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◗◗ Haberi 10. Sayfada

Ça�da� belediyecilik
uygulamalar�n� hayata

geçiren Kad�köy Belediyesi,
Bilgi ��lem Müdürlü�ü

bünyesinde faaliyet gösteren
Ça�r� Merkezi’yle vatanda�lara
yedi gün 08.00-20.00 saatleri

aras�nda hizmet veriyor. 

Çağrı Merkezi
telefonunuzu

bekliyor

Türkiye’nin kaç�rd���
E��T�M PROJES�:

Karikatürist
Cemil Cem

yıllarca
ya�adı�ı

Moda’daki
evinde
ismiyle

ya�atılacak.
● Haberi 5’te

KADIKÖY �skele
Meydanı’nda hizmete
ba�layan mobil nüfus

aracı, nüfus
müdürlü�üne

gitmeden i�lem
yapma kolaylı�ı

sa�lıyor.
● Haberi 3’te

Mobil nüfus hizmeti Kadıköy’de

KADIKÖY Belediyesi’nin ‘Saksısı
Sizden, Çiçe�i Bizden’ kampanyası

sürüyor. Gül da�ıtımı, 16 Nisan
Cumartesi saat 11.00’de Fenerbahçe

Gönüllü Evi’nde, saat 12.00’de de
Özgürlük Parkı’nda yapılacak. ● 5’te

Cemil Cem UNUTULMAYACAK
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

CKM’de Ya�ar Kemal rüzgâr�

◗◗ Haberi 6. Sayfada

Ça�da� belediyecilik anlay���yla
hizmet vermeye 1984'te

‘emekleyen bir bebek’ gibi ba�layan
Kad�köy Belediyesi, 27 ya��na
girdi�i bugünlerde de ritmini

bozmuyor ve bir maraton ko�ucusu
edas�yla yolunda h�zla ilerliyor... 

Kadıköy Belediyesi’nin 27
yıllık geçmi�ine önce meclis

üyesi, sonra ba�kan yardımcısı,
�imdi de ba�kan olarak tanıklık
ve liderlik eden Selami Öztürk,
duygusal ama bir o kadar da

kararlı konu�masında ‘Kadıköy
Belediyesi,  Kadıköylüler’den

aldı�ı destekle bütün sorunları
a�acak’ dedi.
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Cumhuriyet’in en önemli
kazan�mlar�ndan biri olan Köy

Enstitüleri, 17 Nisan’da 71 ya��na
bas�yor. 17 Nisan 1940 tarihinde

3803 say�l� yasayla aç�lan ve
tamamen Türkiye’ye özgü olan bu
e�itim ve ayd�nlanma projesinin

yar�m kalm�� hikâyesi bir gün
tamamlanmay� bekliyor. 

Belgeselci, gazeteci ve yazar
Güne� Karabuda’nın objektifinden,
usta yazar Ya�ar Kemal’in 50 yıllık
serüvenini anlatan foto�raf sergisi

‘Al Gözüm Seyreyle’, 8 Nisan
ak�amı CKM’de açıldı. Ya�ar

Kemal ve Ara Güler’i bulu�turan
sergi açılı�ından sonra gösterilen
‘Yılanı Öldürseler’ filmi için Türkan

�oray, Zülfü Livaneli, Mahmut
Cevher ve film ekibi biraraya geldi.

Kad�köy Belediyesi
27 YA�INDA
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27 YA�INDA

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Kadıköylüler baharı
güllerle karşılıyor
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Pa no yot, Mo da Cad de si’nin renk li si -
ma la r�n dan ve cad de es na f� için adeta
bir mu zip lik kay na �� idi. 

Ki mi ge ce dük kân�n ka p� s� n�n al t�n da
Blö de me ti len to zu dö ker, er te si sa bah
kah ve te miz le nir ken su dök tük çe or ta l�k
mor bir renk al�r, ki mi ge ce kah ve nin ka p� -
s� na as� lan ilân la Pa no yot’un öl dü �ünü, ce -
na ze si nin Ba ha ri ye Cad de si’nde ki Ayi a
Tri ada Ki li se si’nden kal d� r� la ca ��n� et ra fa
du yu rur, da ha ak la ge le bi le cek ne ka dar
a��r ve ya ha fif �a ka var sa hep si uy gu la n�r -
d�. 

Pa no yot ba �� r�r, ça �� r�r, gi der ka ra ko la
�i kâ yet eder, i�i dü zen le yen ler se bü yük bir
zevk le Pa no yot’u ge ri den ge ri ye sey re der ler di. Bu
mu zip lik ler ga li ba Pa no yot’un da bir ya �am �ek li ol -
mu� tu. Olay s�z ge çen gün le ri ya d�r ga d� ��, ne �e siz li -
�in den ve dur gun lu �un dan he men an la �� l�r d�.

6-7 Ey lül olay la r�n dan son ra Pa no yot’a bir sus -
kun luk, bir dur gun luk gel di. �a ka la ra da mu zip lik le re
de al d� r�� et mi yor, Mo da Cad de si’nin bir çok Rum’u

gi bi o da gö çe ha z�r la n� yor du. So nun da
Yu na nis tan’a git ti ve ora da öl dü. 

Pa no yot’un kah ve sin den son ra es ki -
ci Ta ki R� za’n�n dük kâ n� var d�. On dan
son ra da cad de ye di key du ran es ki Ka -
buk lu ce viz ye ni Res sam �e ref Ak dik
So ka �� ge lir. Cad de nin kar �� ta ra f�n dan
bak kal Mus ta fa Ke fe li, ma nav Ar tin C� -
n�z, mas raf ç� As�m’�n dük kân la r�, da ha
son ra da Pa no yot’un “Ode sa La çu na”
isim li mey ha ne si ge lir di. Bu mey ha ne -
nin mü� te ri le ri da ha çok çev re es na f�n -
dan olu �u yor du. Zer za vat ç� Van gel ve
o� lu Di mit ri, ka sap Ale ko La çu no, bak -
kal Pa no yot La çu na’dan son ra Yor gi

Pa çi no’nun i� let ti �i f� r�n yer al� yor du. Os man l� dö ne -
min den kal m�� olan Mo da’n�n bu en es ki f� r� n� bü tün
o ci va ra ek mek ye ti� ti rir di. 

F� r� n�n ya n�n da Ha lil-Hüs nü’nün kö mür cü dük kâ -
n�, onun ya n�n da Vla hos pe rik li kar de� le rin i� let ti �i
ve Ka d� köy’ün ün yap m�� mey ha ne si yer al� yor du.
Pe rik li, ufak te fek, ha re ket li, c� va gi bi bir adam d�.

Kar de �i Vla hos’un ise �i� man, ye rin den kalk mak is -
te me yen ya p� s� ile iki kar de� tam bir te zat te� kil eder,
bu yüz den ola cak ki za man za man sür tü �ür ler di.

Pe rik li’nin mey ha ne si dar, uzun bir dük kân d�.
Ka p� n�n cam la r� üze rin de renk li de sen ler gö rü lür,
içer de sa� l� sol lu kon mu�, üs tü mu �am ba l� se kiz adet
ma sa mey ha ne nin ye gâ ne de ko ru nu olu� tu rur du.
Tez gâ h�n üs tü çin ko kap lan m�� t�. Âdet ol du �u üze re
me ze ler kü çük ta bak lar da çe �it li, fa kat az mikk tar lar -
da ve ri lir, mey ha ne nin ta d� n�n mi de yi dol dur mak la
de �il, iç ki içip, soh bet le ç� ka ca �� ade ta tel kin edi lir di.
Pe rik li’nin mü� te ri le ri ka li te li ve kül tür lü in san lar dan
olu �u yor du. Bu mey ha ne ye ayak ta k� m� n�n gel di �i
hiç gö rül mez di. Pe rik li’nin ilk mes le �i yu mur ta c� l�k -
t�. Mey ha ne ci li �e son ra dan ba� la m��, çok da ün yap -
m�� t�. Pe rik li’ye ya p� lan bir �a ka y� ec za s� Me lih Zi ya
Se zer Bey �öy le an lat m�� t�r:

“�ki ar ka da� Pe rik li’nin mey ha ne si ne gi dip, üçer
ta ne lop yu mur ta is te dik, bir er ta ne si ni ya r� dan �s� r�p
b� rak t�k, di �er le ri nin içi ne ya n� m�z da gö tür dü �ü müz
ki nin so lüs yo nu nu giz li ce �� r�n ga et tik ve çok üz gün
va zi yet te otur ma ya ba� la d�k.

Pe rik li bir kaç ke re ya n� m�z dan geç ti, �üp he len di.
-Me lih Bey, yu mur ta la r� be �en me di niz mi?
-Pe rik li Us ta, de dik, Biz se ni ba ba dos tu bi li riz.

Do� ru su bi ze, bo zuk yu mur ta ve re ce �in ak l� m�z dan
hiç geç me mi� ti.

-Aman Be yim! Yu mur ta lar ta ze dir. 
-Öy ley se �s�r bak!
Pe rik li, te ker te ker hep si ni �s�r d�. Yü zü bu ru� tu.
-Se ne ler ce yu mur ta c� l�k yap t�m; fa kat ilk de fa ac�

yu mur ta gör düm, de di.”
Pe rik li’nin mey ha ne si nin bi ti �i �in de Vla di mi ros

Ta ga ra kis’in ber ber dük kâ n�, onun ya n�n da �l ya ad�n -
da ki Rum’un bak kal dük kâ n� var d�. Son ra dan bu ra ya
bir E�in li yer le� ti. Mo da’n�n hem ko la c� s�, hem de
ütü cü sü olan Dik ran Go gos’un dük kâ n� n� ikin ci bir
ün lü mey ha ne ta kip eder di: Gra ma ti kos Ek sil ya...
Gra ma ti kos’un mü� te ri le ri ge nel ola rak or ta ta ba ka
idi. Fa kat her Rum mey ha ne sin de ol du �u gi bi bu nun
da ken di ne öz gü bir ha va s� var d�. Gra ma ti kos’un
mey ha ne sin den son ra Mo da’n�n me� hur pas ta c� s� �s -
ta su li Av ge ri ros’un pas ta ne si ge lir di.

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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Dr. Müfid Ekdal

PANOYOT’UN KAHVESi

Haz›rlayan: Buket TURAN
KADIKÖY MECMUASI

De �er li tü ke ti ci -
ler;

�i kâ yet le rin yo -
�un la� t� �� ko nu lar -
dan bi ri si de “ka p� -
dan sa t�� lar”...

Bu sa t�� bi çi mi
sa n� r�m Dün ya’n�n
ba� ka bir ül ke sin de
yok! Tü ke ti ci le ri mi -
zin çok al da t�l d� ��
ve  ge nel lik le mal la -
r�n bo zuk, ay�p l�, pi -
ya sa de �e ri nin çok
üze rin de fi yat lar la
sa t�l d� ��, söz le� me -
le rin ya sa ya uy gun
ya p�l ma d� �� bir sa t��
bi çi mi ka p� dan sa t�� lar.

�u s� ra lar da da ha çok ya� -
l� lar üze rin de yo �un la� t� ve
ya� l� la r� m� z�n bir ço �u oku ma-
yaz ma bil me di �i hal de söz le� -
me le re par mak bas t� r� la rak
da hi sa t�� ya p� l� yor. Biz ler “ka -
p� dan sa t�n al ma y�n” di yo ruz.
An cak ba zen bir bo� lu �u nu za
denk ge lip de böy le bir sa t�� la
mal al d�y sa n�z ve ya çev re niz -
de bi ri le ri bu yol la al da t�l d�y sa;

1-Ka p� n� z� ça lan sa t� c� dan
ön ce “yet ki bel ge si” is te me li -
si niz. Çün kü bu �e kil de sa t��
ya pan fir ma la r�n Sa na yi ve Ti -
ca ret Ba kan l� ��’ndan al d�k la r�
bir yet ki bel ge le ri nin ol ma s�
�art t�r. Bu bel ge ler 1 y�l için
ve ri lir. De mek ki sa de ce bel -
ge yi gör mek le ye tin me ye cek
bel ge nin ge çer li olup ol ma d� -
�� na da ba ka ca ��z. (1 y� l�n dol -
mu� olup ol ma d� �� na )

2-Ka p� dan sa t�� lar da tü ke -
ti ci ye “7 gün lük cay ma hak k�”

ta n�n m�� t�r. Do la y� -
s�y la bu 7 gün dol -
ma dan borç lan d� r� c�
her han gi bir bel ge
(se net, mak buz vb.)
im za la t� la maz, her -
han gi bir öde me
yap ma s� is te ni le -
mez, �a yet bel ge im -
za la t�l m�� sa ve ya
pe �i nat ad� al t�n da
pa ra al�n m�� sa ya sal
de �il dir. 

3-Sa t� c� ma l� n� b� -
ra ka cak, söz le� me -
si ni im za la ta cak t�r.
An cak söz le� me ye
tü ke ti ci ken di el ya -

z� s�y la ta rih at ma l� d�r. Ta ri hi el
ya z� n�z la at maz sa n�z sa t� c� ta -
rih k�s m� na  es ki bir ta rih ata -
rak tü ke ti ci nin cay ma hak k� n�
kul lan ma s� n� en gel le mek te dir. 

4-Sa t� c� git tik ten son ra al -
mak tan vaz geç tiy se niz (7 gün
sü re niz var) he men der ne �i mi -
ze ge lip bir ih tar na me çe ke rek
ma l� al mak is te me di �i ni bil di -
re bi lir, mal la r� n� ge ri al ma la r� n�
is te yip, böy le lik le tüm so rum -
lu luk la r� n�z dan kur tu la bi lir si -
niz. Tü ke ti ci le ri miz sa t� c� y� te -
le fon la ara mak ve ya ona ula� -
mak te la �� na dü� me sin ler, zi ra
te le fon la ara d�k la r�n da 7 gün -
lük sü re yi ge çirt mek için sa t� c�
elin den ge le ni yap mak ta, tü -
ke ti ci yi oya la mak ta ve sü re
geç ti �in de de tak sit le ri is te -

me ye ba� la mak ta d�r. Onun
için te le fo na sa r�l mak ye ri ne
mut la ka ih tar na me gön der -
me li yiz. Ba z� tü ke ti ci le ri miz
“Ben ad re se git tim ora da yok -
lar d�, ih tar na me gön der sem
de el le ri ne geç me ye cek ti” gi bi
ge rek çe ler an lat mak ta d�r lar,
bun la ra ge rek yok tur, eli niz de -
ki ad re se bir ih tar na me gön -
der me niz ya sal ola rak ye ter li
olup, ih tar na me nin kar �� ta ra -
f�n eli ne ula ��p ula� ma d� �� n�n
ya sal öne mi yok tur.

5-Ba zen 7 gün lük cay ma
sü re si ge çi ri le bi li yor, tü ke ti ci -
le ri miz ar t�k ya pa cak bir �ey
kal ma d� di ye dü �ün me sin ler,
bu tak dir de de söz le� me de ki
ek sik lik ve ya ya sa ya ay k� r� l�k -
lar ne de niy le yi ne vaz geç me
söz ko nu su ola bi li yor.  (Ör ne -
�in; söz le� me yi im za la t�r ken
söz le� me nin al t� na bir de se -
net ek le yip im za la t� yor lar ve ya
ta ri hi tü ke ti ci el ya z� s�y la at m� -
yor ve ya söz le� me de ya sa n�n
ön gör dü �ü �art lar ol mu yor
ve ya ek sik ya z� l� yor. )

Tü ke ti ci le ri miz böy le bir
al�m-sa t�m yap t�k la r�n da
ma�dur olmamak için bi linç li
dav ran ma l�, bo �u na pa ra öde -
me mek ve za ra ra u� ra ma mak
için mut la ka der ne �i mi zi ara -
y�p da n�� ma al ma l� ve der ne -
�i miz ka na l�y la ih tar na me
gön der me li dir ler. 

Say g� la r�m la.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

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

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

HÜRR�YET GAZETES� - 1965
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�
s tan bul Va li li �i, Ge çi ci Mo bil Nü fus
Mü dür lük le ri olu� tur du. Bu uy gu la -
ma n�n ne de ni yak la �an  se çim ler. Zi ra

Yük sek Se çim Ku ru lu Ba� kan l� ��'n�n al -
d� �� ka ra ra gö re, 12 Ha zi ran 2011 Pa zar
gü nü ya p� la cak 24. Dö nem Mil let ve ki li
Ge nel Se çim le ri'nde oy kul lan mak için
va tan da� la r�n Tür ki ye Cum hu ri ye ti kim -
lik nu ma ra s� ta �� yan nü fus cüz dan la r� n�
ib raz et me le ri ge re ki yor. An cak  �s tan -
bul'da bin ler ce ki �i nin kim lik nu ma ra s�
bu lun mu yor. �� te bu ek sik lik ten yo la ç� -
kan �s tan bul Va li li �i de yak la �an se çim

ön ce si va tan da� la r�n ma� du ri ye ti ni gi der -
mek için ha re ke te geç ti. Bu kap sam da,
Va li lik, T.C. Kim lik Nu ma ra s� ol ma yan
va tan da� lar için  �s tan bul �l Özel �da re si
ta ra f�n dan sa� la nan kay nak ile ha z�r la nan
5 Ge çi ci Mo bil Nü fus Mü dür lü �ü, Ka d� -
köy, Fa tih, Be yo� lu, Ga zi os man pa �a ve
Üm ra ni ye il çe le rin de hiz me te ba� la d�. Bu
mo bil mü dür lük ler, va tan da �a nü fus mü -
dür lük le ri ne git me den ye ni bir kim li �e
ka vu� ma im ka n� su nu yor. Ka d� köy �s ke le
Mey da n�'nda bu lu nan Mo bil Nü fus Mü -
dür lü �ü'nde, T.C. Kim lik Nu ma ra s�'n�n

ve ril me si nin ya n� s� ra y�p ran m�� kim lik
cüz dan la r�n ye ni len me i� lem le ri de ya p� -
l� yor. 12 Ha zi ran'a dek aç�k ka la cak olan
Mo bil Mü dür lük,  sa bah 08.30-12.00 ile
13.00-19.00 sa at le ri ara s�n da hiz met ve ri -
yor. Öte yan dan, �s tan bul'da ki il çe nü fus
mü dür lük le ri, �s tan bul Va li li �i ka ra r�y la,
se çim le re ka dar son da ki ka yo �un lu �u nu
ön le mek için haf ta son la r� da va tan da �a
hiz met ve re cek. 

■ KA DI KÖY’DE 20 B�N K� ��
Ka d� köy'de de yak la ��k 20 bin ki �i nin

nü fus cüz da n�n da TC Kim lik Nu ma ra s�
bu lun mu yor. Ka d� köy �l çe Nü fus Mü dü -
rü Ne ba hat Öz de mir, “Bu va tan da� la r� -
m� z�n ge rek 2011 y� l�n da ya p� la cak mil -
let ve ki li se çim le rin de seç me hak k� n� kul -

la na bil me si ge rek se de ka mu ku rum la r�
ile ger çek ve tü zel ki �i ler den ala cak la r�
hiz met te ak sa m� n�n ol ma ma s� için ge rek -
li ba� vu ru yu yap ma la r� çok önem li” de di.
Öz de mir, ba� vu ru için ge rek li bel ge le ri
�öy le s� ra la d�: 

“Nü fus cüz da n�n da TC. Kim lik Nu -
ma ra s� ol ma yan va tan da� la r� m� z�n, e�er
ikin ci bir kim li �i (ulus la ra ra s� ev len me
cüz da n�, eh li yet, pa sa port, me mur cüz da -
n�, avu kat kim lik kar t�, ba s�n kar t�) var ise
mev cut TC Kim lik Nu ma ra s� ol ma yan
nü fus cüz da n�, ikin ci kim li �i ve son al t�
ay için de çe kil mi� 2 adet fo to� ra f� ile bi -
ze ba� vu ra bi lir ler. �kin ci bir kim li �i ol -
ma yan lar da mev cut TC kim lik nu ma ra s�
ol ma yan nü fus cüz da n�, ma hal le muh tar -
l� ��n dan al� nan Nü fus Cüz dan Ta lep Bel -
ge si ve ikin ci kim li �i ve son al t� ay için -
de çe kil mi� 2 adet fo to� ra f� ile ba� vu ru la -
r� n� ya pa bi lir ler.”

Ka d� köy Be le di ye si'ne KPSS ile
ata nan  6 aday me mu ra or yan tas -
yon (uyum) e�i ti mi ve ril di. Aday

bir me mu run i�e ba� la ma dan ön ce bil me -
si ge re ken tüm ko nu la r� et raf l� ca an la ta -
rak bil gi len me le ri ni ve he ye can la r� n�
yen me le ri ni sa� la mak ama c�y la dü zen le -
nen bu e�i tim de çe �it li ko nu lar ele al�n d�.
Top lan t� da �n san Kay nak la r� ve E�i tim
Mü dür lü �ü E�i tim So rum lu su Sen nur Fil
Ba� tu�, Ka d� köy Be le di ye si'nin ta rih çe -
si ni, ida ri ya p� s� n�, pro je le ri ni, viz yo nu
ve mis yo nu nu; ��-Kur Hiz met So rum lu su
Hü se yin Ut ku De mir, Ka mu Gö rev li le ri
Etik Ku ru lu Ka nu nu'nu, Ka d� köy Be le di -
ye si'nde etik ku ru lun ku rul ma s� n�, etik
dav ra n�� il ke le ri ve ku rum sal kim lik bi -
lin ci ni anlatt�. �n san Kay nak la r� ve E�i -

tim Mü dü rü Nur han Ars lan da be le di ye -
de is tih dam du ru mu nu, norm kad ro uy -
gu la ma la r� n�, gö rev de yük sel me ve un -
van s� nav la r�, öz lük i� lem le ri ni; �ç De ne -
tim So rum lu su Mus ta fa Uzun ise me -
mur la r�n uy ma s� ge re ken ku ral la r�, di sip -
lin i� lem le ri ni, me mu run yar g� lan ma s� n�,
mal bil di ri ve ka mu gö rev li le ri ne ait ya -
sak lar ko nu la r� n� an lat t�. Top lan t� ya ka t� -
lan tüm aday me mur lar da ka mu ku ru lu� -
la r� na kar �� ön yar g� la r� n�n ol du �u nu ama
e�i tim son ra s� bun la r�n  k� r�l d� �� n� söy le -
ye rek mem nu ni yet le ri ni di le ge tir di ler.

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

Ka d� köy Be le di ye si için geç ti �i miz haf ta özel bir haf tay -
d�. Ka d� köy Be le di ye si, 27. ku ru lu� y�l dö nü mü nü,10 Ni san
Cu mar te si gü nü ak�am�, ça l� �an la r� ve dost la r�y la kut la d�. Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le nen ge ce ye ev sa hip li �i
ya pan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, be le di ye nin
27 y�l l�k ça� da� yol cu lu �u nun bir öze ti olan Ba s�n Bü ro su ta -
ra f�n dan ha z�r la nan k� sa film gös te ri sin den son ra sah ne ye gel -
di ve duy gu sal bir ko nu� ma yap t�. Be le di ye nin ku rul du �u 10
Ni san 1984’den bu ya na ya �a nan la r�n h�z l� bir �e kil de göz le ri -
mi zin önün den ge çip git ti �i film de sa lon da ki duy gu do lu at -
mos fe ri art t�r d�. Kay bet ti �i miz ça l�� ma ar ka da� la r� m� z�, he nüz
20’li ya� lar da gir di �i miz be le di ye de dö kü len, be yaz la �an saç -
la r� m� z� dü �ü nün ce duy gu lan ma mak el de de �il do� ru su. Bu
tür kut la ma lar, as l�n da in san la r�n ça l�� t� �� ye ri y�l lar için de na -
s�l be nim se di �i ni, ken di ni zi ar t�k o ai le nin bir par ça s� ola rak
his set ti �i ni zi gös te ri yor. O ge ce sa lo nu dol du ran her kes te ay n�
duy gu lar var d�. Ka d� köy gi bi özel bir il çe de ya �a mak ve Ka d� -
köy Be le di ye si’nde ça l�� mak ger çek ten de bir ay r� ca l�k. 

Ge ce nin öne ç� kan bir di �er özel li �i de Ba� kan Se la mi Öz -
türk’ün bu y�l di �er ku ru lu� y�l dö nüm le rin den bi raz da ha fark -
l� bir ko nu� ma yap ma s�y d�. Ka d� köy Be le di ye si’nin bir ai le ol -
du �u nu vur gu la ya rak ko nu� ma s� na ba� la yan Öz türk, “Ben be -
le di ye nin 27 y�l da ki fa ali yet le rin den de �il, bu fa ali yet le rin te -
me lin de ya tan fel se fe den bah set mek is ti yo rum” de di ve her za -
man bi rin ci ön ce li �i nin top lu ma hiz met ver mek ol du �u nu söy -
le di. Gö re ve gel dik le ri 1994 y� l�n dan iti ba ren ha ya ta ge çir dik -
le ri pro je ler le, de mok ra si ye, hu ku �a, in san hak la r� na say g� l�
bir Tür ki ye he de fi ne des tek ver me ye  ça l�� t�k la r� n� be lir ten Öz -
türk, “Ka d� köy’de Tür ki ye’nin ne re sin de bir so run olur sa ol -
sun tep ki gös te ren du yar l� bir halk var. Be le di ye ola rak bü yük
bir bas k� gö rü yo ruz. Ama ar ka m�z da Ka d� köy lü ler var. Tüm
gü cü mü zü Ka d� köy lü nün inan c�n dan, des te �in den al� yo ruz.
Bu güç le hiç bir �e ye bo yun e� me ye ce �iz, tüm so run la r� a�a ca -
��z” di ye ko nu� tu. Ba� kan Öz türk’ün bu ko nu� ma s�, sa lon da -
ki ler ta ra f�n dan ayak ta al k�� lan d�. 

Bu kut la ma n�n ay r�n t� la r� n� ar ka da �� m�z Gök çe Uy gun, 8.
say fa da yaz d�.

★★★
Geç ti �i miz haf ta Ka d� köy’ün önem li kül tür-sa nat mer kez -

le rin den bi ri ha li ne ge len Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ge -
ne özel bir et kin lik var d�. Türk Ede bi ya t� n�n dua yen isim le rin -
den Ya �ar Ke mal’�n ga ze te ci ve ya zar Gü ne� Ka ra bu da’n�n
ob jek ti fin den fo to� raf la r� n�n yer al d� �� “Al Gö züm Sey rey le”
ser gi si ve ar d�n dan gös te ri len “Y� la n� Öl dür se ler” fil mi ne il gi
bü yük tü. Ya �ar Ke mal’in ay n� ad l� ese rin den uyar la nan fil min
gös te ri mi ne ay n� za man da fil min yö net men li �i ni ya pan si ne -
ma m� z�n ün lü isim le rin den Tür kan �o ray da ka t�l d�. Bu gü zel
ese ri iz ler ken, ak�l la ra “Son za man lar da ne den Türk ede bi ya -
t� n�n ün lü eserle ri, si ne ma ya uyar lan m� yor?” so ru su ge li yor.
Ke� ke bu gü zel eser ler özü ne uy gun ola rak si ne ma fil mi ola -
rak çe kil se, sa k�z gi bi uza t� l�p zor la na rak 100 bö lüm lük di zi
ha li ne ge ti ril me se.... E�er il la da di zi çe ki le cek se mi ni di zi ola -
rak çe ki lip bit se.... Türk si ne ma s�, bu ko nu da önem li bir rol oy -
na ya bi lir. Bu sa ye de dün ya y� te le viz yon dan iba ret sa nan, Türk
ede bi ya t�n dan bi ha ber ba z� genç le ri miz ba z� önem li eser ler den
ha ber dar ola bi lir..... Son y�l lar da ül ke miz de ki tap oku ma ora n�
iyi ce dü� tü, bu nu is ta tis tik ler de bel ge li yor za ten. An cak va him
olan özel lik le genç le rin ne re dey se hiç ki tap oku ma ma s�. He pi -
mi zin ka bul ede ce�i bir ger çek; en çok ki tap oku nan dö ne min
genç lik y�l la r� ol du �u dur., Za man ak�p git tik çe ar tan ha yat yü -
kü ve a��r so rum lu luk lar ne de niy le ne ya z�k ki ki tap oku ma ya
ay r� lan za man aza l�r, bu yüz den ço cuk luk ve genç lik y�l la r�n -
da ne re dey se hiç ki tap oku ma yan bir ki �i nin iler ki ya� lar da ne
ka dar ki tap oku ya ca �� n� in san me rak edi yor. Ney se ko nu yu
iyi ce da ��t ma dan, Ya �ar Ke mal’in ser gi si ve film gös te ri miy le
il gi li ha be ri, Sem ra Çe le bi’nin ka le min den 6. say fa da oku ya -
bi le ce �i ni zi not dü �e lim..

★★★
5. say fa m�z da da Ka d� köy’ün ör nek bir il çe ol du �u nu gös -

te ren bir ha be ri miz var. Mo da’da ça� da� Türk ka ri ka tü rü nün
us ta isim le rin den Ce mil Cem’in ya �a d� �� evin ka p� s� na dü zen -
le nen tö ren le “Mo dern Türk ka ri ka tü rü nün ön cü le rin den Ce -
mil Cem bu ev de ya �a d�” iba re li bir pla ket ko nul du. Cem’in is -
mi ni ta �� yan so kak ta yer alan ta ri hi kö� ke as� lan pla ket, Ka d� -
köy Be le di ye ve Ka ri ka tür cü ler Der ne �i ta ra f�n dan ha z�r lan d�.
Geç mi �i ne say g� du yan, geç mi �i ne sa hip ç� kan ül ke ler de s�k
ya p� lan bu uy gu la ma sa ye sin de ün lü ka ri ka tür cü mü zün ad� ar -
t�k uzun y�l lar ya �a d� �� eviy le öz de� le� mi� ol du. Di le riz, bu
uy gu la ma yay g�n la ��r, �s tan bul gi bi zen gin ta ri hi geç mi �i olan
bir �e hir de kim bi lir böy le ne çok bi na var d�r? Ha be ri, Mus ta fa
Sür me li ha z�r la d�. 5. say fa da oku ya bi lir si niz. 

★★★
4. say fa m�z da si zin de fark et ti �i niz son haf ta lar da ta ma -

men Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri’nin et kin lik le ri yer al� -
yor. Ka d� köy Be le di ye ai le si nin bir par ça s� olan gö nül lü ler her
ge çen gün bü yü yor, da ha et kin ha le ge li yor lar. 

Ay n� za man da ma hal lel le riy le be le di ye ara s�n da bir köp rü
gö re vi ya pan gö nül lü ler dü zen le dik le ri et kin lik ler le ma hal le li -
yi bi ra ra ya ge ti ri yor, önem li bir i�e im za at� yor lar. Gö nül lü ler
o ka dar yo �un ça l� �� yor ki say fa m�z ba zen ye ter siz ka l� yor. Bu
haf ta da Ka d� köy Gö nül lü le ri’nin et kin lik le ri ni 4. say fa m�z da
oku ya bi lir si niz.

★★★
Bu haf ta l�k özet le bu ka dar, ye ni bir haf ta da bu lu� mak di -

le �iy le.....

Kadıköy �skele Meydanı’nda hizmete ba�layan
mobil nüfus aracı, nüfus müdürlü�üne gitmeden

i�lem yapma kolaylı�ı sa�lıyor.

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

Fo to� raf: Mer ve KE ÇE C� O� LU

Aday memurlara
E��T�M

Mi nik ler ga ze te yi çok sev di
Patika Anaokulu’nun 5 ya�

grubu ö�rencileri Gazete
Kad�köy’ü ziyaret etti.

Kad�köy Belediyesi’ndeki
Gazete Kad�köy bürosunu

ö�retmenleriyle ziyaret eden
minikler, gazetecilikle ilgili
ak�llar�na tak�lan sorulara
cevap arad�lar. Miniklerin

merak ettikleri sorular�
arkada��m�z Mustafa Sürmeli
cevaplad�. Meslekleri tan�ma
dersi kapsam�nda gazetemizi
ziyaret eden minik ö�renciler
daha sonra Gazete
Kad�köy’e kendi haz�rlad�klar�
rengârenk te�ekkür belgesini
hediye ettiler.

Mobil nüfus hizmeti
Kadıköy’de

Mobil nüfus hizmeti
Kadıköy’de

Mobil nüfus hizmeti
Kadıköy’de

Mobil nüfus hizmeti
Kadıköy’de

Mobil nüfus hizmeti
Kadıköy’de

Mobil nüfus hizmeti
Kadıköy’de

0 532 522 13 28

Hacettepe
mezunu
tecrübeli  

�NG�L�ZCE
Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim,
Lise, Kolej ve

Üniversite
ö�rencilerine

UYGUN
ÜCRETLE 
�ngilizce

dersi verilir.

�NG�L�ZCE 
ÖZEL 
DERS
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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 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�”, ma hal le sa kin le rin yo �un ka t� l� m�y la de vam
edi yor.

Ça l�� ma lar kap sa m�n da ilk ola rak Ekim
2010 ta ri hin de 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, C böl ge sin de 75 bi na -
n�n ta ra ma s� ya p�l d�. Apart man yö ne ti ci le ri ne
ko nu ile il gi li e�i tim ka t� l�m form la r� ve ril di,
apart man lar dan e�i tim le re ka t� la cak olan ka t� -
l�m c� sa y� s� be lir len di. Daha son ra Ka d� köy
Genç lik Mer ke zi top lan t� sa lo nun da 9 Ni san
2011 Cu mar te si gü nü 13.00-17.00 sa at le ri ara -
s�n da Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma Mü -
dür lü �ü “BAK” e�it men le ri ta ra f�n dan B Böl -
ge si Dep rem Afet ve Acil Du rum Bi linç len dir -
me 2. e�i ti mi ve ril di. Ka d� köy Be le di ye si Çev -
re Ko ru ma Mü dür lü �ü BAK E�it me ni Ha kan
Öz de mir ta ra f�n dan ve ri len “B Böl ge si Dep -
rem Afet ve Acil Du rum Bi linç len dir me E�i ti -
mi”ne; 80 du yar l� ma hal le sa ki ni nin ya n� s� ra
Kent Kon se yi Dep rem Ko mis yo nu Ba� ka n�
Ay kut Da� ye li, Üye Or han �ah baz ile Fe ner -
bah çe Ma hal le si Muh ta r� Se rap Alp Bi lir de
ka t�l d�.

Pro je ye bü yük ka t� l�m gös te ren ma hal le
sa kin le ri, Fe ner bah çe Gö nül lü le ri’nden
“TAG, Yan g�n ve �lk yar d�m” e�i ti mi ta le bin -

de de bu lun du. Önü müz de ki ay lar da bu e�i -
tim ler için de ça l�� ma lar gerçekle�tirilecek. 

C Böl ge si Dep rem, Afet ve Acil Du rum
Bi linç len dir me 3. E�i ti mi de 30 Ni san Cu mar -
te si gü nü 13.00-17.00 sa at le ri ara s�n da KGM
top lan t� sa lo nun da ya p� la cak. 
■ GÖ NÜL LÜ LE R�N NLP SE M� NE R�

NLP uz ma n� ve e�it me ni Cen giz Eren, Fe -
ner bah çe Gö nül lü le ri’ne “NLP Se mi ner Bil gi -

le ri ve NLP Tek nik le ri” ko nu lu bir se mi ner
ver di. 

NLP tek nik le ri ola n� fark et me mi zi sa� la -
ma ya ya ra yan tek nik le ri kap s� yor. Bu gün ile ti -
�im de, rek lam lar da, ak ta r� lan me saj lar da, ka -
mo uyu na ak ta r� lan bil gi ler de, sah ne de ve ya
top lu luk önün de ya p� lan dav ra n�� lar da, bu bil -
gi ler far k�n da ol ma dan ve ya far k�n da ola rak
kul la n� l� yor.

HABER4 15 - 21 N�SAN 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     15 N�SAN – 24 N�SAN 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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   
N�Ç�N MUTLU
OLMALIYIZ? 

Konu�mac�: KASDAV Eski
�kinci Ba�kan� �nal

AYDINO�LU
Tarih: 19 Nisan 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Kriton Curi Park�
Gönüllüleri   

�Ç I�I�IMIZI NASIL
YAKALARIZ?

(Merkez Bilgi Alan� �le
Ortakla�a Düzenlenen Sal�

Konferanslar�) 
Konu�mac�: Nurettin

ERSOY
Tarih: 19 Nisan 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: 

Göztepe Gönüllüleri   
HAYVAN SEVG�S� ve

ÇOCUK
Konu�mac�: Vet. Hek.
�smail KARAKUZEY

Vet. Hek. Sevtap KUTBEK
Tarih: 20 Nisan 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: 19 May�s Kültür
Merkezi

Düzenleyen: 
Göztepe Gönüllüleri   

ÇOCU�UN F�Z�KSEL Ve
C�NSEL TEHD�TLERDEN

KORUNMASI
(Ruh Sa�l��� Merkezi

��birli�i �le)   
Konu�mac�: Dr. Zerrin

B�LGEN
Tarih: 22 Nisan 2011

Cuma
Saat: 10.30

Yer: Ko�uyolu Mah. Evi
Düzenleyen: 

Ko�uyolu Mah. Evi
Gönüllüleri 
● SA�LIK   

PARK�NSON
Konu�mac�: Prof. Dr. Dilek

�nce Günal
Tarih: 19 Nisan 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen:

Suadiye Gönüllüleri   
KAN BA�I�I

(K�z�lay Kan Merkezi
i�birli�i ile) 

Tarih:2 2 Nisan 2011
Cuma

Saat: 10.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Erenköy Gönüllüleri      
SOSYAL ETK�NL�K   
“�L��K�LERDEN
ÇEL��K�LER”

�simli Gençler Tiyatrosu 
Tarih: 16  Nisan 2011

Cumartesi
Saat: 19.00

Yer: Atacan Koleji
Düzenleyen: 

Sahray�cedid Gönüllüleri   
ÇOCUKLARIN

RENKLER�
(Göztepe Gönüllüleri
Çocuk Sanat Atölyesi

Resim Sergisi) 
Tarih: 16-21 Nisan

Cumartesi -Per�embe
Saat: 10.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: 

Göztepe Gönüllüleri   
SAHRAYICED�D
GÖNÜLLÜLER�

TÜRK HALK MÜZ���
KOROSU KONSER�

Koro �efi: Cengiz KUL
Tarih: 18 Nisan 2011

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: 
Sahray�cedid Gönüllüleri   

“ART�Z MEKTEB�”
T�YATRO OYUNU

Tarih: 18 Nisan 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: 

Tiyatro Gönüllüleri   
SEVG� TÜRK MÜZ���
KOROSU KONSER� 

Koro �efi: Fikret
KARAHAN

Tarih: 19 Nisan 2011 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: 
Müzik Gönüllüleri   

23 N�SAN 2011 ULUSAL
EGEMENL�K

Ve ÇOCUK BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 19 Nisan 2011 Sal�
Saat: 14.00
Konu�mac�:

E�itim-Kültür Komitesi
Ba�kan� Ece Olpak

Yer: 
Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Ac�badem Gönüllüleri   
KALKHEDON TÜRK

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

Koro �efi: �nci YAMAN
Tarih: 20 Nisan 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: 

Müzik Gönüllüleri   
“YA�ASIN YA�IYORUZ”

T�YATRO OYUNU
Tarih: 21 Nisan 2011

Per�embe
Saat: 20.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: 
Bostanc� Gönüllüleri
Tiyatro Grubu      
ÇOCUKLARDAN

DÜNYAYA MESAJ VAR
(Göztepe Gönüllüleri
Çocuk Sanat Atölyesi

Çevre Maketleri Sergisi) 
Tarih: 22-29 Nisan 2011

Cuma
Saat: 16.00

Yer: Kozzy Al��veri�
Merkezi Sanat Galerisi

Düzenleyen: 
Göztepe Gönüllüleri   
ZAMAN I�I�INDA

KADIKÖY
(Kar��la�t�rmal� Belgesel

Foto�raf Sergisi) 
Tarih: 22-29  Nisan 2011

Cuma
Saat: 16.00

Yer: Kozzy Al��veri�
Merkezi Sanat Galerisi

Düzenleyen: 
Göztepe Gönüllüleri   

ATATÜRK'ÜN
TORUNLARI

(�lkö�retim çocuklar�na
yönelik Tiyatro, Müzik,
Dans, Animasyon ve
Multivizyon Gösterisi) 
Tarih: 23 Nisan 2011

Cumartesi
Saat: 15.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: 
Göztepe Gönüllüleri      

ÇOCUK �ENL���
KUTLAMASI

(Konserler, Gösteriler ve
Pop �ark�c�s� Berksan

konseri) 
Tarih: 24 Nisan 2011

Pazar
Saat: 13.00

Yer: Kriton Curi Park�
Düzenleyen: 

Sahray�cedid Gönüllüleri,
Kriton Curi Park� Gönüllüri

ve Merdivenköy
Gönüllüleri i�birli�i ile  

● GEZ�
GAP TURU

Tarih: 26 Nisan 2011 Sal�
Hareket Saati: 21.00

Hareket Yeri: 
23 Nisan Park�

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri         

KADIKÖY Belediyesi Sahray�cedid  Gönüllüleri
yo�un bir dönem geçiriyor. 6 y�ld�r Gizem

Ecem Çebi yönetiminde çal��an Sahray�cedid
Gönüllüleri bu y�l da “Kumpas” adl� oyunlar�n�,
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi

Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan sahnesinde
ba�ar�yla sahneledi. Kalabal�k bir seyirci

kitlesinin izledi�i oyunun sonunda bir aç�klama
yapan Gizem Ecem Çebi, “Bu seferki

oyunumuzun fark�, gönüllü gençlerimizle
gönüllü büyüklerimizi birarada oynat�p daha

profesyonel bir oyun ç�karmam�z” dedi. Genç
yönetmen, yazd��� oyunda ayn� zamanda

Konyal� bir hocay� canland�rd�.
KOM�ULUK HAFTASINI KUTLADILAR

Geçti�imiz hafta Sahray�cedid Gönüllü Evi’nde
renkli bir etkinlik vard�. Kom�uluk Haftas�

dolay�s�yla gönüllüler, Sahray�cedidli
kom�ular�n� gönüllü evine ziyaret ettiler.

Gönüllüler, ziyaret s�ras�nda mahallelilere 
hem neler yapt�klar�n� anlatt�lar
hem de ikramda bulundular.

Gönüllülerin bir di�er etkinli�i de Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’le yapt�klar�

kahvalt�yd�. Geleneksel ayl�k kahvalt�ya Ba�kan
Öztürk’ün yan� s�ra gönüllü merkezi yönetim

kurulu üyeleri de kat�ld�.

Gönüllüler
sahneye ç�kt�

ACIBADEM Gönüllüleri Türk Sanat Müzi�i Korosu
üyelerinden Serap Y�ld�r�m ile Ya�ar Ko�, hayatlar�n�

birle�tirdiler. Kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz.

KADIKÖY Belediyesi Merdivenköy
Gönüllüleri’nin K�z�lay Kan Merkezi ile

ortakla�a düzenledi�i Kan Ba���� Kampanyas�,
8 Nisan Cuma günü yap�ld�. 

Merdivenköy Gönüllüleri Ba�kan� Eser
Kömürcü ile Sa�l�k Komite Ba�kan� Gülgün

Baks�, kampanyaya büyük ilgi gösteren
gönüllüler ile çevre halk�na, destek veren Halis
Kurtça Kültür Merkezi sorumlular� �rep Kormaz

ile U�ur Karakad�’ya te�ekkür ettiler. 

Merdivenköy
Gönüllüleri kan verdi

‘Kibrit Kutusundaki Sarıkamış-Sibirya Günlükleri’

Fenerbahçe’de deprem
e�itimi sürüyor
Fenerbahçe’de deprem
e�itimi sürüyor
Fenerbahçe’de deprem
e�itimi sürüyor
Fenerbahçe’de deprem
e�itimi sürüyor
Fenerbahçe’de deprem
e�itimi sürüyor
Fenerbahçe’de deprem
e�itimi sürüyor

�ubat 2010’da
ba�layan ‘Deprem Afet

ve Acil Durum
Bilinçlendirme E�itim

Çalı�maları’,
Fenerbahçe mahalle
sakinlerinin büyük
ilgisiyle sürüyor.

Feneryolu Gönüllüleri Do�a
ve Çevre Komitesi’nin

organize etti�i “Deprem
Bilinçlendirme” paneli, AKUT

Arama Kurtarma Derne�i
tarafından 30 Mart 2011

tarihinde Kozyata�ı’ndaki
Kadıköy Belediyesi  Meclis

binasında yapıldı.
1996 yılından bu yana

“gönüllülük” ve “kar�ılıksız
yardımseverlik” ilkeleriyle

çalı�an AKUT (Arama
Kurtarma Derne�i) afete

dayanıklı bir toplum
olmamıza katkıda bulunmak,
deprem ve deprem ile ilgili bildi�imiz yanlı�ları düzeltmek ve
unutulanları yeniden hatırlatmak amacıyla yaptı�ı e�itimleri
Kadıköy halkı için bir kez daha payla�tı. Depremden en az

zararla kurtulabilmenin önko�ulu, depreme ve onun
meydana getirebilece�i zararlara hazırlıklı olmak ve gerekli

önlemleri önceden almı� olmak. Toplumumuz ne kadar

hazırlıklı olursa
ya�anacak acılar
o kadar azalır.
Bu nedenle hepimiz;
kom�ularımızla,
muhtarlarımızla, ilgili
yerel birimlerimizle
ileti�im halinde olmalı;
çalı�maları takip
etmeli, planlar yapmalı,
e�itimlere, tatbikatlara
katılmalı ve gerekli
önlemleri almalıyız.
�lkyardım e�itimi
almak, küçük
yangınlara müdahale

etmeyi ö�renmek, evimizde, i�yerimizde önlemler almak ve
deprem öncesinde bütün bunları planlamı� olmak çok
önemli. Her konuda oldu�u gibi, deprem zararlarına kar�ı da
bilgimizi payla�mak, gücümüzü birle�tirmek ve önceden
hazırlıklı olmak, deprem sırasında ve sonrasında birçok
hayatın kurtulmasını sa�layacaktır.

AKUT’den bilinçlendirme paneli

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Gö nül lü le ri’nin Muh tar Öz ka ya
Halk Kü tüp ha ne si’nde dü zen le di �i

et kin lik te, M. Fu ad To kat’�n Sa r� ka m��
cep he sin de ya �a d�k la r� n� an lat t� �� “Kib rit
Ku tu sun da ki Sa r� ka m��-Si bir ya Gün lük le -
ri” ad l� eser ta n� t�l d�. 30 ki �i nin iz le di �i et -
kin lik te ko nu� ma c� ola rak gün lük le ri ya y� -
na ha z�r la yan Jack Snow den, ki ta b� ve
olay la r� an la tan bir su num yap t�. 

Gün lük le rin ya za r� M. Fu ad To -
kad’�n ya �a d�k la r� n� bir kib rit ku tu su na
s� �a cak �e kil de ha z�r la d� �� def ter le re
yaz d�k la r� an cak bir bü yü teç yar d� m�y la
oku na bi li ni yor. M. Fu ad To kad’�n �s -
tan bul’dan (8.1.1915) ay r� l� �� n�, Sa r� ka -

m��’a as ker gi di �i ni, esir dü �ü �ü nü, ora -
dan Si bir ya’ya ka dar uza nan yol cu lu �u -
nu, bu ara da ya �a d�k la r� esa ret ha ya t� n�
ve �s tan bul’a dö nü �ü nü (1 Ey lül 1918)
an lat t� �� gün lük ler iki cilt ha lin de bir
kib rit ku tu su na s�� d� r�l m��.

Esa ret al t�n da ya z�l m�� bu gün lük -
ler de Hem Sa r� ka m��-Kaf kas cep he siy -
le il gi li s� ca �� s� ca �� na ya z�l m�� duy gu -
la r� hem de hak k�n da çok az �ey bi li nen
ve unu tu lan Si bir ya’da ki esir as ker le ri -
mi zin ya �a d�k la r� üze ri ne önem li bil gi -
ler içe ri yor. Fu ad To kad ba zen çar p�� -
ma n�n or ta s� na ba zen de mem le ket ten
bin ler ce ki lo met re uzak ta va tan için çar -
pan bir kal bin his le ri ni pay la �� yor.

Geç ti �i miz haf ta Ka d� köy Be le di ye si Eren -
köy Gö nül lü le ri’nin bir di zi et kin li �i var d�.
1 Ni san Cu ma gü nü Eren köy Gö nül lü

Evi’nin re sim e�it men le rin den Feh mi Bil dik ve
kur si yer le ri nin “Renk le rin Dan s�” ko nu lu y�l so nu
ser gi si, Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi Gö nül Ül kü-Ga zan fer Öz can sah ne si fu aye -
sin de aç�l d�. Ser gi nin aç� l� �� kok tey li, Gö nül lü Evi
Ba� ka n� Han dan Be ni ce ve mec lis üye si, es ki ba� -
kan Ay �en Gü rer ta ra f�n dan ya p�l d�. E�it men Feh -
mi Bil dik ser gi le nen su lu bo ya ve ya� l� bo ya re sim -
ler ile ilgili bil gi ver di. Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma
Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu’ndan Nur han Kut man,
es ki da n�� man lar dan Tü lin Er kan ve ku ru cu ba� kan

Ya se min Ba �öz’ün de ka t�l d� �� ser gi 1 haf ta sü rey -
le aç�k kal d�. 

Eren köy Gö nül lü Evi Sa� l�k Ko mi te si ta ra -
f�n dan dü zen le nen sa� l�k se mi ner le ri de sü rü -
yor. �lk ola rak 15 �u bat’ta di ya bet uz ma n� Dr.
Ser pil Boz kurt Do �a nay’�n ka t�l d� �� “7’den
77’ye Obe zi te” ko nu suy la ba� la yan sa� l�k se -
mi ner le ri, 22 Mart’ta uz man Dr. Zu hal Apay d�n
ta ra f�n dan ve ri len “Ka d�n sa� l� ��n da kan ser ris -
ki ve ön lem le ri” ad l� se mi ner le de vam et ti. Sa� -
l�k se mi ner le ri nin so nun cu su Ka d� köy Be le di -
ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi B sa lo nun da
5 Ni san Sa l� gü nü nö ro log Dr. Ye liz �en gül ta -
ra f�n dan ve ril di. “�le ri ya� lar da gö rü len nö rö lo -

jik prob lem ler ve te da vi le ri”
ko nu lu se mi ner, Özel Uni med
Sa� l�k Po lik li ni �i i� bir li �iy le
dü zen le ni yor. 

Eren köy Gö nül lü Evi, bir
yan dan da sos yal yar d�m la r� na
de vam edi yor. Gö nül lü ler son
ola rak Ça nak ka le’de ye ni aç� -
la cak Cum hu ri yet kü tüp ha ne si
için çe �it li ki tap lar ba ��� la d�,
Gü zin Ça k�r ta ra f�n dan da 37
ek ran te le viz yon ba �� �� ya p�l -
d�. 

Erenköy Gönüllüleri yo�un

Dünyaevine girdiler
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Ka d� köy Be le di ye si’nin her y�l ge -
le nek sel ola rak uy gu la d� ��
“Sak s� s� Siz den, Çi çe �i Biz den”

çi çek da �� t�m kam pan ya s� ba� la d�.
Kam pan ya sü re sin ce Ka d� köy lü le re,
bah çe ve bal kon la r� na dik me le ri için 20
bin adet gül da �� t� l� yor. 

�lk kez  11 y�l ön ce ba� la yan ve her
y�l a�aç, gül ve sak s� çi çe �i da �� ta rak
kam pan ya y� sür dü ren Ka d� köy Be le di -
ye si’nin Sak s� s� Siz den, Çi çe �i Biz den
Kam pan ya s�’n�n ilk da �� t� m� Ac� ba dem

Gö nül lü Evi’nde ya p�l d�.  Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün biz zat
da ��t t� �� gül le ri al mak için par ka ge len
ve kuy ruk lar olu� tu ran Ka d� köy lü ler,
Ba� kan Öz türk’ün elin den çi çek le ri ni
ala rak te �ek kür et ti ler.  12 Ni san, 13 Ni -
san ve 14 Ni san ta rih le ri ara s�n da olan
çi çek da �� t� m� na tüm Ka d� köy lü ler co� -
kuy la ka t�l d�. Gül da �� t� m�, 16 Ni san
Cu mar te si sa at 11.00’de Fe ner bah çe
Gö nül lü Evi’nde, sa at 12.00’de de Öz -
gür lük Par k�’nda devam edecek. 

515 - 21 N�SAN 2011HABER

L�ONS 118 Y Anadolu Yakas� Federasyonu, çevre
ad�na önemli bir ad�m att�. Lionlar, geçti�imiz hafta

Ata�ehir’de kendilerine tahsis edilen alana 220 a�aç
diktiler. Park�n aç�l�� kurdelesini Türkiye’yi ziyaret eden
Lions Dernekleri Uluslararas� Ba�kan� Ln. Sid Skruggs,

Konsey Ba�kan� Erim Erinç, Genel Yönetmen Ln. R�dvan
Eyübo�lu ve Uluslaras� Direktörü Ln. Hayri Ülgen birlikte
keserken, kalabal�k bir Lion toplulu�u ve yöre halk� da
oradayd�. Ata�ehir Belediyesi taraf�ndan tahsis edilen

alana a�aç dikip,
konu�ma yapan

Uluslararas�
Ba�kan� Skruggs,

böyle bir alan�
çevreye

kazand�rd��� için
tüm Anadolu

yakas� Lionlar�na
te�ekkür etti ve
“Lionlar�n görevi
insani de�erlerin
yüceltilmesine
öncülük edip,
ihtiyac� olan

herkese hizmet
etmektir” dedi.

Ba�kan Skrugss,
daha sonra yine
118 Y Lionlar�’n�n

yapt�rd���
Engelliler ��

Okulu’nu ziyaret ederek, 100’e yüze yak�n engelli gencin
de�i�ik i� kollar�nda e�itim gördü�ü s�n�flar� dola�t� ve

“Böyle bir e�itim okulu kazand�rd���n�z için hepinizi
candan kutluyorum” dedi. Genel Yönetmen Ln. R�dvan

Eyübo�lu da yararl� olan her projeyi devam
ettireceklerini, e�itime, çevreye ve gençlere çok önem

verdiklerini vurgulayarak, daha nice faydal� projeler
üreteceklerini sözlerine ekledi. Ata�ehir Belediyesi’nin,
Uluslararas� Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakas�

Yönetim Merkezi’ne tahsis etti�i arazide zemin
düzenlemesi yap�l�p, etraf� çitlerle çevrilerek, çevre

sakinlerine nefes alabilecekleri bir alan yarat�ld�.
Park�n  yap�m masraflar�n�n tamam�n� Lions Anadolu

Yakas� dernekleri üstlendi. 

● Mustafa SÜRMEL�

ÇA�DA� Türk karikatürünün en önemli
ustalar�ndan olan Cemil Cem’in ismi geçti�imiz

y�llarda Moda’da ya�ad��� evin bulundu�u soka�a
verilmi�ti. Ancak Cemil Cem’in ikamet etti�i evde,
ünlü karikatüristin burada ya�ad���yla ilgili bir ibare

yoktu. 1937 y�l�nda karikatürist Cemil Cem
taraf�ndan sat�n al�nan, günümüzde ise içinde

antika e�yalar�n yer ald��� Sakl� Kö�k Cafe ad�yla
i�letilen tarihi kö�ke, düzenlenen törenle “Modern
Türk karikatürünün öncülerinden Cemil Cem bu
evde ya�ad�” ibareli bir plaket konuldu. Plaket,

Kad�köy Belediyesi ve Karikatürcüler Derne�i’nin
giri�imiyle haz�rland�. Törene; Kad�köy Belediye
Ba�kan Yard�mc�s� Mustafa Demircan, Kad�köy

Belediyesi Strateji Geli�tirme Müdürü �ule
Onur’un yan� s�ra Karikatürcüler Derne�i

Ba�kan� Metin Peker, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Ba�kan� Orhan Erinç ve Türk

karikatürünün önemli isimleri kat�ld�. Vefat�n�n
61. y�l�nda Cemil Cem’in an�ld��� törende

konu�an Kad�köy Belediyesi Ba�kan Yard�mc�s�
Mustafa Demircan, belediye olarak

Hasanpa�a’da tarihi bir mekânda karikatür
sanat�na önemli hizmetler sunacak bir merkezin

aç�laca��n� belirterek, bu çal��malar
kapsam�nda Türk karikatürüne önemli katk�lar�
olan Cemil Cem’i de unutmad�klar�n� söyledi.

Karikatürcüler Derne�i Ba�kan� Metin Peker ise
konu�mas�nda genç neslin tarihi kö�ke konulan

plaketle Cemil Cem’in ya�ad��� evi ö�renmi�
olaca��n� ifade etti. Plaket, Kad�köy Belediye

Ba�kan Yard�mc�s� Mustafa Demircan, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Ba�kan� Orhan Erinç ve
Karikatürcüler Derne�i Ba�kan� Metin Peker

taraf�ndan çak�ld�. Aç�l�� sonras� ünlü
karikatüristler plaketin önünde hat�ra foto�raf�

çektirdiler. Üst düzey devlet görevinin yan� s�ra
mizah� yaz�yla ileten bir anlay��la karikatürlerini
çizen Cem, devlet adamlar�n� ve yönetimi hiç

sak�nmadan ele�tirdi�i eserleriyle de ad�ndan söz
ettirdi. Cem'in 1909'da yay�mlad��� ads�z bir

karikatür albümü bulunuyor.

Lionlar, Ataşehir’de
A�AÇ D�KT�

Kadıköy Belediyesi’nin ‘Saksısı Sizden, Çiçe�i Bizden’
kampanyası sürüyor. Gül da�ıtımı, 16 Nisan Cumartesi

saat 11.00’de Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde, saat 12.00’de
de Özgürlük Parkı’nda yapılacak.

KAYIP 
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Cemile KAYA

�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

Sahibinden Kad�köy R�ht�m’da sahile

yak�n, Recaizade Sokakta i�yerine

kiral�k 3. kat, 2 büyük oda, mutfak,

banyo, do�algazl�, 700.-TL

Tel.: 05306455857

K�RALIK

KALAMI�’TA BAKIMLI 35 YILLIK

B�NADA KÖ�E DA�RE

4. Kat. 130 m2 1+4

3 ayr� balkon kaloriferli 375.000 TL.

Müracaat tel.: 0530 645 58 57

ACiL iHTiYAÇTAN
SAHiBiNDEN SATILIK

Ömer Ertürk’ü tan�mam�za iki ayd�nl�k
yüzlü insan vesile oldu, Kad�köy Belediyesi
Fenerbahçe Gönüllüleri’nden Ömer ve Ayten
Han�m büromuza gelip heyecanla Ömür
Bey’in maceras�n� anlatt�lar. Uzun bir
uluslararas� diplomasi tecrübesinin aras�na
s�k��t�r�lm�� tarih ilgisi ve yaz�ya yans�m��
hikâyeler. 1944 y�l�nda �stanbul’da do�an
Ömer Ertürk yüksek tahsilini Amerika Birle�ik
Devletleri’nde yapt�ktan
sonra Iowa Devlet
Üniversitesi’nde uzun bir
devre kent ve bölge
planlama profesörü olarak
çal��t�. 1988’den beri
Birle�mi� Milletler
kurumunda görev yapan
yazar birçok ülkenin
kalk�nma faaliyetlerinde
katk�da bulundu. 1999 y�l�nda
Birle�mi� Milletler ad�na
Kosova’ya gitti�inde,
ailesinin kökenini ara�t�r�rken
“Can Yolda�lar�”n� yazmaya
ba�lad�. �ki çocu�u ve bir
torunu olan yazar, “can
yolda��yla” beraber
�stanbul’da ya��yor. Kitap
kö�emizde yazar�n iki
kitab�na yer veriyoruz ve
kendisi ile uzun soluklu bir

sohbette bulu�may� diliyoruz. 
Bir di�er kitab�m�z ise bize �zmir dolu bir

hikâye sunan genç bir �ehir yazar�n�n
kaleminden, Hakan Yaman’dan.

� Derin Nefret
Anzakları Çanakkale Sava��’na Sokan

Komplo'nun Hikâyesi
� Ömer Ertur
� Donki�ot Yayınları
1915 y�l�n�n ilk gününde Avustralya’n�n

Broken Hill kasabas�nda kanl� bir terörist
sald�r� gerçekle�ti. Ertesi günün gazeteleri iki
Türk'ün bir piknik trenine bask�n yap�p
masum sivilleri öldürdü�ünü yazd�. Bu olay
Avrupa cephesi için gönüllü asker toplamakta
zorlanan hükümetin i�ini kolayla�t�rd� ve

binlerce Avustralyal� genç 1.
Dünya Sava��'na kat�lmak ve
bilhassa Çanakkale'de
Türklere kar�� sava�mak için
gönüllü oldu. Çanakkale'ye
sava�maya gelen Anzak
askerleri aras�nda Türklerden
intikam almak arzusuyla
tutu�anlar çoktu. Hâlbuki
Broken Hill olay�n�n Türklerle
hiçbir ilgisinin olmad���
zamanla kesinlik kazand�. Ne
var ki zanl�lar�n olay günü
öldürülmesi ve tüm delillerin
yok edilmesi i�in iç yüzünün
meydana ç�kmas�n� engelledi.
Neredeyse bir as�r boyunca bu
kanl� olay karanl�kta kald�. Ta
ki Ömer Ertür Avustralya'ya
gidip olay�n perde arkas�n�
aç��a ç�kart�ncaya kadar... 

� Can Yolda�ları /
Kosova 1910
� Ömer Ertur 
� Berhem Yayınları
Bu roman, yazar�n dedesinin

ve anneannesinin 1908'deki
evliliklerinden, dedesinin
1922'deki ölümüne dek süren on
be� y�ll�k bir süreci kapsar. Bu
süreçte iki Balkan ve Birinci
Dünya Sava�� dâhil olmak üzere,
Güneydo�u Avrupa pek çok kanl�
olaylara sahne oldu. Bu olaylar
alt� yüz y�ll�k Osmanl�
�mparatorlu�unun sonu olmakla
birlikte Balkanlar’da birçok yeni
ulusun do�mas�na sebep oldu.
Hikâyenin as�l oda�� 1910 y�l�ndaki üç haftal�k
bir zaman dilimidir. O y�l�n ba�lar�nda yazar�n
annesinin Kosova'da do�umu s�ras�nda,
Osmanl� Ordusunda te�men olan
büyükbabas�, Kuzey
Kosova cephesinde
S�rp Milliyetçilerine kar��
sava��yordu. Balkan
sava�lar�ndan önce,
S�rp Milliyetçileri
Kosova'da nüfus
ço�unlu�unu olu�turan
Arnavutlar�n durumunu
dü�ünmeksizin
Kosova'y� be� yüz y�ll�k
Osmanl�
egemenli�inden
ay�rmaya zorluyorlard�.
S�rplar Kosova'ya
hücum ettiklerinde
büyükannem ve yeni
do�mu� bebe�i
Yeniova'dan ayr�lmak
mecburiyetinde kal�rlar.
Onlar k�� ortas�nda
Üsküp'e ula�maya

çal���rken, büyükbabam kuzey
Kosova'da S�rplarla zorlu bir
süvari çat��mas�n�n haz�rl�klar�
içinde çocu�unun do�um
haberini beklemektedir.

� Güz Kokulu Günahlar
� Hakan Yaman
� Do�an Kitap
19. yüzy�lda, �zmir'in

Levanten hayat�nda iz b�rakan
bir a�k ve ihanet öyküsü...  
Hakan Yaman yeni roman�
Güz Kokulu Günahlar'da,
okuru 1870'lerin �zmir'ine, bir
grup �talyan kökenli
Levantenin ç�kt��� s�ra d���
yolculu�a ve bir günlü�ün

sayfalar� aras�na götürüyor. Osmanl�
�mparatorlu�u'nun çökü� belirtilerinin çok
uza��ndaki bu insanlar�n a�k, k�skançl�k,
ihanet ve intikam duygular�yla dolu

serüvenleri, Ege
dekorunda geçen bir
�talyan operas� gibi
etkileyici bir üslup ve
muhte�em bir kurguyla
anlat�l�yor.  ”Tanr�m!
Arkas�ndan kim bilir neler
söylemi�lerdi bu rezaleti
duyan dü�manlar�. Sen
öyle kurumla dola� bakal�m
dünyalar� ben yaratt�m diye
Alfredo Vitelli, demi�lerdi
içlerinden.  Kar�n�, en yak�n
dostun...  Aman Tanr�m bu
olamaz.  Rüya bu, kâbus...
Evet, bir kâbus bu... Bu
dü�ünceler beni bo�acak.
Kaç ki�i biliyor acaba bu
rezaleti? Kaç ki�i?” Yedi
kutsal kilise, üç günahkâr
insan ve bir karars�z
kur�un...

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

CKM’de foto�raf sergisi
Ka d� köy Be le di ye si Su adi ye Gö nül lü

Evi fo to� raf ç� l�k s� n� f� ö� ren ci le ri nin
“Ha yat De tay lar da Sak l� d�r” ko nu lu

fo to� raf ser gi si, 10 Ni san Pa zar gü nü Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde aç�l d�. 

Aç� l� �� Ka d� köy Be le di ye si Su adi ye Gö -

nül lü Evi Ba� ka n� Jü li de Öz den ile kur sun
ö� ret me ni Ay �e Kü çük kurt yap t�. Fo to� raf
ser gi si nin aç� l� �� kur de le ye ri ne fo to� raf fil -
mi ke si le rek ya p�l d�. Su adi ye Gö nül lü le ri
ola rak her y�l böl ge hal k� n�n ih ti yaç la r� do� -
rul tu sun da ho bi atöl ye le ri dü zen le dik le ri ni

söy le yen Gö nül lü Evi Ba� ka n� Jü li de Öz den,
“Fo to� raf ç� l�k atöl ye miz de ki ar ka da� la r� m� -
z� teb rik edi yo rum. Çok gü zel bir i� ba �ar d� -
lar. Ba �a r� la r� n�n bu ser gi ile s� n�r l� kal ma s� -
n� de �il de vam et me si ni di li yo rum. Atöl ye
ça l�� ma m�z bu ser gi ile so na er di. Önü müz -

de ki dö nem ye ni den ta lep ol ma s� du -
ru mun da dü zen le ne bi lir. Gö nül lü
Evi’miz de sa� l�k tan sa na ta bir çok
alan da et kin lik le ri miz olu yor. Her ke si
bek le riz” de di. Fo to� raf Atöl ye si e�it -
me ni Ay �e Kü çük kurt da aç� l�� ta �un -
la r� söy le di: “Fo to� raf gü nü müz de so -
nu ca en ça buk ula �� lan sa nat ol du.
Atöl ye ça l�� ma m� za ka t� lan ar ka da� la -
r� m�z bir dö nem bo yun ca bir yan dan
fo to� ra f�n tek ni �i ni ö� re nir ken bir
yan dan da ser gi ye ha z�r lan d� lar. Atöl -
ye ça l�� ma m�z bu ser gi ile bit ti an cak
ar ka da� la r� m�z fo to� raf yol cu lu �u na
Fo to ame le Fo to� raf Gru bu’nda de -
vam ede cek ler.” 

Ser gi, 16 Ni san Cu mar te si gü nü ne
ka dar Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir.

Karikatürist
Cemil Cem

yıllarca ya�adı�ı
Moda’daki
evinde de

ismiyle
ya�atılacak.

Kadıköy Çarşı,
şenliğe hazırlanıyor

Optimum’da gece alışverişi

KADIKÖY Belediyesi, Kad�köy Tarihi Çar��s� Kültür
ve Dayan��ma Derne�i ve Trinick Organizasyon’un

i�birli�i ile haz�rlanan Kad�köy Çar�� �enli�i 23 Nisan
Cumartesi günü ba�layacak. “Bu Y�l Bahar Kad�köy

Çar�� �enli�i ile Geliyor” slogan�n� ta��yan �enlik,
Tarihi Çar��'s�n�n günden güne ekonomik, fiziksel ve
tarihi de�erini kaybetmeye ba�lamas�yla “yeniden

ya�ama dönmesi” için özellikli ve ayr�cal�kl� kimli�ini
canland�rmay� amaçl�yor. Ba�ta Kad�köylüler olmak

üzere tüm �stanbullular, tiyatro gösterilerinden çocuk
e�lencelerine, müzik dinletisinden jonklör

gösterilerine kadar say�s�z etkinlik ile 29 Nisan’a dek
Kad�köy’ün en büyük �enli�inde e�lenceye

doyacaklar. Tüm gösterilerin ücretsiz olaca�� �enlik
hakk�nda detayl� bilgi için

www.kadikoycarsisenligi.com adresi ziyaret edilebilir. 

16  Nisan 2011 tarihinde �stanbul Optimum Outlet’te
gerçekle�ecek olan �stanbul Shopping Fest

kapsam�ndaki en uzun al��veri� gecesine kat�lacak olan
misafirleri muhte�em etkinlikler ve kampanyalar bekliyor

olacak. 163 ma�aza ve binlerce markas� ile outlet
anlay���n� de�i�tiren, Göztepe E-5 üzerindeki �stanbul

Optimum Outlet, 16 Nisan 2011 tarihinde 10:00- 02:00
saatleri aras�nda senenin en uzun al��veri� gecesinde

�stanbul Shopping Fest’e ev sahipli�i yapacak. 
18 Mart-26 Nisan tarihleri aras�nda sürecek olan 1.

�stanbul Shopping Fest kapsam�nda Optimum Outlet’te
saat 23:00’e dek indirimli al��veri� keyfi devam edecek.

Kad�köylüler bahar�
güllerle kar��l�yor…

Cemil Cem UNUTULMAYACAK
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bü -
yük bir so rum lu luk
ge tir di �i ni an cak bu gün tek rar fil mi
iz le di �in de bü yük gu rur duy du �u nu söy le di.
�o ray ko nu� ma s�n da �un la r� an lat t�: 

“Ya n�m da de �er li ya za r� m�z Ya �ar Ke -
mal otu ru yor. Onun ese ri ni fil me çek mek
ina n�l maz bir �ey. Yö net men lik te id di al� de -
�i lim ama sev gi li ya za r� m�z Ya �ar Ke mal
ba na çok gü ven di. Film den ön ce bir lik te ça -
l�� t�k ve o s� ra da sü rek li ba na ‘bu nu ya pa cak -
s�n, ba �a ra cak s�n’ di ye rek güç ver di. Ko lay
de �il di, ger çek ten bu us ta ya za r� m� z�n ese -
rin den bir film çek mek çok bü yük bir so rum -
lu luk tu.”

Fil min gö rün tü yö net me ni Gü ne� Ka ra -
bu da ise fil min Ya �ar Ke mal gi bi müt hi�
ama bir o ka dar sa de ol du �u nu söy le di. Ka -

ra bu da, za ten çok gü zel olan ese rin, Abi din
Di no, Zül fü Li va ne li, Tür kan �o ray gi bi us -
ta la r�n elin de da ha da gü zel le� ti �i ni be lirt ti. 

■ ‘GÖZ LE R�N B�R ÇI� LIK’
“Y� la n� Öl dür se ler” fil mi nin mü zik le ri ni

ya pan Zül fü Li va ne li de 30 y�l son ra fil mi
tek rar iz le me nin çok he ye can ve ri ci ol du �u -
nu söy le ye rek film de önem li ola n�n tek nik
de �il fil min ru hu ve kal bi ol du �u nu be lirt ti.
Li va ne li �öy le de vam et ti: 

“Y� la n� Öl dür se ler bu nu çok his set ti ren
bir film. Bu fil me yap t� ��m mü zik ler de o ka -
dar be �e nil di ki 1984 y� l�n da Ada al bü mün -

de bu mü zi �e söz ya z�p ‘Göz le rin Bir Ç�� l�k’
�ar k� s� n� or ta ya ç� kar d�k. Ora da ki göz ler de
Tür kan �o ray’�n göz le ri dir.” 

Da ha son ra �o ray ve Li va ne li, “Göz le rin
Bir Ç�� l�k” �ar k� s� n�n bir bö lü mü nü bir lik te
ses len dir di. 

Fil min oyun cu la r�n dan Mah mut Cev her
de ka t� l�m c� lar ara s�n day d�. Cev her, bu film -
de rol al mak tan bü yük gu rur duy du �u nu söy -
le ye rek tüm eme �i ge çen le re te �ek kür et ti.

Söy le �i, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk’ün ka t� l�m c� la ra çi çek sun ma -
s�y la so na er di.

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nin geç ti �i miz
haf ta so nu a��r ko nuk la r� var d�.

Ba� ta us ta ya zar Ya �ar Ke mal ol mak
üze re Ara Gü ler, Tür kan �o ray, Zül fü
Li va ne li gi bi isim ler, Gü ne� Ka ra bu -
da’n�n “Al Gö züm Sey rey le” fo to� raf
ser gi si ve “Y� la n� Öl dür se ler” film gös te -
ri mi için CKM’de Ka d� köy lü ler le bu lu� -
tu. 

Bel ge sel ci, ga ze te ci ve ya zar Gü -
ne� Ka ra bu da’n�n Ya �ar Ke mal ile 50
y�l l�k dost lu �u nun ürü nü olan fo to� -
raf lar dan olu �an “Al Gö züm Sey rey -
le” fo to� raf ser gi si 8 Ni san Cu ma ak -
�a m� dü zen le nen bir kok teyl le aç�l d�.
�s veç’te ya �a yan ve ser gi için �s tan -
bul’a ge len Gü ne� Ka ra bu da’y�, ser gi
aç� l� ��n da dos tu Ya �ar Ke mal de yal -
n�z b� rak ma d�. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün ka t�l d� ��
aç� l�� ta bir de sür priz ko nuk var d�;
Ara Gü ler. Ya �ar Ke mal, Gü ne� Ka -
ra bu da ve Se la mi Öz türk kol ko la ser -
gi yi ge zer ken Ya �ar Ke mal’in çe �it li

dö nem le rin de çe kil mi� ba z� por tre le ri
önün de ba s� na poz ver di ler. Da ha
son ra din len me oda s� na ge çen Ke mal,
Ka ra bu da ve Öz türk’e, us ta fo to  mu -
ha bi ri Ara Gü ler de ka t�l d�. Ser gi ye
zi ya ret çi le rin ve ba s� n�n il gi si de bü -
yük ol du.

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. Ser gi de, Gü ne� Ka ra bu da’n�n
fo to� raf la r� na Ya �ar Ke mal’in me tin -
le ri e� lik edi yor. 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�, 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. “Al Gö züm Sey rey le”
ser gi si 15 Ma y�s’a ka dar CKM’de gö -
rü le bi le cek.

■ ‘EN �Y� F�L M�
BU HA NIM ÇEK T�’

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 9 Ni san Cu mar te -
si gü nü Ya �ar Ke mal’in ese rin den si -
ne ma ya uyar la nan “Y� la n� Öl dür se -

ler” fil mi nin özel gös te ri mi var d�. 31
y�l ara dan son ra be yaz per de de fil mi
tek rar iz le me nin he ye ca n� n� ya �a yan
fil min yö net me ni Tür kan �o ray, gö -
rün tü yö net me ni Gü ne� Ka ra bu da,
ya p�m c� Ab dur rah man Kes ki ner, fil -
min mü zik le ri ni ya pan Zül fü Li va ne -
li ve fil min oyun cu la r�n dan Mah mut
Cev her de Ya �ar Ke mal ile bir lik te
fil mi iz le yen ler ara s�n day d�. Ka d� -
köy lü le rin mer di ven ler de dâ hil sa lo -
nu dol dur du �u, hat ta ayak ta iz le di �i
fil min gös te ri mi nin ar d�n dan, fil me
emek ve ren sa nat ç� lar la söy le �i ya p�l -
d�. 

Yo �un al k�� lar ara s�n da ko nu� -
ma s� na ba� la yan Ya �ar Ke mal, fil min
do� du �u yer olan Os ma ni ye’nin He -
mi te kö yün de çe kil di �i ni vur gu la d�
ve bu ro ma n� fil me dö nü� tür mek için
ne ka dar zor bir sü reç ya �a d�k la r� n�
an lat t�. “Bu fil mi yap mak çok zor ol -
du. Bir ar ka da �� m�z var d� as l�n da o
ya pa cak t� ama ol ma d�. Ben on dan
son ra ‘Bu fil mi kim se ye ver mi yo rum’
de dim” di yen Ya �ar Ke mal, bu fik rin -
den vaz geç me ne de ni ni ise Tür kan

�o ray’� kas te de rek �öy le an lat t�: “So -
nun da bu ha n�m ç�k t� gel di ve bu film
ona yar ol du. En iyi fil mi bu ha n�m
çek ti.”

■ ‘AB� D�N D� NO’NUN
F�L ME KAT KI SI BÜ YÜK’
Fil min ya p�m c� s� Ab dur rah man

Kes ki ner de fil min ya p�m sü re cin de
us ta res sam Abi din Di no’nun bü yük
kat k� s� ol du �u nu be lir te rek �un la r�
söy le di: 

“Bu fil min ya p� m�, Ya �ar a�a be -
yin fil min çe ki miy le il gi li mü sa ade -
siy le ba� la d�. Ya �ar Ke mal ‘Ben bu
fil mi Abi din Di no’ya ver dim. On dan

izin al�n, çe kin’ de di. Abi din Di no o
dö nem Stock holm’de ya �� yor du, Tür -
ki ye’ye ge lip fil mi onun çek me si ni ri -
ca et tim an cak ka bul et me di. Fil mi
çek me mi ze yar d�m c� ola ca �� n� söy le -
di. Son ra s�n da bu fil mi Tür kan Ha -
n�m’�n yö net men li �iy le, di �er sa nat ç�
ar ka da� la r� m� z�n eme �iy le çek tik.
Fil min mon ta j� n�n tü mü nü Stock -
holm’de Abi din Di no ile bir lik te yap -
t�k. Fil min mü zik le ri ni ya pan Zül fü
Li va ne li de dâ hil tüm film eki bi de bu
mon taj ça l�� ma s�n da yer al d�.”
■ ‘BÜ YÜK SO RUM LU LUK VE

GU RUR’
Ka d� köy lü le rin al k�� ve te za hü -

rat la r� ne de niy le bir sü re ko nu� ma s� -
na ba� la ya ma yan Tür kan �o ray ise
böy le bir ese ri fil me dö nü� tür me nin

oli ti ka c� lar, ya ni top lum ha ya t� n�n
yö ne ti ci ak tör le ri gün cel le me� gul -
ler… B� ra k�n uzun va de yi san ki or ta
va de li bi le dü �ün me yi prag ma tik

bul mu yor lar. Bu ba k�m dan kit le den
fark la r� ol mu yor. Ha ya t�n tem po su, in -
san la r�n zih ni ni gün ce le ayar l� yor ve ge -
le cek için uzun erim li dü �ün ce yi dai ma
er te le ti yor. Ar t�k i�, gü nü kur tar mak gi bi
dar bir çer çe ve ye s� k� �� yor. Top lum da
ön cü ol ma s� ge re ken yö ne ti ci elit (?) de
rüz gâ ra ka p� l� yor. Or ta l� �a sa l� nan bir ta -
k�m slo gan la r�n ça� r�� t�r d� �� ‘söz de de -
�er ler’ önü ar ka s� cid di yet le ir de len me -
den sos yal gün de mi i� gal ede bi li yor.

Son za man la r�n ba� l� ca mo da la r�n -
dan bi ri de ye ni bir ‘öz gür lük çü ana ya -
sa’ imal edil me si… El bet bu de mok ra tik
ve öz gür lük çü ana ya sa mu hab be ti ni �s� -
tan la r�n bir bil di �i var d�r. Ama he men -
ce cik bir sap ta ma ve so ru: Aca ba bu -
gü ne ka dar ter si ne bir id di ay la or ta ya
ç� kan; ya ni öz gür lük çü ve de mok ra tik
ol ma yan bir ana ya sa yap ma ya kal k� �an
var m�y d�? Bü tün ya sa lar ve ana ya sa lar
dai ma fev ka la de in san c�l, de mok ra tik,
hür ri yet per ver dü �ün ce ler le sa vu nu lup,
su nul maz m�? Top lum lar çe �it li sos yal
ta ba ka lar dan ve grup lar dan mey da na
gel di �i ne gö re, ya sa ya da ana ya sa y�
kim ler ye ni le mek is ter; onu gö re bil mek
önem li dir. Za ten, bü yük halk kit le le ri nin
iki de bir ana ya sa y� ye ni le mek gi bi bir ta -
lep le ri olup ol ma d� �� da ay r� bir ko nu -
dur.

Gün cel dal ga lan ma la ra dö ner sek,
TBMM’de ik ti dar par ti si nin ön cü lü �üy le
ana ya sa ha z�r l� �� ya p�l d� �� bi li ni yor. Her
ne den se böy le za man lar da ül ke nin var -
l�k l� ke sim le ri nin ku lüp le ri ve ör güt le ri
deh �et li he ye can la n�r lar. Du rum dan gö -
rev ç� kar t�r lar. Her hal de va ta na ve mil le -
te yar d�m ol sun; TBMM’nin üye le ri yo -
rul ma s�n ve ko lay ca bil gi len sin di ye
dok tor re çe te si mi sa li, “gi dip par la men -
to da bun dan yap t� r�n” de me ye ge len
ana ya sa for mül le ri ha z�r la t� ve rir ler…
Tür ki ye’nin ön de ge len i�a dam la r� n�n
der ne �i, geç ti �i miz gün ler de bu ko nu da
öne ri ler ge ti ren bir ya z� l� met ni ba s�n
âle mi ara c� l� ��y la hal ka teb li� et ti. ��in
bu ta ra f� n� ge çe lim. Ne var ki bu ve si ley -
le ku lüp tem sil ci si nin ai le sin den bi ri de
‘yan ürün’ ola rak son de re ce fel se fi (!)
be yan lar da bu lun du. ‘Dev let ve Bi rey’
ko nu lu en te lek tü el bir top lan t� da “bi rey -
le rin mut lu lu �u bö lün me den da ha
önem li” bu yur du. Ya ni dev le tin ve mil le -
tin bö lün mez li �i ni, sö züm ona bi re yin
hak la r� n�n ve yü ce li �i nin kar �� t� ola rak
tak dim et ti. �� te ya z� n�n ba ��n da di le ge -
ti ri len önü ar ka s� dü �ü nül me den, özü nü
kav ra mak s� z�n kul la n� lan mo da kav ram -
la ra ka p�l ma n�n ti pik bir ör ne �i… Fa kat
söz cük o ka dar bü yü lü ki, an la �� lan en -
tel zi hin le re co� ku ve ri yor, esin kay na ��
olu yor… Ol maz m�? 

15. yüz y�l Av ru pa’s�n da ‘bi rey’in
‘öbür dün ya’ya kar �� do �u �u bü tün bir
ede bi yat, dü �ün ce ve sa nat âle mi nin
ye ni len me si ne, de rin lik ka zan ma s� na,
in san ru hu nun ke� fi ne ve öz gür dü �ün -
ce ye, hü ma niz ma n�n yük se li �i ne yol aç -
ma m�� m�y d�? Hey gi di bi rey! Me �er se
al t� as�r son ra, Tür ki ye’de ken di mut lu -
lu �u nun dev let ta ra f�n dan en gel len me -
si ne hâ lâ ma ruz ka l� yor! 

�a ka bir ya na; bu tür yü zey sel dü -
�ün ce ifa de le ri top lu mun bel li ba� l� sos -
yal ku rum la r�n ca, tü zel ki �i lik le rin ce son
de re ce dik kat li ve öl çü lü kul la n�l ma l�;
kit le le ri ters duy gu ve al g� la ra sü rük le -
me me li. Ön cü ro lün de ol ma s� ge re ken
gi ri �im ci ke si min in san la r� (bi rey le ri mi?)
so rum lu luk la r� n� bil me li. Bu bi rey de nen
var l� ��n hak la r� n�n na s�l ka za n�l d� �� n� ve
da ha da önem li si na s�l ko run du �u nu iyi -
ce bir dü �ün me li. He le he le ki min ve ya
ne yin ko ru ma s�y la var ola bil di �i ni hiç
unut ma ma l�… Bi re yin an cak ör güt lü ya -
ni ge li� mi� top lum da var ola bi le ce �i ni;
bir bi linç me se le si ol du �u nu, yal n�z ca
cid di bir hu kuk dü ze nin de ken di ni bu la -
bi le ce �i ni, ya ni ‘bi rey le �e ce �i ni’ ak�l dan
ç� kar ma ma l�… Me se la-me se la; pek
öze ni len ABD’de ‘bi rey’ ve ‘fe de ral hü -
kü met’ ya ni dev let ili� ki le ri nin di sip li ni ni
göz önü ne al ma l�… Söz ge li mi Ame ri -
kan ha yat tar z� ve de �er le ri kar �� s�n da
bi re yin ko nu mu nu ak la ge tir me li. Tür ki -
ye’de ise bi re yin do �um ta ri hi nin 1923
ol du �u nu unut ma ma l�… Bu genç bi re -
yin an cak �u pek �i kâ yet çi olu nan Cum -
hu ri yet re ji mi ve onun mo dern ör güt le -
ni �iy le fi liz le nip ya �a ya bil di �i nin bi lin ci -
ne de sa hip ol ma l�. 

Bi re yin var l� �� dev le te, dev let bi re ye
kar �� fi lan de �il dir. Böy le ka fa ka r� ��k l�k -
la r� na, ta rih sel ve si ya sal bi lin cin ek sik li -
�i se bep olur.

Murat  KATOĞLU

P

Birey ve
Devlet!
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CKM’de Ya�ar Kemal rüzgâr�CKM’de Ya�ar Kemal rüzgâr�CKM’de Ya�ar Kemal rüzgâr�CKM’de Ya�ar Kemal rüzgâr�CKM’de Ya�ar Kemal rüzgâr�CKM’de Ya�ar Kemal rüzgâr�
Belgeselci, gazeteci ve yazar Güne� Karabuda’nın objektifinden, usta yazar
Ya�ar Kemal’in 50 yıllık serüvenini anlatan foto�raf sergisi
‘Al Gözüm Seyreyle’, 8 Nisan ak�amı CKM’de açıldı.
Ya�ar Kemal ve Ara Güler’i bulu�turan sergi
açılı�ından sonra gösterilen ‘Yılanı
Öldürseler’ filmi için Türkan �oray
ve Zülfü Livaneli gibi ünlü
sanatçılar biraraya
geldi.

Foto�raflar:
Gürbüz
ENG�N
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KA DI KÖY’DEN
� OPERA
� Kötülü�ün Döngüsü
�stanbul Devlet Opera ve Balesi, bu
hafta yine farkl� bir yap�tla izleyicisinin
kar��s�na ç�k�yor. ABD’li yazar Henry
James’in hayalet öyküleri dal�nda
klasikler aras�na girmi� olan� eseri “The
Turn of The Screen”, “Kötülü�ün
Döngüsü” ad�yla Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�’nda sahnelenecek.
Sinema filmlerine de konu olmu� yap�t,
piyanist, orkestra �efi ve gelmi� geçmi�
en ba�ar�l� �ngiliz modern dönem
bestecilerden birisi olan Edward
Benjamin Britten taraf�ndan opera haline
getirildi. Britten’in müzi�i ile unutulmaz
bir seyirli�e dönü�en “Kötülü�ün
Döngüsü” ile �stanbullular, ilk kez bir
korku operas� izlemenin ayr�cal���n�
Kad�köy’de ya�ayacak. Ayn� zamanda
�stanbul’da ilk kez bir opera �ngilizce
sahnelenmi� olacak. �ark�lar dâhil bütün
oyun alt yaz�l� olarak sahnelenecek. Bir
hayalet hikâyesi olan “The Turn Of The
Screw”, çocuk tacizi ile ilgili bir hikâye ve
kötü bir sona sahip. Operan�n sahneleni�i
s�ras�nda her enstrüman�n bir “solist”
olmas� da oyuna ayr� bir özellik
kazand�r�yor.  Galas� 16 Nisan Cumartesi
günü saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�’nda yap�lacak olan
Kötülü�ün Döngüsü, 19 Nisan Sal� ve 21
Nisan Per�embe günleri de yine ayn�
saatte izleyiciyle bulu�acak. 
www.sureyyaoperasi.org

� T�YATRO
� Gönlümdeki Osman Hamdi Bey
Kad�köy’ün ilk �ehremini Osman Hamdi
Bey, ölümünün 101. y�l�nda sahnede
an�l�yor. �ehir Tiyatrolar�’n�n sahneye
koydu�u “Gönlümdeki Osman Hamdi
Bey”, Bat�l� anlay��la figürlü resmin ilk
temsilcisi, müzeci, arkeolog ve Sanayi-i
Nefise Mektebi’nin kurucusu Osman
Hamdi Bey’in hayat�n� sahneye ta��yor;
ünlü ressam�n hayat�ndan önemli kesitler
sunarken, onun hiç bilinmeyen yönlerini,
sanatç� ki�ili�ini, aile ya�ant�s�n�,
arkada�l�k ili�kilerini ve a�klar�n� anlat�yor.
Gülsün Siren K�nal’�n yazd���, Engin
Gürmen’in yönetti�i oyun Üsküdar
Musahipzade Celâl Sahnesi’nde 6-17
Nisan 2011 tarihleri aras�nda seyirciyle
bulu�uyor. Oyunda; Asl� Narc�, Ay�en
Çetiner, Tolga Yeter, Engin Gürmen,
Vildan Gürelman, Emre Narc�, Enes
Mazak, Nurseli T�r��kan, Cem Uras,
Ceysu Aygen, Murat Derya K�l�ç, Ya��z
Pala rol al�yor.
� �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
� Ba�ka Kapıya
Ali Erdo�an’�n yeni oyunu “Ba�ka
Kap�ya” Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenmeye devam ediyor. 15 ve 22
Nisan Cuma günü saat 20.30’da
oynanacak oyun, üstat Â��k Veysel’in “�ki
kap�l� bir handa gidiyorum gündüz gece”
dizelerini hat�rlat�r misali insano�lunun
hayat ile ölüm aras�nda geçen süreçte
a��nd�rd��� kap�lar� e�lenceli bir biçimde
anlat�yor. Oyunda Ali Erdo�an ile birlikte
Celal Belgil, Ümmühan K�ldi�, Burcu
Demirkollu, Cihan Bekta� rol al�yor.
www.bmkm.gen.tr
� 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? 15
Nisan Cuma günü saat 20.30’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
� Otobüs
Bir otobüste yolculuk eden on kad�n...
Bayan Kahverengi, Bayan Ye�il, Bayan
Turuncu, Bayan K�rm�z�, Bayan Sar�,
Bayan Mavi, Bayan Pembe, Bayan
Siyah, Bayan Gri, Bayan Beyaz. Hepsi
birbirinden farkl�, hepsi birbirinden renkli.
Hiç hesapta yokken s�rlar�n� ortaya
döküyor, namusu, namussuzlu�u
konu�uyorlar... Tiyatro Bo�aziçi’nin
sahneye koydu�u “Otobüs” 16 Nisan
Cumartesi günü saat 16.00’da Kad�köy

Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Aziz Sen Nesin?
Mizah ustas� Aziz Nesin’in seçme
öykülerinden oyunla�t�r�lan, bol ta�lamal�,
kahkaha yüklü, dansl�, �ark�l� bir kabare!
Rüzgâr Sanat’�n sahneledi�i oyun, 10
ki�ilik bir oyuncu kadrosuyla, canl� müzik
e�li�inde sunuluyor. Seyirci, capcanl� ve
co�kulu bir yap�da, tiyatronun ve güçlü
bir mizah�n tad�n� ç�kar�yor. Aziz Sen
Nesin? 17 Nisan Pazar günü saat
16.00’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. www.kkm.gen.tr
� Midirfillik Oyunu
Midirfillik Oyunu, güncelli�ini y�llarca
yitirmeyecek konular� e�lenceli bir dille
aktar�yor. Kültürel, ekonomik yozla�ma,
hak yiyicilik, doland�r�c�l�k, ars�zl�k, tüketim
ç�lg�nl��� Mehmet Akan’�n kaleminde
toplumsal bir ta�lamaya dönü�mü�.
Geçen sezon seyircisinin be�enisini
kazanan oyun bu y�l da seyircisiyle
bulu�uyor. Enerjik, samimi bir müzikli
komedi. Tiyatro Aç�kça’n�n sahneledi�i
oyunu 19 Nisan Sal� günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyebilirsiniz.
www.bmkm.gen.tr
� Öldün Duydun Mu?
�ntihar etmeyi al��kanl�k haline getiren
‘adam’dan yola ç�karak, 1980 sonras�n�n
arada kalm�� ku�a�� irdelenir ve
kar��m�za; geli�imi trajikomik, finali
oldukça sürpriz bir hikâye ç�kar. Tiyatro
Formül’ün sahneye ta��d��� oyun 20

Nisan Çar�amba günü saat 20.30’da
Kad�köy CKM’de izleyiciyle bulu�acak.
www.ckm.gen.tr
� Alevli Günler 
�stanbul Halk Tiyatrosu’nun be�enilen
oyunu “Alevli Günler” Kad�köylü
tiyatroseverlerle bulu�maya devam
ediyor. Komedi türündeki oyunu Irmak
Bahçeci yazd�, Y�ld�ray �ahinler yönetti.
“Alevli Günler”, Cem Davran, Erkan Can,
Levent Üzümcü, Bahtiyar Engin ve
Tu�çe K�ltaç’� biraraya getiriyor. Oyunda,
Cem Davran, öldükten sonra yak�lmay�
vasiyet eden bir �aman profesörü
canland�r�rken, Erkan Can da pek çok
farkl� rolle kar��m�za ç�k�yor. Hâlâ
izlemediyseniz Alevli Günler, 20 Nisan
Çar�amba günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.
www.istanbulhalktiyatrosu.com
� 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 21 Nisan Per�embe günü
saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� Mah�er-i Cümbü�
Türkiye’de modern do�açlama tiyatroyu
kitlelere sevdirmeyi ba�arm�� olan
Mah�er-i Cümbü�, do�açlama tiyatronun
gösteri biçimlerinden biri olan “Tiyatro
Sporu”nu Türkiye’de ilk defa seyirci ile
bulu�turdu ve bulu�turmaya da devam
ediyor. Mah�er-i Cümbü� 21 Nisan
Per�embe günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.
Keyifli bir ak�am ya�amak isteyenler için!
www.kkm.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, Ece Eri�ti,
Sava� Özdural, Elif �skender, Zafer Diper,
Sezgin Cengiz, Beril Senvarol, Ali �hsan
Bozdemir, Özgür Sa�l�k, Cengiz
Güleryüz, Nazan Diper, Berna Küçüko�lu
ve Kerem Kobanbay oynuyor. Hamxlet,
16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi ve 22 Nisan Cuma günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr

� KONSER
� 2011 �stanbul Liszt Piyano Haftaları 
Genç ku�a��n en ba�ar�l� piyanistlerinden
Özgür Ayd�n dünyan�n en iyi
kemanc�lar�ndan Midori ile Avrupa ve
Amerika’n�n önemli konser salonlar�nda
resitaller veriyor. Ayn� zamanda pek çok
ülkede ba�ar�l� solist kariyerini sürdüren
sanatç� Süreyya Operas�’nda
gerçekle�ecek olan 2011 �stanbul Liszt
Piyano Haftalar� aç�l�� konserinde Franz
Liszt’in büyüleyici derecede romantik ve
�iirsel gezi notlar� olan Années de
Pélerinage isimli 3 albümlük piyano
serisinin ikincisi olan �talya albümünden
çok sevilen Petrarca Sonelerini
seslendirecek. Konserde Liszt’in arkada��
ve tatl� rakibi Frederic Chopin’in yazd���
ve Liszt’in büyük bir keyifle piyanoya
uyarlad��� c�v�l c�v�l Leh �ark�lar� da yer
al�yor. Özgür Ayd�n resitalinde ayr�ca
Johann Sebastian Bach’�n k�sa ve zarif
danslardan olu�an ve çok sevilen 6.
Frans�z Süiti ile Beethoven’in en popüler
piyano sonatlar�ndan olan F�rt�na Sonat�n�
seslendirecek. 18 Nisan Pazartesi günü
saat 20.00’de ba�layacak konserin

biletleri biletix’ten ve mekân gi�elerinden
temin edilebilir. www.liszthaftalari.com
� 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 16 Nisan Pazar günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde.
www.kkm.gen.tr
� Canda� Orkestrası
Canda� Orkestras�, sanatseverleri
popüler opera aryalar�ndan s�ms�cak
Napolitenlere, unutulmaz müzikaller ve
film müziklerinden tutku dolu Latin
�ark�lar ve Türkçe eserlere kadar uzanan
bir yolculu�a ç�kar�yor. Konser 17 Nisan
Pazar günü saat 19.00’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
� Bo�aziçi Musiki Vakfı Türk Müzi�i
Konservatuarı �lkbahar Konseri
Nihavent makam�ndaki eserler, �ef Sözer
Ya�mut yönetimindeki koro ve solistler
Emrah Karaka� ile Melda Akdo�an
taraf�ndan seslendirilecek. �lkbahar�
�ark�larla kar��lamak istiyorsan�z 18 Nisan
Pazartesi günü Kozyata�� Kültür
Merkezi’ndeki bu ücretsiz konseri
kaç�rmay�n. www.kkm.gen.tr
� Bir Modern Zaman Mehtabiyesi
�stanbul Devlet Türk Müzi�i Toplulu�u bir
zamanlar “mehtabiye” ad�yla an�lan
bo�az e�lencelerinden yola ç�karak
olu�turdu�u konser repertuvar�nda
mehtab�n güzelliklerini anlatan �ark�lar
sunacak. Konser bitiminde izleyicilere
“Bir Modern Zaman Mehtabiyesi”
adl� albüm hediye edilecek. Konser,
19 Nisan Sal� günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde.
www.kkm.gen.tr
� KGB ve Konukları
Kür�at Ba�ar (Soprano Saksafon),
Güvenç Da�üstün (Vokal) ve Bilal
Karaman (Gitar)’dan olu�an “KGB”
jazz standartlar�ndan popüler �ark�
ve türkülerimize uzanan bir
repertuvar sunuyorlar. Gruba her
konserinde sürpriz sanatç�lar da
konuk olarak e�lik ediyor. KGB’nin
19 Nisan Sal� günü saat 20.00’de
ba�layacak konserinin konu�u ise Ece
Göksu. Konser, Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
� Akbank Oda Orkestrası
�ef Cem Mansur yönetimindeki Akbank
Oda Orkestras�, viyolonsel virtüözü
Natalia Gutman’�n solist olarak kat�laca��
“Rokoko: Yeni bir Zerafet” isimli bir
konser verecek. 20 Nisan Çar�amba
günü saat 20.00’de Caddebostan Kültür
Merkezi’ndeki konserde J. C. Bach
(1735-1782): �ki orkestra için Konçerto,
Mi majör, J. Haydn (1732-1809): Do
Majör Viyolonsel Konçertosu, P.�.

Çaykovski (1840-1893): Rokoko
Çe�itlemeleri (viyolonsel ve orkestra) ve
M. Ravel (1875-1937): Couperin’in
Mezar� isimli eserler seslendirilecek.
www.ckm.gen.tr
� Borusan �stanbul Filarmoni
�ef Sascha Goetzel yönetimindeki
Borusan �stanbul Filarmoni’nin de
Caddebostan Kültür Merkezi’nde bu
hafta bir konseri var. Borusan �stanbul
Filarmoni’ye viyolonsel sanatç�s� Ça�
Erça� e�lik edecek. Konserde Mozart,
Haydn ve Shubert’in eserleri
seslendirilecek. Konser 18 Nisan
Pazartesi günü saat 20.00’de
ba�layacak. www.ckm.gen.tr
� MSÜ Devlet Konservatuvarı Senfoni
Orkestrası
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvar� Senfoni Orkestras�, 21
Nisan Per�embe günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde ücretsiz bir konser veriyor.
Programda Ravel’in piyano konçertosu,
Rodrigo’nun gitar konçertosu ve Liszt’in
“Les Preludes” Senfonik �iiri bulunuyor. 
www.ckm.gen.tr
� Gülru Ensari Piyano Resitali
Kad�köy Belediyesi 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram� nedeniyle
Kad�köylülere bu özel konseri arma�an
ediyor. Genç piyanist Gülru Ensari bizlere
Mozart, Brahms, Schumann ve O�uzhan
Balc�’n�n eserlerini sunuyor. 22 Nisan
Cuma günü saat 20.00’de Caddebostan
Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak
herkese aç�k olan bu konserde Gülru
Ensari, Mozart’�n ninnilere esin kayna��
olmu� eseri ile Balc�’n�n bebe�i için
besteledi�i parçay� da çalacak.
www.ckm.gen.tr
� Candan Erçetin Anneler Günü
Konseri
Candan Erçetin, Anneler Günü nedeniyle
Bostanc� Gösteri Merkezi’nde
sevenleriyle bulu�uyor. 8 May�s Pazar
günü saat 16.00’da ba�layacak olan
konserin biletleri sat��ta. 
www.bgmonline.net

� SERG�
� Fas, “Ahlan Wa Sahlan”
Foto�raf Sergisi
Zeynep Orhan Targaç, Marake�, Atlas
Da�lar� ve Sahara’ya yapt��� yolculuklar
s�ras�nda çekti�i foto�raflar� bu sergiyle
Kad�köylülerle bulu�turuyor. “Seyahat
foto�raf� olarak gözükseler de, bu
karelerle dünyan�n bu uzak kö�esinden
öyküler anlatmaya çal��t�m.” diyen
Targaç’�n “Ahlan Wa Sahlan” Foto�raf
Sergisi 15-30 Nisan tarihleri aras�nda
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� “Elden Ele” Varto’nun Köylerinden
Çocuk Foto�rafları Sergisi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram� nedeniyle Caddebostan Kültür
Merkezi’nde farkl� bir sergi aç�l�yor. Milli
E�itim Bakanl���’n�n önerisiyle Varto’ya
anaokulu açmak için gezi düzenleyen bir
grubun bu gezi boyunca çekti�i
foto�raflar ve video çekimlerinden olu�an
sergide projeye sponsor olan firmalar da
stantlar açacak. Sergi 20-30 Nisan
tarihleri aras�nda CKM Performansbir
kat�nda izlenilebilir. www.ckm.gen.tr

� Ahmet �ık’ın Objektifinden “Ben
Tanı�ım” Foto�raf Sergisi
Gazeteci, foto�rafç� Ahmet ��k’�n
geçti�imiz hafta Kar�� Sanat’ta aç�lan
‘Ben Tan���m’ isimli sergisi, 16 Nisan
Cumartesi günü Evrensel Sanat
Galerisi’ne ta��n�yor. 22 Nisan tarihine
kadar Evrensel Sanat’ta görülebilecek
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 görülebiliyor. 16 Nisan
Cumartesi günü saat 13.00’te
Galatasaray Meydan�’nda biraraya
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�nda
da Kad�köy’deki çe�itli mekânlar ve
meydanlarda sergilenecek.
Sergi Takvimi:
● 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   Naz�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 9-20 Nisan
günlerinde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� Mesut Eren Ki�isel Gravür Sergisi
Mesut Eren’in ki�isel gravür sergisi 16
Nisan Cumartesi günü Dü� Yolcusu
Sanat Dura��’nda aç�l�yor. Sergi 5
May�s’a kadar görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com
� 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.
� �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

� FOTO�RAF
GÖSTER�S�
� Mavi
Tamer Günal, 19 Nisan Sal� ak�am�
PhotoWorld Foto�raf Merkezi’nin konu�u
olacak. Günal’�n, Marmara, Ege, Akdeniz,
Saroz, Ayval�k, Bodrum, Ka�, Fethiye,
Gökova vb. yerlerde çekilen sualt�
foto�raflar�ndan olu�an Mavi adl� foto�raf
gösterisi ve ard�ndan yapaca�� keyifli
söyle�iye tüm foto�rafseverler davetli.
Gösterinin ba�lama saati 19.30.
www.photoworldfotografmerkezi.com

� SÖYLE��
� Cahit Kayra Söyle�isi
Tarihçi Kitabevi’nin söyle�iler dizisi Cahit
Kayra ile devam ediyor. Son olarak
“Sava� Türkiye ve Varl�k Vergisi” adl� bir
kitab� yay�mlanan Kayra, varl�k vergisi
üzerine Kad�köylülerle söyle�ecek.
Söyle�i 16 Nisan Cumartesi günü saat
15.00’te ba�l�yor.
www.tarihcikitabevi.com
� Cihan Demirci Söyle�i ve �mza Günü
Cihan Demirci, 16 Nisan Cumartesi
günü, Kad�köy’de bulunan Öteki Kültür
Merkezinde, saat 14.00–17.00 aras�nda
Nisan ay� ba��nda yay�mlanan ilk
karikatür albümü "Gereksiz
Taramalardan Kaç�namad�m"� ve di�er
kitaplar�n� imzalayacak, imza sonras�nda
bir mizah söyle�isi gerçekle�tirecek.
www.otekisanat.com

� ETK�NL�K
� Köy Enstitüleri Kurulu�
Yıldönümü Etkinli�i
Cumhuriyet Halk Partisi Kad�köy �lçe
Gençlik Kolu, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Ayd�nlanma Projesi olarak kabul edilen
Köy Enstitülerinin Kurulu�unun 71.
y�ldönümü nedeniyle bir etkinlik
düzenliyor. 17 Nisan Pazar günü saat
15.30’da Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’ndeki etkinli�e
herkes davetli.  www.bmkm.gen.tr

� ÇOCUK
� �ehir Tiyatroları 27. Çocuk �enli�i
�ehir Tiyatrolar� Çocuk Tiyatrosu, 23–30
Nisan 2011 tarihleri aras�nda
gerçekle�tirece�i “27. Çocuk �enli�i”yle
tüm çocuklar� “oyun”a ça��r�yor. “Çocuk
�enli�i” bu y�l, “Benimle Oynar m�s�n?”
temas�yla, �stanbul’un çe�itli
bölgelerindeki sahnelerinde çocuklar�;
oyun gösterimleri, atölyeler ve çe�itli
etkinliklerle bulu�turuyor. Kâ��thane
Sadabad, Kâ��thane Küçük Kemal
Çocuk Tiyatrosu, Gaziosmanpa�a Ferih
Egemen Çocuk Tiyatrosu, Fatih Re�at
Nuri, Ümraniye ve Üsküdar Kerem
Y�lmazer Sahneleri’nde10.00, 11.00,
13.00 ve 15.00 saatlerinde
gerçekle�tirilecek oyun gösterimlerinin
yan� s�ra, �enlik kapsam�nda
gerçekle�tirilen tüm etkinlikler ücretsiz.

www.ibst.gov.tr
� Minik yetenek Bir‘�NC�’
sergisini açıyor!
�ki buçuk ya��ndan beri tutkuyla
resim yapan ve ba�ar�s�yla
ad�ndan söz ettiren �nci
Korkmaz, “Bir’�NC�’ Sergi” ad�n�
verdi�i ilk ki�isel sergisini 15–23
Nisan tarihleri aras�nda Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde aç�yor.
Henüz 6 ya��nda ve ilkokul
birinci s�n�f ö�rencisi olan �nci
Korkmaz; suluboya, akrilik boya,
pastel boya, karakalem, ebru,

kolaj tekni�i ve bask� tekni�ini de
kullanarak ortaya ç�kard��� 35 farkl�
eserini ilk ki�isel sergisinde
sanatseverlerin be�enisine sunacak.
Resim tutkusu ve yetene�i çok küçük
ya�ta ke�fedilen ve MEB Özel Galeri
Ba�ar Uygulamal� Güzel Sanatlar
Merkezi’nde kendini her geçen gün
geli�tiren �nci Korkmaz , 15–23 Nisan
tarihleri aras�nda Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
küçücük ellerin neler ba�arabilece�ini
gözler önüne serecek!
www.kkm.gen.tr

� Ali Baba’nın Çiftli�i
Sar�yer Çocuk Tiyatrosu’nun sahneye
koydu�u “Ali Baba’n�n Çiftli�i” çocuk
oyunu 17 Nisan Pazar günü saat
13.00’te Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi B
Salonu’nda çocuklarla bulu�uyor.
Oyunun konusu �öyle: Hayvanlara iyi
davranan, onlara çok iyi bakan Ali
Baba’n�n Çiftli�i, zalim baron taraf�ndan
ele geçirilmek istenir. Evlerinden ayr�l�p
yollar� Adalet Orman�’da kesi�en ve
Bremen M�z�kac�lar�ndan da tan�d���m�z
kahramanlar�m�z Köpek Bast�r, E�ek Fret,
Kedi Guendillin ve Horoz Tortolini ise Ar�
Maya’n�n liderli�inde Ali Baba’n�n
Çiftli�ini barondan kurtarmak için bir
maceraya at�l�rlar. www.ckm.gen.tr
� Sevgi Çemberi
“Çocuklar�n dü� gücünü harekete geçirir
masallar, kafalar�nda renkli dünyalar
kurmalar�na, hayat� tan�malar�na yard�mc�
olurlar. Öyleyse çocuklar� masals�z
b�rakmamal� ama onlara anlat�lacak,
okutulacak, tiyatroda seyrettirilecek
masallar da hem güzel hem yararl� olmal�.
��te Sevgi Çemberi, çocuklar için özel
olarak yazd���m�z böyle bir masal.
Sevgiden, bar��tan yana bir masal.”
Bizim Tiyatro, Hamxlet’in ard�ndan
çocuklar için de yeni bir çocuk oyunu
sahneliyor: Sevgi Çemberi. Hasan
Erkek’in yazd��� oyunu Faik Üretmen
yönetiyor, genel sanat yönetmenli�ini ise
Zafer Diper yap�yor. Oyunu 16 Nisan
Cumartesi günü saat 13.00’te Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz. www.kkm.gen.tr
� 3. Mini Star Çocuk �enli�i
Kap�lar�n� 3. kez e�lenceye açacak olan
Mini Star Çocuk �enli�i ba�l�yor.
Yar��malar, e�lenceli aktiviteler, sürpriz
ödüller ve gösteriler Mini Star Çocuk
�enli�i’nde. 16 Nisan Cumartesi günü,
11.00-17.00 saatleri aras�nda, �stanbul
The Green Park Hotel Bostanc�’da
gerçekle�ecek 3.Mini Star Çocuk �enli�i,
farkl� anaokullar�n�n gösterilerine sahne
olacak. Anaokulu ö�rencileri,
haz�rlad�klar� gösteriler ve
performanslar�yla izleyenleri �a��rtacak.
0–7 ya� aras�ndaki tüm çocuklar aileleri
ile birlikte kat�l�m gösterebilir.
Tel: 0216 577 41 41

KA DI KÖY DI�INDAN
� SERG�
� Gazhane bu sergide!
ÇEKÜL Vakf�’n�n “�stanbul-Marsilya:
Endüstri miras�n� görünür ve anla��l�r
k�lmak” projesi kapsam�nda foto�raf
sergisi aç�ld�. Kendisi de bir endüstri
miras� olan Kuledibi’ndeki Hamursuz
F�r�n�’nda aç�lan sergide, �stanbul ve
Marsilya kentlerinden 30 endüstri miras�
yap�s�na dikkat çekiliyor. Sanatç� Serkan
Taycan’�n foto�raflar�ndan olu�an
sergide, Kad�köy’deki Tarihi Hasanpa�a
Gazhanesi de bulunuyor. Sergi, 24
Nisan’a dek gezilebilir.

� 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. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
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Bun dan tam 27 y�l ön ce ku rul du �un -
da, ade ta emek le yen bir be bek gi -
biy di Ka d� köy Be le di ye si... Y�l lar

y�l la r� ko va la d�. Ge çen bun ca za man da
kla sik be le di ye ci lik hiz met le ri nin ya n� s� ra
on lar ca ya ra t� c� pro je ye im za at t�. Çok �ey
ya �an d�; mut lu luk lar pay la ��l d�, hü zün ler
sar d� ki mi za man, ac� lar at la t�l ma ya ça l� -
��l d�, umut lar ye �er til di. Ar t�k “ye ti� kin bir
bi rey” olan Ka d� köy Be le di ye si'nin 27. ya -
��, 10 Ni san ak �a m� Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi'nde ger çek le� ti ri len bir da vet ile
kut lan d�. Ge ce ye, be le di ye ça l� �an la r� n�n
ya n�  s� ra gö nül lü ler, Ka d� köy muh tar la r�,
si vil top lum ör güt le ri nin tem sil ci le ri, k� sa -
ca s� tüm Ka d� köy dost la r� ka t�l d�. 

Ge ce nin ba� lan g� c�n da, Ulu Ön der
Ata türk için say g� du ru �un da bu lu nul -
du. Bu say g� du ru �u ay n� za man da, ba� -
ta geç ti �i miz gün ler de yi tir di �i miz be -
le di ye ça l� �a n� Pa �a Ge zer nez din de,
be le di ye ye ve do la y� s�y la Ka d� köy'e
emek ver mi� ama ar t�k ara m�z da ol ma -
yan her kes için di. Da ha son ra k� sa bir
film gös te ri mi bek li yor du CKM'nin bü -
yük sa lo nu nu dol du ran Ka d� köy lü le ri
ve Ka d� köy dost la r� n�. Be le di ye nin ba -
s�n bü ro su ta ra f�n dan ha z�r la nan bu
film, ça� da� be le di ye ci lik an la y� ��y la
ge çen 27 y� l�n k� sa bir öze tiy di. Ka d� -
köy'ün bun dan y�l lar ön ce ki nos tal jik
gö rün tü le riy le aç� lan film de ne ler yok -
tu ki; Ka d� köy 'ün ilk be le di ye ba� ka n�
Os man H�z lan, son ra ki ba� kan Cen giz
Öz yal ç�n ve �im di ki ba� kan Se la mi Öz -
türk'ün gö re ve ge li� le ri, sa nat, kül tür,
e�i tim, sa� l�k, çev re ve da ha birçok
alan da ya p� lan ça l�� ma lar, pro je ler...
K� sa ca s� 1984'te ba� la yan ça� da� ye rel
yö netim yol cu lu �u nun gü nü mü ze uza -
n� ��y d� ak�p gi den gö rün tü ler. Per de ye
bir an Mus ta fa Bal bay ve Tun cay Öz -
kan'�n gö rün tü le ri yan s� d�. �u an ce za -
evin de olan bu isim ler için güç lü bir
des tek al k� �� kop tu sa lon dan. 

■ GÜ CÜ NÜ ÇO CUK LAR DAN
ALI YOR

Bu nos tal jik fil min ar d�n dan, ge ce -
yi dü zen le yen be le di ye eki bi nin ba� ta
Ba� kan Se la mi Öz türk ol mak üze re
tüm ko nuk la ra özel bir sür pri zi var d�.
Sür priz di zi ra da ve ti ye ler de ge ce nin bu
bö lü mün den bah se dil mi yor du. Ka d� -
köy Be le di ye si'nin il çe de ya �a yan ço -
cuk la ra üc ret siz ola rak sa nat e�i ti mi
ver di �i Ço cuk Sa nat Mer ke zi'nin ö� -
ren ci le ri sah ne de ki yer le ri ni al d�. Bel ki
de  ge le ce �in ba �a r� l� mü zis yen le rin den
olu �an Yay l� Çal g� lar Or kes tra s�, mi ni
bir kon ser sun du lar iz le yen le re. Sa lon -
dan yi ne güç lü bir al k�� kop tu. Ar d�n -
dan Ba� kan Öz türk da vet edil di sah ne -
ye. Or kes tra üye si ço cuk lar ise sah ne -
den in me di. Zi ra Öz türk'ün için de,

1984'te Ka d� köy Be le di ye si ku rul du -
�un da, meclis üyesi olarak, diz le ri nin
üs tü nde not tutarak �u an park lar da
olan bank lar da otu ra rak gö rev yap t� ��
za man lar da bir di lek var d�; “Ço cuk lar
sah ne de ol sun, ben öy le ko nu� ma ya pa -
y�m” �� te o ge ce de öy le bir ko nu� ma
yap t� Öz türk. Ko nu� ma s� bir ya n�y la
duy gu do luy du, hat ta ken di si nin de bir
an göz le ri dol du, söz cük ler bo �a z�n da
dü �üm len di ade ta. Ama ay n� za man da
ka rar l� ve inanç l�y d� söz le ri. S�k s�k di -
le ge tir di �i “Ka d� köy Be le di ye si ola rak
biz bir ai le yiz” cüm le siy le ba� la d�, bu
özel  ge ce ye ge len her ke se te �ek kür et -
ti ve ken di de yi �iy le “Be le di ye nin 27

y�l da ki fa ali yet le rin den de �il, bu fa ali -
yet le rin te me lin de ya tan fel se fe”den
bah set ti. 

■ ÖZ TÜRK:
‘BO YUN E� ME YE CE ��Z’
Öz türk, “He de fim hiç bir za man

'ken di mi kur tar mak' de �il di. Öy le ol -
say d� 2 dö nem be le di ye ba� kan l� ��n da,
2 dö nem de par la men to da gö rev ya par -
d�m. Son ra dün ya y� gez me ye ç� kar d�m.
Böy le bir ama c�m hiç ol ma d�. Her za -
man ‘Top lu ma ne ve re bi li rim’i dü �ün -
düm” de di. 1994'de ken di si nin ba� kan -
l� �a gel di �i dö nem de Tür ki ye'nin de
“gen le riy le oy nan ma ya ba� lan d� �� n�”,
ka mu ku rum la r� n�n ra di kal sa ��n eli ne

geç ti �i ni an la tan Öz türk, da ha son ra
ka d�n du yar l� l� �� na te mas et ti �i �u söz -
le ri söy le di; “O dö nem ler de be ni sü rek -
li ka d�n grup la r� zi ya ret edi yor, en di �e -
le ri ni di le ge ti ri yor lar d�. ‘Ne ya pa ca -
��z?’ di ye so ru yor lar d�. Er kek ler, bu
so ru nun ka d�n lar ka dar far k�n da de �il -
di. �� te be ni o sü reç te, 2 ay da zi ya ret
eden 600'ü a� k�n ka d� n�n ön cü lü �ün de
ilk kez ‘Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le -
ri’ni kur duk. 29 Ekim'de ilk kez me �a -
le li yü rü yü� yap t�k. Son ra ki 29 Ekim -
ler de mil yon lar la bir lik te yü rü dük.
Bun lar, ile ri ye dö nük ne gi bi so run lar
ç� ka bi le ce �i ni se zen bir yö ne ti min ha -
re ket le riy di. Ka d� köy her za man için
ül ke nin ne re sin de bir olay olur sa ol sun
olum lu-olum suz ge re ken tep ki yi ver -
me yi bi len bir il çe ol du.”

Se la mi Öz türk, tüm bu ça ba la r�n
bo �a git me di �i ne olan inan c� n� di le ge -
tir di ve “Ama” di ye ek le di; “Ül ke miz
iyi ye git mi yor. Ata türk çü, de mok rat ki -
�i ve ku rum lar yok edil me ye ça l� �� l� -
yor. Fakat bi zim yo lu muz dan dön me -
miz söz ko nu su bi le de �il.” Öz türk, s�k
s�k Ka d� köy Be le di ye si üze rin de ki bas -
k� lar dan ya k�n d�. An cak �u söz ler le bi -
tir di �i ko nu� ma s�, sa lon dan bü yük bir
des tek al k� �� al d�: “Gü cü mü zü Ka d� -
köy lü”nün inan c�n dan, des te �in den al� -
yo ruz. Hiç bir �e ye bo yun e� me ye ce �iz,
tüm so run la r� a�a ca ��z. Burç lar y� k�l -
ma d�k ça, ka le ler fet he di le mez...”

Ka d� köy Be le di ye si ai le si ni, dost la -
r�y la bi ra ra ya ge ti ren bu gü zel ge ce,
�ar k� c� Gü lay'�n ses len dir di �i bir bi rin -
den gü zel tür kü ler le so na er di. 

Kadıköy Belediyesi'nin 27
yıllık geçmi�ine önce
meclis üyesi, sonra

ba�kan yardımcısı, �imdi
de ba�kan olarak tanıklık

ve liderlik eden Selami
Öztürk, duygusal ama bir

o kadar da kararlı
konu�masında ‘Kadıköy

Belediyesi,
Kadıköylüler’den aldı�ı

destekle bütün sorunları
a�acak’ dedi.
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ir ar ka da �� m�n k� z� on ay ön ce ev len mi� ti.
An ne si nin ifa de si ne gö re ge ce le ri nin bü yük
bir bö lü mü tar t�� ma, haf ta son la r� da bu tar -
t�� ma la r�n ya rat t� �� k�r g�n l�k için de ge çi yor -

mu�. Ni �an lan d�k la r� gün den be ri ta n� r�m. Her iki -
si de iyi e�i tim gör mü�, çok ne zih ai le ler için de
ye ti� mi� p� r�l p� r�l genç ler di. Gö nül, bu iki gü zel in -
sa n�n ev li lik le ri nin hu zur, mut lu luk ve se vinç le do -
lu geç me si ni di li yor. An ne si nin is te �i üze ri ne on -
la r� bir pa zar gü nü kah val t� ya da vet et tim. Ev li lik -
le ri nin na s�l sür dü �ü nü sor dum. Ön ce çe kin di ler;
be nim ko nu yu ö� ren di �i mi his se din ce an lat ma ya
ba� la d� lar. An la d� ��m ka da r�y la ya �am la r� n� ze hir
eden, k�r g�n l�k ve tar t�� ma la ra ne den olan �ey, kü -
çük ele� ti ri ler kar �� s�n da ya p� lan sa vun ma lar ve
bu çe ki� me so nu cu or ta ya ç� kan kav ga lar d�.

Genç k�z, ya �am la r� na e�i nin zevk le ri nin ve
be �e ni le ri nin ege men ol du �u nu, ken di fik ri nin hiç
al�n ma d� �� n� söy lü yor du. E�i ise her öne ri si nin
tep kiy le kar �� lan d� ��n dan ve he men cep he al�n d� -
��n dan ya k� n� yor du. Yi ne an lat t�k la r� na gö re hiç bir
tar t�� ma la r� o gün le s� n�r l� kal m� yor mu�; he men
geç mi� te ki olay lar da o tar t�� ma n�n içi ne ka t� l� yor -
mu�. O za man tar t�� ma kav ga ya dö nü �ü yor mu�.
Gör dü �üm ka da r�y la gen ce cik iki in san ge le cek -
le ri ni çok ya ra la ya cak bir al�� kan l�k edin me yo lu -
na gir mi� ler di. Ele� ti ri, sa vun ma ve kav ga…

Ye ni ev le nen çift le rin geç mi� ten ge len ba z�
dav ra n�� la r� ve huy la r� kar �� ta ra fa ters ge le bi lir.
Bun la r� he men ele� tir mek ise di �er ta ra f� sa vun -
ma ya ge çi rir. Ele� ti ri ye ri ne, ra hat s�z l�k ya ra tan
�ey le ri kar �� l�k l� ko nu� mak, ha ta l� ta ra fa du ru mu
fark et ti re rek dü zelt me ve an la� ma yol la r� n� aça -
bi lir. Bir in sa na, “Be nim de fik ri mi, öne ri le ri mi ve
be �e ni le ri mi din le ye bi lir mi sin?” de mek ay r�, “Sen
ken din den ba� ka bi ri ne önem ver me yen bi ri sin”
de mek ay r� so nuç lar ya ra t�r. �ki in san sü kû net
için de kar �� l�k l� ko nu� tuk la r� za man bir bir le ri ne
ne yin do� ru, ne yin yan l�� ol du �u nu an la ta bi lir ler.
Oy sa ki so run lar kar �� l�k l� ko nu� ma ye ri ne sert bir
ele� ti ri ile or ta ya ko nu lur sa kar �� ta ra f� da sa vun -
ma ya geç mek zo run da b� ra k�r. Ses le rin yük sel -
me si ola y� da ha da sert le� ti re bi lir. O za man üze -
rin de du ru lan ola y�n ne ka dar do� ru ve ya ne ka -
dar yan l�� ol du �u öne mi ni yi ti rir. Önem li olan sü -
kû net için de e�i ni zin ne le re k�z d� �� n� ö� ren me ye
ça l�� mak t�r. 

Dav ra n�� la r� n� za ma ze ret bul ma ya ça l�� mak,
sa vun ma ya geç mek ve hak l� ol du �u nu zu ka n�t la -
ma ça ba s� için de ol mak so ru nun özü ne in me ni zi
en gel ler. Bir çok yu va, e� ler so ru nun özü ne in me
ce sa re ti ni gös te re me dik le ri için y� k�l m�� t�r. Bir bir -
le ri ne kar �� aç�k, net, iç ten ol sa lar, hak l� ol ma te -
la ��n dan vaz ge çip i�e ko nu� ma, ay d�n lan ma ve
ay d�n lat ma ça ba s� ile ba� la ma y� pren sip edin se -
ler ev li lik le ri hu zu ra ka vu �ur. E� le rin bir bir le ri nin
duy gu ve dü �ün ce le ri ne önem ver me le ri ili� ki ye
can l� l�k ka tar, güç len di rir, so run la ra çö züm bul ma
umu du nu ar t� r�r.

Ev li lik te e� le rin ken di le ri ni sa vun ma hak la r�
yok tur. Kar �� l�k l� ko nu �a rak fi kir le ri ni an lat ma, ay -
d�n lat ma ve do� ru yu bir lik te bul ma gö rev le ri var -
d�r. Ele� ti ri ye tep ki gös ter mek ve he men sa vun -
ma ya geç mek ele� ti ri len ko nu yu or ta dan kal d�r -
maz. An cak çö zü mü bi raz da ha güç le� ti rir. Ele� -
ti ri ve sa vun ma al�� kan l� �� yer le� tik çe do zu art -
ma ya ve sert le� me ye ba� lar. Ami ya ne ta bir le yüz
göz olur lar. Bir evin için de, hak l�-hak s�z, ye nen-
ye ni len in san la r�n bir ara da ya �a ma s� ili� ki yi bü -
yük öl çü de ze de ler, eri tir, ya va� ya va� tü ke tir.
Ele� ti ri al�� kan l� �� kö tü dür, in san la r� ku sur ara ma -
ya yö nel tir. Gü zel lik le re gö zü ka pa t�r. Sa vun ma
al�� kan l� �� da ha da kö tü dür. �n sa n� sert le� ti rir, ço -
�u za man ya lan la ma ya, suç la ma ya hat ta kar ��
sal d� r� ya geç me ye yön len di rir. 

En a��r ele� ti ri le re da hi, “Hak l� s�n ama….” di -
ye ba� la y�p sü ku net için de ger çek le ri or ta ya koy -
mak ve ko nu� ma or ta m� ya rat mak çok �e yi çö ze -
bi lir, dü zel te bi lir. Ele� ti re rek, sa vu na rak, hak l� ç�k -
ma ya ça l� �a rak, çe ki �e rek hiç bir �e yi dü zel te -
mez si niz. Ken di ni zi hak l� ç� kar mak ye ri ne kar �� ta -
ra f�n fi kir le ri ni ö� ren me ye ça l� �� n�z. Ona önem
ver di �i ni zi, il gi len di �i ni zi gös te ri niz. O si ze aç�l d�k -
ça her iki niz bir den çok �ey gö rür, çok �ey bi lir,
isa bet li çö züm le re ula ��r s� n�z.
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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

Kadıköy Belediyesi 27 yaşında
Ça�da� belediyecilik

anlayı�ıyla hizmet vermeye
1984'te ‘emekleyen bir
bebek’ gibi ba�layan

Kadıköy Belediyesi, 27
ya�ına girdi�i bugünlerde
de ritmini bozmuyor ve bir

maraton ko�ucusu
edasıyla yolunda hızla

ilerliyor...

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü
dü zen le di �i bir di zi et kin lik le Em -
ni yet Te� ki la t�’n�n ku ru lu �u nun

166. y� l� n� kut la d�. Ka d� köy’de dü zen le nen
kut la ma lar kap sa m�n da �e hit po lis ai le le ri
de unu tul ma d�. Ka d� köy Em ni yet Mü dür -
lü �ü’ne ba� l� yö ne ti ci ler ve mül ki amir le rin
de ka t�l d� �� bir ye mek te, Em ni yet Te� ki la -
t�’na y�l lar ca hiz met ve ren, ge rek ti �in de de
ca n� n� ve ren per so nel unu tul ma d�. Haf ta
bo yun ca il çe de dü zen le nen et kin lik ler de de
Em ni yet Te� ki la t�’n�n ku ru lu �u nun 166. y� -
l� n�n kut lan d� �� vur gu lan d�. 
■ BOY DAK TEK TEK �L G� LEN D�

Kut la ma la r�n il ki �e hit po lis ai le le ri
ve te� ki la ta y�l lar ca hiz met ve ren ve
emek li olan men sup lar için dü zen le nen
ye mek ti. Ka d� köy’ün göz de me kân la -
r�n dan �s tan bul Yel ken Ku lü bü res to ra -
n�n da ve ri len ye me �e, ara la r�n da Ka d� -
köy Cum hu ri yet Ba� sav c� s� Ke mal Can -
baz, Emek li Va li ve Em ni yet Mü dür le -
rin den Ce la let tin Tü fek çi, Prof. Dr.
Kork maz Al tu�’un da bu lun du �u seç kin
da vet li ler ka t�l d�. Em ni yet Te� ki la t�’n�n

166. ku ru lu� y�l dö nü mü ne ili� kin bir ko -
nu� ma ya pan Ka d� köy �l çe Em ni yet
Mü dü rü Ha kan Boy dak, Türk po li si nin,
top lu mun gü ven li �i için ge rek ti �in de
ca n� n� se ve se ve fe da ede bi le ce �i ni, bu
u�ur da ken di ni fe da eden per so ne li as la
unut ma ya cak la r� n� söy le di. �e hit po lis
ai le le ri ne ve tüm ka t� l�m c� la ra dü zen le -
nen ye me �e ka t�l d�k la r� için te �ek kür
eden Boy dak, da ha son ra pro to kol de ki
ye rin den kal ka rak, �e hit po lis ai le le ri ve
emek tar per so ne lin bu lun du �u ma sa ya
otur du. Bir sü re on lar la soh bet eden
Boy dak, Em ni yet Te� ki la t�’n�n yö ne ti ci
ko nu mun da bir per so ne li ola rak her za -
man �e hit po lis ai le le ri nin ya n�n da ol du -
�u me sa j� n� ver di. 
■ MES LE �� N�Z LE GU RUR DU YUN

Ye me �e ka t� lan ve yap t� �� ko nu� -
ma da, emek li ol mu� tec rü be li bir yö ne -

ti ci ola rak mes le �i ba ��n da ki em ni yet
men sup la r� na ba z� tav si ye ler de bu lu -
nan Emek li Va li ve Em ni yet Mü dü rü
Ce la let tin Tü fek çi, “Bu gü ne ka dar po -
lis me mu ru hü vi ye ti mi ta �� d�m. Bu nun -
la da gu rur duy dum. Bu mes le �i ya pan
ar ka da� la r�m siz de mes le �i niz le gu rur
du yun” de di. 

Türk po li si ni di �er ül ke po lis le rin -
den ay� ran birçok özel lik ol du �u nu,
Türk po li si nin ge rek ti �in de t�p k� as ker -
ler gi bi va tan için ca n� n� fe da ede bil di -
�i ni ifa de eden Ce la let tin Tü fek çi,
“Türk po li si de dün ya po li si ka li te sin -
de dir ama bu yet mez. Dün ya stan dar d� -
n�n üs tü ne ç�k ma l� d�r” di ye ko nu� tu.

Ko nu� ma s�n da Ka d� köy �l çe Em ni -
yet Mü dü rü Ha kan Boy dak’� ça l�� kan -
l� ��, dü rüst lü �ü ve at�l gan l� ��y la çok
sev di �i ni be lirt me den geç me yen Tü -
fek çi, �e hit le ri as la unut ma ya cak la r� n�
ifa de et ti. Ye mek te �e hit po lis ai le si ya -
k�n la r� ve emek tar per so nel de duy gu la -
r� n� di le ge ti ren ko nu� ma lar yap t�.

Kut la ma lar kap sa m�n da Pa zar gü -
nü de em ni yet men sup la r� n�n ka t�l d� ��
kah val t� l� bir Bo �az tu ru dü zen len di.

Erenköy Kız Lisesi öğrencileri ‘Kadına Şiddet’i irdeleyecek
Kurulu�unun 100. yılını kutlayan

Erenköy Kız Lisesi'nin tiyatro
kulübü ö�rencileri, Enis ve

Seren Fosforo�lu yönetiminde
Türkiye'ye ve kadına yönelik bir

kabare sahneleyecekler.
Tiyatro haftası sebebiyle okulun

ö�rencileriyle bulu�an Enis ve
Seren Fosforo�lu, “Tiyatro'nun

ya�amımızdaki önemi ve
gereklili�i” konulu bir söyle�i

yaptılar. Erenköy Kız Lisesi'nde
okul müdürünün de önemli
katkılarıyla gerçekle�tirilen

e�itsel ve sanatsal
çalı�malardan duydu�u sevinci
dile getiren Enis Fosforo�lu, bu

nedenle sık sık okulu ziyaret
etti�ini belirtti. Söyle�inin
sonunda ö�rencilerin sorularını
da cevaplayan baba-kız,
Erenköy Kız Lisesi ö�rencilerini
tanıdıktan sonra gençlikten
yana umutlarının daha da
arttı�ını belirttiler. Okulun
yetenekli ö�rencilerinin
olu�turdu�u tiyatro kulübüyle
hazırlayacakları kabarenin
büyük ses getirece�ini belirten
Enis ve Seren Fosforo�lu,
“Özellikle son dönemde artan
kadınlara yönelik �iddeti, bir de
ö�rencilerin gözüyle
irdeleyece�iz” dediler.

Kurulu�unun 166. yılını
kutlayan Emniyet

Te�kilatı, Kadıköy’de de
�ehit polis aileleri için bir

yemek düzenledi.  

Em ni yet
Te� ki la t� 166 ya ��n da
Em ni yet
Te� ki la t� 166 ya ��n da
Em ni yet
Te� ki la t� 166 ya ��n da
Em ni yet
Te� ki la t� 166 ya ��n da
Em ni yet
Te� ki la t� 166 ya ��n da
Em ni yet
Te� ki la t� 166 ya ��n da
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Sevgili okurlar.. Sizlerle
bu hafta uzaklara de�il

de, ilçemizdeki bir
mekâna gidiyoruz.
Kad�köy’ün eski bir

mahallesi olan
Ac�badem’e... Ac�badem,

Kad�köy’ün en gözde
semtlerinden biridir.
Modern geli�imiyle

ça��m�za ayak uyduran bu
semt; geni� bir caddeyle,

�stanbul’un balkonu
say�lan Çaml�ca tepesine
ba�lan�r. Bu geni� cadde
öylesine geli�mi�tir ki, her

sektörden önemli
markalar bu caddede
�ube açma yar���na

girmi�ler.. �irin kafeler,
restoranlar, son

dönemlerde say�lar� artan
giyim ma�azalar�yla c�v�l
c�v�l bir caddedir Ac�badem Caddesi..
Bu caddede art�k klasikle�mi� olan bir

restoran vard�r; ÇANAK KEBAP
KATMER.... Y�llard�r bu caddede yöresel
lezzet da��tan Çanak asl�nda bilinen bir
yerdir, Kad�köy’de oturan hemen hemen
herkes mutlaka Çana�a gitmi�tir. Ayr�ca

Çana��n ünü kar�� yakaya ve civar
bölgelere de yay�ld���ndan, yer

ay�rtmadan gitmek mümkün de�il. Büyük
�irketler yurt d���ndan veya �ehir d���ndan

gelen konuklar�n� Çanak’ta a��rlamay�

tercih ediyor. Çanak, lezzet
kalitesine önem verdi�i gibi
gelen mü�terisinin konforlu

hizmet almas�na da çok
önem veren bir yerdir. Her

sene mekân bir yenilik
yapar. Salonun

sandalyelerinden tutun
duvardaki yöresel

objelerine kadar her �eyini
yeniler. Her baharda
yenilenmi� bir Çanak
görebilirsiniz. Çanak
yüksek talebe cevap

verebilmek için bir �ube de
Kozyata��’nda açm��t�r.

Tek merkez mutfak tekni�iyle ayn�
lezzetleri oradaki salonunda da sunar.
Yöresel anlamda en çok çe�itle hizmet
veren Çanak’ta, her gün 100 ayr� lezzet

haz�rlan�r, çe�itli otlardan çorbalar,
yuvalama, sarmalar vs. yan� s�ra tüm et
ve kebap çe�itlerinin en iddial� ustal���

burada sergilenir. Hele bir katmer tatl�s�
vard�r.. �nan�lmaz bir lezzettir... Her

meyvenin �erbetini kendileri haz�rlay�p
sunarlar.. Tatl� çe�itleri de göz kama�t�r�r..

Ama ben burada size sadece bu

mevsimde yiyebilece�iniz, ömrü
çok az süren iki çe�it kebap

lezzetinden bahsedece�im.
BU �K� LEZZET

KAÇMAZ...
Yenidünya kebab�....

Keme kebab�.. Bu iki
kebab�n mevsimi

bitmeden mutlaka
tad�n diye

dikkatinizi Çana�a
çekmek istedim..

Bu iki lezzeti ba�ka
bir yerde

bulabilece�inizi
zannetmiyorum çünkü.
Asl�nda; Çanak özellikle
Gaziantep yöresine a��rl�k
vererek Güneydo�u yöresinin

tüm lezzetlerini ustal�kla
haz�rlay�p sunuyor. Baharatlardan

tur�ulara, meyve �uruplar�ndan yöresel
otlara kadar her �eyi Güneydo�u’dan

bizzat  getiriyor. Örne�in Keme mantar�n�
Halep’ten getirtiyor.. Çok özel bir mantar

olan Keme, yerin alt�nda yeti�iyor ve
toplamas� çok zor olan, son derece �ifal�

bir bitki.. Yenidünya bildi�imiz Malta
eri�i... Malta eri�inin kebab� m� olur

diyebilirsiniz belki... Hem de nas�l olur...
Eri�in mayho�lu�uyla kebab�n tat

uyumunu mutlaka deneyin diyorum..
Böyle bir lezzet armonisi olamaz..

Muhte�em... Tarifini neden
yazmad���m� sorabilirsiniz ama

ben size cevap
veremeyece�im..

Ustam izin vermiyor
ne yapabilirim. O da
onun meslek s�rr�..

Biz en iyisi
üzümünü yiyip

ba��n�
sormayal�m...

Bu e�siz lezzetleri
sunan mekân�n sahibi

Mustafa Bey’le

konu�uyoruz;
"Ben onüç ya��ndan beri mesle�in
içindeyim.. Gaziantep’te babam�n
yan�nda ba�lad�m, mesle�imde

yo�ruldum. Tüm inceliklerini ezberledim
art�k” diye söze ba�lad�. 60 personelin
çal��t��� bu mekânda Mustafa Bey her

gün mutfa�a giriyor ve diyor ki; "Ben her
gün mutlaka bir iki yeme�i bizzat kendim

yapar�m yoksa içim rahat etmez.."
Mustafa Bey, birçok önemli restoranlar�
markala�t�ran bir isim. Y�llar sonra kendi

mekân�n�

açmaya karar vermi� ve �imdi iki �ube ile
100’ün üstünde personeliyle kendi
mekân�n� markala�t�rm�� durumda.

Salona girdi�inizde orada çal��an biriymi�
gibi kar��l�yor sizi. Öylesine mütevaz�

öylesine içten biri ki.. Belki de ÇANAK'�n
fark�n�n püf noktas� bu.... 

Haydi kom�umuz ÇANAK KEBAP'a
gidelim. Keme kebab�n�, Yendünya

kebab�n� tatmay� kaç�rmayal�m...
Katmer tatl�s�n� da unutmayal�m... 

Afiyet olsun...
Tel: Acıbadem Caddesi-No: 115

Tel.: 0216 325 22 34
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Kadıköy’de yöresil lezzet denilince akla gelen ilk yerlerden olan
Çanak Kebap’ta, sadece bu dönem yiyebilece�iniz Keme kebabını

ve Yenidünya kebabını tatmayı unutmayın….

● SUCHER PUNC
� Yönetmen: Zack Snyder
� Oyuncular: Emily Browning,
Abbie Cornish, Jena Malone,
Vanessa Hudgens, Jamie Chung

“Sucker Punch” genç bir k�z�n
karanl�k gerçeklerden kaç�p,
hayal dünyas�nda
özgürle�mesinin destans�
hikâyesini anlatan fantastik bir
aksiyon filmi. Zaman ve mekân
s�n�rlamas� olmadan, zihninin
derinliklerinde her yere gidebilir,
�nan�lmaz maceralar ya�ayarak,
hayal ile gerçek aras�ndaki çizgiyi
yok edebilir. Kendi iste�i d���nda
bir yere kitlendi, ama Babydoll
(Emily Browning) hayatta kalma
iste�ini kaybetmedi. Özgürlü�ü
için sava�maya kararl� bir �ekilde,
dört k�z�-Dobra Rocket (Jena
Malone), �ehirli Blondie (Vanessa
Hudgens), �iddetle Sad�k Amber
(Jamie Chung) ve �steksiz Sweet
Pea (Abbie Cornish)-birle�meye
ve kötü kaderlerinden ve onlar�
tutsak tutan Blue (Oscar Isaac),
Madam Gorski (Carla Gugino) ve
Kumarbazdan (Jon Hamm)
kaçmaya ikna eder. Babydoll
ba�ta olmak üzere, k�zlar
kendilerini samurai
sava�ç�lar�ndan y�lanlara kadar,
s�n�rlar� olmayan fantastik bir
sava�ta bulurlar. Hayatta
kalabilmek için nelerden

vazgeçeceklerine karar vermek
zorundalard�r. Ama bir
büyücünün yard�m�yla, inan�lmaz
yolculu�un sonunda-e�er ba�ar�l�
olurlarsa-özgür olacaklard�r.
● LONDON BOULEVARD/
LONDRA BULVARI 
� Yönetmen: William Monahan
� Oyuncular: Keira Knightley,
Colin Farrell, Stephen Graham,
Jamie Campbell Bower, David
Thewlis

Hapisten ç�kt�ktan sonra
hayat�na temiz bir ba�lang�ç
yapmaya karar vermi� olan
Mitchell'�n düzenli bir hayat,
hatta aile ya�am�na dair hayalleri
vard�r. Ç�kt�ktan sonra birbiri
ard�na kanund��� i�ler teklif edilir,
oysa Mitchell bir aktrisin yan�nda
çal��maya ba�lar. Mitchell bu
s�rada hayat�n�n kad�n�n�
buldu�unu dü�ünür, ancak
geçmi�i pe�ini b�rakmamaya
kararl�d�r.
● �MKANSIZ A�K /
WATER FOR ELEPHANTS
� Yönetmen: Francis Lawrence
� Oyuncular: Robert Pattinson,
Reese Witherspoon, Christoph
Waltz, James Frain, Hal Holbrook

Veterinerlik okuyan Jacob, hiç
ummad��� bir anda hayat�n�n a�k�
ile kar��la�acakt�r. Bu, modas�
geçmi� bir sirkte çal��an güzel
Marlena'dan ba�kas� de�ildir.
Jacob ve Marlena, sirk dünyas�n�
yeniden ke�federken, ortak

hayaller de beraberinde gelir.
Marlena'n�n karizmatik ama
tehlikeli kocas� August'un
devreye girmesi, onlar�n
birbirlerine olan ba�l�l���n�
kan�tlama f�rsat� verir.
● B�Z�M BÜYÜK
ÇARES�ZL���M�Z
� Yönetmen: Seyfi Teoman
� Oyuncular: Ilker Aksum, Fatih
Al, Gunes Sayin, Taner Birsel,
Baki Davrak

Bizim Büyük Çaresizli�imiz,
lise y�llar�ndan beri yak�n arkada�
olan, 30'lu ya�lar�n sonundaki iki
adam�n, Ender ve Çetin'in
dostlu�unu konu al�yor. Uzun
y�llar hayatlar� farkl� yönlere giden
iki yak�n arkada�, Çetin'in y�llar
sonra Ankara'ya dönmesiyle
çocukluk hayallerini gerçekle�tirir
ve ayn� evde ya�amaya ba�larlar.
Tam birlikte yeni bir hayat
kurmu�larken, yurt d���nda
ya�ayan arkada�lar� Fikret
Türkiye'de tatildeyken bir trafik
kazas� geçirir ve annesiyle
babas�n� kaybeder. Almanya'ya
geri dönmesi gereken Fikret,
Ender ve Çetin'den, Ankara'da
üniversite ö�rencisi olan k�z
karde�i Nihal'in okulunu bitirene
kadar, yani iki y�l boyunca,
onlarla kalmas�n� ister. Birlikte

ya�ama hayalleri tam
gerçekle�mi�ken üçüncü
birinin eve gelmi� olmas� ilk
ba�larda Ender ve Çetin'i
rahats�z eder. Ölümlerin
travmas�n� atlatamayan Nihal
de onlarla ileti�im kurmak
istemez, ama zamanla
birbirlerine al���rlar. Aralar�nda
ev merkezli üçlü bir yak�nl�k
olu�ur; beraber vakit
geçirmeye ve bundan
ho�lanmaya ba�larlar. Bir süre
sonra kaç�n�lmaz olan
gerçekle�ir; Ender ve Çetin,
birbirlerinden habersiz bir
�ekilde Nihal'e a��k olurlar. Bu
ortak a�klar�n� fark etmeleri,
Ender ve Çetin'i birbirinden
uzakla�t�rmayacak, tersine
onlar�n dostlu�unda yeni bir
sayfa açacakt�r.

● WINNIE THE POOH
� Yönetmen: Stephen J.
Anderson, Don Hall

�iddetten uzak bölümleri, her
çocu�un muhakkak çok �ey
ö�renece�i efsane Winnie ile
tan��mayan çocuklara f�rsat.
Özgün bölümlerin sonsuz
çekicili�ine, zekâs�na ve hevesine
sahip bu yepyeni film, felsefik
“ufak beyinli ay�c�k” ile
arkada�lar� Tigger, Tav�an,
Piglet, Bayku�, Kanga, Roo ve
kuyru�unu kaybetmi� Eeyore'yi
tekrar bir araya getiriyor. “Ne
yapsan da o gün bir türlü
kazanamad���n günler vard�r ya?
Öyle bir gün ya�ad�n m� Eeyore?”
diye sorar Pooh. Bayku�, ekibi,
Christopher Robin'i hayali bir
suçludan kurtarmak için ç�lg�n bir
göreve yollar. Bal aramaya ç�kan
Winnie, çok yo�un bir gün
geçirir.
● SCREAM 4/ÇI�LIK 
� Yönetmen: Wes Craven
� Oyuncular: David Arquette,
Neve Campbell, Courteney Cox,
Emma Roberts, Hayden
Panettiere

Scream'de ki�isel geli�im
kitaplar� yazar� olan Sidney
Prescott (Neve Campbell),
kitab�n�n tan�t�m turunun son

dura�� olarak Woodsboro'ya geri
döner. Art�k evli bir çift olan �erif
Dewey (David Arquette) ve Gale
(Courteney Cox-Arquette) ile
tekrar ileti�ime geçen Sidney,
kuzeni Jill (Emma Roberts) ve
teyzesi Kate’i (Mary McDonnell)
de ziyaret eder. Ne yaz�k ki
Sidney'in yeniden ortaya ç�k���
Hayalet Maske'nin de geri
dönmesine sebep olur. Sidney,
Gale, Dewey, Jill ile arkada�lar�
ve nihayetinde tüm kasaba art�k
tehlike alt�ndad�r.
● FEST�VAL
Son anda
yakalayabilirseniz...
Ekümenopolis:
Ekümenopolis,
festivalin ulusal
yar��ma bölümünde
yar��acak ilk
belgesel olma
özelli�ini ta��yor.
�stanbul'un içinden
geçti�i h�zl� de�i�imi
ve yaratt��� y�k�mlar�
gözler önüne seren
filmi izlemek için çok
neden var. “Kentsel
dönü�üm” ad�
alt�nda �ehrin maruz
kald��� rant sava��n�
ve neoliberal
sald�r�lar� te�hir eden
film, ayn� zamanda
buna direnç
gösteren kentlilere
de söz hakk� veriyor.
(15- 04-2011  Fita�
11:00)
Bir Ayr�l�k (Nader

and Simin: A Separation): Asghar
Farhadi, Berlin’de Alt�n Ay�’y� hak
ederek ald�. Son zamanlar�n en
iyi �ran filmi olarak nitelenebilecek
Bir Ayr�l�k, tek bir aileyi ve birkaç
günlük bir olay� oda�a alarak,
adalet sisteminden cinsiyet
rejimine kadar uzanan çok
boyutlu bir �ran portresi çiziyor.
Yalan söylemeden
ya�anamayacak bir dünyada
“hakikate” dair nefes kesici bir
film.

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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Ha zır la yan: Der sim ÖZEL

Yöresel lezzetler denince
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Star of �stanbul’da
sergilenecek y�ld�zlara
formunu kazand�ran

Endüstriyel Tasar�mc� Aziz
Sar�yer, 5 kö�eli y�ld�z�

�öyle anlatt�: “Be� kö�eli
y�ld�z insan� temsil eden bir
sembol, sevginin i�areti.
En yukar�daki uç insan

ba��n�, ayr�ca spiritualizmi
sembolize ediyor. Di�er

dört uç, bir insan�n kollar�
ve bacaklar�n�, ayr�ca
toprak, hava, ate�, su

elementlerini, ayn�
zamanda da dört

mevsimin devinimini de
i�aret ediyor. Y�ld�z

formunu tüm dünya çocuklar� için tasarlad�m.
Geleneksel be� kö�eli y�ld�z�n geometrisinin d���na

ç�kmamaya özen gösterirken olabilece�i kadar
soyut bir çocuk y�ld�z� yaratmaya çal��t�m.”

Proje hakk�nda detayl� bilgi için
''www.starsofistanbul.com'' adresini ziyaret

edebilirsiniz. 

SEVGİNİN İŞARETİ
5 KÖŞELİ YILDIZ

KADINLAR art�k i� hayat�n�n
her kademesinde yer al�yor,

fakat ço�u kez zaman
yoklu�undan s�k�nt�

çekiyorlar. Ancak ülkemizde,
maharetlerini maddi

kazan�ma dönü�türemeyen,
yarat�c� dü�üncelerini çe�itli

imkans�zl�klar nedeniyle
hayata geçiremeyen pek çok

kad�n var. Kad�köy
Göztepe’de, bu ve benzer

açmazlar ya�ayan kad�nlar�n
yard�m�na ko�acak, onlara
yeni kap�lar açacak yeni bir

dernek faaliyete geçti. 
Anahtar Kad�n Derne�i,

kad�nlar�n el becerilerinin ve yeni fikirlerinin uygun
pazar ve

ortamlarda hayat
bulmas�n�
sa�lamak,

sosyal, kültürel
ve ekonomik

alanda
geli�melerinin
önünü açmak,

kad�nlar�
giri�imcili�e

yönlendirmek ve
onlara destek
için yola ç�kt�.
Dernek, bu

amaçlara yönelik
seminerler,
atölye çal��malar� ve etkinlikler düzenliyor. 
ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA 29 N�SAN’DA

BULU�MA VAR
Dernek olarak kad�nlar� ürettiklerini ve fikirlerini
gelire dönü�türmeye ça��rd�klar�n� vurgulayan
Anahtar Kad�n Derne�i Ba�kan� Selda Kavruk,
“Kapal� kap�lar� umuda açacak anahtarlar�n,

kad�nlar�n elinde oldu�una gönülden inan�yoruz”
dedi. Kavruk, bu amaçlar do�rultusunda kad�nlar�,

29 Nisan Cuma günü 10.00-19.00 saatleri
aras�nda Kad�köy Belediyesi Selamiçe�me
Özgürlük Park�’�nda düzenlenecek Tan��ma

Günü’ne davet etti. Etkinlik, tüm kad�nlara aç�k.
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sman l� �m pa ra tor lu �u’nun, özel lik le son dö nem -
le rin de, bir çok Av ru pa l� sa nat ç� n�n ül ke mi zi zi ya -
re tin den bah se di lir. Bu zi ya ret ler hak k�n da tür lü
tür lü de ri va yet ler var d�r. Bun lar dan bi ri Ab dül -
me cit dö ne min de �s tan bul’a ge len ve Sa ray’da

kon ser ve ren Franz Liszt’e ait tir. 
�n gi liz mü zik der gi si ‘The Mu si cal World’un 17 Tem -

muz 1847 ta rih li ori ji nal nüs ha s�n da ki, bir mik tar �a ka c�
ve abar t� l� gö rü nen, "Liszt at Cons tan ti nop le" ba� l�k l� ha -
be rin den bir kaç cüm le yi ak ta ra l�m; "Liszt bu ra ya 8 Ha -
zi ran gü nü Ga latz Ge mi si ile var d�. Yak la� mak ta olan zi -
ya re tin den ha ber dar edi len Sul tan, �s tan bul top ra �� na
aya �� n� ba sar bas maz, ken di si nin der hal Ç� ra �an Sa ra -
y�'na ge ti ril me si için ge rek li em ri ver mi� ti (Bi li nen bu
kon se rin Ç� ra �an Sa ra y�’nda de �il Dol ma bah çe Sa ra -
y�’nda ve ril di �i dir ama bu al�n t� y� ak ta ran Em re Ara c�,
bah si ge çen sa ra y�n, Sul tan II. Mah mud'un Be �ik ta� sa -
hi li ne yap t�rt t� �� ve son ra dan y� k� lan Ye ni Sa ray ol du �u -
nu dü �ü nü yor)… Liszt, Sul tan ta ra f�n dan bü yük �e ref ve
il ti fat la ka bul edil di. Bü yük bir kut la ma ha z�r lan m�� t�.
�üp he siz ona ken di mü zik zev ki ni, sa ra y�n da ki mü zis -
yen le ri ve �ar k� c� la r� gös te re bil mek dü �ün ce si ile Sul tan
sen fo ni li ve ko ro lu bir kon ser ver dir di. Bu du rum dan son
de re ce et ki le nen Liszt en se si tu tu lun ca ya ka dar ba �� n�
öne e�e rek te �ek kü rü nü be lirt ti. Ay n� za man da pi ya nist
için da ha da �e ref li ba� ka bir ha z�r l�k yol al mak tay d�.
Erard mar ka bir kuy ruk lu pi ya no ha z�r lan m�� t�, sen fo ni
ve ko ro nun kük re me le ri din dik ten son ra Liszt'ten Ma -
jes te le ri'ne par mak gü cü nü gös te ren ba z� ör nek ler ver -
me si is te nil di… �lk par ça dan son ra Sul tan �eh vet le 'nar -
gi le' de di ve tem si lin ge ri ka lan k�s m�n da ço cuk su bir
�e kil de Et na Ya nar da �� gi bi du man ç� kar ta rak nar gi le si -
ni iç ti. Liszt Ma jes te le ri'nin ken di si ni du man al t�n da b� ra -
ka ca �� n� his se din ce bi raz en di �e len di ve a�a �� do� ru
inen h�z l� kro ma tik bir pa saj da di yez ye ri ne be mol çal d�.
Bu du rum dan Sul tan o ka dar ho� nut ol du ki ma na l� bir
�e kil de tek gö zü nü k�rp t� �� ve da ha da he ye can la du -
man ç� kart ma ya de vam et ti �i gö rül dü… Sa ra ya ikin ci zi -
ya re tin de Ma jes te le ri pi ya nis te muh te �em p�r lan ta lar la
süs lü �a ha ne bir en fi ye ku tu su he di ye et ti..."  Der gi de ki
hi kâ ye ne ka dar do� ru bi le mem ama bes te ci nin bi yog -
ra fi sin de 'Ab dul-Med jid Khan' re fe ran s� n�n yer al d� �� bir
ger çek.

Liszt, bu zi ya ret s� ra s�n da Mu zi ka-yi Hu ma yun'un
me� hur �tal yan di rek tö rü Giu sep pe Do ni zet ti Pa �a'n�n
Sul tan Me cid için yaz m�� ol du �u Me ci di ye Mar �� üze ri -
ne çe �it le me tar z� bir pi ya no ese ri bes te le mi�. �s tan -
bul’da bu lun du �u sü re bo yun ca da Be yo� lu'nda (Pe ra)
Nur-u Zi ya So kak 19 nu ma ra da, pi ya no ya p�m c� s� Ale -
xan dre Kom men din ger'in evin de kal m��. Nur-u Zi ya So -
kak’ta hâ lâ Franz Liszt’in ora da kal ma s� na it ha fen, ad� -
n�n yer al d� �� bir pla ket bu lun mak ta d�r.

Sen fo nik �i ir tar z� n�n ya ra t� c� s�, bü yük Ma car bes te -
ci, Be et ho ven ve Sa li eri’nin ö� ren ci si Franz Liszt, kon -
ser ler de ça l� nan bes te le riy le de fa lar ca �s tan bul’da din -
len mi� tir. �s tan bul’a ge li �i nin yüz alt m�� kü sür se ne ar -
d�n dan bu y�l, do �u mu nun 200. y� l� ol ma s� �e re fi ne tüm
dün ya da ol du �u gi bi �s tan bul da Liszt’i y�l bo yun ca özel
ola rak mi sa fir edi yor. �s tan bul’da ki çe �it li kla sik mü zik
prog ram la r�n da yer alan Liszt eser le ri nin ve Liszt’e
adan m�� özel kon ser le rin ya n� s� ra Liszt, 18 Ni sa n–12
Ma y�s ara s� ger çek le �e cek özel bir fes ti val le �s tan bul lu -
lar’la bu lu �u yor. �lk de fa pi ya no yu ya na çe vi re rek kon ser
ve ren ve ‘pi ya no re si ta li’ kav ra m� n� ge li� ti ren Liszt’in
200. do �um  y� l� na ya k� ��r bir fes ti val olan ‘2011 �s tan bul
Liszt Pi ya no Haf ta la r�’ se kiz kon ser ve bir ser gi den olu -
�u yor. 

Liszt Pi ya no Haf ta la r�’n�n ilk üç kon se ri Ka d� köy’de
Sü rey ya Ope ra s�’nda ger çek le �e cek. �l ki 18 Ni san’da,
Ber lin’de ya �a yan gü nü mü zün ön de ge len pi ya nist le rin -
den, Öz gür Ay d�n re si ta li. Di �er iki kon se rin pi ya nist le ri
Liszt’in ül ke si Ma ca ris tan’dan. 20 Ni san ak �a m� Ma ca -
ris tan’�n ya �a yan ef sa ne le rin den, Dez sö Ran ki; 25 Ni -
san ak �a m� da ge çen se ne Cho pin Pi ya no Haf ta la r�’nda
�s tan bul’da bü yük be �e ni top la yan Ger gely Bo gan yi
fes ti val kap sa m�n da Ka d� köylü ler’ le bu lu �a cak. Özel lik -
le Dez sö Ran ki gi bi bir pi ya nis ti �s tan bul’da din le me nin,
en der bu lu na cak f�r sat lar dan ol du �u nu söy le me den
geç me ye lim. Fes ti val Sü rey ya Ope ra s�’ndan son ra 27
Ni san To ros Can re si ta liy le yi ne Ka d� köy Be le di ye si’nin
bir sa lo nu na CKM’ye u� ru yor. Ar d�n dan 2 Ma y�s En dre
He ge düs, 5 Ma y�s Mu hid din Dür rü o� lu ve 10 Ma y�s’ta
yi ne çok özel bir kon ser olan �dil Bi ret-Step ha ne Blet ile
Be �ik ta� Be le di ye si Ful ya Sa nat’ta din le yi ciy le bu lu �u -
yor. Kon ser di zi si Dol ma bah çe Sa ra y�’nda 12 Ma y�s’ta
Em re Ara c�, Em re Eli var ve Ju dit Rajk ile ger çek le �e cek
‘Ka pa n�� Kon se ri’ ile so na ere cek.

Franz Liszt Mü zik Aka de mi si, Bu da pe� te Liszt Mü -
ze si ve Ma ca ris tan Mil li Fo nu’nun ma ne vi des tek le ri ni
alan ‘2011 �s tan bul Liszt Pi ya no Haf ta la r�’, kon ser le ri ni
bir de Liszt ser gi siy le süs lü yor. Bu da pe� te Liszt Mü ze -
si’nin Liszt’in 200. do �um y� l� kap sa m�n da ha z�r la d� ��
Liszt’in ha ya t� n� an la tan ser gi yi, fes ti val sü re sin ce �s tan -
bul’da mi sa fir edi yor. �lk ola rak 18-30 Ni san ara s�n da
Sü rey ya Ope ra s�’nda yer ala cak ser gi, da ha son ra Ful -
ya Sa nat’da da ge zi le bi le cek. Bü tün bu fa ali yet le re; bu
se ne ki Liszt re per tu va r� yo �un lu �uy la, fes ti va li ve ser gi -
siy le, 2011’e Liszt’in ikin ci �s tan bul ç� kart ma s� de sek
çok da yan l�� ol maz her hal de….

As l ı  AY HAN

O

Liszt’in İkinci
İstanbul Çıkartması

ENGELL�LERE SA�LANAN VERG� AVANTAJLARI
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 konutu olan özürlüler

emlak vergisinden muaft�r.
ÖZEL TERT�BATLI ARAÇ

A - Özel Tertibatl� Arac�n �thali
Türkiye Gümrük Bölgesi d���nda çal��an özürlü ki�i, ikametini

Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi halinde özel
tertibatl� arac� ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edebilecektir.
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle�ik özürlü ise; Yurt d���na resmi
kanalla döviz ç�k��� veya Türkiye Gümrük Bölgesi d���ndaki gerçek
ve tüzel ki�iler taraf�ndan kendisine ba��� yoluyla gönderilen özel
tertibatl� arac� vergiden muaf olarak ithal etme hakk�na sahiptir.

B - �thal Edilen Özel Tertibatl� Araçlarda Aran�lan �artlar
Gümrük Vergisi ödenmeksizin ithal edilen Özel Tertibatl� Özürlü

Araçlar�nda a�a��daki �artlar aranacakt�r:
Malul ve özürlü taraf�ndan ithal edilmek istenen araç;

a- Binek otomobili ise; binek otomobilin malul ve özürlü taraf�ndan
kullan�lmak üzere özel surette imal edilmi� hareket ettirici tertibat�

bulunmal� ve silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ye kadar olmal�d�r.
Arazi ta��tlar� bu istisnan�n d���nda tutulmu�tur.

b- Minibüs ise; minibüsün el ve ayak fonksiyonunu tamamen
yitirmi� sakat ki�inin araca inip binmesiyle, ta��nmas�n�

kolayla�t�r�c� tertibat� bulunmal� 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 sürücü taraf�ndan

kullan�lacak olmal� ve motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar
olmal�d�r. Arazi ta��tlar� bu istisnan�n d���nda tutulmu�tur.

Binek oto ve minibüsün standart olmayan aksesuarlar� bulunmas�
halinde bu aksesuarlar�n ithaline gümrük vergilerinin ödenmesi

�art�yla izin verilir.
�thal edilen e�yayla birlikte gelen yedek parça ve aksesuvarlar da
istisna kapsam�ndad�r. Ancak ithalattan sonra getirilecek yedek
parça ve aksesuvar�n Gümrük Vergisi ödenmeksizin ithal edilen

e�ya ile ilgili olduklar�n�n belgelendirilmesi gerekmektedir.
c- Motosiklet ise; bu motosikletin özürlü taraf�ndan kullan�lmak
üzere özel surette imal edilmi� olmas� halinde Gümrük Vergisi

ödenmeyecektir.
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
Fax: 0 216 338 8884

http://engelsizis.kadikoy.bel.tr/ 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

E�i tim ala n�n da ki yo �un ça l�� ma la r�y la bi li nen
Bir le� mi� Mil let ler Ço cuk la ra Yar d�m Fo nu
UNI CEF’in Tür ki ye’de ki 60. hiz met y� l� ça l�� -

ma la r� kap sa m�n da “Stars of �s tan bul” (�s tan bul'un Y�l -
d�z la r�) ad l� bir sos yal so rum lu luk pro je si dü zen li yor.
“Ço cuk la r�n ge le ce �i par la s�n” slo ga n� n� ta �� yan pro je

kap sa m�n da �s tan bul so kak la r� 3 bo yut lu dev y�l d�z lar -
la süs le ne cek. Ey lül, Ekim ve Ka s�m ay la r�n da aç�k ka -
la cak bu bü yük aç�k ha va ser gi sin de yer ala cak olan ki -
�i ve ku rum lar hem mar ka la r� n�n y�l d� z� n�n hem de ço -
cuk la r�n ge le ce �i nin par la ma s� na kat k� da bu lu na bi le -
cek. Y�l d�z lar, Ara l�k'ta ya p� la cak bir mü za ye de de
sa t� la cak. Sa t�� tan el de edi le cek
ge lir ço cuk la r�n e�i ti min -
de kul la n� la cak. UNI CEF
Tür ki ye'nin “2015’e ka dar
Te mel E�i tim siz Ço cuk
Kal ma s�n” he de fi ne de ön -
cü lük ede cek olan pro je, da -
ha son ra 158 ül ke de fa ali yet
gös te ren UNI CEF’ler ara c� l� -
��y la New York, Lon dra gi bi
met ro pol ler de de dü zen le ne -
cek. Bu ra lar dan el de edi le cek
ge lir de UNI CEF Tür ki ye’ye
ak ta r� la cak.

■ KA DI KÖY'ÜN YIL DI ZI
Ço cuk la r�n e�i ti mi ne du yar l� l� �� ve

bu na yö ne lik pro je le riy le öne ç� kan Ka -
d� köy Be le di ye si de Stars of �s tan bul
et kin lik le ri ne ka t� la cak. 20 Ni san Çar -
�am ba gü nü, Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, oyuncu Evrim
Ak�n ve be le di ye nin Ço cuk Sa nat
Mer ke zi'nde e�i tim gö ren 15 ço cuk -

la bir lik te bir y�l d�z  bo ya ya cak. Bu y�l d�z,
23-24 Ni san ta rih le rin de Öz gür lük Par k�'nda, da ha
son ra da Ba� dat Cad de si'nde ser gi le ne cek.

Yıldızlar, çocuklar için parlayacak

Kadınları ürettiklerini
ve fikirlerini gelire

dönü�türmeye
ça�ıran Anahtar
Kadın Derne�i
Ba�kanı Selda

Kavruk, ‘Kadınları,
29 Nisan Cuma

günü 10.00-19.00
saatleri arasında

Kadıköy Belediyesi
Selamiçe�me

Özgürlük Parkı’ında
düzenlenece�imiz
Tanı�ma Günü’ne
bekliyoruz’ dedi.

● Semra ÇELEB�

Ça� da� Ya �a m� Des tek le me Der ne �i Ka -
d� köy �u be si Çev re Ko mis yo nu’nun
“Çev re ve Biz” ba� l�k l� pa nel ler di zi si

kap sa m�n da, Me te oro lo ji ve Afet Yö ne ti mi
Uz ma n� Prof. Dr. Mik dat Ka d� o� lu, geç ti �i -
miz haf ta Ka d� köy’e ko nuk ol du. �s tan bul
Tek nik Üni ver si te si (�TÜ) Uçak ve Uzay Bi -
lim le ri Fa kül te si Me te oro lo ji Mü hen dis li �i
Bö lüm Ba� ka n� ve ay n� za man da �TÜ Afet
Yö ne tim Ara� t�r ma ve Uy gu la ma Mer ke zi
Mü dü rü olan Mik tad Ka d� o� lu’nun
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde ki
söy le �i si ne il kö� re tim ö� ren ci le ri -
nin il gi si de yo �un du.

Es pri li bir dil le ve ço cuk la r�n
an la ya ca �� bir �e kil de dep rem, sel,
yan g�n gi bi afet ler den ko run ma
yön tem le ri ni an la tan Prof. Dr. Ka -
d� o� lu, söy le �i si ni pro jek si yon ve
bel ge sel gö rün tü le riy le des tek le di.  

Dep re me kar �� ev de ki e� ya la r�n
ya n� s� ra i� yer le rin de ki ve özel lik -

le de has ta ne ler de ki bü yük ci haz la r�n mut la ka
sa bit len me si ge rek ti �i ni söy le yen Ka d� o� lu
‘dep rem si gor ta s� n�n’ öne mi ne de dik kat çek ti.
Dep re min ilk üç sa ni ye sin de pa nik yap ma ma -
n�n ha ya ti önem de ol du �u nu söy le yen Ka d� -
o� lu, “çök-ka pan-tu tun” tak ti �i nin uy gu lan -
ma s� ge rek ti �i ni be lirt ti.

Prof. Dr. Mik tad Ka d� o� lu, he ye lan, hor -
tum ve y�l d� r�m s� ra s�n da ya p� la cak la r� da an -
lat t�. Bu tür du rum lar da her za man ilk ha re ke -
tin “çök-ka pan” ol ma s� ge rek ti �i ni be lirt ti.
Yan g�n s� ra s�n da ise “dur-yat-yu var lan” dav -

ra n� �� n�n bi zi alev ler den ko ru ya ca �� n� söy le di.
Sel ler de ise üst kat la ra ç� ka rak kur tu la bi le ce -
�i mi zi be lir ten Ka d� o� lu, ye ni ön lem ola rak
ar t�k ha ya ti fonk si yo nu olan je ne ra tör gi bi
araç la r�n da en üst kat la ra ko nul du �u nu ifa de
et ti.

Ka d� o� lu ilk yar d� m�n öne mi ne de dik kat
çek ti. Dep rem böl ge sin de bu lu nan Tür ki ye’de
her ke sin ilk yar d�m uy gu la ma s� n� bil me si ge -
rek ti �i ni söy le yen Ka d� o� lu, ilk yar d�m çan ta s�
bu lun dur ma n�n da önem li ol du �u nu vur gu la d�.

Ka d� o� lu’nun dik kat çek ti �i bir ba� ka nok -
ta ise “Ai le Afet Pla n�”yd�. Her ai le -
nin afet an�n da na s�l or ga ni ze ola ca -
�� na da ir bir pla n� ol ma s� ge rek ti �i ni
söy le yen Ka d� o� lu ha len ‘gü ven li
ya �am kül tü rü mü zün’ olu �a ma ma s� -
n�n bü yük ek sik lik ol du �u nu be lirt ti.
Tat bi kat la r�n öne mi ne de dik kat çe -
ken Ka d� o� lu, Tür ki ye’de ha la sis -
tem li bir tat bi kat yön te mi ol ma d� ��
ve dü zen li ya p�l ma d� �� için hal k�n
afet an�n da ya pa cak la r� na ha z�r l�k l�
ol ma d� �� n� söy le di.

UNICEF Türkiye yararına düzenlenecek olan
�stanbul'un Yıldızları projesinin geliri çocukların
e�itimine harcanacak. Kadıköy Belediyesi de

bir yıldızla projeye destek verecek. 

Kadıoğlu: ‘Güvenli yaşam kültürümüz yok’

Çağrı Merkezi telefonunuzu bekliyor
● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Kadıköy Belediyesi Bilgi ��lem
Müdürlü�ü birimi bünyesinde yer alan,

ça�da� belediyecilik anlayı�ının bir
ürünü olarak kurulan Ça�rı Merkezi, 1
Kasım 2006 tarihinden bugüne kadar

Kadıköy Belediyesi ile vatanda�lar
arasında ileti�im köprüsü  kuruyor.
Ça�rı Merkezi’nin vatanda�a hizmet
için haftanın yedi günü 08.00-20.00
saatleri arasında aralıksız hizmet

verdi�inin altını çizen Kadıköy
Belediyesi Bilgli ��lem Müdürü �evki

Köseo�lu, “Ça�rı Merkezi’nde altı ki�i
görev yapıyor. Iki vardiya �eklinde

çalı�an Ça�rı Merkezi’ni günde
yakla�ık 400 ki�i arıyor” dedi. 

‘VATANDA� �LE MÜDÜRLÜKLER
ARASINDA KÖPRÜYÜZ’

Ça�rı Merkezi Sorumlusu Ebru Taner
de, “444 55 22 nolu numaradan

ula�ılan Ça�rı Merkezimiz,
vatanda�larımızın her türlü sorusunu
anında cevaplıyor, istek, �ikâyet ve
önerilerini de ilgili birimlere iletiyor.

�lgili birimlerden gelen cevap

do�rultusunda da vatanda�larımıza
telefon ya da mail yolu ile geri

bildirimde bulunuyoruz. Örnek vermek
gerekirse çöp kutusu ile ilgili sorunu

olan vatanda�ımızın �ikâyetini Temizlik

��leri Müdürlü�ü’ne iletiyoruz. Sorun
çözüldü�ü zamanda vatanda�ı arayıp,
‘sorununuz çözüldü’ diyoruz. Aslında
vatanda�lar ile müdürlükler arasında

aracıyız” diye konu�tu.

Ça�da�
belediyecilik

uygulamalarını hayata
geçiren Kadıköy

Belediyesi, Bilgi ��lem
Müdürlü�ü bünyesinde
faaliyet gösteren Ça�rı

Merkezi’yle vatanda�lara yedi
gün 08.00-20.00 saatleri
arasında hizmet veriyor. 

UNICEF Türkiye �yi
Niyet Elçisi Türkan
�oray da projeye
destek veriyor.

Anahtar Kadın
Derneği kuruldu!

�SPANYA merkezli
Design For All

Foundation/Herkes �çin
Engelsiz �ehir Vakf�,
Kad�köy Belediyesi'ni

ziyaret etti. Kent
ya�am�nda kentlilerin
kar��s�na ç�kan fiziksel

engeller, mimari sorunlar
ve çözüm önerileri üzerinde odaklanan
Design For All Foundation, tüm mimari
düzenlemelerin herkesin kullanabilece�i

�ekilde olmas�n� denetleyen bir a�a sahip.
Vak�f bu kapsamda, çe�itli ülkelerde engelli

ve ya�l�lar�n da her türlü imkandan
faydalanabilece�i “Herkes �çin �ehir
Bayrakl�” �ehirleri
belirliyor. �spanyol

konuklar, Fen ��leri ile
Kültür ve Sosyal ��ler
Müdürlükleri, Dü�ler

Akademesi’nin katk�lar�yla
Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezi’nde
(EDDM) a��rland�.

Ziyarette, vak�f üyelerine
EDDM tan�t�ld�, Fen ��leri

Müdürlü�ü’nün
Kad�köy'de eri�ilebilirlik

kapsam�nda bugüne
kadar yapm�� oldu�u
uygulamalar aktar�ld�. Ard�ndan Vak�f

kurucusu Francesc Aragall, Barselona
modeli üzerinden kendi geli�tirmi� olduklar�

program ve network’ün tan�t�m�n� yapt�.
Kad�köy Belediyesi'nin eri�ilebilirlik

düzenlemelerini
övgüyle kar��layan
Aragall ile belediye
yetkilileri aras�nda

Kad�köy’ün “Herkes
�çin �ehir Bayrakl�”

unvan�n� almas�
yönünde ön
görü�meler

gerçekle�tirildi.

Herkes için
engelsiz �ehir

Kadıköy'e gelen
�spanya merkezli

Herkes �çin Engelsiz
�ehir Vakfı, Kadıköy

Belediyesi'nin
eri�ilebilirlik

düzenlemelerini
övgüyle kar�ıladı.

Design For All
Foundation'ın kurucusu

Francesc Aragall
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● Derleyen: Semra ÇELEB�

Köy Ens ti tü le ri, Tür ki ye’nin fark l� kay -
g� lar ne de niy le elin den ka ç�r d� �� en
önem li e�i tim pro je siy di. Sa de ce 14

y�l da, ül ke nin bir çok kö yün de ku ru lan Köy
Enstitüleri’nde ve ri len e�i tim le bu top rak lar,
yüz ler ce idea list ö� ret me nin ya n� s� ra bir çok
ya zar, res sam, aka de mis yen ka zan d�. Köy
Ens ti tü le ri, bun dan tam 57 y�l ön ce ka pa t�l ma -
s� na ra� men hiç unu tul ma d� ve her 17 Ni -
san’da bü yük bir öz lem le an� l� yor. 

Köy Ens ti tü le ri ni Ara� t�r ma ve E�i ti mi
Ge li� tir me Vak f� (KA GEV), bu y�l Köy
Ens ti tü le ri’nin 71. ya �� n�, Mar ma ra Üni -
ver si te si Göz te pe Kam pü sü’nde ger çek le� -
ti re ce �i bir et kin lik le kut lu yor. 16 Ni san
Cu mar te si gü nü �b ra him Üzüm cü Kon fe -
rans Sa lo nu’nda sa at 14.00’te ba� la ya cak
et kin lik kap sa m�n da Ha san Ka ra yol ve Sa -
ba h�n Sa hi bi Tür kü ler Ko ro su mi ni bir
kon ser ve re cek. Kon se rin ar d�n dan Sen cer
Yal ç�n’�n yö net men li �i ni yap t� �� “Köy
Ens ti tü le ri” isim li k� sa fil min gös te ri mi
ola cak. Da ha son ra Mar ma ra Üni ver si te si
ö� ren ci le ri ve  Köy Ens ti tü lü le rin ka t� l� -
m�y la bir söy le �i ger çek le� ti ri le cek. Ve ri -
len ara n�n ar d�n dan Prof. Dr. Gü ler Yal ç�n,
ve Prof. Dr. Gü nay Ata la yer “Es ki �e hir Se -
yit ga zi Bar dak ç� Kö yü nü �çin den Can lan -
d�r ma Pro je si Kap sa m�n da Ne ler Yap t�k?”
ba� l�k l� bir su num ya pa cak. Et kin lik, Mar -
ma ra Üni ver si te si Halk Dans la r� Ku lü -
bü’nün gös te ri siy le so na ere cek.

■ KÖ YE GÖ RE Ö� RET MEN
YE T�� T�R ME F�K R�N DEN

YO LA ÇI KIL DI
Köy Ens ti tü le ri, il ko kul ö� ret me ni ye -

ti� tir mek üze re 17 Ni san 1940 ta rih li ve
3803 sa y� l� ya sa ile aç�l m�� okul lar d�. Ta -
ma men Tür ki ye’ye öz gü olan bu e�i tim
pro je si ni 28 Ara l�k 1938 ta ri hin de Mil li
E�i tim Ba ka n� olan Ha san Âli Yü cel biz zat
yö net ti .

Ne re dey se tüm Ana do lu’nun okul suz
ve ö� ret men siz ol du �u ger çe �i göz önü ne
al� na rak, dö ne min ba� ba ka n� �s met �nö -
nü’nün hi ma ye sin de, Mil lî E�i tim Ba ka n�
Ha san Âli Yü cel ta ra f�n dan �s ma il Hak k�
Ton guç’un ça ba la r�y la köy ler den il ko kul
me zu nu ze ki ço cuk la r�n bu okul lar da ye ti� -
ti ril dik ten son ra ye ni den köy le re gi de rek
ö� ret men ola rak ça l�� ma la r� dü �ün ce siy le
ku rul du lar. Ge le nek sel ö� ret men okul la r�n -
da ye ti� mi� ö� ret men ler için köy ler de ö� -
ret men lik yap mak, is te ne rek ya p� la cak bir
gö rev den çok zo run lu luk ola rak al g� la n� -
yor du. Ça l� ku �u ro ma n�n da ki ka rak ter gi bi
gö nül lü ve öz ve ri li ö� ret men le rin sa y� s� az -
d�. Oy sa oku ma-yaz ma ora n� Cum hu ri yet
ilk ku rul du �u y�l lar da yüz de 5 bi le de �il di.
Bu nun ya n�n da nü fu sun yüz de 80’lik bö lü -
mü köy ler de ya �� yor du. Köy Ens ti tü le -
ri’nin ku rul ma s� ve yay g�n la� ma s� ko nu -
sun da pe da go ji uz ma n� Ha lil Fik ret Ka -
nad’�n önem li ça l�� ma la r� var d�. Ka nad, zo -
run lu luk tan de �il öz ve riy le ö� ren ci ye ti� ti -
re cek kö ye gö re ö� ret men fik ri ni sa vun -
mu� tu.

1940 y� l�n dan ba� la ya rak, ta r�m i� le ri -
ne el ve ri� li ge ni� ara zi si bu lu nan köy ler de
ve ya on la r�n he men ya k�n la r�n da Köy Ens -
ti tü le ri aç�l d�. Tür ki ye’de se çi len �e hir ler -
den uzak an cak tren yol la r� na ya k�n, ta r� ma
el ve ri� li 21 böl ge de köy il ko kul la r� na ö� -
ret men ye ti� tir mek üze re aç�l m�� t�. Ö� ret -
men ler köy lü le re hem ör gün e�i tim ve re -
cek, oku ma-yaz ma ve te mel bil gi le ri ka -
zan d� ra cak hem de mo dern ve il mi ta r�m
tek nik le ri ni ö� re te cek ti. Ö� ret men ler git ti -
�i yö re ler de bi lin me yen ta r�m tür le ri ni de
köy lü le re ö� re te cek ti. Ki ta ba def te re da ya -
l� ö� re tim ye ri ne i� için, i� için de e�i tim il -

ke si uy gu la n� yor du. Her köy ens ti tü sü nün
ken di si ne ait tar la la r�, ba� la r�, ar� ko van la -
r�, be si hay van la r�, atöl ye le ri var d�. Ders le -
rin yüz de 50’lik bö lü mü te mel ör gün e�i -
tim ko nu la r� n� içe ri yor du. Ge ri ka la n� ise
uy gu la ma l� e�i tim di.

■ AY DIN LAR YE T�� T�R D�
1940-1946 ara s�n da Köy Ens ti tü le -

ri’nde 15 bin dö nüm tar la ta r� ma el ve ri� li
ha le ge ti ril mi� ve üre tim ya p�l m�� t�. Ay n�
dö nem de 750 bin ye ni fi dan di kil mi� ti.
Olu� tu ru lan ba� la r�n mik ta r� ise bin 200
dö nüm dü. Ay r� ca 150 bü yük in �a at, 60 i� -
lik, 210 ö� ret men evi, 20 uy gu la ma oku lu,
36 am bar ve de po, 48 ah�r ve sa man l�k, 12
elek trik san tra li, 16 su de po su, 12 ta r�m de -
po su, 3 ba l�k ha ne, 100 km. yol ya p�l m�� t�.
Su la ma ka nal la r� olu� tu ru la rak ens ti tü ö� -
ren ci le ri nin uy gu la ma l� e�i tim gör dü �ü
çift lik le re su la ma su yu ö� ren ci ler ta ra f�n -
dan ge ti ril mi� ti.

Ka pa t�l d� �� 1954 y� l� na ka dar Köy Ens -
ti tü le ri’nde bin 308 ka d�n ve 15 bin 943 er -
kek top lam 17 bin 251 köy ö� ret me ni ye -
ti� mi� ti. Fa kir Bay kurt, Ümit Kaf tan c� o� lu,
Ta lip Apay d�n, Mah mut Ma kal, Meh met
Ba �a ran, Pa ki ze Tür ko� lu, Ha tun Bir sen
Ba �a ran, Ali Dün dar, Meh met Us lu ve
Dur sun Ak çam gi bi ön de ge len ya zar lar ve
dü �ü nür ler bu okul lar da ye ti� mi� ler di.

■ ‘�� �Ç�N �� �Ç�N DE E�� T�M’
Okul lar ta r� ma el ve ri� li ara zi si olan

köy le rin ya k�n la r�n da ku rul du. Amaç la r�n -
dan bi ri de köy lü le rin al ter na tif ta r�m tek -
nik le ri ni ö� ret mek ti. Ar� c� l�k bi lin me yen
köy ler de ar� c� l�k, ba� c� l�k bi lin me yen köy -
de ba� c� l�k ö� re ti li yor du. Ens ti tü ye ata nan
ö� ret men git ti �i köy de okul bi na s� n� köy lü -
le rin yar d� m�y la ya pa bi le cek ka dar in �a at
bil gi si de ö� re ni yor du. Köy ens ti tü sü nü bi -
ti ren bir ö� ret men sa de ce bir il ko kul ö� ret -
me ni ol mu yor ay n� za man da zi ra at çi lik,
sa� l�k ç� l�k, du var c� l�k, de mir ci lik, ter zi lik,
ba l�k ç� l�k, ar� c� l�k, ba� c� l�k ve ma ran goz -
luk ko nu la r� n� da uy gu la ma l� ola rak ö� re -
ni yor du. Ens ti tü le rin hep si nin ken di si ne ait
ta r�m ara zi le ri, atöl ye le ri var d�. Bu sa ye de

ö� ret men ler ken di okul la r� n� git ti �i köy de
köy lü le rin i� bir li �i ile in �a edi yor ve dev le -
tin okul yap ma s� na ge rek kal m� yor du. Ha -
sa no� lan Köy Ens ti tü sü, di �er köy ens ti tü -
le ri ni ku ran köy ens ti tü sü ö� ren ci le ri ta ra -
f�n dan in �a edil mi� ti. Köy ens ti tü le rin den
me zun olan ö� ret men le re ye ti� ti ril dik le ri
bran �a ve gön de ri le cek le ri kö ye gö re 150
par ça ya va ran alet ve ede vat ve ri li yor du.
Ö� ret men ler bu alet ve ede vat ile köy lü le -
rin de yar d� m�y la köy oku lu nu in �a edi yor
ve köy lü le re hem mo dern ta r�m tek nik le ri -
ni hem de oku ma-yaz ma y� ve hat ta mü zik
alet le ri çal ma y� ö� re ti yor du.

Ha san Âli Yü cel, Mil li E�i tim Ba kan -
l� �� dö ne min de dün ya kla sik le ri ni Türk -
çe’ye ter cü me et tir mi� ti. Köy ens ti tü le ri
ö� ren ci le ri her se ne 25 ta ne kla sik ro ma n�
oku mak la yü küm lüy dü. Bu sa ye de ze ki
köy ço cuk la r�n dan en gin en te lek tü el bi ri -
kim le ri olan ay d�n lar olu �u yor du. Bu ay d�n
köy ö� ret men le ri en az bir ta ne mü zik ale -
ti ni çal ma s� n� da ö� re ni yor du. Â��k Vey sel
köy ens ti tü le rin de mü zik ders le rin de ö� -
ren ci le re ba� la ma çal ma s� n� gös te ri yor du.

Sa ba h�n er ken sa at le rin de uya nan ö� -
ren ci ler k�z l� ve er kek li zey bek ve

halkoyun la r� oy na ya rak sa bah spor la r� n� da
yap m�� olu yor lar d�. Da ha son ra kah val t�
ar d�n dan zo run lu oku ma saa ti var d�. Kah -
val t� y� ken di le rin den ön ce kal k�p f� r�n da
ek mek pi �i ren ö� ren ci ar ka da� la r� ha z�r l� -
yor du.
■ ABD’N�N �S TE ��Y LE KA PA TIL DI

2. Dün ya Sa va ��’n�n son la r� na do� ru
1945 y� l�n da Sov yet ler Bir li �i’nin Tür ki -
ye’den Kars, Art vin ve Ar da han’� ve Bo -
�az lar da as ke ri üs is te me si üze ri ne, Mil li
�ef de ABD’den as ke ri des tek is te mi� ti. Bu
des te �i ver me ye ha z�r ol du �u nu be lir ten
ABD, Tru man Dok tri ni ile yar d� ma ba� la -

m�� t� ama kar �� l� ��n da Tür ki ye’de ser best
se çim le re da ya nan de mok ra si dü ze ni nin
yer le� ti ril me si ni ve Mil li �ef lik, 5 y�l l�k
kal k�n ma plan la r� ve Köy Ens ti tü le ri gi bi
‘Sov yet sis te mi ne ben zer’ uy gu la ma la r�n
kal d� r�l ma s� n� ta lep et ti.

1946 y� l�n da hü kü me tin yak la �an se -
çim le ri yi tir me kay g� s�y la CHP için den
mu ha lif mil let ve kil le ri nin ba �� n� çek ti �i ör -
güt lü mu ha le fe tin kam pan ya s�y la, müf re -
da t�n da ve ya p� lan ma s�n da ku ru lu� amaç la -
r�n dan uzak la �an de �i �ik lik ler ya p�l d�. �ler -
le yen y�l lar da da, da ha ön ce le ri s� k� s� k� ya
ba� l� ol du �u “i� için i� için de e�i tim” il ke -
sin den uzak la� t� r�l d�. Ön ce le ri ya ra t� c� l� ��n
ön pla na ç�k t� �� e�i tim an la y� �� n�n ye ri ne
gi de rek ge le nek sel, ez ber ci e�i ti min yer -
le� ti �i ö� ret men okul la r� na dö nü� tü rü le rek
1954’te ka pa t�l d� lar. 1945 y� l�n da Köy
Ens ti tü le ri hak k�n da ko mü nist le rin, din siz -
le rin ye ti� ti �i fu hu� yu va la r� ol du �u söy le -
ne rek sal d� r� kam pan ya la r� ba� la t�l m�� t�.
Par la men to da büt çe gö rü� me le rin de mil let -
ve ki li Emin Sa zak’�n “Köy le re gi den ens ti -
tü me zun la r� ken di le ri ni bi rer Ata türk zan -
ne di yor lar” de me si üze ri ne Ha san Ali Yü -
cel, “Bu ço cuk la r�n her bi ri nin bi rer Ata -
türk ol ma s� te men ni edi lir” �ek lin de ce vap
ver mi� ti. Köy Ens ti tü le ri ne yö nel ti len ve
ka pa t�l ma la r� ile so nuç la nan bel li ba� l�
ele� ti ri ler bir kaç ana ba� l�k al t�n da top la na -
bi lir. Ens ti tü ler de ö� ren ci ler tek tip üni for -
ma gi yi yor du ve ens ti tü mü dü rü bi le bu na
uyup ay n� üni for ma y� gi yi yor du. Ö� ren ci -
ler biz zat yö ne ti me ka t� l� yor lar d�. Bu ve
ben ze ri se bep ler ile ens ti tü le re ko mü nist lik
suç la ma la r� ya p� l� yor ara da bir ih bar mek -
tup la r� n� dik ka te alan po li sin bas k�n la r� na

u� ru yor du. K�z ö� ren ci le rin er kek ö� ren ci -
ler ile kar ma e�i tim gör me si so nu gel mez
de di ko du la ra ne den olu yor du. Köy lü ler
okul ve ens ti tü in �a at la r� na yar d�m ile dev -
let ta ra f�n dan mü kel lef k� l�n m�� t�. Bu zor la -
ma lar köy lü le re an gar ya ola rak ge li yor du.
Ö� ren ci le rin bo �az tok lu �u na ö� re nim gö -
re cek le ri ken di okul la r� n�n in �a s�n da ça l�� -
t� r�l ma la r� ele� ti ril mek tey di. Köy le re ata -
nan ö� ret men ler yö re nin top rak a�a la r�y la
so run lar ya �� yor lar d�. Bu ge çim siz lik ler
köy ö� ret men le ri nin top rak a�a la r� n�n seç -
tir di �i mil let ve kil le ri ne �i kâ yet ola rak ula -
�� yor du. Bu du rum top rak sa hip le ri nin dur -
mak s� z�n An ka ra’ya bas k� yap ma la r� na ne -
den olu yor du.

�çe ri �i bo �al t� la rak ö� ret men okul la r� -
na dö nü� tü rül dü �ü 1946 y� l�n dan be ri Köy
Ens ti tü le ri’ne öz lem hiç bit me di. Köy Ens -
ti tü le ri ka pa t�l ma say d� bu gün Tür ki ye na s�l
bir ül ke olur du? so ru su nun ya n� t� ise hâ lâ
zi hin ler de…

YA�AM 15 - 21 N�SAN 201111

Cumhuriyet’in en önemli
kazanımlarından biri olan

Köy Enstitüleri, 17
Nisan’da 71 ya�ına basıyor.

17 Nisan 1940 tarihinde
3803 sayılı yasayla açılan
ve tamamen Türkiye’ye
özgü olan bu e�itim ve
aydınlanma projesinin

yarım kalmı� hikâyesi bir
gün tamamlanmayı

bekliyor. 
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A�ık Veysel de
Köy

Estitüleri’nde
ders veren
e�itmenler

arasındaydı.
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Di �i kö pek ler de ge be lik dö ne min de
abor tus (yav ru at ma), er kek kö pek ler de
tes tis yan g� s�, k� s�r l�k ve döl ve ri mi ne ili� kin
bo zuk luk lar,  yav ru kö pek ler de ise ölüm le
sey re den zoo noz (hay van lar dan di �er hay -
van la ra ve in san la ra bu la �a bi len) ve bak te -
ri yel bir has ta l�k t�r. Has ta l� ��n et ke ni Bru -
sel la ca nis ad� ve ri len bir bak te ri tü rü dür.
Söz ko nu su bak te ri ler kö pek ler d� ��n da s� -
��r, ko yun, ke çi ve in san lar da da has ta l�k
olu� tu ra bil mek te dir. Has ta l�k do� ru dan te -
mas yo luy la ve ya do lay l� ola rak bu la� mak -
ta d�r. Has ta l� �� ta �� yan kö pek le rin  id rar la r�,
va ji na ak�n t� la r�, sperm le ri ile pla sen ta
(yav ru zar la r�) ve at�k yav ru lar en fek si yon
kay na �� du ru mun da d�r.
Ge be lik dö ne min de an -
ne rah min de ki yav ru kö -
pek le re has ta l�k et ken -
le ri pla sen ta yo lu ile bu -
la� mak ta d�r. Ra him içe -
ri sin de ki  en fek si yo nun
ar t� �� na ba� l� ola rak em -
bri yo nun ölü mü ve yav -
ru at ma mey da na gel -
mek te dir.

Er kek kö pek ler de
has ta l�k da ha çok çift le� me  ile bu la� mak -
ta d�r. Has ta l�k et me ni bak te ri ler mu ko za -
lar dan vü cu da gi re rek  lenf bez le ri, pros tat
be zi, ute rus, da lak, ke mik gi bi do ku ve or -
gan lar da ço �al mak ta ve bak te ri ye mi  (kan -
da bak te ri ar t� ��) olu� mak ta d�r. Ge rek li te -
da vi le ri ya p�l ma d� ��n da kö pek ler  has ta l� ��
uzun y�l lar ta �� mak ta ve bu la� t�r ma ya de -
vam et mek te dir.  Dik kat edil me di �in de kö -
pek ler de be lir gin bir has ta l�k tab lo su olu� -
ma d� ��n dan za ma n�n da fark edi le me mek -
te dir. Ye ti� kin er kek ve di �i kö pek ler de k� -
s�r l�k, döl ve ri min de dü �ü�, ar tri tis (ek lem
yan g� s�), di �i ler de yav ru at ma, ölü ve za y�f
yav ru do �ur ma, bir ba t�n da ki yav ru sa y� s� -
n�n az l� ��, er kek kö pek ler de der ma tit (de ri
yan g� la r�), tes tis ler de at ro fi, pros tat ve epi -
di di mis yan g� la r� gi bi bul gu lar sap tan d� ��n -
da, du ru mun bru sel la en fek si yo nu yö nün -
den de ara� t� r�l ma s�n da bü yük ya rar var d�r.
Has ta l� ��n in san la ra da bu la �a bil di �i unu -
tul ma ma l� d�r. Ye ter li sa y� da ol ma sa da, ül -
ke miz de  has ta l� ��n var l� �� na ili� kin ya p� lan
bi lim sel ara� t�r ma lar la, in san lar da  az�m -
san ma ya cak de re ce de mev cut ol du �u or -
ta ya kon mu� tur. Ül ke miz de uzun y�l lar d�r
özel lik le Ta r�m Ve Köy �� le ri Ba kan l� ��n ca
sür dü rü len Ulu sal Bru sel la Era di kas yon
Pro je si ne ra� men has ta l�k hem s� ��r, ko -
yun, ke çi gi bi ot çul lar da, hem et çil ler de
(özel lik le ke di-kö pek ler de) hem de in san -
lar da en de mik ola rak gö rül me ye de vam et -
mek te dir. 

Gü nü müz de kö pek ler için ge li� ti ril mi�
ko ru yu cu bir a�� ne ya z�k ki mev cut de �il -
dir. Bu na ra� men in san la ra Bru sel la ca nis
et ke ni nin bu la� ma s� na di ren dir. An cak ke -
sin lik le ge ni tal sek res yon lar, at�k yav ru lar
ve en fek te pla sen ta ile di rekt te mas tan ka -
ç� n�l ma l� d�r. Has ta l� ��n te da vi si, mik ro bun
ol duk ça di renç li ol ma s�n dan do la y� güç lük
arz et mek te dir. Te da vi de kom bi ne an ti bi -
yo tik ler le has ta l� ��n uzun sü re li ta ki bi
önem li dir. Has ta l� ��n çift le� mey le bu la� -
ma s� n�n ve ya y�l ma s� n�n önü ne ge çi le bil -
me si için has ta l� �a ya ka lan m�� di �i ve er -
kek kö pek le rin k� s�r la� t� r�l ma s� ge rek ti �i
hu su su da unu tul ma ma l� d�r.

Ho� ça ka l�n…
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Kadıköy Belediyesi tarafından halka yönelik
ücretsiz olarak düzenlenen sa�lık taramaları
sürüyor. 11-15 Nisan tarihlerinde Fikirtepe
Mandıra Caddesi’ndeki merkezde yapılan

sa�lık taramasına, Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk de katıldı.

Çalı�maları izleyen Ba�kan Öztürk,
taramaların yıl içinde farklı zamanlarda

devam edece�ini söyledi. Sa�lık
taramalarında dâhiliye, göz, çocuk, di�
bran�larında hastalar muayene ediliyor.

Taramalarda, �eker, kolesterol ve vücut ya�
oranlarına da bakılıyor.

Sa�l�k taramalar� Fikirtepe’deydi

118 Y yönetimine ba�l� Ba�larba�� Lions Kulübü geçti�imiz günlerde
önemli bir aktiviteye imza att�. E�itimi Destek Komitesi ile birlikte,
Dünya Ya�l�lar Haftas� kapsam�nda yap�lan bu hizmet, KASEV’de
kalan ya�l�lar� mutlu etti. Ba�larba�� Lions Kulübü Ba�kan� Hülya

Ar�kök, “Geçti�imiz aylarda i�siz genç k�zlar�m�za meslek edindirmek
ad�na verdi�imiz cilt bak�m� kurslar�m�zdan sertifika alan k�zlar�m�z,

birkaç saatli�ine de olsa huzurevi sakinlerinin kendilerini dünyan�n en
mutlu insan� olarak görmelerini sa�lad�lar. Yakla��k 30 ya�l�ya,

manikür, pedikür, cilt bak�m� ve kuaför hizmeti veren k�zlar�m�z, yeni
meslek edinmenin heyecan�yla, bu tip hizmetleri seve seve yap�yorlar.

Biz de bundan gurur duyuyoruz” dedi. 

Yaşlılara kişisel bakım

Geç ti �i miz gün ler de aç� lan Ka d� köy Be le -
di ye si Ço cuk Ko ru yu cu Ruh Sa� l� �� Mer -
ke zi, il çe de ya �a yan 0-6 ya� gru bun da ki

tüm ço cuk la ra da ha hu zur lu ve mut lu bir ge le cek
sa� la mak için ko ru yu cu ruh sa� l� �� hiz me ti ta -
ma men üc ret siz ola rak ve ri yor. Yel de �ir me -
ni'nde ki Ka d� köy Be le di ye si Ra sim pa �a Bi rim le -
ri için de yer alan mer kez de, ço cuk ve er gen psi -
ki yat ris ti ve psi ko log lar dan olu �an uz man lar gö -
rev ya p� yor. Mer kez le il gi li bil gi ve ren Ço cuk ve
Er gen Psik yat ris ti Uzm. Dr. Zer rin Top çu Bil -
gen, amaç la r� n�n “ba� vu ran her ço cu �un ya k�n -
ma s� ol sun ol ma s�n duy gu sal (ki �i lik) ge li �i mi ni
ve zi hin sel ge li �i mi nin ne dü zey de ol du �u nu sap -
ta mak” ol du �u nu söy le di. Bil gen, ço cuk la r�n

duy gu sal ve zi hin sel ge li �im dü zey le ri nin mer -
kez de gö rev ya pan ço cuk ve er gen psi ki yat ris ti
ve uz man psi ko log la r�n mu aye ne le ri ve ulus la ra -
ra s� stan dart ta ki psi ko lo jik test ler le sap tan d� �� n�
be lir te rek, “Ge li �im dü zey le ri sap tan d�k tan son ra
bu bil gi ler ai ley le pay la �� l� yor ve  ai le ye da n�� -
man l�k ve ri li yor. Mer ke zi miz de ay r� ca ruh sal ge -
li �im dü ze yin de so run tes pit edi len ço cuk la r�n
ruh sal te da vi ve ta kip le ri de ya p� l� yor” bil gi si ni

ver di. Be yin ge li �i mi hâ lâ ak tif ola rak sür dü �ü 0-
6 ya� ev re si nin  ço cu �un hem ki �i lik hem de zi -
hin sel geli �i mi aç� s�n dan bü yük bir önem ta �� d� -
�� n� i�a ret eden Bil gen, “�n san la r�n gi de rek yal -
n�z la� t� �� ve �id det tin gi de rek t�r man d� �� bu gün -
ler de ço cuk la r�n ruh sal ve zi hin sel sa� l�k la r� n�n
ko run ma s� na yö ne lik da ha acil ve da ha faz la ön -
lem al�n ma s� ge rek ti �i aç�k t�r. Ko ru yu cu ruh sa� -
l� �� hiz met le ri de bu nun önem li bir par ça s� d�r”
di ye ko nu� tu.

“Mer ke zi miz, has ta l�k lar or ta ya ç�k ma dan
ko ru yu cu ruh sa� l� �� hiz me ti ni sun ma y� amaç l� -
yor” di ye söz le ri ne de vam eden Ço cuk ve Er gen
Psik yat ris ti Uzm. Dr. Zer rin Top çu Bil gen, Ka d� -
köy lü ve li le re “Da ha ya ra t� c� ve da ha mut lu ço -
cuk lar ye ti� ti re bil mek için 0-6 ya� ara l� ��n da ki
ço cuk la r� n� z� mer ke zi mi ze bek li yo ruz” ça� r� s� n�
yap t�. 

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Ko ru yu cu
Ruh Sa� l� �� Mer ke zi Tel: 0 216 414 67 11
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Gebelikte detayl� ultrason
Gebelikte detayl�
ultrason, ayr�nt�l�

ultrason, üst düzey
ultrason 18–23 Hafta

Anomali Ultrasonu nedir
ne i�e yarar? 

Gebeli�in özellikle 18-23.
haftalar�nda herhangi bir

sa�l�k sorunu olmasa
bile anne karn�ndaki

fetusun tüm anatomik
yap�lar�n�n incelenerek
herhangi bir anatomik

anormalli�iolup
olmad���n�n anla��lmas�

ve Down sendromu
(Mongol bebek) gibi

kromozomal
anormalliklerin

belirteçlerinin ultrasonla
taranarak tahmin

edilmeye çal���lmas�d�r.
Bu tahmin yakla��k yüzde 80
oran�nda do�ruluk de�erine

sahiptir. 
3. Düzey ultrason ne

demektir?
2. düzey olarak bilinen ayr�nt�l�

ultrason incelemesine fetal
kalp incelemesinin

eklenmesiyle 3. düzey
ultrason olarak

adland�r�lmaktad�r.  
3. Düzey ultrason en iyi ne

zaman yap�l�r ve neler bak�l�r?
En iyi gebeli�in 18-23.

haftalar�nda yap�labilir ve
bebe�in beyin, yüz, omurga,

kalp, mide, barsaklar,
böbrekler, eller, kollar ve
bacaklar gibi tüm vücudu
anatomik aç�dan incelenir.

Ayn� zamanda plasenta
dedi�imiz bebe�in e�inin yeri,

yap�s�, bebe�in suyunun
miktar� ve fetal büyümede

de�erlendirilir. Ço�u durumda
Aileler bebeklerinin normal

olarak geli�ti�i konusunda
rahatlayabilirler. Ancak daha

az s�kl�kta bebekte ç�kabilecek
bir anormallikte daha iyi
de�erlenirilip yap�lmas�
gerekenler gecikmeden

yap�labilir. 
2 Boyutlu ultrasonla normal

bir fetusunl yüz profilinin
de�erlendirilmesi. Down

sendromlu bebeklerin  yüzde
70’inde fetal burun kemi�inin
geli�medi�i  ve birçok genetik

sendromda yüz profilinin
normal olmad��� bilinmektedir. 

Bebe�in omurgas�n�n
görüntülenmesi. 2 Boyutlu
ultrasonla anne kar�ndaki

bebe�in omurgas� net olarak
görülebilir. Omurga

bozukluklar�, spina bifida gibi
bel aç�kl�klar�n�n tespiti

mümkündür. 
Bebe�in kalbinin 2 boyutlu
ultrason ve renkli ultrasonla

de�erlendirilmesi. Anne
karn�ndaki bebe�in kalp

anomalileri 3. düzey
ultrasonlakolayl�kla

tan�nabilir.
Erken Do�um taramas� ne
demektir? (serviks;rahim
a�z� uzunlu�u ölçümü )

Erken do�um aç�dan artm��
riski olan gebelerde ise
(mesela, ço�ul gebelik,

daha önce erken do�um
hikayesi olan gebeler, rahim
anormallikleri olan gebeler
ve daha önce rahim a�z�
ameliyat� geçirmi� olan

gebeler gibi) ayr�ca rahim
a�z� uzunlu�u transvajinal
ultrasonla ölçülerek erken

do�um öngörülebilir. 
Gebelikte Rahim a�z� yani
serviksin 3 ve 2 boyutlu

ultrasonla aç�kl�k ve veya
k�sal�k olup olmad���

anla��labilir.
28 – 32 Hafta Gebelik Fetal

iyilik hali ultrasonu ve Doppler
Bebe�in büyümesini ve

hareketlerini, suyunun yeterli
olup olmad���n�, plasentan�n

görevini yeterince yap�p
yapmad���n�, bebe�in ve

plasentan�n kan ak�mlar�n�n
yeterli olup olmad���n�

gösterir.
Ayr�ca 3. trimesterda te�his

konulabilen baz� anormallikler
bu ultrasonografi ile

tan�nabilir.
Özellikle daha önce

gebeli�inde sorun ya�am��
olan gebelerde; preeklampsi,

diabet, ölü do�um, fetal
geli�me gerili�i gibi bu haftada

yap�lan ultrasonografi
önemlidir.

Anne karn�ndaki bebe�in
göbek kordonundan geçen

kan ak�m� bebe�in rahat kan
al�p almad���n� gösterebilir. 

DOÇ. DR. AL�N BA�GÜLY���TER
KADIN HASTALIKLARI VE DO�UM VE

PER�NATOLOJ� UZMANI

�LET���M
KADIKÖY FLORENCE NIGHTINGALE HASTANES�

0216 450 03 03
www.florence.com.tr, www.alinbasgulyigiter.com

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sa�lı�ı Merkezi, 0-6 ya�
aralı�ındaki çocukların duygusal ve zihinsel geli�imini tespit ediyor.

�htiyacı olanlara tedavi hizmeti sunuyor, ebeveynlere de
danı�manlık yapıyor. Üstelik tüm bu hizmetler ücretsiz!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü

Kulübü'ne 70 bin, Fenerbahçe ve Bursaspor'a 7
bin 500'er, Galatasaray'a da toplam 10 bin lira

ceza verdi. Kurul, Fenerbahçe-Bursaspor Spor
Toto Süper Lig futbol müsabakasında, her iki

takımın, taraftarlarının neden oldu�u saha
olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 lira para 

cezası ile cezalandırılmasını kararla�tırdı. Kurul
Galatasaray'ı, Medical Park Antalyaspor
kar�ıla�masında basın toplantısına futbolcu
katılımını sa�layamamasından dolayı 5 bin, fla�
röportaja futbolcu katılımını
sa�layamamasından dolayı talimatlara aykırılık
nedeniyle takdiren 5 bin lira olmak üzere toplam
10 bin lira para cezasıyla cezalandırdı.

KULÜPLERE CEZA GELDi

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü Ço -
cuk Bü ro Amir li �i ta ra f�n dan ger çek -
le� ti ri len “�l kö� re tim Okul la r� Ara s�

Ge le nek sel Fut bol Tur nu va s�” so na er di. Ka -
d� köy Be le di ye si Ka la m�� Genç lik Mer ke -
zi’nde dü zen le nen tur nu va n�n fi nal ma ç� Em -
ni yet Te� ki la t�’n�n ku ru lu �u nun 166. y�l dö -
nü mü ne denk ge ti ril di ve de re ce ye gi ren ta -
k�m la ra ödül le ri bu an lam l� gün de ve ril di. Po -
lis-ço cuk ara s�n da ki ile ti �im ve ya k�n la� ma -
n�n sa� lan ma s� ve ge li� ti ril me si için ger çek -
le� ti ri len “�l kö� re tim Okul la r� Ara s� Fut bol
Tur nu va s�” bu y�l da Ka d� köy’de ki okul lar -
dan, ai le ler den en önem li si de ço cuk lar dan
yo �un ilgi gördü. 

■ D� Z� OYUN CU LA RI DA
TÖ REN DEY D�

“Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü
Ço cuk Bü ro Amir li �i �l kö� re tim Okul la r�
Ara s� 2. Ge le nek sel Fut bol Tur nu va s�”na
Sos yal Hiz met ler Mü dür lü �ü A�aç l� Ço -
cuk ve Genç lik Mer ke zi’nde ka lan ço -
cuk la r�n olu� tur du �u ta k�m da ka t�l d�. 45
oku lun i� ti rak et ti �i tur nu va n�n son gü nü
�l ha mi Ah met Ör ne kal �l kö� re tim Oku lu
ile Bos tan c� �l kö� re tim Oku lu kar �� kar �� -
ya gel di. Mü ca de le için de ge çen kar �� la� -
ma dan �l ha mi Ah met Ör ne kal �l k-ö� re -
tim Oku lu 5-2 ga lip ay r�l d� ve �am pi yon
ol du. Em ni yet Te� ki la t�’n�n ku ru lu �u nun
166. y� l� na denk ge len fi nal gü nün de
Akas ya Du ra �� ad l� di zi nin oyun cu la r� da
ço cuk la r� yal n�z b� rak ma d�. Ka d� köy
Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, Ka d� köy �l -
çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy dak, Ka -
d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at
Ayar, Ka d� köy Nü fus Mü dü rü Ne ba hat
Öz de mir, Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar -
d�m c� s� Sü rey ya En sa ri ve Ka d� köy Be le -

di ye si Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri ye Ka -
sa po� lu’nun ka t�l d� �� ku pa tö re nin de di zi
oyun cu la r� Ze ki Alas ya, Pe lin Sön mez,
Ay ça �n ci, Onur �an’a ço cuk la r�n il gi si
bü yük tü. 

10-12 ya� gru bu ço cuk lar ise po lis
a�a bey le ri nin et kin lik te da �� t�l ma s� için
ge tirt ti �i pa muk �e ker ve ma cu na hü cum
et ti ler. Hem tat l� ye di ler hem de mut lu bir
gün ge çir di ler. Ço cuk la r�n kah ra ma n� �i -
rin po lis Kan ka ise ço cuk la r� bu mut lu
gün le rin de yal n�z b� rak ma d�. Kan ka ile
ço cuk la r�n mu hab be ti gö rül me ye de �er -
di. Sos yal Hiz met ler �l Mü dür lü �ü A�aç -
l� Ço cuk ve Genç lik Mer ke zi ta k� m� ile
Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü fut bol
ta k� m� n�n 5 da ki ka l�k gös te ri ma ç� ise il -
giy le iz len di. Dos tel ler ��it me En gel li ler
�l kö� re tim Oku lu Ta k� m�’na da ma dal ya
ve he di ye le ri ni  Ka d� köy Be le di ye Ba� -
kan Yar d�m c� s� Sü rey ya En sa ri ver di. Us -
ta sa nat ç� Ze ki Alas ya ise Dos tel ler ��it -
me En gel li ler �l kö� re tim Oku lu Ta k� m�
fut bol cu la r� na özel il gi gös te re rek on la ra
mo ral ver di. 

Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra -
han, �l çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy -
dak ve ün lü sa nat ç� Ze ki Alas ya da an -
lam l� me saj lar içe ren ko nu� ma la r�y la al -
k�� lan d� lar. Ard�ndan ku pa lar ve ril di, ha -
t� ra fo to� raf la r� çek ti ril di. Türk fut bol ta -
ri hi ne ad� n� yaz d� ran isim ler den Ce mil
Tu ran da et kin lik te ma dal ya ve he di ye
ve ren ler ara s�n day d�. Po lis a�a bey le ri ço -
cuk la r� yi ne unut ma d�. Tö re nin ar d�n dan
tüm ço cuk la ra po lis a�a bey le ri ta ra f�n dan
fut bol top la r� da �� t�l d�. Ev le ri ne el le rin de
yep ye ni top la r�y la dö nen ço cuk la r�n mut -
lu lu �u ise gö rül me ye de �er di. Tö ren de
s�k s�k Em ni yet Te� ki la t�’n�n 166. ku ru -
lu� y�l dö nü mü do la y� s�y la ha z�r la nan klip
mü zi �i ya y�n lan d�.

Kupa Polis Bayramı’nda sahibini buldu
‘Emniyet içinde skor için de�il, dostluk için

futbol’ sloganıyla devam eden futbol
turnuvası sona erdi.

● Mustafa SÜRMEL�

Dün ya spor ca mi as� Mar ma ra Üni ver si te si
Be den E�i ti mi ve Spor Yük se ko ku lu
me zu nu Mil li At� c� O�uz han Tü zün’ün

gu rur lan d� ran ba �a r� s� n� ko nu �u yor. �i li’de ka t�l -
d� �� Trap Dün ya Ku pa s�’nda al t�n ma dal ya ka za -
nan Mil li At� c� O�uz han Tü zün 2012 Lon dra
Olim pi yat la r�n da bay ra �� m� z� dal ga lan d�r ma y�
he def li yor.

Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi ve
Spor Yük se ko ku lu me zun la r�n dan olan ve
spor da ki ka ri ye ri ni ba �a r� la r�y la süs le yen
mil li at� c� O�uz han Tü zün, �i li'de Trap Dün -
ya Ku pa s�'nda ka zan d� �� al t�n ma dal ya n�n ar -
d�n dan olim pi yat la ra ka t�l ma hak k� n� ka zan -
d�. Tü zün’ün 2012 Lon dra Olim pi yat la r�n da
ke yif le iz le nen bir maç ç� ka r�p, Tür ki ye’ye
ma dal ya ile dön me yi he def le di �i be lir ti li yor.
O�uz han’�n el de et ti �i ulus la ra ra s� ba �a r�
üze ri ne Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi
ve Spor Yük se ko ku lu’ndan ya p� lan aç�k la -
ma da, “Bu ba �a r� da Yük se ko ku lu muz Ö� re -

tim Üye le rin den Yrd. Doç. Dr. Cen giz Ka ra -
gö zo� lu’nun önem li kat k� s� se vin ci mi zi bir
kat da ha ar t�r m�� t�r” de nil di. 

■ JU DO’DA RA K�P TA NI MA DI
Di �er ta raf tan Mar ma ra Üni ver si te si Be -

den E�i ti mi ve Spor Yük se ko ku lu ö� ren ci le -
ri nin ba �a r� s� spo run ba� ka alan la r�n da da de -
vam et ti. 11-12 Mart 2011 ta rih le rin de De -
niz li’de ya p� lan Üni ver si te ler Tür ki ye Ju do
Bi rin ci li �i’nde Mar ma ra Üni ver si te si er kek
ta k� m�, ta k�m ha lin de bi rin ci, ba yan ta k� m�
ta k�m ha lin de ikin ci ol du. 

Er kek ler de 66 ki lo da Si nan San dal bi rin -
ci, 73 ki lo da Bay ram Cey lan ikin ci, 81 ki lo -
da Ha lil �b ra him Özer ler ikin ci, 90 ki lo da
Yu nus Sü ren ikin ci, 100 ki lo da Ka dir Yü cel
Ay be �in ci, +100 ki lo da Fey yaz Ya z� c� ikin -
ci ol du.

Ba yan lar da 52 ki lo da Duy gu Ars lan be -
�in ci, 57 ki lo da Fat ma �e ker bi rin ci, 63 ki lo -
da Küb ra Cen giz ikin ci, 70 ki lo da Öz nur Öz -
can bi rin ci, 78 ki lo da Bü� ra I��k ki lo la r�n da
ikin ci ol du.

Spor da Mar ma ra
Üni ver si te si im za s�

Mil li E�i tim Ba -
kan l� �� ile Genç -
lik ve Spor Ge nel

Mü dür lü �ü'nün dü zen le di -
�i Genç ler Tür ki ye Te nis
�am pi yo na s�’nda, �s tek
Ke mal Ata türk Okul la r�
Genç K�z Te nis Ta k� m� Tür ki ye �am pi yo -
nu, Genç Er kek Te nis Ta k� m� Tür ki ye
ikin ci si ol du.

27 Mart-3 Ni san 2011 ta rih le ri ara -
s�n da �z mir’de ger çek le �en �am pi yo na -
da Tür ki ye bi rin ci li �i ka za nan Genç
K�z Te nis Ta k� m�, Fran sa'da ger çek le -
�e cek olan Ulus la ra ra s� Okul Spor la r�
Fe de ras yo nu Dün ya Te nis �am pi yo na -
s�’na ka t�l ma hak k� el de et ti. �s tek Ke -
mal Ata türk Okul la r� yö ne ti min den ya -
p� lan aç�k la ma da; “El de et tik le ri ba �a -
r� lar la biz le ri gu rur lan d� ran ö� ren ci le ri -

mi zi kut lu yor, Fran sa'da
ya p� la cak olan Dün ya
�am pi yo na s�’nda ba �a r� -
lar di li yo ruz” de nil di. 

■ �S TEK Ke mal
Ata türk Okul la r� Genç
Er kek Te nis Ta k� m� �u

isim ler den olu �u yor: 
Onur Kar g�n, Gök berk Er ge ne man,

Eren �en, Ege han Sert ka ya, Al tu� Çe -
lik bi lek, En der can Av c� o� lu;

■ �S TEK Ke mal Ata türk Okul la r�
Genç K�z Te nis Ta k� m�  da �u isim ler -
den ku ru lu:

Ba �ak Eray d�n, Se da Aran te kin,
Mi na Say g�, Ece Ci ner.

Tür ki ye, bu isim ler den Fran sa’da
ka t� la cak la r� Ulus la ra ra s� Okul Spor la r�
Fe de ras yo nu Dün ya Te nis �am pi yo na -
s�’nda da de re ce bek li yor.

Teniste Türkiye
�ampiyonlu�u ve

ikincili�i �stek
Kemal Atatürk

Okulları’nın oldu.

● Nusret KARACA
�stanbul Gençlik ve Spor �l

Müdürlü�ü’nün düzenledi�i
Kad�köy liseleri aras�nda

yap�lan basketbol
�ampiyonas�n�n final

maç�nda; �stanbul Kenan
Evren Anadolu Lisesi'ni 68-17 skorla
yenen �stanbul Kad�köy Lisesi Genç

Bayan Basketbol Tak�m� �ampiyonlu�a
ula�t�. Sporda elde etti�i ba�ar�lar�yla

geçti�imiz y�llarda da ad�ndan söz ettiren
Kad�köy K�z Lisesi'nin devam� olan ve

Anadolu Lisesi statüsüne dönü�en
�stanbul Kad�köy Lisesi’nin elde etti�i bu

önemli ba�ar� camiada sevinçle

kar��lan�rken,
beden e�itimi ö�retmenleri

Ayten Dursun, Elif
Arifa�ao�lu ile Tak�m Koçu
Kerem A��c�, önlerinde yeni
hedefleri oldu�unu
belirttiler. Bu hedeflerin;

öncelikle gençlere sporu sevdirmek ve
bar��, karde�lik, arkada�l�k duygular�n�
peki�tirmek oldu�unu söyleyen e�itimciler
ba�ar�dan dolay� ö�rencilerini tebrik ettiler.
�stanbul Kad�köy Lisesi’nin �ampiyon
kadrosu �u isimlerden olu�uyor: Lidya
Macit, Gizem Öztüre, Zeynep T�lfarl�o�lu,
�rem Çal��kan, Hazal Çolak, Ceylin
Negüzel, Duygu Da�.

�stanbul Kadıköy
Lisesi Genç Bayanları
Basketbol �ampiyonu

olarak büyük bir
ba�arıya imza attı. 

Kadıköy Lisesi’nin başarısı

TENiS’TE iSTEK FARKI Kad�köy’de Voleybol
�enli�ine do�ru

GALATASARAY ve A Milli Voleybol Tak�m�m�z�n ba�ar�l�
sporcusu Özlem Özçelik, Kad�köy’ün ba�ar�lar�yla son
zamanlarda ad�ndan s�kça söz ettiren kulüplerinden
Kad�köy Gençlik Spor Kulübü’nün 7-8 May�s 2011

tarihleri aras�nda Kad�köy Özgürlük Park�'nda
düzenleyece�i Kad�köy Gençlik Mini Voleybol �enli�i'ne

kat�lacak. Kad�köy Gençlik Spor Kulübü’nden yap�lan
aç�klamada, Galatasaray Spor Kulübü ile yap�lan ikili

görü�meler sonunda kulüp yönetiminin Özlem
Özçelik’in organizasyona kat�lmas�na izin verdi�i

belirtildi. Organizasyonda gelece�in sporcular� Özlem
Özçelik ile sohbet etme imkan�n� bulurken ayn�

zamanda imzal� resimlerine ve imzal� toplara da sahip
olacaklar� ifade edildi. 
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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

◗ 15 - 21 N�SAN 2011
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