ler ya p�l ma ya cak
ama bir �e kil de evin ya �a ma s� la z�m ki
hem Bed ri Bey’in hem Eren Ha n� m’�n ru -
hu na eri �e lim. 

■ Mü ze’nin 100. y�l ne de niy le bu y�l
so nu na ye ti� me ih ti ma li var m�?

Yok ye ti� mez. Bu i� he men ola cak bir
i� de �il. Bel ki ba� la n�r ama; bi te ce �i ni
san m� yo rum. Ka d� köy Be le di ye si her ne
ka dar bu i�i des tek li yo rum de se de ha di
ka z� yo ruz, ya p� yo ruz de mek le ol mu yor.
Çün kü; bu i�in büt çe si bir de bü rok ra si
aya �� var. 

■ Nâ z�m Hik met’in Bed ri Rah mi
Eyü bo� lu ile dol dur du �u 50 y�l l�k ka se di
gün ��� �� na ç� kar d� n�z. Ne den bu gü ne
ka dar bek le di niz?

Her ke sin bil di �i gi bi o gün ler s� k�n t� l�
ve zor za man lar d�. Ba ba m�n ve fa t�n dan
son ra an nem or ta ya ç� kar d�. �yi ki sak la -
m� ��z. �yi ki de dem Pa ris’e gi dip böy le bir
ka y�t yap m��. Se ne ler son ra Nâ z�m Hik -
met’in bi lin me yen iki �i iri nin bi zim ev de -
ki ar �iv den ç�k ma s� ho� bir �ey ta bii ki.
De de min ya ka lan ma ve ce za al ma pa ha s� -
na bi le dos tum de di �i in sa n�n ses kay d� n�
tut ma s� o za man lar da ki dost lu �un ne ka -
dar önem li ol du �u nu gös te ri yor.
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Rahmi Eyübo�lu, �air ve
Ressam Bedri Rahmi

Eyübo�lu’nun evinin müze
yapılması çalı�ması ile ilgili

olarak ‘Bu i�i maddi ve
manevi olarak gönülden

destekleyen tek yer
Kadıköy Belediyesi’ dedi.

Torunu Rahmi
Eyübo�lu ile

dedesiyle aynı
ismi ta�ıyan

sokaktaki
evinde

konu�tuk. 
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Ke di ler de idi opat hic cysti tis id rar ka na l�
olan uret hra ve id rar ke se si ni et ki le yen bir
sen drom dur. Bu ra da ki ido pat hic te ri mi se be -
bi tam ola rak bi lin me yen an la m�n da d�r. Ke di -
ler idi pat hic cysti tis du rum la r�n da s�k s�k id rar
yap ma is te �i gös te rir ler. Id rar la r� n� ya par ken
ac� ac� ba ��r ma ve id rar da kan göz le nir. Ya -
p� lan son ça l�� ma lar ke di ler de id rar ke se si
yan g� la r� n�n olu �u mun da en çok si nir sel du -
rum lar la hor mo nel me ta bo liz ma n�n et ki li ol -
du �u nu gös ter mek te dir.
Id rar yol la r�n da kris tal
olu �u mu, tü mör, ba sit in -
fek si yöz id rar ke se si il ti -
hap la r�n da da ay n�
semp tom lar göz le ne bil -
di �in den id rar yap ma da
güç lük, id rar ya par ken
ba ��r ma, s�k s�k id rar
yap ma is te �i ve nor mal
ol ma yan yer le re id rar
yap ma du rum la r�n da ke -
di ni zi mut la ka ve te ri ner
he ki mi ni ze gö tür me li si -
niz. Mak ros ko pik ve mik ros ko pik id rar tah li li,
po zi tif ve ne ga tif kon trast rad yog ra fi ve ge re -
kir se ile ri di �er ta n� yön tem le ri kul la n� la rak
tam ta n� ko nul ma ya ça l� �� l�r. Sen dro mun
özel li �i ola rak ne de nin tam ola rak sap tan ma -
s� ol duk ça zor hat ta ba zen im kan s�z ola bil -
mek te dir. O ne den le sü rat le te da vi ye ge çi le -
rek bul gu la r�n or ta dan kalk ma s� ve ke di nin
nor mal ya �am stan dar d� na ye ni den dön me si
sa� la n�r. Bu sen dro mun olu �u mun da ki en
önem li ne den stres ko �ul la r� d�r. Stre se çok
du yar l� olan ke di ler sa hip le ri nin se ya ha ta git -
me si, eve ye ni ke di ya da kö pek al�n ma s�, il -
gi nin kay bol ma s�, e� ya la r�n ve me kâ n�n ani
de �i �ik li �i, ev de ki in san tra fi �i nin fark l� la� -
ma s�, g� da de �i �ik li �i, kö tü dav ra n��, ani ha -
va de �i �ik lik le ri gi bi ne den ler den ötü rü idi -
opat hic cysti tis bul gu su gös te rir ler. Has ta l� -
��n te da vi sin de ge nel de yan g� gi de ri ci ler ve
spazm çö zü cü ler kul la n� l� ra rak stres ko �ul la r�
or ta dan kal d� r�l ma ya ça l� �� l�r. E�er ne den tes -
pit edi le bi li yor sa di rek ona yö ne lik ek te da vi
de ya p� la bi lir. �ler le mi� F�C sen dro mun da ek
ola rak en fek si yo na kar �� an ti bi yo tik ler de kul -
la n� la bil mek te dir. Yi ne has ta l� ��n ol �u mun da
stres önem li bir fak tör ol du �un dan amit ript -
yli ne gi bi an ti dep re san ajan lar da kul la n� la bi -
lir. Id rar ke se sin de ge li �e bi le cek tüm has ta -
l�k la r�n te da vi sin de ki gi bi mut lak su ret le ye te -
rin ce su al� m� sa� lan ma l�, has ta l�k sü re sin ce
ku ru ma ma dan çok kon ser ve ürün ler kul la n�l -
ma ya ça l� ��l ma l� d�r. K� sa ca söy le mek ge re kir -
se; tam ne de ni bi lin me yen id rar ke se si yan g� -
s� olan ke di le rin idi pat hic cysti tis’le rin de
stres ko �ul la r� n� dü zen le ye rek ve ve te ri ner
he ki mi ni zin ve re ce �i te da vi yi uy gu la ya rak k� -
sa sü re de olum lu ce vap ala bi lir si niz. Has ta l� -
�� bir kez ge çi ren ke di de stres ko �ul la r� na
dik kat edil me li dir, zi ra has ta l�k �art lar ve ko -
�ul lar bo zul du �un da nük se de bil mek te dir.
Ba� ka bir ko nu ile ye ni den gö rü� mek üze re
sa� l�k l� gün ler di le rim.
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KEDİLERDE SEBEBİ
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Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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Kad�köy Belediyesi taraf�ndan halka
yönelik ücretsiz olarak düzenlenen sa�l�k

taramalar�na yo�un ilgi var. Kad�köy
Belediyesi Sa�l�k ��leri Müdürlü�ü’nden

yap�lan aç�klamaya göre; geçti�imiz hafta
Hasanpa�a’da yap�lan taramalarda

dâhiliye, göz, çocuk, di� bran�lar�nda
hastalar muayene edildi. �eker,

kolesterol ve vücut ya� oranlar�na da
bak�lan taramalar kapsam�nda; bin 123

i�lem yap�l�rken, 414 hastaya bak�ld�. Sadece 1 haftada elde
edilen bu istatisti�in Kad�köy Belediyesi taraf�ndan yap�lan

ücretsiz taramalara büyük ilgi oldu�unu yans�tt���n�
söyleyen Sa�l�k ��leri Müdürü Dr. Zeynep Süzme; Sa�l�kl�

Kent Kad�köy anlay��� do�rultusunda halk
sa�l���n�n korunmas�n�n öncelikli görevleri
oldu�unu belirterek, “Taramalarda
halk�m�z�n yo�un ilgisiyle kar��la�t�k.
Ücretsiz taramalara ihtiyaç oldu�unu
gözlemledik. Zaten bu nedenle taramalar�
y�lda birkaç defa tekrarl�yoruz.
Hasanpa�a Gönüllü Evi’nde geçti�imiz
hafta yapt���m�z sa�l�k taramalar�nda biri
di�çi olmak üzere toplam 4 doktorumuz

görev ald�. Taramalarda tespit edildi�inde ileri tetkikler
gerektiren hastalar polikliniklere yönlendiriliyor. �lgililer
tarama noktalar�m�za ba�vuru yapabilirler. Taramalar�m�z y�l
içinde farkl� zamanlarda devam edecek” dedi.

Sa�l�k taramalar�na büyük ilgi
Kadıköy Belediyesi

Sa�lık ��leri Müdürü Dr.
Zeynep Süzme, ücretsiz

sa�lık taramalarının,
11-15 Nisan tarihlerinde

Fikirtepe Mandıra
Caddesi’ndeki merkezde
devam edece�ini söyledi.  

KADIKÖY Belediyesi Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi, Y�ld�z Teknik Üniversitesi'nde engelliler içim

düzenlenen çal��taya kat�ld�. Y�ld�z Teknik
Üniversitesi, “Kampüsteyiz 2011-YTÜ Kampüsü’nü

Engelliler �çin Yeniden Düzenleniyor” projesini hayata
geçiriyor. Bu proje kapsam�nda mimarl�k, �ehir
planlama, peyzaj mimarl��� gibi farkl� tasar�m

disiplinlerinden ö�rencileri ve ö�retim görevlilerini
biraraya getiren bir “Engelsiz Eri�im Çal��tay�”
düzenlendi. Çal��tayda tan�t�m� yap�lan proje ile
kampüsün engellilere uygun bir hale getirilmesi

hedefleniyor. Kad�köy Belediyesi Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi'nin psikolojik dan��man�-ya�am
koçu Levent Tilkat da panelist olarak bu çal��taya

kat�ld�. Tilkat, eri�imle ilgili fiziksel düzenlemelerin yan�
s�ra insanlar�n zihinlere eri�ilmesi gerekti�ini belirterek,

“Bu zihinsel dönü�ümün sa�lanmas� için toplumda
fark�ndal�k yaratmak önemli” dedi. Kad�köy

Belediyesi'nin bu konuya özel bir ilgi gösterdi�ini
vurgulayan Tilkat, bu kapsamda Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi taraf�ndan ilkokul ve liselerde bir
y�l� a�k�n bir süredir devam eden fark�ndal�k e�itimleri

verildi�ini söyledi.

Engelsiz erişim
için çalıştay

TÜRK�YE’N�N ilk kopya koyunu Oyal�, 30 Mart 2011
tarihinde, �stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde

ilk do�umunu yapt�. Oyal�, ba�ar�l� geçen sezaryen
operasyonu ile 4 kilo a��rl���nda, sa�l�kl� bir di�i kuzu

dünyaya getirdi. Kuzuya “Bahar” ad� verildi. 
Bu do�um, klon canl�lar�n klonlanan canl�lara sadece

genetik anlamda de�il, di�er aç�lardan da
benzediklerinin ve tüm normal fonksiyonlar�n� yerine
getirebildiklerinin gösterilmesi aç�s�ndan büyük önem

ta��yor. �stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ö�retim Üyesi Prof. Dr. Sema Birler yönetimindeki

uzman ekibin 69 klon embriyoyu 8 koyuna
transfer etmesiyle ba�layan süreçte 2

koyun hamile kalm��t�.
Koyunlardan ilki, 21 Kas�m

2007 Çar�amba günü
Veteriner Fakültesi’nde

sezaryenle do�um
yapm��t�.

İlk kopya koyunumuz
ANNE OLDU

Her kes sa� l�k l� ol mak is ter ama bu nun
için ne ya p� yo ruz hiç dü �ün dük mü?
Gün de lik ya �a m�n en gel le riy le za man

za man es geç ti �i miz sa� l� �� m� z� ge ri ka zan ma -
n�n ve güç len dir me nin yol la r� n� en kap sam l�
�e kil de su nan Ori ji nal Yo ga Sis te mi’nin fay -
da la r� na bir göz atar ken Yo ga Aca demy ve ku -
ru cu su Bü yük Yo ga Üs ta d�, Pa ra ma ham sa
Yo ga çar ya Akif Ma naf’� ta n� ya l�m.

2001 y� l�n da  Bü yük Yo ga Üs ta d� Akif
Ma naf ta ra f�n dan ku ru lan Yo ga Aca demy’nin
ama c�, Ori ji nal Yo ga Sis te mi’ni in san la ra ol -
du �u gi bi sun mak, Yo ga e�i ti mi ni bi lim sel bir
�e kil de ger çek le� tir mek, Yo ga tek nik le ri ni ol -
du �u gi bi ver mek, in san la r�n fi zik sel, zi hin sel
ve ruh sal sa� l� �� n� ge li� tir mek ve spi ri tü el ev -
ri mi ne yar d�m et mek tir. Yo ga'n�n sa y� s�z ya -
rar la r�n dan her ke sin fay da lan ma s� n� sa� la -
mak t�r. Bü yük Yo ga Üs ta d� Akif Ma naf, �s -
tan bul ba� ta ol mak üze re bir ok �e hir de ders ler
ver mek te, do �ay la içi çe dü zen le nen ve yo �un
il gi gö ren Yo ga kamp la r� na ön cü lük et mek te -
dir. Türk çe ya y�n lan m�� ki tap, DVD ve CD’le -
ri mev cut tur.

■ ES NEK OMUR GA
GENÇ BE DEN DE MEK T�R

“Asa na” ola rak ad lan d� r� lan du ru� lar
omur ga y� çe �it li bi çim ler de ça l�� t� ra rak es net -
mek te, yu mu �at mak ta ve sa� l�k l� yap mak ta d�r.
Yo ga fel se fe si ne gö re: “Es nek omur ga genç
be den de mek tir”. Yo ga du ru� la r� sa ye sin de
omur ga es nek, güç lü ve sa� l�k l� kal mak ta d�r.
Be den sel den ge ve ko or di nas yon ge li� mek te,
be den du ru �u dü zel mek te dir. Vü cut ça l�� ma la -
r� ek lem le ri es net mek te, kas la r� güç len dir mek -
te ve uzat mak ta, iç or gan la r� uyar mak ta ve
can lan d�r mak ta d�r. Du ru� lar, yer çe ki mi nin et -
ki si ni azal ta rak kas la r�n ve or gan la r�n ya� lan -
ma s� n� ve sark ma s� n� fren le mek te dir.

Yo ga du ru� la r� ara c� l� ��y la ge li �en do� ru
ve den ge li bir be den sel du ru� fi zik sel, zi hin sel,
duy gu sal ve ruh sal den ge yi de sa� la mak ta d�r.
Ba�, bo yun, s�rt ve bel a� r� la r� ve bu yüz den
çe ki len kon san tras yon ve dü �ün me güç lü �ü,
si nir li lik, ger gin lik ve öf ke gi de ril mek te dir.

■ Z�N DE L�K VE D�N G�N L� ��N
KEY F� NE VA RIN

Pra na ya ma ola rak ad lan d� r� lan so lu num
tek nik le ri, ne fes al�� ve ri� le ri ni dü ze ne so kar,

so lu num ra hat s�z l�k la r� n� gi de rir ve zih nin
kon trol edil me si ni sa� lar. Bu tek nik ler vü cut-
zi hin sis te mi ni bir bü tün ola rak ye ni ler ve
ener jik ya par. So lu num sis te mi can la n�r ve
güç le nir. Si nir sis te mi sa kin le �ir ve ya t� ��r.
Kan da ok si jen ora n� ar tar ve do la ��m h�z la n�r.
Vü cu dun bü tün hüc re le ri ar� n�r, bes le nir ve ya -
�am gü cü ka za n�r. Do� ru ve dü zen li ola rak ya -
p� lan Pra na ya ma tek nik le ri çok çe �it li iyi le� ti -
ri ci et ki le re sa hip tir. Yor gun luk gi de ri le rek,
be den de ki ener ji ak�m la r� güç len mek te, ya �am
ener ji si den ge len mek te, or gan lar ye ni len mek -
te, duy gu lar ya t�� mak ta ve zi hin din gin li �e ka -
vu� mak ta d�r.

■ YO GA �LE STRES VE
UY KU SUZ LU �A ÇÖ ZÜM

Yo ga stre se iyi ge li yor, çün kü Yo ga, din -
len me nin öte ki ad�. Yo ga, din len di ri yor ve ay -
n� za man da si ze ru hu nu zu his set ti ri yor. Vü cu -
du nu zu for ma sok tu �u ka dar zi hin sel yor gun -
lu �u nu zu da al� yor. Yo ga, bir çok in san için
stre sin git tik çe art t� �� top lum da, sa� l�k ve hu -
zu ru ko ru mak için bir va s� ta d�r. Ne fes tek nik -
le ri ger gin li �i at ma ya ve can lan ma ya, vü cut
ça l�� ma la r� ise tüm gü nü ma sa ba ��n da otur -
mak tan top lan m�� fi zik sel yor gun lu �u ve ra -
hat s�z l� �� kal d�r ma ya yar d�m et mek te dir. Cep
te le fon la r�, bil gi sa yar, yo �un tra fik ve de vam -
l� al�� ve ri� ça ��n da Yo ga ça l�� ma la r�, ki �i sel ve
hat ta i� ha ya t�n da bü yük an lam ta �� mak ta d�r. 

Gev �e me tek nik le ri sa ye sin de be den ve zi -
hin bi linç li ola rak gev �e ti lir. Bi ri ken tüm ne -
ga tif ler vü cut tan at� l�r. Ge ri ye ise ha fif lik ve
ye ni den do� mu� ça s� na ta ze lik his siy le bir lik te
gü zel bir uy ku ya dal mak ka l�r.

■ SAH TE YO GA
TÜR LE R� NE D�K KAT!

Dik kat edil me si ge re ken önem li bir ko nu
var d�r. Gü nü müz de yay g�n bir �e kil de as l�n -
dan uzak la� m�� ve pek çok fark l� isim al t�n da
in san l� �a su nu lan “Yo ga” tür le ri ve ya ekol le ri -
ne rast la mak müm kün ha le gel mi� tir. Ori ji nal
Yo ga Sis te mi’nin et ki le ri ne sa hip de �il ler dir.
“Yo ga” ad� al t�n da ya p� lan bu tür ça l�� ma lar
in san sa� l� �� na za rar ver mek te dir.  
■ SA� LIK LI VE MUT LU OL MA NIN

KEY F� N� ÇI KA RIN
Tüm bu say d� �� m�z fay da la r�n ge çer li ol -

ma s� n� sa� la yan en önem li nok ta ise Ori ji nal
Yo ga Sis te mi’nin dü zen li ola rak, haf ta da en az
iki kez uy gu lan ma s� ge rek li li �i dir. Dü zen li
uy gu la ma ne ti ce sin de kro nik has ta l�k lar gi de -
ri le cek, nez le bi le ol ma d� �� n� z� gö re cek, git tik -
çe da ha sa� l�k l� ol ma n�n key fi ni ç� ka ra cak s� -
n�z.

Yo ga Aca demy Ka d� köy:
Sa ra yar d� Cad. No: 94 Ha san pa �a-Ka d� köy-

�s tan bul
Tel.: 0 216 345 2728 

www.yo ga aka de mi.com

Sağlığın Anahtarı:
Orijinal Yoga Sistemi

Sağlığın Anahtarı:
Orijinal Yoga Sistemi

Sağlığın Anahtarı:
Orijinal Yoga Sistemi

Sağlığın Anahtarı:
Orijinal Yoga Sistemi

Sağlığın Anahtarı:
Orijinal Yoga Sistemi

Sağlığın Anahtarı:
Orijinal Yoga Sistemi
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● Gökçe UYGUN

Özel bir te le viz yon ka na l�n -
da ya y�n la nan bir ye te nek
prog ra m�n da ilk kez se yir -

ci kar �� s� na ç� kan, si yah ���k al t�n -
da fark l� bir tek nik le te nis oy na -
yan grup se yir ci le rin be �e ni si ile
kar �� lan d�. “Ka ran l�k ta te nis oy -
na yan adam lar”' ola rak ta n� nan
ekip, s� ra d� �� per for mans la r� n�,
uzun pro va lar son ra s�n da ger çek -
le� ti ri yor. “Kap Ka ra Show” eki bi 10
ak tör, 2 tek nik ve 1 pro dük si yon so -
rum lu su ol mak üze re 13 ki �i den olu -
�u yor. Özel di zayn olan kos tüm le ri,
��� �� yan s�t ma yan ku ma� tan imal
edi li yor. Bu k� ya fet le re “Ka pa kos -
tüm”, bu kos tü mü gi yen le re de “Ka -
pa” de ni li yor. Özel kos tüm ler ile ya -
p� lan bu show la r�n se nar yo la r� bir
ma te ma ti �e da ya l� olup met ra nom
sis te mi ile olu� tu ru lu yor. Ekip, pro -
va la r� n� bir sü re Ka d� köy Be le di ye si
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi'nde
sür dür dü. Ara l�k 2009'dan be ri de yi -
ne Ka d� köy'de ki ken di atöl ye le rin de
ça l� �� yor lar. 

■ ‘S�Z HA YAL ED�N B�Z
SAH NE LE YE L�M’ 

Kap Ka ra Show Pro je Yö net -

me ni Oya Sal man, “Siz ha yal
edin biz sah ne le ye lim” di yor.
Sal man, gös te ri le rin de be lir li
bir kon sept ya da ku ral ta n� ma -
d�k la r� n� vur gu la ya rak,
“Önem li olan se yir ci yi fark l�
bir ha yal dün ya s� içi ne çe ke bil -
mek, on la ra e� len ce li da ki ka lar
ge çir te bil mek. Biz pro va lar da
çok e� le ni yo ruz. Bu ener ji ve
e� len ce yi se yir ci ye de ge çi re -
bi lir sek ne mut lu bi ze. Gös te ri -
le ri miz tüm h� z�y la de vam ede -

cek. �s tan bul d� ��n da bir çok �e -
hir de tur ne ler dü zen le mek is ti -
yo ruz” di ye ko nu �u yor. 

�im di bu il ginç gös te ri Ka d� -
köy lü ler’le bu lu �a cak. Gös te ri yi
11 Ni san Pa zar te si sa at 20.30'da
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke -
zi'nde, 23 Ni san Cu mar te si sa at
20.30'da da Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi'nde iz le ye bi lir si niz.

Bi let ler için:
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi

Gi �e: 0216 336 29 07

Ka d� köy Be le di ye si
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi

Gi �e: 0216 357 28 36

�stanbul Gençlik ve
Spor �l

Müdürlü�ü’nden okul
sporlarına büyük

hizmet. �stanbul’daki
okullarda

gerçekle�tirilen okul
spor faaliyetleri

�stanbul Gençlik ve
Spor �l Müdürlü�ü’nün
resmi internet sitesinde duyuruluyor. Kurumun

internet sitesine eklenen “Okul Sporları” 

butonunu seçti�inizde
�stanbul çapındaki
okullarda, tüm
bran�larda düzenlenen
spor faaliyetlerini
görmek mümkün.
“�stanbul Okul
Sporları” sayfasında
ö�renci lisans
i�lemleri, okul spor

dalları, duyurular ve kullanıcı adı ve �ifrenizi
yazarak girebildi�iniz bir giri� formu yer alıyor. 

8 - 14 N�SAN 2011   
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Ata �e hir Be le di ye si, Ye di te pe Özel E�i tim Mes lek Li se -
si’nin ba �arl spor cu larna spor mal ze me si da�ıttı. Ata -
�e hir’in spor da bir çok il çe yi ge ri de bıra ka rak üst sıra lar -
da yer aldı�ını be lir ten Ata �e hir Be le di ye si Ba� kan
Yardımcs Sadık Kay han, “Spo ru ve spor cu yu des tek li -
yo ruz. Spor okul larımızda yak la�ık 2 bin ö� ren ci e�i tim
gö rü yor. Ayrca ba �arılı ku lüp le re spor mal ze me si
yardımlar yapyo ruz. Bu törende spor da ba �arılı olan 40

ö� ren ci mi ze mal ze me des te �in de bu lu nu yo ruz” de di.
Yar dım is tek le ri nin çok faz la ol du �u nu an cak be le di ye
ola rak bü tün is tek le rin kar �ı lan ma sı nın zor ol du �u nu da
belirten Kay han, “�l çe miz de ki 14 okul dan 8’i �s tan bul ve
Tür ki ye ge ne lin de dü zen le nen �am pi yo na lar da bi rin ci ol -
mu�. Ata �e hir spor da çok ba �a rı lı. Bu ba �a rı nın gi de rek
art ma sı için  be le di ye ola rak tüm imkânlarımızı seferber
ediyoruz” diye konu�tu.

ATA�EH�R’DE SPORA DESTEK

● Mustafa SÜRMEL�

Özel Alev Okul la r� Ka yak Ta k� -
m�, 11–13 Mart 2010 ta rih le ri
ara s�n da Er zu rum Pa lan dö -

ken’de dü zen le nen, Tür ki ye Ka yak Bi -
rin ci li �i ya r�� ma la r� so nu cun da, kür sü -
ye 5 ma dal ya ile ç�k ma y� ba �ar d�. 

Tür ki ye Ka yak Bi rin ci li �i ya r�� ma -
la r� na ka t� lan ve Tür ki ye’nin en iyi 12

ka yak ç� s� ara s�n da yer alan 9 Alev’li
ka yak ç�, Pa lan dö ken’de ger çek le� ti ri -
len ya r�� ma lar da bü yük ba �a r� el de et ti.
Ya r�� ma lar dan 2 gün ön ce Er zu rum’a
gi den ka fi le de 27 spor cu, 3 an tre nör, 1
me ka nis yen ve 2 ö� ret men yer al d�. Ka -
yak se zo nu bo yun ca yo �un bir tem poy -
la ça l� �an Alev’li ka yak ç� lar dan Gü ne�
Din çer, ya r�� ma n�n “Sla lom” ve “Bü -
yük Sla lom” dal la r�n da 1. olur ken, Ez gi
Öz çe li kel “Sla lom” da l�n da 2., Se len
Naz Se lek ise “Sla lom” ve “Bü yük Sla -
lom” dal la r�n da 3. ola rak kür sü ye ç�k t�.
�kin ci gün ya p� lan “Bü yük Sla lom” ya -
r�� la r�n da ise Ez gi Öz çe li kel, Can Bos -
tan ve De niz Erim 4. ola rak kür sü ye
çok yak la� t� lar.

Özel Alev Okul la r�’n�n di �er ka yak -
ç� la r� Yi �it Ka an Di lek, Bo ra Cen giz,
Def ne Ba rut çu ve Ni san Al tu� ise top -
la d� �� pu an lar ile �s tan bul ili nin 14 il
ara s�n da �am pi yon ol ma s�n da önem li
rol oy na d� lar. Özel Alev Okul la r�’n�n

kamp la r�n dan ye ti �en 20 ka yak ç� n�n da -
hil ol du �u 42 �s tan bul lu ka yak ç�, el de
et tik le ri 4693 pu an la, �s tan bul’u il ler s� -
ra la ma s�n da üçün cü kez �am pi yon lu �a
ta �� d�. S� ra la ma da, �s tan bul’u, 2464 pu -
an la ikin ci ola rak Er zu rum ve 1939 pu -
an la üçün cü ola rak Bur sa ta kip et ti.

Tür ki ye �am pi yo na s�’n�n ar d�n dan,
Ez gi Öz çe li kel ve Gü ne� Din çer mil li
ta k�m da ya r�� ma ya hak ka zan d�. Böy le -
ce da ha ön ce Ulus la ra ra s� Ço cuk Ku pa -
s� için mil li ta k� ma se çil mi� olan Can
Bos tan’la bir lik te bu se zon Özel Alev
Okul la r�’n�n üç ka yak ç� s� mil li ta k� ma
se çil mi� ol du.

Ka yak Ta k� m� or ga ni ze ça l�� ma s�
sa ye sin de bu ba �a r� la r� ya ka lar ken; �SS
Ka yak Li gi’nde de ikin ci kez �am pi yon
ola rak ka yak ala n�n da ki ba �a r� la r� na bir
ye ni si ni kat m�� ol du. Fark l� ta rih ler de,
4 etap ha lin de dü zen le nen li gin son eta -
b�, 5 Mart 2011 ta ri hin de Ulu da�’da
ger çek le� ti ril di. Lig de; Özel ALEV

Okul la r�’n�n de ne yim li ka yak ç� la r� Ez gi
Öz çe li kel, Gü ne� Din çer, Yi �it Ka an
Di lek; mi nik ler ka te go ri sin de ki ka yak -
ç� lar De niz Erim ile Se len Naz Se lek
kür sü de yer le ri ni al d� lar. Te� vik amaç l�
ya p� lan sü per mi nik ler ka te go ri sin de de
k�z lar da bi rin ci, er kek ler de ikin ci ç� ka -
ran ve her iki ka te go ri de üçer ka yak ç� s�
ile ilk be �e yer le �en Özel Alev Okul la -
r�’n�n alt ya p� s� da ge le cek se zon için
�im di den ha z�r ol du �u nun sin yal le ri ni
ver di.

■ OR� EN TE ER �NG
YA RI� MA SI YA PIL DI

Özel Alev Okul la r� ta ra f�n dan dü -
zen le nen “7. Ge le nek sel Ço cuk lar Ori -
en te ering Ya r�� ma s�” da 1’i yurt d� ��n -
dan ol mak üze re top lam 33 okul ve ku -
lüp ten 346 ö� ren ci nin ka t� l� m�y la ger -
çek le� ti. Ya r�� ma da ALEV Okul la r�
spor cu la r�, bi rey sel ola rak 5 ma dal ya -
n�n, ta k�m ola rak ise 3 ku pa n�n sa hi bi
ol du lar. 

Öğrenciler 5 madalyayla döndüler
Türkiye Kayak Birincili�i yarı�malarına 9 kayakçısıyla katılan

Özel Alev Okulları, 5 madalya kazandı. 

Okul sporlar�n� bu sayfadan takip edebilirsiniz

● Selcan MER CAN KA YA
Siyah-Beyazl� kulüp Kad�köy’de gelece�in

voleybolcular�n� yeti�tirmek için kollar� s�vad�. 
Kulüpten yap�lan aç�klamaya göre, e�itimlerin

Muratpa�a �lkö�retim okulunda yap�laca�� belirtildi.
Okula,1995-2004 do�umlular kay�t yapt�rabilecek.
Voleybol Okulu’nun sorumlulu�unu P�nar Okul ve

Murat Ergün üstleniyor.
�leti�im: 0537 323 68 32 / 0533 686 36 41
e-mail: bjksporokulkadikoy@hotmail.com

Siyah-Beyazl� kulüp Kad�köy’de
voleybol okulu açt�

Özel bir televizyon kanalında yetenek yarı�masına katılarak ilk kez seyirciyle
tanı�an ‘KapKara Show’ ekibi Kadıköy Halk E�itim’de sahne alıyor.

Ka ran l�k la dans eden lerKa ran l�k la dans eden lerKa ran l�k la dans eden lerKa ran l�k la dans eden lerKa ran l�k la dans eden lerKa ran l�k la dans eden ler
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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KADIKÖYLÜ minik izciler çevreye duyarl�l�klar�n� göstermek için
fidan dikti. 2010-2011 E�itim Ö�retim Y�l� �zcilik Çal��ma
Program�'nda yer alan Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü �zcilik
Bölümü ve Kad�köy �lçesi �zci Liderleri'nin koordinesinde “Benim
de bir a�ac�m var” etkinli�i yap�ld�. 23 Mart Çar�amba günü
Üsküdar �evket Aktalay �zci Evi Kamp alan�nda gerçekle�tirilen
etkinlikte, Kad�köy'den 15 izci lideri, 150 izci ö�renci, Üsküdar ve
di�er ilçeleri temsilen ise her ilçeden bir izci ünite liderlerinin ve
ö�rencilerinin kat�l�m�yla 70 adet çam fidan�, 150 adet meyve
fidan� dikimi izci mar�lar� e�li�inde yap�ld�. Fidan dikimine;
Kad�köy Kaymakam� Hasan Karahan,  Kad�köy �lçe Milli E�itim
Müdürü Fer�at Ayar, Üsküdar �lçe Milli E�itim Müdürü �lyas Tekin,
Üsküdar Belediye Ba�kan� Mustafa Kara, Üsküdar Belediye
Ba�kan� Yard�mc�s� M.Hakan Büker, �l �zci Kurulu Ba�kan� Fatih
Sultan Dedeta� ve �lçe �zci Kurulu Ba�kan� Hülya Zaimo�lu kat�ld�.

Minikler fidanı ağaça
dönüştürecekler

Minikler fidanı ağaça
dönüştürecekler

Minikler fidanı ağaça
dönüştürecekler
Minikler fidanı ağaça
dönüştürecekler

Minikler fidanı ağaça
dönüştürecekler

Minikler fidanı ağaca
dönüştürecekler

Benim de bir a�ac�m var

Se mi ha �a kir �s tek Ba r�� Ana oku lu ö� ren ci le ri, 21
�u bat’ta ba� la t� lan “Ha va Ya �a m� Des tek ler” pro -
je si nin so nu cun da yap t�k la r� ürün le ri ta n�t t�. 65 ö� -

ren ci nin ka t�l d� �� son te ma n�n da “a�aç” ol du �u pro je
so nun da mi nik ö� ren ci ler, a�aç fi gür lü ku ra bi ye ler, ti -
�ört ler, bar dak alt l�k la r� ve buz do la b� ya p�� kan la r� yap t� -
lar. Ana oku lu ö� ret men le rin den ve pro je ko or di na tör le -
rin den I��k Er dem li, TE MA Vak f�’n�n pro je ye des tek
ver di �i ni söy le di, “Ö� ren ci le ri mi zin pro je so nun da ya -
p� t�k la r� ürün le ri ai le ler ala rak, TE MA Vak f�’na ba ��� ta
bu lu na cak lar. Ba ��� so nun da al� na cak olan fi dan lar a�a -

ca dö nü �e cek. Pro je ile ö� ren ci le ri mi zi dün ya n�n i� le yi -
�in den ha ber dar ede rek, çev re ye kar �� du yar l� ol ma la r� n�
sa� la ma y� amaç la d�k” de di. 

■ ‘HA VA �Ç�N A�AÇ ÖNEM L�’
I��k Er dem li, “Pro je ile ö� ren ci le ri mi ze ha va n�n

öne mi ni an lat t�k.  Pro je nin ilk te ma s� ha va, ikin ci te -
ma s� ise mev sim ler di. Son te ma da a�aç t�. A�aç te -
ma s� için Tür ki ye’nin or man gra fi �i ni ç� kart t�k. Tür -
ki ye ha ri ta s� üze rin de böl ge le re gö re or man da �� l� -
m� n� gös ter dik. Ha va için a�a c�n ne ka dar önem li ol -
du �u na vur gu yap t�k” di ye ko nu� tu. 

Semiha �akir �stek Barı� Anaokulu ö�rencileri, havayı
desteklemek için a�aç figürlü kurabiyeler, ti�örtler, buzdolabı

yapı�kanları ve bardak altlıkları yaptılar. 
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