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Güne� Karabuda:

‘�MAMIN Ordusu’ adlı
kitabı yayınlanmadan

toplatılan ve Ergenekon
davası kapsamında

tutuklanan gazeteci Ahmet
�ık için Kadıköy Altıyol’da

bulu�an meslekta�ları
‘Yansak da dokunaca�ız’

dediler. ● Haberi 3’te

ANADOLU Yakası’nın mahalle sıcaklı�ında
alı�veri� imankı sunan alı�veri� merkezi

Kozzy, 1. ya�ını etkinliklerle kutluyor. Kozzy
ziyaretçilerini 24 Nisan günü gösteriler,
indirimler ve sürpriz hediyeler bekliyor.

23 Nisan'da çocuklar için etkinlikler
yapacak olan Kozzy, 26 Nisan Shopping
Fest kapanı� gününde de gece 24.00’e
kadar alı�veri� keyfini sunacak. ● 5’te

Kozzy 1. yaşını etkinliklerle kutluyor
50.Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer

�lkö�retim Okulu’nun 3.Geleneksel 23
Nisan Satranç Turnuvası bu yıl da çok

çeki�meli geçti. Okul Müdürü Nazif
Atasoy, “Ö�renci ve velilerin satranca
olan ilgileri bizleri gelecek konusunda

umutlandırdı. Bu turnuvaya
katılanların sevinçleri ve co�kuları
hepimizi mutlu etti'' dedi. ● 13’te

Satranç Turnuvası çekişmeli geçtiGazeteciler Kadıköy’den haykırdı
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

Kad�köy’ün y�ld�z�
e�itim için parl�yor

◗◗ Haberi 5. Sayfada

Açılı�ta konu�an
Ba�kan Öztürk,

''Etüt Merkezlerimizde
çocuklarımız e�itim

alırken sosyal yönden
de yeti�tiriliyorlar.

Velilerimiz ve
muhtarımız bizden yeni

etüt merkezleri, yeni
dersler istediler. Bu

çalı�maları yapaca�ız.
Dumlupınar Sa�lık

Poliklini�imizden tüm
mahalle sakinlerimiz

ücretsiz yararlanacak''
diye konu�tu.

Kad�köy Belediyesi Faz�l Hüsnü Da�larca Çocuk Etüt Merkezi ve Dumlup�nar Sa�l�k Poliklini�i
aç�ld�. Merkezde bran� ö�retmenleri taraf�ndan çocuklara SBS’ye haz�rl�k dersleri verilecek.

Ba�kan Selami Öztürk'e te�ekkür eden veliler, üniversiteye haz�rl�k ve dil kurslar� da talep ettiler.
Ayn� binada hizmete giren Dumlup�nar Sa�l�k Poliklini�i’nde de sa�l�k hizmeti ücretsiz sunulacak.

Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde açt��� Ya�ar Kemal sergisi

nedeniyle ya�ad��� �sveç’ten birkaç günlü�üne
�stanbul’a gelen Güne� Karabuda, hayat�
boyunca merak�n�n pe�inde ko�tu�unu

söylüyor. Yüzün üzerinde belgesel ve binlerce
foto�rafla tarihin tan��� olan Karabuda “Bizim

i�imiz gazetecilik yani arka planda olan�
görmek ve hakikatleri ortaya ç�karmak” diyor.

UNICEF Türkiye yararına gerçekle�tirilen Stars of
�stanbul/�stanbu'un Yıldızları  projesinin ilk yıldızı

Kadıköy'den yola çıktı. Çocuk Sanat Merkezi
ö�rencilerinin boyadı�ı ''Kadıköy’ün yıldızı'',  10-14 ya�

arası çocukların temel e�itim alabilmesi için parlayacak.
“Çocukların Gelece�i Parlasın” sloganını ta�ıyan projede 

�stanbul’un en önemli noktaları renkli, sevimli yıldızlarla
donanacak ve çocukların el eme�i göz nuru muhte�em
bir sergi düzenlenecek. Her yıldızdan elde edilen gelir ise
100 çocu�un e�itimine destek sa�layacak.  “Kadıköy’ün
yıldızı” 23 Nisan'da Göztepe Özgürlük Parkı’nda, Eylül
ayından itibaren ise Ba�dat Caddesi’nde sergilenecek.
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◗◗ Haberi 8. Sayfada

“Bizim işimiz
hakikatleri

ortaya çıkarmak”

“Bizim işimiz
hakikatleri

ortaya çıkarmak”

“Bizim işimiz
hakikatleri

ortaya çıkarmak”

“Bizim işimiz
hakikatleri

ortaya çıkarmak”

“Bizim işimiz
hakikatleri

ortaya çıkarmak”

“Bizim işimiz
hakikatleri

ortaya çıkarmak”

◗◗ Haberi 14. Sayfada

Avrupa'dan Asya'ya dünyan�n
ilk ve tek k�talar aras� bisiklet

turu olarak kurgulanan 47.
Cumhurba�kanl��� Türkiye Bisiklet

Turu, 24 Nisan Pazar günü ba�l�yor.
Proje ve Yar�� Direktörü

Abdurrahman Aç�kal�n, Türkiye’nin
tan�t�m� için önemli rol oynayacak

bisiklet turunun, önemli bir
bölümünün Ba�dat Caddesi ve

Sahil Yolu güzergâh�nda
gerçekle�ece�ini aç�klad�.

Bisiklet
sporuna

Türkiye’de
ilgi artıyor
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�
stasuli, orta boylu, yuvarlak yüzlü,
�i�manca, gözlüklü bir Rum pastac�
idi. Kad�köy’ün en nefis pastalar�n�

yaln�zca o yapard�. Hele çikolatal� bi
pastas� vard� ki, çikolata, likör ve
�ekerleme lezzeti a��zda hissedilir,
tad�na doyulmazd�. Beyaz önlü�ü ile
daima i�inin ba��nda bulunur,
pastalar�n� kendi haz�rlard�. Yava�,
rahat ve sakin bir konu�mas� vard�.
Hiç ku�kusuz bu sanat�n ustas� idi.
Herkesin be� kuru�a satt��� pastalar�
�stasuli usta alt� kuru�a satar, bu nefis
pastalar ayn� gün tükenirdi. 

Dü�ün, ni�an pastalar�n� da haz�rlar,
Süreyyapa�a Sinemas�’n�n üst kat�ndaki
dü�ünlere daima o malzeme verirdi. Dü�ün
sahipleriyle yapt��� pazarl�kta yumu�ak,

inand�r�c� ve sayg�l� konu�ur,
neticede onun ilk teklif etti�i
fiyatta karar k�l�n�rd�.

Y�llarca isim yapm��, herkes
taraf�ndan tan�nm�� �stasuli,
1957’den itibaren i�ini küçültmeye,
fazla sipari� almamaya, biraz da
kabu�una çekilmeye ba�lad�.
Çevrede pastac� dükkânlar� artm��;
ancak hiçbiri �stasuli’nin sanat�na
ula�amam��, o çe�idi ve lezzeti
verememi�lerdi.

Bir gün vitrine birkaç küçük, bir
de baton pasta koymu�tu. Dükkân

adeta bo�tu. “Eski mü�terilerim için bugün
biraz pasta yapt�m” diyordu. Art�k her �eyini
toparlam��, göçe haz�rlanm��t�. Bir iki gün
sonra dükkân� kapatt� ve Yunanistan’a gitti.

Orada öldü.
Bugün art�k ne o nefis pastalar ne de onlar�n

merakl�s� eski Modal�lar ortal�kta görülüyor;
kalanlar ise eski an�larla avunmaya çal���yorlar. 

�stasuli’nin kar�� s�ras�nda Kabukluceviz
Soka��’n�n kö�esindeki dükkân� erkek berberi
Kozma-Osman’a aitti. Onlar�n yan�na kad�n
berberi Niko yerle�mi�ti. Niko’nun yan�ndaki
dükkânda Feridun Bey film ve foto�raf
malzemesi satard�. Sa�l�k memuru Zafer
Kay��o�lu’nun ofisinin yan�nda Koço Lepos’un
bakkal dükkân� bulunuyordu. Bunlardan sonra
Moda Caddesi’ne yanlamas�na inen
Yo�urtçupark Caddesi (halen Esat I��k
Caddesi) gelir. Bu soka��n içinde de Moda’n�n
tan�nm�� birkaç esnaf� vard�. Kar�s� ile beraber
çal��an kolac� ve ütücü Sotiri’nin dükkân� bu
yolda idi. Kolac�, meyveci ve yo�urtçu Nuri,

bakkal Eftim, Ornitopulos, tenekeci ve tesisatç�
Cafer Polat, yorganc� Süleyman �zgü’nün
dükkânlar� takip ederdi. Yo�urtçupark
Caddesi’nin Moda Caddesi ile birle�ti�i yerde
Diamandi Partanyadis’in eczanesi vard�.
Eczaneden sonra Vasil Argiriyadis’in nalbur,
onun yan�nda �lya ve o�lu Todori
Taçopolus’un sütçü dükkân�, sobas� Vartan ve
bir saatçi, saatçiden sonra Yorgo Riga’n�n
i�letti�i pastane, Yorgi Ghokas’�n kasap
dükkân� ve bakkal Andon gelirdi. Andon’un
dükkân� sonradan Ahmet Bey’e devrolmu�tu.
Berber Niko, kasap �rfan da ayn� s�rada idiler.

Bu dükkânlar�n kar��s�ndaki Murat Bey
Soka��’ndan itibaren bakkal Ali, helvac� ve
yufkac� �brahim, gömlekçi �inork T�k�r ve bir
zamanlar ad� merakl�ya ç�km�� olan ayakkab�
boyac�s� �lya’n�n dükkân� gelirdi.

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

PASTACI iSTASULi

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

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

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

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

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

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

B-En ya k�n ser vis is tas yo nun da
hiz met ve ril me si müm kün ol ma d� -

��n da ma l�n fir ma mer ke -
zi ne ve ya di �er bir ser vis
is tas yo nu na ula� t� r�l ma s�
ve ge ri gön de ril me siy le il -
gi li ola rak nak li ye, pos ta,
kar go ve ben ze ri her han -
gi bir ula ��m gi de ri ta lep
edi le mez. 

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

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

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

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

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

● Var sa üc re ti ve 
● Ser vis yet ki li si nin im za s�
ol ma l� d�r. 
Bu du rum da tü ke ti ci le ri mi zin

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

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

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

Unut ma ma m�z ge re ken ikin ci
hu sus da “ona r�m sü re si nin 30 i� gü -
nü” ol du �u dur. (Cu mar te si ler de i�
gü nü ola rak sa y�l mak ta d�r) �a yet
ona r�m sü re si 30 i� gü nü nü geç mi� -
se ar t�k o ma l� ser vis ten al ma y�p, Tü -
ke ti ci Ha kem He yet le ri’ne gi de rek
ma l�n de �i� ti ril me si ni ve ya pa ra m� z�n
ia de si ni is te me li yiz. 

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

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

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

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

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Haz›rlayan: Buket TURAN
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Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver -
si te si (MSGSÜ) Ya p� Uy gu la ma
ve Ara� t�r ma Mer ke zi, “Mar ma ray

Pro je si” ko nu lu bir kon fe rans dü zen le di. 
11 Ni san Pa zar te si gü nü üni ver si te nin

F�n d�k l�'da ki yer le� ke sin de ger çek le� ti ri len
kon fe rans ta, De mir yol lar, Li man lar ve Ha -
va Mey dan la r� �n �a at� Ge nel Mü dür lü �ü
(DLH) Mar ma ray Böl ge Mü dü rü Dr. Müh.
Ha luk �b ra him Öz men ve Pro je Mü dü rü
Hü se yin Bel ka ya, pro je hak k�n da bil gi ver -
di. Pro je nin ba� lan g� c�n dan gü nü mü ze dek
olan sü reç te ki ça l�� ma la r� ve ge li� me le ri bir
su num la an la tan Bel ka ya, 7,5 bü yük lü �ün -
de ki dep re me da ya nak l� bir sis tem ta sar la -
d�k la r� n� vur gu la ya rak, “Dep rem za ma n�n -
da ke� ke bu tü nel de ol sak” de di. Ye ni ka p�
�s tas yo nun’da ki �an ti ye den ve ora da ç� kan
ta ri hi eser ler den, bu lun tu lar dan söz eden
Pro je Mü dü rü Hü se yin Bel ka ya, ar ke olog -
la r�n bu ra da ki ça l�� ma sü re ci ni uzat t� �� n� bu
ne den le pro je de 2 se ne ka y�p ol du �u nu be -
lirt ti. Bel ka ya, ka z� la r�n da ha h�z l� ger çek -
le� me si ni is te dik le ri ni, fa kat bu du ru mun da

ar ke olo ji bi li mi ne ters ol du �u nu di le ge tir di.
Ye ni ka p� ka z� s�n da ç� kan ta ri hi eser le rin
gör sel le ri ni din le yi ci ler le pay la �an Bel ka ya,
ka z� da ç� kan ge mi bu lun tu la r� n� UNES CO
ta ra f�n dan ko �ul tu tu lan 8 ta ne uz man dan
bi ri ne in ce let me yap t�k la r� n� ve is te ni len her
�e ye uyul du �u nu söy le di. 

■ MAR MA RAY SA DE CE 
ULA �IM PRO JE S� M�?

Da ha son ra söz alan 2010 �s tan bul Kül -
tür Ajan s�’ndan mi mar Kor han Gü mü�, Mar -

ma ray pro je si nin sa de ce ula ��m pro je si ola -
rak ele al�n d� �� n� oy sa ki kent sel plan la ma ve
ta sa r�m aç� s�n dan be ra ber ele al�n ma s� ge rek -
ti �i ni, iyi yö ne ti l di �i tak dir de pro je nin çok
ba �a r� l� ola bi le ce �i ni ifa de et ti. Kent sel ta sa -
r�m aç� s�n dan ya p� la cak is tas yon bi na la r� n�n
mi ma ri aç� dan iyi ta sar lan ma s� ge rek ti �i ni de
söy le yen Gü mü�, bu ne den le iyi mi mar lar ile
ça l�� ma n�n öne mi ni vur gu la d�. Gü mü�'ün bu
ele� ti ri le rin üze ri ne DLH Mar ma ray Böl ge
Mü dü rü Dr. Müh. Ha luk �b ra him Öz men,
pro je nin “ula ��m pro je si” ol du �u nu vur gu la -
ya rak, “'�BB ta ra f�n dan Ye ni ka p� ve Üs kü dar
�s tas yon la r�’na yö ne lik kent sel ta sa r�m pro -
je le ri ger çek le� ti ri li yor. Pro je kap sa m� na ar -
ke olo jik park alan la r�, mü ze alan la r� ya rat -
mak is ti yo ruz” de di.

■ AR KE OLOG LAR PO LE M� ��
�s tan bul Met ro po li ten Plan la ma Mer ke -

zi (�MP) Kent sel Ta sa r�m ve Ya r�� ma lar
Bö lü mü Yü rü tü cü sü Mu rat Vef ki o� lu da
Ye ni ka p� �s tas yo nu’na yö ne lik aç� la cak ya -
r�� ma y� ken di le ri nin ha z�r la d�k la r� n� ve �art -
na me ha z�r lar ken Ye ni ka p�’n�n po tan si yel -

le ri nin ken te na s�l ka zan d� ra bi le cek le ri ni
dü �ü ne rek ha re ket et tik le ri ni söy le di. Fa kat
DLH’n�n �art na me nin ha z�r lan ma s� sü re -
cin de gö rü� le ri ni ya d�r ga d�k la r� n� be lir ten
Vef ki o� lu, “Biz böy le yap t�k, böy le… Siz
de ona gö re ya p�n” gi bi bir tu tum ser gi le -
dik le ri ni söy le di. Vef ki o� lu, Hü se yin Bel -
ka ya’n�n ar ke olog la ra yö ne lik söz le ri ne de
si tem ede rek, “Ken tin mi ra s� n�n ge le ce �e
ta ��n ma s�n da ar ke olog lar çok önem li bir ro -
le sa hip” de di. 

Bu nun üze ri ne tek rar söz alan Hü se yin
Bel ka ya, ar ke olog la r�n çok önem li mes lek
adam la r� ol duk la r� n�, on la ra çok �ey borç lu
ol duk la r� n�, sa de ce pro je nin ya va� la ma s�
ne de ni ile on la ra si tem et ti �i ni be lirt ti.

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
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Ga ze te Ka d� köy'ün ye ni bir sa y� s�n da da ha siz ler le bu lu� -
tuk. Siz le re her za man ki gi bi do lu do lu bir sa y� ha z�r la mak
için ge ne bir haf ta bo yun ca ara l�k s�z ça l�� t�k. Ama c� m�z, her
ye ni sa y� y� bir ön ce kin den da ha iyi ha z�r la ya bil mek, siz le re
me rak la ve zevk le oku ya ca �� n�z bir ga ze te yapmak. Bi zim ga -
ze te ola rak önem li bir far k� m�z da ye rel bir ga ze te ha z�r la ma -
m�z. Tür ki ye'de ye rel ba s� n�n ulu sal ba s� na gö re bir çok zor -
luk la r� var d�r. Ço �u, ma li aç� dan s� k�n t� lar ya �ar, ye ti� mi� ele -
man ça l�� t�r ma n�n zor lu �u nu ya �ar. Çün kü ül ke miz de ye rel
ga ze te ge le ne �i ge li� me di �in den ga ze te ci ler ye rel ga ze te ler
ye ri ne ulu sal ga ze te ler de ça l�� ma y� ter cih eder, ge ni� kit le le re
da ha ra hat ula �a bi le cek le ri ve mad di ge lir le ri nin da ha yük sek
ola ca �� n� dü �ün ce siy le böy le dav ra n�r lar. Ye rel ga ze te le rin
ba z� la r� n�n ya y�n pe ri yot la r� n�n be lir li ol ma ma s� ve dü zen li
ge lir le ri nin ol ma ma s� ne de niy le, de ne yim li ga ze te ci ler ye rel
ga ze te ler de ça l�� ma y� çok da ter cih et mez. Oy sa da ha ön ce de
pek çok kez vur gu la d� �� m�z gi bi Av ru pa ve Ame ri ka gi bi ge -
li� mi� ül ke ler de ye rel ba s� na bü yük önem ve ri lir.

Ti raj la r� da bi zim gi bi ül ke ler le k� yas lan ma ya cak ka dar
yük sek tir. Ga ze te Ka d� köy ola rak biz ler bu ko nu da çok �ans -
l� y�z. 40 bin ti ra j� m�z ve de ne yim li per so ne li miz le ger çek ten
hiç bir ye rel ga ze tey le k� yas lan ma ya cak bir ko num da ol du �u -
mu za ina n� yo ruz. Da ha ön ce ki ya z� la r� m�z da da siz le re ga ze -
te miz de gö rev ya pan ar ka da� la r� m� z� ta n�t ma ya, on la r�n özel -
lik le ri ni an lat ma ya ça l�� m�� t�m. F�r sat bul duk ça da bu nu yap -
ma ya de vam edi yo rum. Bu sa y� m�z da da siz le re ge ne ar ka da� -
la r� m�z dan bah set mek is ti yo rum. Biz ga ze te ci le rin en bü yük
g� da s�, is mi nin ga ze te de ç�k ma s� d�r, bir ga ze te ci yi da ha çok
mut lu eden bir �ey yok tur de sek ya n�l m�� ol ma y�z. On la r�n
im za la r� n� her haf ta ga ze te de ha ber ler de, rö por taj lar da gö rü -
yor su nuz, ama bir de ben an lat mak is ti yo rum.

Gök çe Uy gun, da ha ön ce ulu sal ga ze te ler de uzun y�l lar
ça l�� t�, yak la ��k bir y�l d�r bir lik te ça l� �� yo ruz, yap t� �� ara� t�r ma
ha ber ler, söy le �i ler le s�k s�k say fa la r� m�z da siz ler le bu lu �u yor.
Onun la bir lik te ça l�� mak ger çek ten bü yük bir �ans.

Sem ra Çe le bi'nin im za s� n� s�k s�k kül tür-sa nat say fa la r� -
m�z da gö rü yor su nuz. Sem ra yap t� �� ha ber ler de kul lan d� �� dil -
le, rö por taj la r�y la sa de ce bi zim de �il Ga ze te Ka d� köy okur la -
r� n�n da sev gi ve say g� s� n� ka zan d�. 7. say fa m�z da ha z�r la d� ��
Ajan da Ka d� köy lü le rin vaz ge çil mez kö �e le rin den bi ri ol du.

Mus ta fa Sür me li ile Ga ze te Ka d� köy'ün yo lu ikin ci kez
ke si� ti. Mus ta fa da ha ön ce de uzun y�l lar Ga ze te Ka d� köy'de
ça l�� m�� t�. Bir ay r� l�k dö ne min den son ra ye ni den Ga ze te Ka -
d� köy ai le si ne ka t�l d� ve es ki den ol du �u gi bi �im di de vaz ge -
çil mez ele man la r� m�z dan bi ri ol du.

Bu ara da ga ze te mi zin say fa la r� n� ha z�r la yan gör sel yö net -
me ni miz Meh met Gür dil ile gra fi ke ri miz Ya se min Öz gü ne�'i
da an ma dan geç mek ol maz.

Ga ze te Ka d� köy'ü ta ma men ye ni le ye rek, da ha mo dern bir
mi zan pa ja ka vu� tur du lar. Siz ler den ge len olum lu tep ki ler de
ga ze te mi zin ye ni �ek li ni be �en di �i ni zi gös te ri yor. Bu ara da
siz ler le pay la� mak is te di �i miz güzel bir ha berimiz var. Ya se -
min'in o� lu Ar dil, 19 Ni san 2011 ta ri hin de dün ya ya gel di. Ya -
se min'i Ga ze te Ka d� köy ai le si ola rak kut lu yor, bir an ön ce ara -
m� za dön me si ni bek li yo ruz.

Ga ze te Ka d� köy, bil di �i niz gi bi bir y�l ön ce bü yük de �i -
�ik lik le re git ti, ye ni bir ekip gel di, ga ze te 10 y�l d�r fa ali yet
gös ter di �i Fe ner yo lu'nda ki ta ri hi ya p� dan Ka d� köy Be le di ye -
si'ne ta ��n d�. Ye ni ya p� lan ma dö ne min de ilan-rek lam ko nu -
sun da ba z� s� k�n t� lar ya �a d�k.

An cak bu so run la r� da za man la a� t�k. Ga ze te mi zin Rek -
lam Ko or di na tö rü Es ma Bay rak tar, üç ay d�r bi zim le bir lik te
ça l� �� yor, si zin de fark et ti �i niz gi bi ilan ve rek lam la r� m� z�n
sa y� s� her ge çen ar t� yor. Bu de �i �ik li �e ne den olan Es ma Bay -
rak tar da as l�n da Ga ze te Ka d� köy'ün es ki ça l� �an la r�n dan. Es -
ma Ha n�m'�n da yo lu nun tek rar Ga ze te Ka d� köy'le ke si� me -
sin den do la y� mut lu yuz.

�n ter net edi tö rü müz En dam Yer, Ga ze te Ka d� köy'ün in -
ter net say fa s� n� ha z�r l� yor, ilan ve rek lam la r�n ta ki bi ni ya p� -
yor. En dam, ga ze te ye ye ni ka t� lan ar ka da� la r� m�z dan ol ma s� -
na ra� men vaz ge çil mez ele man la r� m�z dan bi ri ol du.

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü müz Ula� Y�l maz'�n ga ze te -
mi ze de �er li kat k� la r� var, her haf ta ha z�r la d� �� Ki tap Kö �e si
de ga ze te mi zin me rak la oku nan bir bö lü mü ha li ne gel di.

Ta bii ki Ga ze te mi ze kat k� ve ren bir çok ki �i da ha var.
Genç ar ka da �� m�z Si nem Te zer, Ba s�n Da n�� man l� ��'ndan
Gür büz En gin, Ser kan Okay da de �er li kat k� lar da bu lu nu yor.
On la r�n ob jek ti fin den ge len fo to� raf lar say fa la r� m�z da s�k s�k
yer bu lu yor.

Ya y�n Ku ru lu muz; Kad ri ye Ka sa po� lu, Bur cu Bit lis ve
Ari fe Çal l� o� lu, bi ze her za man des tek olup, öne ri ler de bu lu -
nu yor lar. Özel lik le Ari fe'nin des te �i bü yük, es ki bir ga ze te ci
(Bu de yi mi hiç sev mi yo ruz as l�n da, ga ze te ci nin es ki si ol maz
ama di li mi ze gir mi� bir ke re) ol ma s� bi zim için bü yük bir
�ans.

Son ola rak Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk'e
te �ek kür edi yo ruz.

Ga ze te nin do� ma s� ve ya �a t�l ma s� için her za man en bü -
yük des te �i ve yar d� m� Sa y�n Ba� ka n� m�z dan gör dük, her za -
man önü mü zü aç t� ve bi ze de �er li kat k� lar da bu lun du.

Bu haf ta ya z� m� bi ze ay� r�p, siz de �er li okur la r� m� za biz -
le ri an lat ma y� is te dim, uma r�m be ni ho� gö rür sü nüz, biz ga ze -
te ci ler ba zen ken di mi zi an la ta m� yo ruz, ara da böy le yol la ra
ba� vu ru yo ruz i� te..

Ye ni bir haf ta da bu lu� mak üze re ho� ça ka l�n....

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

Ga ze te ci Ah met ��k ve Er tu� rul Ma vi o� -
lu’nun, yaz d�k la r� “Er ge ne kon’da Kim
Kim dir? K�rk Ka t�r K�rk Sa t�r- Kont rge -

ril la ve Er ge ne kon’u An la ma K� la vu zu” ad l� iki
cilt lik ki tap ne de niy le yar g� lan d�k la r� du ru� ma
14 Ni san Per �em be gü nü Ka d� köy Ad li ye si’nde
gö rül dü.

“Ah met ��k ve Ne dim �e ner’e öz gür lük”
di yen mes lek ta� la r�, ça l�� ma ar ka da� la r� ve se -
ven le ri Ka d� köy Al t� yol’da ki Bo �a hey ke li nin
önün de bu lu �up Ka d� köy Ad li ye si’ne yü rü dü.

Yo �un ya �� �a ra� men yü rü yü �e ka t� lan
yüz ler ce ki �i, ada let ara y�� la r� n�n sim ge si ola -
rak el le rin de ki mum lar, fe ner ler ve lam ba lar la
ger çek le rin ay d�n la t�l ma s� n� is te di. Yü rü yü� te,
“�i ir den, ki tap tan bom ba ol maz Ba� ba kan”,
“Ah met, Ne dim onu ru muz dur” slo gan la r� at�l -
d�. Yü rü yü �ü ger çek le� ti ren ga ze te ci ler ad� na
ba s�n aç�k la ma s� n� oku yan ga ze te ci ya zar Can
Dün dar, “ile ri de mok ra si” ol du �u id di a edi len
bir ül ke de ya �a d� �� m� z� be lir te rek, 57’den faz la

ga ze te ci nin tu tuk lu ola rak ce za evin de yat t� �� n�,
4 bin den faz la ga ze te ci nin de da va s� n�n sür dü -
�ü nü söy le di. ��k ile Ma vi o� lu’nun kont rge ril -
la ve Er ge ne kon’u an la tan ki tap la r� ne de niy le
yar g� lan d�k la r� n� di le ge ti ren Dün dar, ese rin iki
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Hacettepe
mezunu
tecrübeli  
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UYGUN
ÜCRETLE 
�ngilizce
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Resmi internet sitesinde verilen bilgilere
göre, dünyadaki en önemli projelerden

biri olarak kabul edilen Marmaray,
Avrupa yakas�nda bulunan Halkal� ile

Asya yakas�nda bulunan Gebze
ilçelerini bir banliyö demiryolu sistemiyle

ba�layacak. Hat, Kazl�çe�me'de
yeralt�na girecek; yeni yeralt� istasyonlar�

olan Yenikap� ve Sirkeci boyunca
ilerleyecek, �stanbul Bo�az�n�n alt�ndan

geçecek ve di�er bir yeni yer alt�
istasyonu olan Üsküdar'a ba�lanacak

ve Sö�ütlüçe�me'de tekrar yüzeye
ç�kacak. Yakla��k 76 km uzunlu�undaki

hatta, 3 yeralt� istasyonu, 36 yerüstü
istasyonu olacak.

Proje tamamland���nda 
● Gebze ve Halkal� aras� 105 dakika

● Bostanc� ve Bak�rköy aras� 37 dakika
● Sö�ütlüçe�me ve Yenikap� aras�

12 dakika
● Üsküdar ve Sirkeci aras�

4 dakika olacak.

‘Asrın Projesi’

DLH Marmaray Bölge
Müdürü Dr. Müh. Haluk
�brahim Özmen (solda)

ve Proje Müdürü
Hüseyin Belkaya

Ayrılık Çe�mesi giri�i/Temmuz 2010'dan bir kare

Marmaray ne zaman bitecek?
�stanbul’un bitmek bilmeyen projelerinden biri olan

Marmaray Projesi'nin, yüzde 70'inin tamamlandı�ı açıklandı.
2013 yılı 29 Ekim’de test sürü�lerinin yapılması umuluyor.

Gazeteciler Kad�köy’den hayk�rd�:

‘Yansak da dokunaca��z’

ya za r�n dan bi ri olan Ma vi o� lu’nun yan -
la r�n da ol du �u nu, di �er ya zar ��k’�n ise
“Bu ki tap lar da de �if re et ti �i Er ge ne kon
ör gü tü ne üye ol mak” id di as�y la 6
Mart’tan bu ya na ce za evin de bu lun du -
�u nu an�m sat t�.

��k ile be ra ber tu tuk la nan ga ze te ci
Ne dim �e ner’in de ha len ce za evin de ol -
du �u nu ifa de eden Dün dar, id di a ma ka -
m� n�n “eli miz de de li ler var” de me si ne
ra� men, he nüz bu de lil le rin gö rül me di -
�i ni söy le di.

■ ‘BA SIN ÖZ GÜR LÜ �Ü
HER KE SE LA ZIM’

Dün dar �öy le ko nu� tu: “Ga ze te le rin
ba s� l�p, bil gi sa yar da ki dos ya la r�n si lin -
di �i, ba s�l ma m�� ki tap la r�n top la t� l�p
yok edil di �i, te le fon la r�n din le nip elek -
tro nik pos ta la r�n iz len di �i bir ül ke, yal -
n�z ga ze te ci ler için de �il, öz gür dü �ün -
ce ye sa hip her kes için gü ve ni lir ol mak -
tan ç�k m�� t�r. Tür ki ye her ge çen gün po -
lis dev le ti ha li ne ge li yor. �ti raz eden her -
ke sin Er ge ne kon, KCK ya da Dev rim ci
Ka rar gâh boh ça s� na at�l ma s� mem le ket -

te ki kor ku ik li mi ni yay g�n la� t� r� yor.” 
Dün dar, “Bir �i ir oku du �um için

be ni hap se at t� lar” di yen bir Ba� ba ka n�n
yö net ti �i bu ül ke de, in san la r�n ki tap
yaz d�k la r� için ce za evi ne ko nul du �u nu
an la ta rak, “Biz Tür ki ye’nin ka ran l�k
geç mi �i nin ay d�n la t�l ma s� n� is ti yo ruz.
De rin dev le tin ta ri he gö mül me si ni is ti -
yo ruz. Dar be ler le he sap la� mak is ti yo -
ruz. Bir neb ze ol sun te red düt duy ma -
dan... Ama bu gün ya p� lan lar, Er ge ne -
kon-de rin dev let yön tem le ri nin hâ lâ
kul la n�l d� �� n� gös te ri yor. Ba s�n öz gür lü -
�ü her ke se la z�m. Ada let de her ke se la -
z�m ola cak” de di.

Ger çek le rin ay d�n la t�l ma s� n� is te -
dik le ri ni, ger çek ki �i le rin ger çek suç la r�
ne de niy le yar g� lan ma s� n� bek le dik le ri ni
de ifa de eden Dün dar, her ke se e�it me -
sa fe de du ran bir ada let is te dik le ri ni söy -
le di ve “Yan sak da do ku na ca ��z” de di.

Yü rü yü �e, Tür ki ye Ga ze te ci ler Sen -
di ka s� (TGS) Ge nel Ba� ka n� Er can
�pek çi, Dev rim ci �� çi Sen di ka la r� Kon -
fe de ras yo nu (D�SK) Ge nel Sek re te ri
Tay fun Gör gü lü, ga ze te ci-ya zar Ece Te -
mel ku ran da ka t� la rak des tek ver di. 

Öte yan dan haf ta lar d�r Si liv ri Ce za -
evi’nde bu lu nan Ah met ��k “araç ol ma -
d� �� ge rek çe siy le” du ru� ma ya ge ti ril me -
di. ��k’� des tek le yen ka la ba l�k, ka ra ra
tep ki gös ter di. �s tan bul 2. As li ye Ce za
Mah ke me si’nde 10 da ki ka sü ren du ru� -
ma da söz alan ��k’�n avu ka t� Fik ret �l -
kiz, mah ke me he ye tin den Si liv ri Ce ze -
evi’ne ya z� ya z� la rak araç ek sik li �i nin
so ru� tu rul ma s� n� ta lep et ti. Ce za evin de
du ru� ma gü nü kaç araç ol du �u nu ve bu
araç lar la kim le rin ne re ye gön de ril di �i -
nin ara� t� r�l ma s� n� is te di. Da va, 13 Ma -
y�s sa at 13.30’a er te len di.

‘�mamın Ordusu’ adlı kitabı yayınlanmadan toplatılan ve Ergenekon
davası kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet �ık için Kadıköy

Altıyol’da bulu�an meslekta�ları ‘Yansak da dokunaca�ız’ dediler.

DER�N’e giresim var...
SEÇ�P giyesim var...
G�Y�P gezesim var...
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Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� -
ma Mer ke zi e�i tim ça l�� ma la r� na ba� la d�.
E�i tim ça l�� ma la r� ilk ola rak 2010 y� l�n da fa -

ali ye te ba� la yan Ra sim pa �a, Fi kir te pe, Ha san pa �a,
Dum lu p� nar ve Züh tü pa �a Gö nül lü le ri'nin olu� tur du -
�u 5 ma hal le ile ya p�l d�. Gö nül lü Mer ke zi So rum lu -
su En gin Ba ran, 2009 – 2010 y� l� na ait fa ali yet ra -
por la r� n� ma hal le bi rim ba� kan la r� ve tem sil ci le ri ne
su num e� li �in de an lat t�. Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim
Ku ru lu Üye si ve Ka d� köy Be le di ye Mec lis Üye si
Ay �en Gü rer de gö nül lü lük, gö nül lü tür le ri, gö nül lü
or yan tas yo nu, gö nül lü mo ti vas yo nu, Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül lü le ri'nin gö rev, il ke ve so rum lu luk la r�
ile Ka d� köy Be le di ye yö net me li �i hak k�n da ma hal le
tem sil ci le ri ne bil gi ver di. Ma hal le tem sil ci le ri ise bu
e�i tim ça l�� ma s� n�n ken di le ri için çok önem li  ve
fay da l� ol du �u nu söy le di. E�i tim ça l�� ma la r� n�n 2.
dö ne mi Ma y�s ay� içe ri sin de ya p� la cak.

■ GÖ NÜL LÜ LE R�N
NOS TAL J�K BU LU� MA SI

Ka d� köy Be le di ye si gö nül lü le ri or ga ni zas yo nu
ça t� s� al t�n da, ma hal le ve ma hal le li ye gö nül lü ba� ka -
n� ola rak hiz met et mi� tüm ba� kan lar bu lu� tu. Ka d� -
köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu’nda ki top lan t� da,  ma -
hal le nin ve ma hal le bi rim le ri nin çe �it li so run la r� gö -
rü �ül dü. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
bu top lan t� la r�n de vam ede ce �i ni be lir te rek, ma hal le -
ye hiz met et mi� gö nül lü le rin ba� ka bir isim ve gö rev -
le fa ali yet le ri ne yö net me lik ler le de vam ede ce �i ni,
ya p� la cak ça l�� ma lar la hem �e ri lik bi lin ci nin ge li� ti ril -
me si, çev re ye du yar l� l�k, sos yal yar d�m la� ma, ve da -
ya n�� ma kent ya �a m�n da hak ve hu ku kun ko run ma s�,
kent li lik viz yo nu alan la r�n da ça l�� ma lar ya p� la ca ��
ve çö züm le rin ge li� ti ri le ce �i ni söy le di. Öz türk be le -
di ye ola rak say dam l�k, he sap , e� gü düm lü ça l�� ma
uyu mu, çok ak tör lü ve top lum sal or tak l�k la ra da ya l�
bir yö ne tim an la y� �� ge li� tir dik le ri ni amaç la r� n�n or -
tak bir ya �am bi lin ci ge li� ti re rek ye rel lik il ke si çer çe -
ve sin de ka t� l�m c� l� ��, de mok ra si yi ve uz la� ma kül tü -
rü nü ge li� tir mek ol du �u nu ifa de et ti.

■ EN GEL L� GEN CE
TE KER LEK L� SAN DAL YE

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma
Mer ke zi ön der li �in de Sah ra y� ce did, Eren köy,
Feneryolu, Su adi ye, Fe ner bah çe Mah, Mo da, Ko �u -
yo lu, Kri ton Cu ri Par k�, Bos tan c� Gö nül lü le ri nin des -
tek le ri ile Ka d� köy lü bir gen ce çok fonk si yon lu bir
akü lü san dal ye he di ye edil di. Gö nül lü le rin ken di ara -
la r�n da ki bu or ga ni zas yo nun da çok duy gu sal an lar
ya �an d�. Akü lü san dal ye yi tes lim alan Bu rak Ulu soy
tüm gö nül lü le re te �ek kür et ti. Gen cin ba ba s� Ha san
Ulu soy da Ka d� köy Be le di ye si'nin en gel li le re yö ne lik
ça l�� ma la r� n� bil dik le ri ni ve des tek le dik le ri ni be lir te -
rek, Ka d� köy’de ya �a ma n�n bir ay r� ca l�k, in san la r� n�n

da çok yar d�m se ver ol du �u nu söy -
le di. Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim
Ku ru lu ve Mec lis Üye si  Nur han
Kut man ise da ha ön ce de ya p� lan
bu tip yar d�m la r�n sü re ce �i ni vur -
gu la ya rak,  gö nül lü bi rim le rin  in -
sa na hiz met yö nün de ça l�� ma lar da
bu lun du �u nu, ma hal le nin tüm so -
run la r� n�n ken di so run la r�y m�� gi bi
gö re rek ça l�� t�k la r� n� ifa de et ti. 
■ �S�M LER KA DE R� M� Z�

NA SIL ET K� L� YOR?
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü

E�i tim  ve Da n�� ma  Mer ke zi, il -
ginç bir se mi ne re im za at t�. Pro je
Ko or di na tö rü Ley la Çe lik ge zen or -
ga ni zas yo nun da 9 Ni san Cu mar te si
gü nü Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde  ak ro fo no lo ji (isim bi li mi)
ko nu lu bir se mi ner dü zen len di. Ak -
ro fo no log Ke mal Ha luk Ce be,
isim ler ko nu sun da ki 30 y�l l�k bi ri -
ki mi ni Ka d� köy lü ler le pay la �a rak
isim le rin ka de ri mi zi na s�l et ki le ye -
bil di �i ni ve ya �a m� m� za na s�l yön
ver di �i ni an lat t�. Be bek isim le ri ni
ko yar ken ve �ir ket le rin isim le ri ni
ad lan d� r�r ken ne le re dik kat edil me -

si ge rek ti �i ne de de �i nen Ce be, isim le rin olum suz et -
ki le ri ne kar �� ne ler ya p� la bi le ce �i nin de bah set ti.

■ SA� LIK ET K�N L�K LE R�
7 Ni san Dün ya Sa� l�k Gü nü ne de niy le Cad de -

bos tan Kül tür Mer ke zi’de tüm gün bo yun ca hal ka çe -
�it li sa� l�k hiz met le ri ve ril di. Bu et kin lik le re Ka d� köy
Be le di ye si Özel Ka lem Mü dü rü  Kad ri ye Ka sa po� lu,
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma
Mer ke zi Sorumlusu En gin Ba ran, be le di ye ça l� �an la -
r�, gö nül lü ler de ka t�l d�. Et kin lik te ba s�� bo zuk luk öl -
çü mü ya p�l d�, di ya bet li has ta la ra e�i tim ve ril di, eg -
zer siz ko nu su an la t�l d�. Ko les te rol öl çü mü, aç l�k-
tok luk kan �e ke ri, göz ta ra ma s�, göz tan si yon öl çü mü,

ses ana li zi, so lu num fonk si yon tes ti, check – up bil -
gi len dir me, sa� l�k l� ya �am kli ni �i, cilt ta ra ma s�, dok -
tor lar ta ra f�n dan ame li yat ve la zer hak k�n da bil gi len -
dir me, ben ler ve cilt kan se ri, bes len me ile il gi li bil gi -
len dir me ya p�l d�. Et kin li �e Dün ya Göz Has ta ne si,
Flo ren ce Nigh tin ga le Has ta ne si, Göz te pe �a fak Has -
ta ne si, Me di cal Park Has ta ne si, Özel Göz te pe Has ta -
ne si, Eco mar, Cen tral Hos pi tal, Star key ��it me Mer -
ke zi ka t�l d�. Pro je ko or di na tö rü Gül sün I��k, hal ka
yö ne lik sa� l�k hiz met le ri ne de vam ede cek le ri ni be lir -
te rek, in san la r�n bu tarz ça l�� ma lar dan mem nun ol -
duk la r� n� be lir te rek da ha s�k ya p�l ma s� n� is te dik le ri ni
ifa de et ti.

HABER4 22 - 28 N�SAN 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     22 N�SAN – 1 MAYIS 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

M�KRODAN
MAKROYA
YOLCULUK

(Merkez Bilgi Alan�
��birli�i �le) 

Konu�mac�: Nurettin
ERSOY

Tarih: 26 Nisan 2011
Sal�

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri             
T�MSAL KARABEK�R

BABASI KAZIM
KARABEK�R'�
ANLATIYOR

Konu�mac�: E�itimci
Timsal KARABEK�R
Tarih: 29 Nisan 2011

Cuma
Saat: 13.00

Yer: Kaz�m Karabekir
�lkö�retim Okulu

Düzenleyen:
Merdivenköy

Gönüllüleri TOPLUM
DESTEKL� POL�SL�K
(Kad�köy �lçe Emniyet

Müdürlü�ü
H�rs�zl�k Olaylar� �le �lgili

Bilgilendirme) 
Tarih: 29 Nisan 2011

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri   

ATIK B�LG�LEND�RME
TOPLANTISI

(Kad�köy Belediyesi
At�k Koordinasyon

Merkezi) 
Tarih: 29 Nisan 2011

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri                     

SA�LIK   
TASAVVUFTA
NEFES�N BE�

BOYUTU VE NEFESLE
TEDAV� 

Konu�mac�: Dr.
Mehmet Kas�m

Tarih: 30 Nisan 2011
Cumartesi
Saat: 19.30

Yer:Kozyata�� Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Gönüllü
E�itim ve Dan��ma

Merkezi   
● SOSYAL ETK�NL�K

23 N�SAN ÇOCUK
HAFTASINDA

YUVAYA Z�YARET
(11-23 Nisan Tarihleri

Aras�nda
Ko�uyolu Gönüllü

Evi'nde oyuncaklar
toplanmaktad�r) 

Tarih: 22 Nisan 2011
Cuma

Saat: 15.00
Yer: Semiha �akir

Çocuk Yuvas�
Düzenleyen: Ko�uyolu

Gönüllüleri   
HASTA ÇOCUKLARA

Z�YARET
(Omurilik Felçli

Çocuklara 23 Nisan
Çocuk Bayram� Nedeni

�le Yard�m ve  Moral
Ziyareti) 

Tarih: 22 Nisan 2011
Cuma

Saat: 12.00
Yer: S.S.K Göztepe
E�itim ve Ara�t�rma

Hastanesi

Düzenleyen:
Merdivenköy

Gönüllüleri BA�DAT
TÜRK MÜZ���
TOPLULU�U

KONSER� 
Koro �efi: Sevinç
ÇELEB� �EKERC�

Tarih: 25 Nisan 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri   
SUZ�D�L TÜRK

MÜZ��� TOPLULU�U
KONSER�

Koro �efi: Hayri
PEK�EN

Tarih: 26 Nisan 2011
Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri   
“YA�ASIN

YA�IYORUZ” �S�ML�
T�YATRO OYUNU

Tarih: 26 Nisan 2011
Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri Tiyatro
Grubu 

BOSTANCI
GÖNÜLLÜLER�

TÜRK HALK MÜZ���
KOROSU KONSER�
Koro �efi: Nurettin

KARAKU�
Tarih: 27 N�SAN 2011

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri       

SALI ÇAY SAAT�
TOPLANTILARI

(Alzhemier Derne�i Sal�
Çay Saati Toplant�lar�) 
Konu�mac�:Psikolog

Kamil ERTEK�N
Tarih: 27 Nisan 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy

Gönüllüleri KAND�LL�
RASATHANES�

Z�YARET� 
Tarih: 27 Nisan 2011

Çar�amba
Saat: 13.00
Yer: Kandilli
Rasathanesi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri   

�EREF GÜLSÜN
KADIKÖY FASIL

TOPLULU�U
KONSER�

Koro �efi: �eref
GÜLSÜN

Tarih: 28 Nisan 2011
Per�embe

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri     
● KERMES

GELENEKSEL BAHAR
�ENL��� VE ANNELER

GÜNÜ 
Tarih: 07 May�s 2011

Per�embe
Saat: 09.00

Yer: Ko�uyolu Park�
Düzenleyen: Ko�uyolu

Gönüllüleri   

KR�TON Curi Park� Gönüllüleri, ''Yeni do�an bebek
giyecekleri teslimi'' projesi kapsam�nda, mali durumu
zay�f ailelere, yeni do�an bebeklerinin giyeceklerinin
sa�lanmas�nda destek oluyor. Bu amaçla haz�rlanan

çantalar, Kad�köy Belediyesi  Fikirtepe E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi'nde ihtiyaç sahibi anne

adaylar�na teslim edildi. Kriton Curi Park� Gönüllüleri
bir de NLP semineri düzenledi. Seminer, Kriton Curi

Park� Gönüllü Evi'nde 13 Nisan çar�amba günü
gerçekle�tirildi. Seminerde, NLP uzman� Cengiz Eren,

NLP konusunda çe�itli bilgiler sundu, uygulamal�
örnekler verdi. Eren sunumun ard�ndan kat�l�mc�lar�n

sorular�n� da yan�tlad�.

Bebeklere
giyecek yard�m�

KADIKÖY Belediyesi'nin ücretsiz gül da��t�mlar� devam
ediyor. Bu kapsamda 16 Nisan’da Fenerbahçe Gönüllü

Evi'nde gül da��t�m� gerçekle�tirildi. Bir bahar �enli�i
havas�nda geçen etkinlikte, Kad�köy Belediyesi Park ve

Bahçeler Müdürü Güleser Orhan ve Meclis Üyesi
Kas�m Keskinta� halka gül da��tt�. Fenerbahçeliler

da��t�ma yo�un ilgi gösterdi.

Fenerbahçe’de gül da��t�m�

Gönüllü merkezinin yo�un
ETK�NL�KLER�

Kadıköy Belediyesi Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
yo�un bir hafta geçirdi. Gönüllülere e�itim verildi, tekerlekli

sandalye ba�ı�ı yapıldı, sa�lık taraması organize edildi,
eski gönüllülerle bulu�ma gerçekle�tirildi.

MERD�VENKÖY ve Fikirtepe
Gönüllüleri'nin ortakla�a bir

etkinlik düzenleyerek, Semiha
�akir Huzur Evi'ni ziyaret ettiler.

13 Nisan Çar�amba günü
gerçekle�tirilen ziyarete kat�lan

sanatç� An�l, huzur evi
sakinlerine �ark�lar söyledi.

Ba�kanlar Eser  Kömürcü ve
Halise Küley bu tip etkinliklerin

devam etmesini istediklerini
söylediler. Ko�uyolu Gönüllüleri

de ba�latt�klar� kampanyada
toplanan giyecek ve g�da
yard�mlar�n�, Semiha �akir

Huzur Evi'ne ziyaret ederek verdi.

ANKARA Erkek Teknik Yüksek Ö�retmen Okulu 1959
y�l�nda mezun olup, �stanbul’da ya�ayan Teknik Lise
mezunlar�, Ko�uyolu Ö�retmen Evi’nde düzenlenen
ö�le yeme�inde biraraya geldiler. Yeme�i organize
ederek, 1959 mezunlar�n� bir araya getiren Hüseyin
Gökta�, ilk yemek organizasyonunu da 1982 y�l�nda
Bolu Endüstri Meslek Lisesi Müdürüyken  yapt���n�

belirterek, “52 y�l sonra �stanbul’da oturan mezunlar�n
adresini bulmam ve ö�len yeme�inde bir araya

gelmemiz mutluluk verici bir olayd�” dedi. 

SAHRAYICED�D Gönüllüleri, Emniyet Te�kilat�'n�n 166.
kurulu� y�l� nedeniyle Üsküdar Toplum Destekli Polislik �ube
Müdürlü�ü'nden 25 polis

memurunu a��rlad�.
Sahray�cedid Gönüllü

Evi’nde 12 Nisan'da
gerçekle�tirilen etkinlikte
polis memuru Faik Öcal,

Sahray�cedid Mahallesi
sakinlerini h�rs�zl��a kar��

al�nacak önlemler
hakk�nda bilgilendirdi.
Ard�nda da polislerin

kurulu� y�l�  kutlamas�n�
gerçekle�tirildi. Önemli

gün ve haftalar� kutlayan
Sahray�cedid Gönüllüleri

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle de bir etkinlik
düzenledi. Etkinlikte, Sahray�cedid Gönüllü Tiyatro Grubu

çe�itli ikramlarla,
e�lencelerle bu anlaml�
günü kutlad�lar. 6.
y�llar�nda her y�l yenisini
oynad�klar� oyuna bu y�l da
bir yenisini eklediler.
Ba�kan Beyhan Ünlü,
''Tiyatro ba�ka bir dünya.
6 y�ld�r oynamaya
çal���yor, çok da taktir
topluyoruz. Amatörce de
olsa bu i�i yapmak
inan�lmaz keyif verici.
Bence herkes tiyatroya
gönül vermeli'' dedi.

Gönüllülerden
huzur evine ziyaret

Teknik Lise mezunlar�
hasret giderdi

Kadıköy Emniyet Müdürlü�üne
ba�lı Toplum Destekli Polisler

gönüllülere sunum yaptı. 
15 Nisan Cuma günü Erenköy

Gönüllü Evi'nde
gerçekle�tirilen sunumda

polisler, evlerde  hırsızlı�a kar�ı
alınacak önlemleri anlattılar.

Gönüllülerin ço�unlukta oldu�u
toplantıya meclis üyelerinden

Ay�en Gürer ve Nurhan
Kutman ile Suadiye Gönüllüleri Ba�kanı
Jülide Özden de katıldı. Ba�kan Handan

Benice, Emniyet Te�kilatı'nın kurulu�unun
166.yılı nedeniyle polis ekibini kutlayarak,

çalı�malarının son derece ba�arılı ve verimli
oldu�unu belirtti. Toplantının ardından

katılımcılara Kadıköy Belediyesi'nden gönderilen güller
da�ıtıldı. Erenköy Gönüllüleri ayrıca 9 Nisan Cumartesi günü

yaptıkları yönetim toplantısı ardından aralarına yeni katılan

üyeler için bir rozet töreni
düzenlediler. Törende yeni üyelerin
girecekleri komiteler de  belirlendi.
■ KURS�YERLERDEN SERG�
Erenköy Gönüllüleri resim
e�itmeni Necmiye Yetik
kursiyerlerinin resim sergisi büyük
ilgi gördü. Sergi, Kozyata�ı Kültür
Merkezi Gönül Ülkü-Gazanfer
Özcan Tiyatrosu Fuayesi’nde 8-14
Nisan tarihleri arasında açık kaldı.

Ba�kan Handan Benice, Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk’e  böyle güzel bir
salonu gönüllülerin hizmetine sundu�u için
te�ekkür ederek, ''Necmiye Yetik, i�inin ehli.
Kendisi son derece gönüllü bir ruha sahip.
Kursiyerlerin resimleri de amatör olmalarına

ra�men profesyonellere ta� çıkaracak nitelikte'' dedi. Gönüllü
Merkezi Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri de sergiyi son
derece ba�arılı buldular.

Polisten gönüllülere sunum

Duygusal de�i�im semineri
NEFES ve Ya�am Koçu

Ufuk Tu�utlu,
Caddebostan Gönüllüleri
taraf�ndan düzenlenen bir

seminer verdi. Kad�köy
Belediyesi Caddebostan

Kültür Merkezi'nde 12
Nisan'da gerçekle�tirilen

seminere kat�lan 200'e
yak�n ki�i, Tu�utlu'yu ilgiyle

dinlediler. Tu�utlu, önce
nefesin hayat�m�zdaki

önemine de�indi, do�ru
nefes alma tekniklerini

uygulamal� olarak anlatt�. Daha sonra
meditasyon hakk�nda bilgi veren

Tu�utlu, ''Fiziksel, zihinsel ve ruhsal
aç�dan dengeli ve sa�l�kl� ya�amak,

hayat�m�za mutluluk ve
ba�ar� getirir. Bu da bize
daha kaliteli bir ya�am
sa�lar'' dedi.
EN ÇOK K�TAP
OKUYANA ÖDÜL
Caddebostan Gönüllüleri,
47. Kütüphane haftas�
kapsam�nda çe�itli ödüller
verdi. Caddebostan
Gönüllüevi Ba�kan� Hülya
Koral, Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi’nin özveriyle
çal��an, ba�ar�l� müdiresi

Jale Kaymaz ve kütüphaneyi
kullanarak en çok kitap okuyan ve
�stanbul birinci seçilen Nazl�
Efeo�lu’na onur plaketlerini sundu.

SAHRAYICED�D’TE ÖZEL GÜN KUTLAMALARI 
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Ka p� la r� n� 24 Ni san
2010'da zi ya ret çi le ri -
ne açan ve he nüz y� l� -

n� bi le dol dur ma dan hem
AMPD (Al�� ve ri� Mer kez le ri
ve Pe ra ken de ci ler Der ne �i) ta -
ra f�n dan “Tür ki ye’nin En �yi
AVM’si” un va n� n� alan hem
de Av ru pa’n�n En �yi Al�� ve ri�
Mer ke zi ol ma yo lun da fi na le
ka lan Kozzy, 1. ya �� n� kut lu yor. Kut la ma prog ra m� kap -
sa m�n da gün bo yu sü re cek bir bi rin den e� len ce li ak ti vi te -
ler ve sür priz in di rim ler ola cak. Y�l dö nü mü ne özel dü -
zen le nen kam pan ya ile 01 Ni san 2011 ta ri hin den iti ba ren
300TL’lik al�� ve ri� le re 35 TL çek he di ye edi le cek. Kut -
la ma et kin lik le ri kap sa m�n da 24 Ni san Pa zar gü nü sa bah
10.00 ile ge ce 23.00 ara s�n da Kozzy’e gi ri� ya pan her 50.
zi ya ret çi ye si ne ma bi le ti he di ye edi le cek. Gün bo yun ca
Me di cal Park ile üc ret siz göz ta ra ma s� ya p� la cak, Or ga nik

Ürün ler Pa na y� r� tüm gün aç�k ola -
cak. Sa at 11.00'de ser gi le ne cek
olan “Kül ke di si” isim li ti yat ro oyu -
nu yüz de in di rim li iz le ne bi le cek.
13.00-18.00 sa at le ri ara s�n da Tek -
no sa Fo to� raf Çe ki mi ve Mag net
Çer çe ve Da �� t� m� ya p� la cak. Et -
kin lik le rin do ruk nok ta s� n� ise
14.00'te ki kut la ma ola cak. Ti yat -

ro Fua ye Ala n�’nda kok teyl ve ri le cek, pas ta ke si mi ve
Tri o mü zik din le ti si ola cak. Et kin lik ler kap sa m�n da
16.00'da ''Cam'' ad l� oyu nu iz le ne bi le ce �i et kin lik ler kap -
sa m�n da, 17.00-18.30 ara s�n da da Mas kot Ban do mi nik -
le re ke yif li da ki ka lar ya �a ta cak. 17.00-19.00 sa at le ri ara -
s�n da ba le ve Çi çek le rin Val si Dans Gös te ri si ile pi ya no
din le ti si su nu la cak, 19.00-22.00 ara s�n da da ka ri ka tür et -
kin li �i ola cak. Ço cuk la ra özel bir et kin lik de Alp ha &
Ome ga ad l� çiz gi fil min üc ret siz gös te ri le cek ol ma s�.
Kozzy'in 1. ya �� kut la ma la r� ne de niy le 24 Ni san gü nü

Av �ar Si ne ma la r�’nda tüm son se ans lar 6 TL’den iz le ne -
bi le cek.

■ YA RI NIN BÜ YÜK LE R�
KOZZY’DE BU LU �U YOR!

Kozzy AVM, 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço -
cuk Bay ra m�'n� da unut ma d�. Kozzy, el sa nat la r� ve
dans gös te ri le ri, pi ya no din le ti le ri, kos tüm lü ka rak -
ter ler ile he di ye puzz le, bay rak ve ba lon da �� t� m�,
kuk la ti yat ro su ve yan flüt din le ti si ile ço cuk la ra unu -
tul maz bir bay ram ya �a ta cak. Ço cuk lar ay r� ca bu özel
gün de ''Alis Ha ri ka lar Di ya r�’nda'' ve ''Ra pun zel'' ad -
l� ço cuk ti yat ro oyun la r� 23 Ni san'a özel yüz de 50 in -
di rim le iz le ye bi le cek. 

■ 26 N� SAN’DA GE CE 24.00’E
KA DAR ALI� VE R��...

Öte yan dan  Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi,
Shop ping Fest kap sa m�n da çe �it li in di rim ler le 26 Ni -
san Sa l� gü nü ge ce 24.00’e ka dar aç�k ka la cak. O ge -
ce sa at 22.00 ile 24.00 ara s�  ge len ilk 500 ki �i ye
Krispy Kre me’den or ta boy fil tre kah ve ve do ugh nut
ile  1. Y�l özel Kozzy ku pa s� he di ye edi le cek. O ge ce
Av �ar Si ne ma la r�’nda tüm ge ce se ans la r� da 6 TL ola -
cak. Ay r� ca gün bo yu çe �it li ik ram la r�n ya p� la ca �� 26
Ni san'da So �uk Hey kel-Can s�z Man ken, Tan go-Hip
Hop-La tin Dans Gös te ri le ri, Eb ru Work shop gi bi e� -
len ce li ak ti vi te ler de Kozzy zi ya ret çi le riy le ola cak.

KADIKÖY Belediyesi Engelli
Dan��ma Merkezi (EDM) taraf�ndan,

Kriton Curi Gönüllü Evi'nin katk�lar�yla,
25 adet tekerlekli sandalye Ba�kan

Selami Öztürk’ün elinden ihtiyaç sahibi
engellilere teslim edildi. Sandalyelerin

teslim edilmesinden sonra  Öztürk,
Toplum Gönüllüleri Vakf� ile EDM 'nin
sürdürdü�ü ''Can Dostum'' projesi
hakk�nda bilgi ald�. Öztürk, proje

kapsam�ndaki zihinsel engellilere yönelik
resim s�n�f�n� ziyaret etti, seramik

atölyesinde çal��an engelli gençler ve

TOG gönüllüleriyle sohbet etti.
■ PROJE HAKKINDA

Toplum Gönüllüleri Vakf� ve EDM
i�birli�i ile yürütülen Can Dostum projesi

engelli ve gönüllü gençlerin kat�l�m� ile
davam ediyor. Projede, engelli gençler

ile engelli olmayanlar, gönüllü e�itmenler
ile birlikte seramik ve foto�rafç�l�k
atölyelerine kat�l�yor, beraber vakit
geçiriyor, birbirlerini daha yak�ndan

tan�yorlar. Atölye çal��malar� d���nda gezi
ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Proje sonunda düzenlenecek seramik ve
foto�raf sergisi ile engelli ve engelsiz
gençlerin birbirlerinden farkl� bak��

aç�lar�n� gözlemleme f�rsat� bulunacak.
Projeye dahil olmak isteyen engelli
gençler Kad�köy Belediyesi Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi'ne

ba�vurabilir.
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KAYIP 
�ETT pasomu kaybettim. Hükümsüzdür.

Berkay ÜNAL

�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

� Acıbadem Unlu Mamulleri
Son zamanlarda izledi�im en kötü

filmdi. �çinde biraz Heiddeger, biraz
Kad�köy, biraz radyo, biraz fanzin, biraz
yer alt�, biraz Julio Cortazar, biraz bira,
biraz  Boris Vian, biraz �iir, biraz küfür,
biraz edebiyat, biraz müzik, biraz
kad�nlar, biraz ya�am, biraz ölüm, biraz
felsefe, biraz �syan, biraz Tolkein,  biraz
dinginlik, biraz gün bat�m�, biraz Moda,
biraz uykusuz ak�amlar, biraz çay, biraz
çeviri,  biraz kahvalt�, biraz haz, biraz
haz�ms�zl�k, biraz foto�raf, biraz hayal,
biraz Kafka, biraz  köfte, biraz piyaz…
Dedi�im gibi son zamanlarda izledi�im
en rezil filimdi, galiba biraz bizdendi.
Rezil demi�ken size filmdeki malum
yay�n evinden Alt�k�rkbe� Yay�nlar�’ndan

pek bir yerlerde bulamayaca��n�z birkaç
kitap tavsiye etmekte fayda var.

� Kaybedenler Kulübü
� Filmin Öyküsü
� Kolektif

Bu kitap aslen Türkiye'de bir ilki
temsil ediyor, historyas�nda ilkleri
bar�nd�rmak gibi genetik bir adeti olan
Alt�k�rkbe� Yay�n "Kaybedenler Kulübü"
filminin "Filmin Öyküsü" alt ba�l���yla
kitapla�t�rd�. �lk olan da bu zaten: bir
filmin öyküsünün anlat�lmas�.

Senaryonun tamam�n� ve yönetmenin
dekupe notlar�n� bar�nd�ran kitap,
standart bir film kitab�ndan sinema
ö�rencileri ve amatör filmciler için bir yol
gösterici olmas� bak�m�ndan ayr�l�rken,
kendine has edebi bir tad� da
beraberinde sunuyor. 

Sadece bu de�il ama;
prodüksiyon öncesinden
ba�layan süreç,
prodüksiyon sonras�na
dek detaylar�yla
uzmanlar� taraf�ndan
aktar�l�rken; senaristinden
yönetmenine, görüntü
yönetmeninden kurgu
editörüne, sanat
yönetmeninden
oyunculara de�in filmin
sürecini ele al�rken, set
fotograflar�, kamera
arkas� görüntüleri ve
notlar�, oyuncular, ekip,

senarist ve yönetmenle
yap�lm�� röportajlara, filmin
gerçek karakterlerini de
içine alarak sunan kitap,
kendi ba��na bir hikaye
olan "soundtrack"
sürecinin de e�siz ve titiz
çal��mas�n� tan�kl�klarla,
çal��ma notlar�yla birlikte
ortaya koyan bir belge(sel)
niteli�i de ta��yor.

� Açıklayıcı Bilgiler
El Kitabı

� Cronopio ve Fama
Öyküleri

� Julio Cortazar
"Her gün tu�lay�

gev�etme çabas�, dünya denen bu
yap��kan kitle aras�ndan kendine bir yol
açma çabas�, her sabah her �eyin yerli
yerinde durmas�ndan ya�anan yoksul
tatmin i�rençli�ine ko�ut bir yüzle kar��
kar��ya gelmek..."

Bir enginar�n
yapraklar�n� soyarak
saatin kaç oldu�unu
anlayabilir misiniz? Ya
da bir merdivenden
bilinçli olarak ç�kabilir
misiniz? A�lamak için
aç�klay�c� bilgilere gerek
duyar m�s�n�z? Ya da
gerekti�i gibi korku
duymak için? Çirkin
buldu�unuz posta
pullar�n� gönderdi�iniz
oldu mu? Ya do�al
gözya�lar�n�za bir dilim
ekmek band�rd���n�z?... 

Bu sorulara hay�r
diyorsan�z, an�lar�n�

kapkara çar�aflara
saranlardan olabilirsiniz
ve iç huzurunuz için, bu
kitab� hiç okumay�n
daha iyi...Ülkesinin
d���nda tan�nmas�n�
sa�layan romanlar�ndan
ve fantastik öykülerinden
önce gelen bu küçük
metinler, Cortazar'�n iç
bak���na ayna tutman�n
yan�nda, onun usta i�i
eserlerinin öncüleri olan
onca kaç�k ve ciddi
kahraman�n
davran��lar�n� da
ayd�nlatmaktad�rlar.

Evinizin tüm aynalar�n� k�rmakla
ba�lay�n i�e...

� Ölülerin Sözcüsü 
� Ender Serisi 2. Kitap
� Orson Scott Card
Alt�k�rkbe� bilimkurgu dünyas�n�n en

önemli iki ödülünü ayn� anda alan, Ender
Serisi'nin ikinci kitab�n� inatla sunar: Bir
soyk�r�m� önlemenin bedeli bir ba�ka
soyk�r�m ise
çok fazla
seçene�iniz
yok demektir.
Alt�k�rkbe�
Yay�n birinci
kitaptaki
Cüneyt Ark�r�
ile ilgili
çekincesini, ne
olur ne olmaz
dü�üncesiyle,
sürdürmeye
devam
etmektedir.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

● 23 Nisan �znik Turu (Yemekli-Günübirlik)
● 28-29 Nisan Trenle Eski�ehir-Odunpazar� Turu

(Hafta �çi - Konaklamal�) 
● 30 Nisan- 1 May�s (Düzce-Akçakoca-Efteni

gölü �elaleler (1 Gece Konaklamal� Tam
Pansiyon)                                                                  

● 7 May�s Üç Otantik Köy Bir Arada Turu
(Günübirlik)

● 7-8 May�s Edirne Turu
(1 Gece Konaklamal� Yemekli-Müzikli)

● 11 May�s Eskihisar-Hereke Turu (Günübirlik)
● 14-15 May�s Trenle Eski�ehir-Odunpazar� Turu

(1 Gece konaklamal�)
● 18-22 May�s Side (3 Gece Her�ey Dahil

Konaklamal�, Denize S�f�r Tesis, Ula��m Dahil)               
● 19-22 May�s  Kastamonu- Amasra-Safranbolu

Turu (1 Gece Konaklamal�)
● 27-29 May�s  Bozcaada Turu (1 Gece

Konaklamal�)
● 29 May�s Acarlar Longozu  (Günübirlik)                        
● 5-11 Haziran  Ba�tan Ba�a Karadeniz Turu     

Ayrıca Gruplara Özel Geziler Tertip edilir.

SEZON TOUR
Ba�dat Cad. No: 517/B Çatalçe�me mevkii 

Bostanc� / �stanbul
0216 372 35 77/78

www.tatilkeyfiburada.com

BAHARI  KARŞILAMA TURLARIMIZ

● Mustafa SÜRMEL�

UNI CEF Tür ki ye ya ra r� na, Tür ki ye’nin en bü yük
çok amaç l� aç�k ha va sa nat et kin li �i ola rak �s tan -
bul’da do �up dün ya y� sa ra cak ve 1 Ey lül-30 Ka s�m

2011 ta rih le ri ara s�n da ger çek le �e cek olan ‘Stars of �s tan bul
– �s tan bul’un Y�l d�z la r�’ sos yal so rum lu luk
pro je si Ka d� köy’den ba� la d�. Bir le� mi� Mil -
let ler ile UNI CEF'in “2015’e ka dar Te mel
E�i tim siz Ço cuk Kal ma s�n” he de fi ne ön cü -
lük ede cek pro je kap sa m�n da �s tan bul’un en
önem li nok ta la r� renk li, se vim li y�l d�z lar la
do na na cak ve ço cuk la r�n el eme �i göz nu ru
muh te �em bir ser gi dü zen le ne cek. Her y�l -
d�z dan el de edi len ge lir ise 100 ço cu �un e�i -
ti mi ne des tek sa� la ya cak. 

Stars of �s tan bul pro je si nin y�l d�z la -
r�n dan il ki, 20 Ni san 2011 ta ri hin de Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
ev sa hip li �in de dü zen le nen et kin lik te Ka -
d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi
re sim ö� ren ci le ri ta ra f�n dan bo yan d�. Ka d� köy lü ço -
cuk lar bo ya d�k la r� y�l d�z la, 81 il de hiç oku la ba� la ma -
m�� ya da çe �it li ne den ler le oku lu terk et mek zo run da
kal m�� 10- 14 ya� ara s� on bin ler ce k�z ve er kek ço cu -
�un te mel e�i tim ala bil me le ri için des tek ver di. Et kin -

li �e ka t� la rak ço cuk lar la bir lik te ön lü �ü nü gi yip y�l d� z�
bo ya yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
“Her ke si y�l d�z al ma ya ve e�i ti me des tek ol ma ya ça �� -
r� yo rum” de di. Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer -
ke zi re sim ö� ren ci le riy le y�l d� z� bo yar ken on lar la soh -

bet eden Ba� kan Öz türk, pro je nin öne -
miy le il gi li ço cuk la ra bil gi ver di ve çok
önem li bir ça l�� ma ya kat k� da bu lun duk -
la r� için on la ra te �ek kür et ti. Da ha son ra
ba s�n men sup la r� na aç�k la ma ya pan Öz -
türk, “Okul ça ��n da olup da oku ya ma m��
ya da e�i ti mi ni ta mam la ya ma m�� ço cuk -
lar için bu kam pan ya dü zen le ni yor. Bu
sa ye de ço cuk lar oku ma ya ba� la ya cak.
Bu UN� CEF Tür ki ye Ko mi te si’nin cid di
bir e�i tim ata �� d�r. Bu y�l d�z lar sa nat ç� ve
ö� ren ci ler ta ra f�n dan ha z�r la n� yor. Ka d� -
köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� -
ret men ve ö� ren ci le ri ne de te �ek kür edi -
yo rum. Her ke si y�l d�z al ma ya ve e�i ti me

des tek ol ma ya ça �� r� yo rum” de di.
Ço cuk la r�n ha yal gü cü nün bir ese ri ola cak “Ka d� -

köy’ün y�l d� z�” 23 Ni san ta ri hin de Göz te pe Öz gür lük
Par k�’nda, Ey lül ay�n dan iti ba ren ise Ba� dat Cad de -
si’nde ser gi le ne cek.

KOZYATA�I’NDA faaliyet
gösteren Anabilim E�itim

Kurumlar�, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayram� kutlamalar�

çerçevesinde be� ülkeden
90 çocu�u ö�renci ailelerinin

yan�na yerle�tirerek
misafir ediyor. 19 Nisan

tarihinden itibaren
�stanbul’a gelmeye
ba�layan küçük

misafirler, 23 Nisan
tarihine kadar

�stanbul’u
tan�mak üzere

planlanan çe�itli
etkinliklere

kat�lacak.
Anabilim E�itim

Kurumlar� taraf�ndan

a��rlanacak 90 çocuk, Anabilim
ö�rencileri ile birlikte bir dans
gösterisi de sunacaklar.

Anabilim E�itim Kurumlar�
�cra Kurulu Üyesi Seda K�l�ç,
“23 Nisan’�n de�erini ve
önemini anlamak ve
kalbimizde en büyük

co�kuyla kutlamak biz
e�itimcilerin duydu�u
en büyük mutluluk, en

büyük görev. Bu y�l da
Anabilim E�itim
Kurumlar�, t�pk� 24
y�ld�r yapt��� gibi 23
Nisan’�n Atatürk’ün
bize ö�ütledi�i
ba�l�l�k ve sayg�yla

kutlamak üzere
bir program

haz�rlad�k.” dedi.

Haydarpa�a Sarayard� sok.
Cemhan  Do�an �� Merkezi

No: 100 D: 1
KADIKÖY/�STANBUL

adresinden mukim �LKE 2011
S�GORTA ARACILIK

H�ZMETLER� LDT.�T�.
�irketimizin sözle�me akdine ve

prim tahsilli�ine yetkili
acenteli�ine tayin edilmi�tir.

Acente kaza, yang�n, nakliyat
sigorta bran�lar�nda poliçe

tanzim ve tahsiline yetkili olup,
di�er bran�lar ve mühendislik
sigortalar�nda teklif almaya,

�irketçe düzenlenen tüm
sigorta poliçelerinin prim

tahsiline yetkilidir. Yasa gere�i
duyrulur.

Engellilere
tekerlekli
sandalye

Yabancı çocuklar Kadıköy’de

Kozzy 1 ya��nda!Kozzy 1 ya��nda!Kozzy 1 ya��nda!Kozzy 1 ya��nda!Kozzy 1 ya��nda!Kozzy 1 ya��nda!
Anadolu Yakası’nın mahalle sıcaklı�ında alı�veri� imankı sunan alı�veri� merkezi Kozzy,
1. ya�ını etkinliklerle kutluyor. Kozzy ziyaretçilerini 24 Nisan günü gösteriler, indirimler ve
sürpriz hediyeler bekliyor. 23 Nisan'da çocuklar için etkinlikler yapacak olan Kozzy, 26
Nisan Shopping Fest kapanı� gününde de gece 24.00’e kadar alı�veri� keyfini sunacak. 

“Çocukların
Gelece�i
Parlasın”
sloganıyla

Kadıköy’den yola
çıkan Stars of
�stanbul, 10-14

ya� arası
çocukların temel
e�itim alabilmesi
için parlayacak.

Kad�köy’ün y�ld�z� e�itim için parl�yor
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Ka d� köy’ün de ar t�k bir �en li �i var! Bu
y�l il ki dü zen le nen Ka d� köy Ta ri hi
Çar �� �en li �i, Ka d� köy Be le di ye si,

Ka d� köy Ta ri hi Çar �� s� Kül tür ve Da ya n�� ma
Der ne �i ve Tri nick Or ga ni zas yo nun i� bir li -
�i ile 23–29 Ni san ta rih le ri ara s�n da ger çek -
le� ti ri li yor. Son y�l lar da aç� lan me kân la r�, ka -
fe le ri, res to ran la r�, bar la r�, ki ta bev le ri ve ya -
y� nev le riy le gi de rek bü yü yen, kül tü rel ve sa -
nat sal or ta m�y la Be yo� lu’nun tah t� na göz
ko yan Ka d� köy’de ya p� la cak olan �en lik ay -
n� za man da Ta ri hi Çar ��’n�n özel lik li ve ay -
r� ca l�k l� kim li �i ni can lan d�r ma y� amaç l� yor.
Çar �� �en li �i, bü yük kü çük her ke se hi tap
edi yor. �s tan bul lu lar, ti yat ro gös te ri le rin den
ço cuk e� len ce le ri ne, mü zik din le ti sin den
jonk lör gös te ri le ri ne ka dar sa y� s�z et kin lik ile
23 Ni san haf ta s� bo yun ca Ka d� köy’ün en bü -
yük �en li �in de e� len ce ye do ya cak lar. Et kin -
lik ler Ka d� köy’ün çar �� do ku su içe ri sin de yer
alan çe �it li me kân lar da ve so kak lar da ya p� la -
cak. Tüm gös te ri le rin üc ret siz ola rak hal ka
bu lu �a ca �� �en lik kap sa m�n da ay r� ca çar ��
için de ki ma �a za lar da yüz de 88’e va ran in di -
rim ler uy gu la na cak.

■ C� HAN DE M�R C� DE
BU �EN L�K TE

“Ka d� köy Ta ri hi Çar �� �en li �i”, 35
y�l l�k bir Ka d� köy lü ya zar-çi ze rin et kin li -
�i ne de ev sa hip li �i ya pa cak. Ka ri ka tü rist
ve mi zah ya za r� ola rak 33 y�l d�r Tür ki ye
mi za h� na emek ve ren Ci han De mir ci, 26
Ni san Sa l� gü nü sa at 13.30’da �en lik kap -
sa m�n da Ak de niz Ka fe’de, ilk ka ri ka tür
al bü mü olan “Ge rek siz Ta ra ma lar dan
Ka ç� na ma d�m”� im za la ya cak, ar d�n dan
Ka d� köy’ü ve Ka d� köy lü lü �ü de içi ne
alan bir mi zah söy le �i si ger çek le� ti re cek.

Bur çin Or hon Aka de mi de dans grup -
la r�y la haf ta bo yun ca �en lik te ola cak. 23
Ni san Cu mar te si sa at 15.00’te Kaf kas
dans gös te ri si, 24 Ni san Pa zar 16.00’da

halk dans la r� n� su na cak olan Aka de mi di -
�er gün ler de de hip-hop ve La tin dans la -
r� n� ser gi le ye cek. Mar ma ra Üni ver si te si
Dans Ku lü bü de La tin ve Tan go dans la -
r�y la �en lik prog ra m�n da yer al� yor. Di -
dem Ön gönç ise “Ve Ka d�n” isim li dans
per for man s�y la 24 Ni san Pa zar gü nü sa at
18.00’de Ka d� köy lü ler le bu lu �a cak. 
■ ÇO CUK LAR �Ç�N PAN TO M�M

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk
Bay ra m�’yla ke si �en haf ta bo yun ca �s tan -
bul Üni ver si te si Dev let Kon ser va tu va r�

Pan to mim Bö lü mü ö� ren ci le ri ço cuk -
la ra pan to mim gös te ri le ri su na cak.
Bu nun ya n�n da her gün ve gün bo yun -
ca ço cuk e� len ce le ri dü zen le ne cek.
Ka d� köy Çar �� �en li �i, Surp Ta ka vor
Ki li se Mey da n�’nda mü zik grup la r� n�
da a��r la ya cak. Litt le Band, Tu tu na -
ma yan lar, Ma sa l�n As l�, Dör tün, Ya -
z�l ma m�� Öy kü ler, Et ki-Tep ki, Par don
ve Ma vi Göç mü zik grup la r� ki li se
mey da n�n da din le ti ler ve re cek.

■ T� YAT RO
GRUP LA RI DA VAR

Ka d� köy Ta ri hi Çar �� �en li �i kap -
sa m�n da ti yat ro grup la r� da oyun la r� n�
üc ret siz sah ne le ye cek. 24 Ni san Pa zar
gü nü sa at 19.00’da Azot Oyun cu la r�,
Ki li se Mey da n�’nda oy na ya cak. Di �er
gün ler ise �z Dans Ti yat ro su Top lu lu -
�u, Dü �ün sel Dans Top lu lu �u ve Ada
Dans Ti yat ro su Top lu lu �u dans ti yat -
ro sun dan ör nek ler su na cak. Ay n� gün
sa at 20.00’de Dra ma Kum pan ya s�,

Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde “Yal n�z Tan r� n�n Eli Tit re -
mez” ad l� oyun la r� n� sah ne le ye cek. Dra -
ma Kum pan ya, Ot hel lo’nun De li si ad l�
oyun la r� n� da 27 Ni san Çar �am ba gü nü
sa at 20.00’de yi ne BMKM’de oy na ya -
cak. �en li �in son gü nü olan 29 Ni san Cu -
ma gü nü ise MSM Oyun cu la r� “Yan g�n
Ye rin de Or ki de ler” isim li oyun la r� n� Ka -
d� köy lü ler le bu lu� tu ra cak.

Prog ram la il gi li ay r�n t� l� bil gi için:
www.ka di koy car si sen li gi.com

en di si yal n�z ca al t� ye di y�l ka dar ya �a d� �� ve alt -
m�� se ne dir mev cut ol ma d� �� hal de Tür ki ye’nin
si ya sal, dü �ün sel, sos yal ha ya t�n da dai ma can l�
tar t�� ma ko nu su olan bir ku rum olur mu di ye dü -

�ü nür se niz, ce vap ‘evet’tir. Bu �a ��r t� c� du ru mun öz ne -
si de Köy Ens ti tü le ri’dir.

Bi rin ci ola rak �u nu vur gu la ya l�m: Bu gün ve hat ta
geç mi� te ço �u kim se nin san d� �� gi bi Köy Ens ti tü le ri bir
ge nel e�i tim ku ru mu de �il; ‘Ö� ret men Oku lu’ idi. K�r sal
ke si min özel sos yal ko �ul la r� na uy gun bir il kö� re tim se -
fer ber li �i ni ba �a ra bil mek için ku ru lan ‘il kö� ret men
okul la r�’yd�.

1940’ta ül ke nin de �i �ik yer le rin de on dört ens ti tü
bir den ku rul du. 1941’de ye di okul da ha aç�l d�. Co� raf -
ya ya den ge li da �� l� ��, stra te jik ve plan c� zih ni ye ti yan s� -
t�r. Ö� ret men kad ro la r� özen le se çil mi� tir.

Köy Ens ti tü le ri’nin e�i tim so run la r�n dan çok, f�r t� na -
l� si ya sal tar t�� ma la ra se bep ol ma s� bo �u na de �il dir.
Çün kü bu okul lar ger çek ten si ya si ira de ta ra f�n dan,
sos yo kül tü rel özel so run la r�n çö zü mü ne yar d�m c� ol -
ma s� için, ya ni sta tik köy ya �a m� n� ve in san la r� n� mo -
dern top lum de �er le ri ne do� ru de �i� tir mek ama c�y la
ör güt len mi� tir. K�r sal in sa n�, yurt ta� l�k bi lin ci ne, mil li bi -
lin ce ka vu� tur mak için ta sar lan m�� bir in san ye ti� tir me
pro je si dir. Dev rim ci kad ro, ül ke nü fu su nun bü yük ço -
�un lu �u nu olu� tu ran köy lü nün, ça� da� ha yat tar z� n�n
ge re �i olan üre tim ili� ki le ri ne ge çe bil me si ni, ye ni lik le re
ve de �i �i me uyum gös te re bil me si ni te mel bir po li tik ey -
lem ka bul et mi� ti. Top rak ve ta r�m re for mu, üre tim de
ve ri min art t� r�l ma s�, yö ne ti ci kad ro nun kal k�n ma il ke le ri -
nin ba ��n da ge li yor du. Cum hu ri yet re ji mi nin ru hu nu
yan s� tan ya zar la r�n bel ki ba ��n da sa y�l ma s� ge re ken Fa -
lih R�f k� Atay “içi ne gi ri le me yen köy ye rin den oy na maz”
di ye yaz m�� t�r. Köy Ens ti tü le ri’nin ku ru lu �u bir an da ol -
ma m�� t�r. 1930’dan ba� la ya rak gi ri �i len top rak re for mu
ve ta r�m üre ti mi nin art t� r�l ma s� po li ti ka la r� dai ma di renç -
le kar �� la� m�� t�. Bu se bep le köy lü nün e�i ti mi, re ji min
çö züm bek le yen önem li bir i�i ol mu� tu. 

K� sa ca s� Köy Ens ti tü le ri, kal k�n ma stra te ji si aç� s�n -
dan yurt ta� l�k bi lin ci ne sa hip in san la ra du yu lan ih ti ya -
c�n so nu cu ola rak do� mu� ve uy gu lan m�� bir e�i tim
ham le si dir. As�r la r�n ge le nek sel sos yal ya p� s� n� ye rin -
den oy na ta cak bir kal d� raç gi bi dir. �� te ça t�� ma n�n özü
de bu ra dan kay nak la n�r. Sta tü ko cu, ege men eko no mik
ya p� ‘es ki kö ye ye ni adet’ gel me si ne �i ka yet çi de �il,
dü� man ol mu� tur. Ya ni i�in as l� in san l�k ta ri hi bo yun ca
sü rüp ge len bil di �i miz ç� kar mü ca de le le ri nin ti pik bir ör -
ne �i nin e�i tim ala n�n da ya �an ma s� d�r. Ya ni Köy Ens ti -
tü le ri el bet öz gün bir e�i tim ku ru mu dur ama me se le
bun dan iba ret de �il dir. Me se le sos yal de �i� me nin
amaç lan ma s�n da d�r. 

Ens ti tü le rin öz gün lü �ü, ö� re tim prog ram la r�n da d�r.
Köy ha ya t� n�n pra tik, gün de lik ih ti yaç la r� na ce vap ve re -
cek uy gu la ma l� ö� re tim ve i� prog ra m� var d�. Bu üre tim
bi lin ci ve be ce ri si ve re cek bir e�i tim fel se fe si nin uy gu -
lan ma s� d�r. Prog ra m�n ya r� s� da teo rik ders ler den olu -
�u yor du. Bu i� lev le ri kar �� la ya cak bir ör güt len me ye sa -
hip ti ler. De mir ci lik, ma ran goz luk, ta r�m, ya p� tek nik le ri
için atöl ye le ri bu lu nu yor du. Tem sil ve kon fe rans lar için
sa lon la r� var d�. Ka pa l� k�r sal yer le� me yi uy gar l�k la ta n�� -
t� ra cak mer kez ler gi biy di. �� e�i ti mi yo �un du. �l ko kul -
dan son ra be� y�l l�k bir prog ram so nu cu il ko kul ö� ret -
me ni olu nu yor du. 

�kin ci Dün ya Har bi’nin ilk y�l la r�n da ku ru lan bu okul -
lar, sa va ��n bi ti mi ni iz le yen 1946’da, uy gu la ma l� i�
prog ra m� n�n azal t�l ma s�y la ilk ölüm cül dar be yi ye di. Ku -
ru lu �un si ya si so rum lu su Mil li E�i tim Ba ka n� Ha san Ali
Yü cel gö rev den al�n d�. Ar t�k si ya si ko ru ma ve des tek le -
me kalk m�� t�. Ba� ta prog ra m�n ve ör güt len me nin mü el -
li fi Ge nel Mü dür �s ma il Hak k� Ton guç ve bir çok ens ti tü
mü dü rü de gö rev le rin den al�n d� lar. Okul la r�n özü de �i� -
ti. 1954’te de kla sik ö� ret men okul la r� na dö nü� tü rü le -
rek or ta dan kalk t� lar. 

Ku� ku suz, bu ka dar k� sa bir sü re bi le ens ti tü le rin
ül ke nin sos yal ya �a m�n da et kin rol oy na ma s� na yet ti.
K�r sal ke sim den çok sa y� da genç Tür ki ye’nin kül tür ya -
�a m�n da ön cü ol du.

Ens ti tü le rin aç� l� �� gi bi, son bul ma s� da si ya si se -
bep ler le ol mu� tur. ��in il ginç ya n�, ba� ta �s met �nö nü ol -
mak üze re ens ti tü le re can ve ren si ya si ira de nin, ken di
kur du �u ku ru mu ken di si nin son lan d�r ma s� d�r. 1946-
47’den iti ba ren ye ni le ri ku rul ma d� �� gi bi, mev cut lar da
be lirt ti �i miz gi bi s� ra dan la� t� r�l m�� lar d�r. �s met �nö nü,
sa va� son ra s� si ya si or ta m�n da, ken di dev rim ci pro je -
sin den vaz geç mi� tir.

Ens ti tü ler için ‘sol cu luk-sos ya list lik’ suç la ma la r� ol -
du �u gi bi, ba z� sol ve li be ral ke sim ler den de, “k�r sal ke -
sim in san la r� n�, k�r sal yö re de kal ma ya mah kum et mek”
gi bi de �er len dir me le re u� ra m�� t�r. Bun la r�n ger çe �i
yan s�t ma yan ya k�� t�r ma lar ol du �u bel li dir. �l kel sos yo -
kül tü rel ya p� y�, mo dern le� tir mek için ku ru lan okul la r�n,
e�i tim prog ram la r� bu id di ala r�n ter si ni ka n�t lar. Kö ye
ka pa t� la cak in sa na, an tik uy gar l� ��n, hü ma nist dü �ün -
ce nin, Ba t� fel se fe si ve kül tü rü nün eser le ri oku tu lup,
spor tür le ri, çok ses li mü zik ö� re ti mi ve ril me si dü �ü nü -
le mez. Ku ru lu� la r�n ikin ci a�a ma s�n da An ka ra’da ‘Ha -
sa no� lan Yük sek Köy Ens ti tü sü’nün ku rul ma s� ve bu -
ra da Köy Ens ti tü le ri için ö� ret men ye ti� ti ril me si, pro je -
nin köy lü yü köy lü b� rak ma y� de �il, k�r sal dün ya y� �e hir
de �er le ri ne do� ru de �i� tir me yi amaç la d� �� n�n bir ba� ka
ka n� t� d�r. Esa sen Cum hu ri yet’in te mel bir stra te ji si, �e -
hir kül tür ve ha ya t� n�n ege men ha le ge ti ril me si dir.
1932’de ku ru lan Hal kev le ri gi bi, Köy Ens ti tü le ri de
kent sel ya �a ma ge çi� pro je le ri dir.

Özet le Köy Ens ti tü le ri, k� sa c�k ömür le rin de bi le,
top lam da mo dern le� me yo lun da ba �a r� l� so nuç lar ver -
mi� bir uy gar l�k/�e hir le� me po li ti ka s� n�n ve he de fi nin
yurt ta� ye ti� tir me ku ru muy du. El bet ile ri ci bir si ya si
yak la �� m�n okul la r�y d�.

Murat  KATOĞLU
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Kadıköy Tarihi Çar�ı, bu yıl ilk kez 1 haftalık bir
�enli�e ev sahipli�i yapıyor. Çar�ı’nın her soka�ının
�arkılarla çınlayaca�ı danslarla canlanaca�ı �enlik

boyunca Kadıköylüler çok e�lenecek.

Çar�� bu hafta çok �enlikli!Çar�� bu hafta çok �enlikli!Çar�� bu hafta çok �enlikli!Çar�� bu hafta çok �enlikli!Çar�� bu hafta çok �enlikli!Çar�� bu hafta çok �enlikli!

Liszt’in 200. ya ��
�s tan bul’da kut la n� yor

BÜYÜK Ma car bes te ci ve pi ya no
vir tü ozu Franz Liszt, do �u mu nun 200.
y� l� ne de niy le bu y�l tüm dün ya da
önem li et kin lik ler le an� l� yor. Bu et kin -
lik ler den bi ri de 1847 y� l�n da Sul tan
Ab dül me cid’in da vet li si ola rak gel di �i
ve bir kaç ay ya �a d� �� �s tan bul’da ger -
çek le� ti ri li yor. 

Ba t� kla sik mü zik ta ri hi nin ro man -
tik dö ne min de dün ya sah ne si ne ç� kan
bu ola �a nüs tü mü zis -
yen tüm za man la r�n en
bü yük pi ya no vir tü özü
ola rak ka bul edi li yor.
Ak�l la ra dur gun luk ve ri ci
bir pi ya no cam ba z� olan
Franz Liszt, ya �a d� �� y�l -
lar da sa na t� na �a hit
olan la r� ken din den ge -
çir di �i gi bi mü zik ta ri hi -
ne de “pi ya no re si ta li”
fik ri ni ilk uy gu la yan mü -
zis yen ola rak geç ti. 

Meh met Mest çi-Ar -
ti san or ga ni zas yo nuy la
dü zen le nen “2011 �s -
tan bul Liszt Pi ya no Haf -
ta la r�” 18 Ni san Pa zar -
te si gü nü Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s�’nda dü zen le nen Öz gür Ay d�n
kon se riy le ba� la d�. 12 Ma y�s’a ka dar
de vam ede cek Liszt Pi ya no Haf ta la r�
çer çe ve sin de Ger gely Bo gan yi, To ros
Can, En dre He ge düs ve Mu hid din
Dür rü o� lu gi bi dün ya ça p�n da pi ya -
nist ler, Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s�, Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi, Be �ik ta� Be le -
di ye si Ful ya Sa nat Mer ke zi’nde re si -
tal ler ve re cek.

Liszt Haf ta la r� özel ka pa n�� kon -
se ri ise Sul tan Ab dül me cid’in 1847 y� -
l�n da Franz Liszt’i din le di �i Dol ma -
bah çe Sa ra y�’nda dü zen le ne cek.
Kon se ri dün ya ca ün lü pi ya nis ti miz �dil
Bi ret, Fran s�z bes te ci ve pi ya nist
Step ha ne Blet ile bir lik te ve re cek.

■ SÜ REY YA’DA GER GELY
BO GAN YI KON SE R�

Ken di si ne genç ya� ta ül ke si Ma -
ca ris tan’�n en de �er li ni �an la r�n dan

Kos suth ni �a n� ve ri len, pek çok ulus -
la ra ra s� ödül lü Ger gely Bo gan yi, ge -
rek yo rum la r� ge rek pi ya no ça l�� tar -
z�y la Av ru pa’n�n son y�l lar da ye ti� tir di -
�i en hay ran l�k uyan d� ran vir tü öz ler -
den bi ri. 25 Ni san Pa zar te si ak �a m�
“2011 �s tan bul Liszt Pi ya no Haf ta la r�”
kap sa m�n da Sü rey ya Ope ra s�’nda ve -
re ce �i kon ser de Bo gan yi, va tan da ��
Franz Liszt’in en se vi len eser le rin den

yap t� �� muh te �em bir
seç kiy le din le yi ci le ri
ken din den ge çi re cek.
Ma car vir tü öz, Be et ho -
ven’in dün ya ca me� hur
ve en ro man tik eser le -
rin den ‘Ay� �� �� So na t�’n�
da prog ra m� na ek le ye -
rek ge li yor �s tan bul’a...
■ CKM’N�N KO NU �U

TO ROS CAN
Yurt için de ve yurt

d� ��n da ki kon ser le riy le
ba �a r� l� ka ri ye ri ni sür -
dü ren To ros Can, son
y�l lar da ger çek le� tir di �i
CD ka y�t la r�y la Fran -
sa’da bir bi rin den pres -

ti ji ödül ler ka zan d�. Liszt Pi ya no Haf ta -
la r� kap sa m�n da Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde 27
Ni san Çar �am ba ak �a m� ve re ce �i
kon se rin de, Franz Liszt’in bü yü le yi ci
Vals Em promp tü ve Ro mans par ça la -
r�y la bir lik te Ma car bes te ci nin en gü zel
eser le rin den sa y� lan ve Liszt pi ya no
re per tu ar� ef sa ne le rin den ka bul edi len
Vallée d’Ober man’� ses len di re cek. 
■ �D�L B� RET’� DOL MA BAH ÇE

SA RA YI’NDA D�N LE Y�N!
Co� ku la r�n, kah ra man l�k duy gu la -

r� n�n, ta� k�n ih ti ras la r�n yo �un ve dra -
ma tik renk le ri ne bü rün mü� olan
Liszt’in Sen fo nik �i ir le ri 10 Ma y�s ak -
�a m�  Dol ma bah çe Sa ra y�’nda din le yi -
ci ler le bu lu �u yor. Pi ya nist ler için bü -
yük be ce ri ve kuv vet ge rek ti ren bu
par ça la r� dün ya ca me� hur pi ya nis ti -
miz �dil Bi ret ve pek çok ödül sa hi bi
Fran s�z bes te ci ve pi ya nist Step ha ne
Blet yo rum la ya cak. 

19. yüzyılın
efsanevi Macar
piyano virtüözü
ve besteci Franz
Liszt, 200. do�um

yılında
�stanbul’da çok

zengin bir festival
programıyla
klasik müzik

severlerle
bulu�uyor.

Ay rın tı lı bil gi için: www.lisz thaf ta la ri.com

“Ulus la ra ra s� �s tan bul �i ir Fes ti va li ‘��� -
R�S TAN BUL” bu y�l 26 Ni san -1 Ma -
y�s ta rih le ri ara s�n da ger çek le �e cek.

Ta rih ve Top lum Bi lim le ri Ens ti tü sü Der ne �i ta ra -
f�n dan dü zen le nen ‘��� R�S TAN BUL/2011’in bu
y�l ki ana te ma la r� n� ‘ARAP BA HA RI”n� �s tan -
bul’a ta �� mak için ARAP ��� R�” ve “Ce mal Sü -
re ya’n�n 2. Ye ni �ii ri’nin �i iri mi zin bu gü nü ve
ge le ce �i üze rin de ki et ki le ri” olu� tur du. Bu te -
ma lar çer ce ve sin de Fes ti val kap sa m�n da çe �it -
li otu rum lar, su num lar, pa nel ler ve oku ma lar
yer al� yor. 
■ FES T� VAL ÇER ÇE VE S�N DE 

KA DI KÖY’DE K� ET K�N L�K LER
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço

Kül tür Mer ke zi, Öte ki Kül tür Mer ke zi
ile Ka d� köy Ta ri hi Çar �� için de ki kü çük
mey dan da et kin lik ler ger çek le �e cek. �l -
kim Ka ra ca’n�n ha z�r la y�p su na ca ��
Ka d� köy Belediyesi Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde  28 Ni san Per -
�em be gü nü sa at 15.00’te ger çek le �e cek
olan ‘�i ir ler den �ar k� la ra’ et kin li �i ne,  Ara ba li Gül �en, Di -

lek Yüz lü er, Gö kalp Yüz lü er, Ha san
Per çi ner, �l ker Çen �i, �l kim Ka ra ca,
Meh met Öz ka ya, Mu rat �n ci, Sa mi De -
rin tu na ka t� la cak.  Cu ma Bo lat’�n ha z�r -
la y�p su na ca �� ‘Ka d� köy �a ir ler Bu lu� -
ma s�’, 29 Ni san Cu ma gü nü sa at
15.00’te Ka d� köy Be le di ye si   Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �e -
cek. Et kin li �e �a ir, Beh ruz Ki a, Eray Can -
berk, Gül ce Ba �er, Müs lim Çe lik, Na lan
Çe lik ve Nu rul lah Can ka t� la cak. Mu rat K� -
z�l ka ya ve Bur cu Te kin bay’�n ti yat ral �i ir
gös te ri si ya pa ca �� et kin lik te, Yu suf Ba �a ran
mü zik din le ti si ve re cek.  Sev gi Su alp’in ha -
z�r la y�p su na ca �� 30 Ni san Cu mar te si gü nü
sa at 16.00’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man -
ço Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �ek ‘�ii ri Gi yi -
nen ler’ et kin li �i ne ka t� la cak  �a ir ler ve sa nat ç� -
lar �öy le: Nur sel Aras, Hil mi Ha �al, Nu ri De -
mir ci, Meh met Gö zen, �e ner Ak su, Gü ney Öz -
k� l�ç, Sü rey ya Gü ven, �s ma il Bi çer, Nur sen Ural,
Ber rin Ta� Mü zik/�i ir: �ah se nem, Öz lem Sa va�,
Do �an Tu ran.

‘�iiRiSTANBUL’DA 

En büyük bebek evi Oyuncak Müzesi’nde!

Dün ya da ki oyun cak mü ze le rin de
bu lun ma yan ni ce na di de eser,
Su nay Ak�n’�n Göz te pe’de ki �s -

tan bul Oyun cak Mü ze si’ni ala n�n da en
üst s� ra la ra ta �� yor. Oyun cak Mü ze le -
ri’nde ser gi le nen eser ler ara s�n da en de -
�er li olan lar dan bi ri, “doll ho use” ola rak
ad lan d� r� lan be bek ev le ri dir. Av ru pa’da -
ki �a to la r�n, ko nak la r�n oda la r� n� süs le -
yen e� ya la r�n min ya tür le rin den olu �an
be bek ev le ri nin ya p� m�n da, ge nel lik le
ah �ap mal ze me kul la n� l�r. Hay ran l�k
uyan d� ran ay r�n t� la r� ve k� r�l gan ya p� la r�
ne de niy le bu oyun cak la r�n gü nü mü ze
ka dar sa� lam kal ma la r� ade ta bir mu ci ze -

dir. �s tan bul Oyun cak Mü ze si 23 Ni san
gü nü be bek ev le ri nin en bü yük ve en
zen gin ör nek le rin den bi ri ni zi ya ret çi le -
re su nu yor. 1890 y� l�n da Al man ya’da
ya p� lan bu be bek evi 1.75 bo yun da. 4
kat ve 8 oda dan olu �an be bek evi du var
kâ ��t la r�, kar ton pi yer le ri, mo bil ya la r�
ve e� ya la r�y la tek ba �� na bir mü ze gi -
bi…

23 Ni san gü nü mü ze de zi ya ret çi -
le ri hem ye ni eser ler hem de fark l�
et kin lik ler bek li yor. Gü nü müz de ar -
t�k oy nan ma yan so kak oyun la r� n�
bu gü nün ço cuk la r� ile ta n�� t�r ma ya
ha z�r la nan et kin lik ler ara s�n da “To -
paç Çe vir me Atöl ye si”, “Hal ka
Oyu nu” ve “ Çi vi li Fut bol” oyu nu
yer al� yor. 

0–18 ya� ara s� tüm ço cuk la r�n
sa at 15.00’e ka dar üc ret siz ge ze bi le -
ce �i mü ze, tüm ai le yi oyun lar la tek -
rar ço cuk ol ma ya da vet edi yor.

Tel: 0216 359 45 50–51
www.is tan bu lo yun cak mu ze si.com

�stanbul Oyuncak
Müzesi, 23 Nisan’da 6.

ya�ına girerken pek çok
yeni eseri de müzeye

kazandırmanın
mutlulu�unu ya�ıyor. 

KADIKÖY
Belediyesi ve

Kadıköy Pera Güzel
Sanatlar Akademisi
i�birli�i ile 60 ya� ve

üstü yurtta�lara
yönelik Latin

Dansları Kursu
ba�lıyor. Dans
e�itimleriyle

ya�lıların sosyal
ya�ama aktif
katılımlarını

sa�lamak, sosyal
ya�amlarını renklendirmek ve daha keyifli bir
ya�am sürdürmelerine katkıda bulunmak için

düzenlenen kurs tamamen ücretsiz. 
Ba�vuru ve Kayıt için:

Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek Merkezi
Tel.: (0 216) 545 93 50

Özbey Cad. No: 111 Fikirtepe/Kadıköy

Dans et, sağlıklı yaşlan!

Çalı�ma arkada�ımız Yasemin Özgüne�
Çelik, 19 Nisan Salı 2011 tarihinde bir erkek
bebek dünyaya getirdi. Ailenin mutlulu�unu
payla�ıyor, Ardil bebe�e sa�lıklı ve mutlu bir

ömür diliyoruz.
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KA DI KÖY’DEN
� T�YATRO
� Toros Canavarı
�BB �ehir Tiyatrolar�’n�n yeni oyunu
“Toros Canavar�”… Türk mizah�n�n ve
ulusal tiyatromuzun usta ismi Aziz
Nesin’in yazd��� Tar�k �erbetçio�lu’nun
yönetti�i oyunda kurumlar� yozla�m��,
de�erleri altüst olmu� toplum içinde,
ya�ad��� ko�ullara kar�� ç�kamayan
çaresiz insanlar�n ac�, alayl� halleri, Aziz
Nesin’in ta�lama üslubuyla sahneye
ta��n�yor. Aziz Nesin’in deyimiyle “izah�
olmayan �eylerin mizah�n�n yap�ld���”
oyunda; Nuri Sayaner isimli mülayim bir
memur emeklisi, ailesiyle birlikte
monoton bir hayat sürmektedir. Aile bir
taraftan geçim s�k�nt�s�yla di�er taraftan
onlar� apartmandan atmak isteyen ev
sahibiyle u�ra�maktad�r. Tahliye davas�n�
kazanan Sayaner ailesinin sevinci çok
uzun sürmez. 20–30 Nisan tarihleri
aras�nda Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi’nde oynanacak oyunda �evket
Av�ar, Binnur �erbetçio�lu, Gökhan
E�ilmezba�, Ceylan Çete, Naci
Ta�dö�en, �skender Ba�c�lar, Murat
Bavli, Rahmi Elhan, �brahim �irin, Tar�k
�erbetçio�lu, Funda Köseo�lu, Berna O.
Demirer, Abdullah Topal, Tu�çe Aç�kgöz
rol al�yor.   Tel: 0216 349 04 63
� Nereye Gidiyoruz?
Usta oyuncu Genco Erkal; ölümünün 15.
y�l� nedeniyle Aziz Nesin’in öykü, �iir,
masal ve ta�lamalar�ndan uyarlayarak
sahneye koydu�u tek ki�ilik yeni oyunu
“Nereye Gidiyoruz?” ile sahnede! Dostlar

Tiyatrosu’nun yeni oyunu, bugünlerde
herkesin birbirine sordu�u “Nereye
gidiyoruz?” sorusuna yan�t ar�yor. Oyun
25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.ckm.gen.tr
� Dü�ün
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun yeni
oyunu “Dü�ün”, 26 Nisan Sal� ak�am�
saat 20.30’da Kad�köy Halk E�itim
Merkezi’nde sahnelenecek.
Oyunculardan teknik ekibe kadar tüm
kadrosu kad�nlardan olu�an oyun;
kad�nlar�n hem ma�dur, hem de fail
olduklar� ataerkil sistemi ve
içselle�tirilerek sürekli yeniden üretilen
�iddeti tiyatro sahnesine ta��yor.

� BALE
� MSGSÜ Devlet Konservatuvarı
Bale Gösterisi
Genç bale dansç�lar� Kad�köylülerle
bulu�uyor. Ülkemizi yurt d���nda ba�ar�yla
temsil eden genç sanatç� adaylar� balenin
en ünlü eserlerinden Le Corsair ile
kar��n�zda olacaklar. Ücretsiz gösteri 28
Nisan Per�embe günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr

� KONSER
� 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. Keyifli bir caz ak�am� geçirmek
istiyorsan�z Taylan Erler Jazz Quartet
konseri 25 Nisan Pazartesi günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
www.kkm.gen.tr

� SÖYLE��
� 28–29 Nisan 1960 Gençlik
Hareketleri
68liler Birli�i Vakf� Ba�kanlar�ndan
Gökalp Eren, Nisan 1960 Gençlik
Hareketlerinin 51. y�ldönümünde,
olaylar�n tarihsel neden ve sonuçlar�n�
güncelleyerek saydam gösterisi e�li�inde
bir söyle�i gerçekle�tirecek. CUMOK
�stanbul taraf�ndan düzenlenen söyle�i 29
Nisan Cuma günü saat 19.00’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. Kat�l�m ücretsiz.
www.ckm.gen.tr

� “Bugün, 23 Nisan…”
Prof. Dr. Sina Ak�in, “Bugün, 23
Nisan…” konulu söyle�isiyle 23 Nisan
Cumartesi saat 15.00’te Tarihçi
Kitabevi’nde okurlar�yla bulu�uyor.
www.tarihcikitabevi.com

� ATÖLYE
� Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A.Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, iki haftada bir Sal�
günleri 11.00’de ve Pazar günleri
13.00’te edebiyat kitaplar�n�n önceden
okunup kütüphanede üzerinde sohbet
edildi�i bir kültür etkinli�i. Atölye
kapsam�nda bu hafta 24 Nisan Pazar
günü Ahmet Mithat Efendi’nin “Dürdane
Han�m” ve 26 Nisan Sal� günü Ya�ar
Kemal’in “Da��n Öte Yüzü” isimli kitaplar�
incelenecek. www.ckm.gen.tr

� TOPLANTI
� Perspektif’4
Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü’nün
her y�l düzenledi�i Perspektif toplant�lar�,
Türkiye’deki kültür sanat olu�umlar�
temsilcilerini bir araya getirerek,
Türkiye’de gerçekle�tirilmi� ve
gerçekle�tirilmekte olan, kar amac�
gütmeyen kültür-sanat giri�imlerini ele
almay�, bilgi ve deneyim payla��m�n� ve
bu alanda bir belle�in olu�umuna katk�da
bulunmay� amaçl�yor. 26 Nisan Sal� günü
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilecek Perspektif 4, 2010
y�l�nda �stanbul’un ya�ad��� önemli
deneyimi analiz edip, yapt���
de�erlendirmeyi gerek �stanbul’un
gerekse gelecek Avrupa Kültür
Ba�kentlerinin kullan�m�na sunacak.
Toplant� 9.30–18.00 aras�
gerçekle�tirilecek.
http://perspektif4.yeditepe.edu.tr

� M�T�NG
� Nükleer Santrallere Hayır
Yürüyü� ve Mitingi
Çernobil felaketinin 25. y�l�nda ve
Japonya’daki nükleer kriz s�ca�� s�ca��na
devam ederken, Türkiye’de umars�zca
devam eden nükleer santral planlar�na
kar�� ses ç�karmak için 24 Nisan Pazar
günü Kad�köy’de miting var! 120’yi a�k�n
kurulu�un bir araya gelerek olu�turdu�u
Nükleer Kar��t� Platform’un
organizasyonunda gerçekle�ecek miting
saat 11.00’de Tepe Nautilus önünden
yürüyü�le ba�layacak.
http://nukleerkarsitiplatform.org

� SERG�
� Ahmet �ık’ın Objektifinden
“Ben Tanı�ım” Foto�raf Sergisi
Gazeteci, foto�rafç� Ahmet ��k’�n
objektifinden “Ben Tan���m” foto�raf

sergisi bu hafta Kad�köy’de! 23 Nisan
Cumartesi günü saat 13.00’te Kad�köy
�skele Meydan�’nda, ellerinde Ahmet
��k’�n foto�raflar�yla bulu�acak olan
arkada�lar�, buradan Kad�köy Postanesi
ve Kaz�m Koyuncu Kültür Merkezi’ne
yürüyerek “Yürüyen Sergi” etkinli�ini
gerçekle�tirecek. Kültür Merkezi’nde
yerle�tirilecek olan sergi 29 Nisan’a
kadar görülebilecek. “Ben Tan���m”
sergisinin sonraki dura�� ise 3–8 May�s
tarihleri aras�nda Kad�köy Naz�m Hikmet
Kültür Merkezi olacak.
� “Al Gözüm Seyreyle” Ya�ar Kemal
Foto�rafları Sergisi
Usta yazar Ya�ar Kemal’in ya�am�na
tan�kl�k etmi� foto�raflar “Al Gözüm
Seyreyle” ad�yla CKM’de sergilenmeye
devam ediyor. Belgeselci, gazeteci ve
yazar Güne� Karabuda’n�n objektifinden
50 y�ll�k bir dostlu�un izlerine tan�k
olabilece�imiz sergide, Ya�ar Kemal’in
�stanbul, Paris, Adana gibi farkl�
�ehirlerde, kimi zaman tek, kimi zaman
Abidin Dino, Sabahattin Eyübo�lu,
Cengiz Aytmatov gibi sanatç�larla
çekilmi� foto�raflar�n� görmek mümkün.

Sergi 15 May�s’a kadar CKM’de
görülebilecek. www.ckm.gen.tr
� “Arkada�ım Ihlamur A�acı” Sergisi
Kad�köy’de ya�ayan Aykut Be�en ve e�i
Nebahat Öztürk Be�en’in 1 Nisan’da
Caddebostan Kültür Merkezi Zemin
Kat’ta aç�lan “Arkada��m Ihlamur A�ac�”
isimli sergisi yo�un ilgi nedeniyle 30
Nisan’a kadar uzat�ld�. Sergide Aykut
Be�en’in �hlamur a�ac�ndan
�ekillendirerek seramik hamuruyla
giydirilmi� çe�itli figürleriyle Nebahat
Öztürk Be�en’in ya�l�boya resimleri yer
al�yor. Sergi 30 Nisan’a kadar görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� Mardinli Kadınlardan
El Sanatları Sergisi
Mardin Çok Amaçl� Toplum Merkezi
(ÇATOM) ve Kad�köy Belediyesi
i�birli�iyle 25 Nisan Pazartesi günü

Fenerbahçe’de Mardinli
kad�nlar�n yapt��� el sanatlar�
sergisi aç�l�yor. Fenerbahçe
TrueBlue önünde aç�lacak
olan sergi 1 May�s tarihine
kadar görülebilecek. Ayrıntılı
bilgi için: 0216 542 50 00 –
1485
� “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� 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

� 23 N�SAN
ÇOCUK �ENL���
� 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 ve 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
� Alis Harikalar Diyarında
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram� nedeniyle Kad�köy’deki birçok
tiyatro grubu oyunlar�n� çocuklarla
indirimli olarak bulu�turuyor. Tiyatro Mie,
üç farkl� oyunuyla �enli�e kat�l�yor. 23
Nisan’da sahnelenecek bütün oyunlar
için biletler 10 TL. “Alis Harikalar
Diyar�nda” 23 Nisan Cumartesi günü saat
11.00’de,  “Rapunzel Alt�n Saçl� Prenses”
ayn� gün saat 13.00’te ve Külkedisi –
Sinderella, 24 Nisan Pazar günü saat
11.00’de Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 
www.kkm.gen.tr
� Çılgın Nuri ve Tembel Kamber
Mavi Uçurtma Komedi Tiyatrosu
taraf�ndan sahnelenen oyun; tembelli�in
kimseye fayda sa�lamad���n�, oysa
çal��kanl���n insan�n hem kendine hem
de ba�kalar�na faydal� oldu�unu komedi
ile anlat�yor. Ç�lg�n Nuri ve Tembel
Kamber, 23 ve 24 Nisan günleri saat
13.00’te Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde. 

www.hkkm.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
� “Hayallere Uçmak” Resim Sergisi
Elvan Kolçak Öksüm Resim Atölyesi
Çocuk Ressamlar Grubunun  “Hayallere
Uçmak” konulu resim sergisi, 23 Nisan
etkinlikleri kapsam�nda 22 Nisan – 22
May�s 2011 tarihleri aras�nda Sabiha
Gökçen Havaliman�- Giden Kat�, �ç Hatlar
Sergi Alan�nda ziyaretçileri ile bulu�uyor.
� “Umutları Boyamak” Resim Sergisi
�stanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi ile Üsküdar �lkö�retim Okulu
ve �� Okulu ö�rencilerinin birlikte
haz�rlad�klar� ‘Umutlar� Boyamak’ adl�
resim sergisinin aç�l���, 21 Nisan Per�embe
günü saat 13.00’te Haydarpa�a Tren
Gar�'nda yap�l�yor. Zihinsel engelli
ö�rencilerle normal geli�im gösteren
ö�rencilerin 5 ay boyunca haftada iki kez
bir araya gelerek ortaya ç�kard�klar�
eserlerin sergilenece�i bu organizasyon,
Kayna�t�rma Amaçl� Bir Sosyal Sorumluluk
Projesi olma özelli�i ta��yor.
� Atatürk Konulu Resim Yarı�ması
Sergisi
Atatürkçü Dü�ünce Derne�i Kad�köy
�ubesi’nin bu y�l ikincisini düzenledi�i
“�lkö�retim Okullararas� Resim
Yar��mas�”nde dereceye girenler Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde sergilenecek. 22 Nisan
Cuma günü aç�lacak sergi 28 Nisan’a
kadar görülebilir. www.bmkm.gen.tr
� Toz Pembe Çocuk Resimleri Sergisi
Toz Pembe Çocuk Resimleri Sergisi,
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Ders ha ne ye git me im kâ n� bu la ma yan ö� -
ren ci le re Ka d� köy Be le di ye si’nden bü -
yük des tek geldi. Ka d� köy Be le di ye

Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ün ta li ma t�y la ba� -
la t� lan e�i tim ça l�� ma s� kap sa m�n da ders ha ne ye
git mek ha yal ol mak tan ç�k t�. 

Özel lik le ders ha ne ye git me im kâ n� bu -
la ma yan ço cuk la r�n e�i tim ko nu sun da bran�
ö� ret men le ri ta ra f�n dan ve ri len ders ler le
des tek len me si ve Se vi ye Be lir le me S� na -
v�(SBS)’na ha z�r lan ma la r� için Ka d� köy Be -
le di ye si ta ra f�n dan aç� lan Ço cuk Etüt Mer -
kez le ri’nin sa y� s� dör de ç�k t�. Dum lu p� nar
Ma hal le si’nde Fa z�l Hüs nü Da� lar ca Ço cuk
Etüt Mer ke zi’ni tö ren le açan Ba� kan Av.
Se la mi Öz türk’e te �ek kür eden ve li ler, li se
ö� ren ci si ço cuk la r� için üni ver si te ha z�r l�k
kur su ile �n gi liz ce yaz oku lu da is te di ler. 

■ MA HAL LE L� DEN
BE LE D� YE’ YE TAM NOT

Dum lu p� nar Ma hal le si’nde 2009 y� l�n -
da hiz me te gi ren Ço cuk Etüt Mer ke zi’nin
ö� ren ci ve ve li ler den yo �un il gi gör me si
üze ri ne ye ni ço cuk etüt mer kez le ri aç ma y�
sür dü ren Ka d� köy Be le di ye si,  dör dün cü
Etüt Mer ke zi olan Fa z�l Hüs nü Da� lar ca
Ço cuk Etüt Mer ke zi’ni de hiz me te sok tu.
Dum lu p� nar Ma hal le si’nde bu lu nan Fa z�l
Hüs nü Da� lar ca Ço cuk Etüt Mer ke zi’nin

aç� l�� tö re nin de ilk ko nu� ma y� ma hal le
muh ta r� Ah met Ge diz yap t�. Ka d� köy Be le -
di ye si’nin ma hal le ye bir çok hiz met yap t� �� -
n� an cak bu gü ne ka dar ya p� lan hiz me tin en
gü ze li nin ço cuk lar için aç� lan etüt mer ke zi
ol du �u nu söy le yen Ge diz, “Eko no mik du ru -
mu iyi ol ma yan ai le ler ço cuk la r� n� ders ha -
ne le re gön de re mi yor lar d�. Bu önem li aç� ��
Ka d� köy Be le di ye si, etüt mer kez le ri aça rak
ka pat t�.  Bu nun d� ��n da imar plan la r� m� z�n
ç� ka r�l ma s�n da bü yük kat k� sa� la d�. Ma hal le
sa kin le ri ad� na te �ek kür le ri mi zi su nu yo ruz.
Ba� ka n� m�z dan li se e�i ti mi ne de vam eden
ço cuk la r� m�z için de üni ver si te ye ha z�r l�k
kur su is ti yo ruz”de di.

Ö� ren ci ve li le ri ad� na ko nu �an bir ma -
hal le sa ki ni de ço cuk etüt mer kez le ri nin ço -
cuk la r�n e�i ti mi ko nu sun da bü yük kat k� lar
sa� la d� �� n� be lir te rek, yaz ay la r�n da �n gi liz -
ce kur su aç�l ma s� ve ço cuk la ra sa nat e�i ti -
mi nin de ve ril me si ni is te di. 

Etüt Mer ke zi’ne de vam eden ö� ren ci le -
rin yap t� �� dans gös te ri le ri ni de be �e ni ile iz -
le yen Ba� kan Se la mi Öz türk, ko nu� ma s�n da
duy gu sal an lar ya �a d�. Ço cuk la r�n gös te ri le -
ri ni g�p ta ile iz le di �i ni be lir ten Öz türk �un -
la r� söy le di: “Her ai le nin en önem li var l� ��
ço cuk la r� d�r. An ne-ba ba lar ço cuk la r� n�n iyi
e�i tim al ma s� n�, mes lek sa hi bi iyi bi rer fert
ol ma s� n�, i� bul ma s� n� is ter. Al lah iyi ler le
kar �� la� t�r s�n di ye du a eder ler. Bir kaç gün -
dür li se li ler so kak ta. Çün kü s� nav lar da �if re,
kop ya id di as� var.  Bu ra da ça l� nan �if re de -
�il, ço cuk la r� m� z�n ha ya t�. Aç t� �� m�z etüt
mer kez le ri ço cuk la r� m� z�n e�i tim yö nün den
des tek len me si, ders ha ne ye git me f�r sa t� bu -
la ma yan la r�n ders ha ne e�i ti mi al ma s� için -

dir. As l�n da üni ver si te s� nav la r� n�n kal d� r�l -
ma s� ge rek li. Ço cuk la r� m� z�n sa hip ol duk la -
r� ye te nek ve il gi alan la r� na gö re k� sa sü re de
mes lek le re yön len di ril me si, mes lek okul la -
r�n da e�i til me si la z�m. Etüt Mer kez le ri miz -
de ço cuk la r� m�z e�i tim al�r ken sos yal yön -
den de ye ti� ti ri li yor lar. Ve li le ri miz ve muh -
ta r� m�z biz den ye ni etüt mer kez le ri, ye ni
ders ler is te di ler. Bu ça l�� ma la r� ya pa ca ��z.
Ço cuk la r� m� za ve ai le le re en çok ih ti yaç
duy duk la r� e�i tim des te �i ni ve re ce �iz. Bu -
ra da aç� lan Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i -
miz den tüm ma hal le sa kin le ri miz üc ret siz
ya rar la na cak. Ka d�n ve ço cuk sa� l� �� uz -
man la r� m� z�n ya n�n da göz ve di� te da vi le ri,
ruh sa� l� �� hiz met le ri de üc ret siz dir. ”

■ BRAN� Ö� RET MEN LE R� N�N
VER D� �� E�� T�M LER ÜC RET S�Z

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Etüt Mer -
kez le rin de il kö� re tim okul la r�na de vam
eden 6,7 ve 8’nci s� n�f la ra Türk çe, Ma te ma -
tik, Sos yal, Fen, �n gi liz ce; 3,4 ve 5’nci s� n�f -
la ra Türk çe, Ma te ma tik, Ha yat Bil gi si ders -
le ri, ödev le rin de yar d�m c� etüt ders le ri ile
bil gi sa yar der si de ve ri li yor. Top lam 2 bin
500 ö� ren ci nin e�i tim gör dü �ü Ço cuk Etüt
Mer kez le ri’nde ki kü tüp ha ne ler den ve bil gi -
sa yar lar dan is te yen her kes ya rar la na bi li yor. 

■ DUM LU PI NAR SA� LIK
PO L�K L� N� �� DE ÜC RET S�Z

Ay n� gün uz man dok tor la r�n gö rev yap -
t� �� Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i’nin de
aç� l� �� ger çek le� ti ril di. Ku lak-bu run-bo �az,
ka d�n has ta l�k la r�, ço cuk has ta l�k la r�, di�,
göz ve iç has ta l�k la r� ko nu sun da hiz met ve -
ri le cek po lik li nik te tüm hiz met ler üc ret siz
ola cak. 
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ir ar ka da �� m�n �ir ke tin de tek nik mü dür ola rak ça l� -
�an genç bir mü hen dis ha n�m var d�. Oku du �u ko -
le ji bi rin ci lik le bi tir mi�, �.T.Ü.’yü ilk be� için de ka -
zan m��, çok ze ki, ba �a r� l� ve et kin bir i� ka d� n�y d�.

Vü cu du gü zel ol ma s� na kar ��n yü zü iri ke mik li ve er kek siy -
di. Ay r� ca er gen lik si vil ce le rin den ka lan iz ler, kü çük çu kur -
lar ve k� z�l le ke ler mak yaj la ka pa na ma ya cak ka dar de rin -
di. Mü hen dis ha n�m i�in de her gün bi raz da ha ile ri ye gi di -
yor fa kat ev li lik yo lun da tüm is te �i ne kar ��n ay n� me sa fe yi
kat ede mi yor du. 33. ya� gü nü nü kut la mak üze re ar ka da� -
la r� �ir ket te bir par ti dü zen le mi� ler. Bu par ti de �ir ke te gö -
tü rü i� ya pan genç bir ta �e ron la ta n�� m��. Ta �e ron li se y�l -
la r�n da at le tizm le u� ra �an ya k� ��k l� bir spor cuy mu�. �ki y�l -
l�k in �a at mes lek yük sek oku lun dan me zun ol duk tan son -
ra ba ba s� n�n yap t� �� ta �e ron luk i�i ne o da ka t�l m��. Mü hen -
dis Ha n�m ba na ta n�� t�r d� ��n da içim c�z et ti. Mü hen dis ha -
n�m dan iki ya� kü çük mü� ama 5–6 ya� kü çük gi bi gös te -
ri yor du. Bi raz ko nu �un ca he men fark edi yor su nuz, san ki
yü zün den, gö zün den, elin den, di lin den et ra fa komp leks ler
sa ç� l� yor du. �im di ev li lik le ri nin se ki zin ci y� l� n� ya �� yor lar. O
ate� gi bi ba �a r� l� mü hen dis ha n�m git mi�, ye ri ne sö nük bir
ev ka d� n� gel mi�. Ba �a r� la r� n� sim ge le yen güç lü gö rün tü si -
lin mi�, üze ri ne ezik ve kor kak bir ka d�n gö rün tü sü yer le� -
mi�. Za rif vü cu du nu da ha da gü zel gös te ren ipek el bi se -
ler ve ha fif mi ni etek ler gi yer di. Ka l�n ku ma� tan di kil mi� bol
bir pan to lon için de tüm za ra fe ti ni kay bet mi� gi biy di.

Ken di siy le ko nu �a ma d�m ama ar ka da� la r�n dan ö� -
ren dim; ev len dik ten bir y�l son ra o� lu, üç y�l son ra da k� z�
do� mu�. Ço cuk la ra ba ka cak an ne an ne, ba ba an ne gi bi
can dan yar d�m c� lar ve ev de çok iyi bir hiz met çi ol du �u
hal de e�i �s rar la i� ten ay r�l ma s� n� is te mi�. Evin ge çi mi yal -
n�z ca bir ki �i nin ka zan c� na ka l�n ca hiz met çi nin i�i ne son
ver mi� ler. �ki ço cuk la bir lik te da ha çok iç le ri ne ka pa n�p
sos yal ya �am dan uzak la� m�� lar. Za ten son y�l lar da mü -
hen dis ha n�m da sos yal ya �a ma kar �� bir kor ku ve is tek siz -
lik var m��. Çün kü ev len dik le ri gün den be ri bu lun duk la r�
her top lu luk ta e�i mut la ka bir ve si le ya ra t�r ha n� m�n ba �a -
r� l� i� ya �a m�y la alay eder mi�. Her f�r sat ta in �a at i� le ri ni
ken di nin da ha iyi bil di �in den ve e�i nin �an ti ye de ki ace mi -
lik le rin den söz eder mi�. D� �a r� ya faz la yan s�t ma ma ya ça l� -
��r m�� ama en bü yük ra hat s�z l� �� e�i nin ba �a r� l� bir mü hen -
dis ken di si nin ise bir in �a at tek nis ye ni olu �uy mu�. E�i ni
ge ri ye çe ke çe ke ni ha yet i� ya �a m�n dan uzak la� t�r m��, s� -
ra dan bir ev ka d� n� ya p�p ev de otur ma s� n� sa� la m��. Ha la
kor ku su kay bol ma m�� t�. Yi ne e�i ni ba� ka in san la r�n önün -
de kü çük dü �ür me ye ça l� �� yor, onu a�a �� la ya bil mek için
her f�r sa t� de �er len di ri yor du.

E�i ni ya ra lar ken, onu ço cuk la r� n�n an ne si, ken di si nin
ha yat ar ka da �� de �il ra kip gi bi gö rü yor du. Bir in sa n�n e�iy -
le if ti har ede bil me si, güç lü, ba �a r� l� bir in san la yol ar ka da� -
l� �� ya pa bil me si ne ka dar gü zel bir �ey dir. Bir lik te el ele da -
ha ile ri le re ve yük sek le re do� ru ç�k mak var ken ba� la d� ��n
yer den da ha ge ri le re dü� mek ne ac� d�r bi lir mi si niz? Bir
e�in di �e ri ni a�a �� la ma s� ev li lik le rin en teh li ke li çö kü� ha -
ber ci si dir. Çö kü� yal n�z ca çö ker ti len e� te ol maz, ili� ki nin
tü mü, ev li li �in te mel le ri de çö ker. Çün kü a�a �� la ma ili� ki -
ye sev gi siz lik, k� r� c� l�k, ay r� l�k ge ti rir ken, bun la r�n do �al so -
nu cu olan kor ku da nef re ti ge ti rir. 

Geç mi� y�l lar da bir hiz met ku ru lu �un da genç emek li
bir bey le bir lik te ça l�� m�� t�m. Te pe den t�r na �a komp leks -
le re bü rün mü� bi riy di. Ken di ni ma� lup bir in san ola rak gö -
rür, ha ket ti �i yer le re ula �a ma d� �� n� id di a eder ve bu na se -
bep ola rak her gün ay r� bir in sa n� suç lar d�. Müt hi� bir a�a -
�� l�k duy gu su için dey di. Der nek üye le rin den ba �a r� l� gör -
dü �ü her in sa n�n dü� ma n�y d� san ki. On lar la alay et mek,
zo ra sok mak, kü çük dü �ür mek için can atar d�. Der nek te
haf ta da bir kez top la n�r d�k. Her top lan t� ya özel f�k ra lar,
anek dot lar ha z�r la ya rak ge lir di. Her haf ta ba �a r� l� gör dü �ü
bir in sa n� i� ne le me ye, ya ra la ma ya ça l� ��r d�. Bi linç li ola rak
f�r sat lar ya ra t�r, için de ki ze hi ri in san la r�n üze ri ne bo �al t�r d�.
Çev re si ni in ci te rek, kü çül te rek bü yü dü �ü nü, tat min ol du -
�u nu zan ne der di. Çok uzun sü re da ya na ma d� der nek te,
kü çül dü, kü çül dü, ya pa yal n�z kal d� ve ay r�l d�, git ti… 

A�a �� la ma al�� kan l� �� uzun y�l lar bi ri ken ba �a r� s�z l�k la -
r�n, ye nil gi le rin, ezil mi� lik le rin d� �a yan s� ma s� d�r. �ç ten içe
bi ri ken olum suz duy gu lar la bes le nir. En bü yük g� da s� ise
k�s kanç l�k t�r. A�a �� la ma al�� kan l� �� olan in san la ra gü ve nil -
mez, s�r ve ril mez, ö� ren dik le ri en ufak bir zaa f� bi le si zi
top lu luk önün de mah cup et mek ve ya kü çük dü �ür mek
için si lah ola rak kul la na bi lir ler. Et raf ta ku sur ara mak tan
ken di le ri ne ba ka cak hal le ri kal maz. A�a �� l�k komp leks le ri -
ni tat min ede bil mek için her yo la ba� vu ra bi lir, her tür lü
a�a �� l� �� çe kin me den ya pa bi lir ler.   

A�a �� l�k komp lek si nin olu� ma s�n da ki en bü yük et ken
sev gi siz lik tir. Si ze ve re bi le cek le ri za rar lar dan kur tul mak
için bir lik te ya �a mak zo run da ol du �u nuz bu tip in san la ra
k�z mak, gü cen mek, on la r�n yap t� �� gi bi a�a �� la mak ye ri ne,
siz esir ge mez olu nuz. On la r� sev gi niz le güç len di ri niz; se -
vil me ye de �er ol duk la r� duy gu su nu ve ri niz. Ken di de �er -
le ri ne gü ven me le ri ni ve inan ma la r� n� sa� la y� n�z.
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Kad�köy’de çocuk olsayd�m...
“�im di �s tan bul’da ol mak var -

d�…” di ye de vam eder �a nar
Yur da ta pan’�n o me� hur �ii ri.

�s tan bul’a da ir öz lem le ri an la t�r her m�s -
ra s�n da.  �a ir, yap mak is te yip de ya pa -
ma d�k la r� n�, gör mek is te yip de gö re me -
dik le ri ni öy le ya l�n, öy le duy gu sal an la -
t�r ki, hiç gör me mi� olan la r�n bi le gör -
mek is te di �i bir yer olur zi hin ler de �s -
tan bul. Bir ço cuk için de öy le bir kent tir
Ka d� köy. Hiç bir ço cuk ge lip, gö rüp, ge -
zip, oy na y�p ay r�l mak is te mez yem ye �il
park la r�n dan, az bu lu nur me kân la r�n -
dan. He le gü ne� li bir yaz ha va s�n da ma -
vi de niz ve gök yü zü ara s�n da, mar t� ses -
le ri e� li �in de esen de niz mel te mi nin ha -
fif se rin li �iy le an ne ve ba ba elin den tu -
tup gez mek yok mu dur kor don bo yun -
ca…  Ya da bir kül tür mer ke zin de bir
ço cuk oyu nu iz le mek… Hat ta ço cuk sa -
nat mer ke zin de kâh re sim yap mak, kâh
mü zik din le mek, do ya s� ya e� len mek…

�ai rin de di �i gi bi dol mu �a çek dos tum
de yip, Ka d� köy’ü ba� tan ba �a do la� mak.
Ka d� köy’de ya �a mak bir ço cuk için rü -
ya gi bi ol sa ge rek…

Etüt mer kez le ri, Ço cuk Ruh Sa� l� ��
Mer ke zi, Ço cuk Sa nat Mer ke zi, Ço cuk
A��z ve Di� Sa� l� �� Mer ke zi, kül tür
mer kez le ri, park ve bah çe le ri, seç kin
okul la r�; en önem li si de ço cuk la r� çok
se ven, ço cuk odak l� pro je le riy le ço cuk -
la r�n çok sev di �i bir ki �i ha li ne ge len
Be le di ye Ba� ka n�y la Ka d� köy ço cuk lar
için tam bir oyun, e� len ce atöl ye si. Ka -
d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan dü �ü nü len,
dü �ü nül mek le kal ma y�p ha ya ta ge çi ri -
len ku rum lar, me kân lar 2011 Tür ki ye -
si’nde bin ler ce ço cu �a e�i tim, kül tür,
sa� l�k, e� len ce, spor ve da ha bir çok im -
kân su nu yor. Ör ne �in Ka d� köy Be le di -
ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nde yüz ler ce
ço cuk sa nat la ta n� �� yor, ens tü rü man lar la
mü zi �e ad�m at� yor. Yay l� Çal g� lar ve
Gi tar Ço cuk Or kes tra la r� kon ser le ri ne
ba� la m�� bi le. 

Bu pro je ler ger çek le �ir ken en gel li
ço cuk la r� m�z da unu tul mu� mu? Ta bi ki
ha y�r… On la r�n da sa� l�k hiz met le rin -
den fay da lan ma s� aza mi dü zey de he def -
len mi�. Per küs yon ve vur ma l� saz lar la
mü zik le ta n�� ma la r� sa� lan m��. Ya kim -
se siz ço cuk la r� m�z… �� te Ka d� köy Be -
le di ye si bu ra da da far k� n� gös ter mi�, bu
yav ru la r� m� z�n da sa nat la, ba ley le, ti yat -
ro ile k� sa ca s� sa nat la ta n�� ma s� sa� lan -
m��. Kök lü bir ku rum olan Ka d� köy Be -
le di ye si’nin s� cak l� �� n� on la ra his set tir -
mek,  top lu ma uyum sa� la ma la r� n� ko -
lay la� t�r mak he def len mi�. Ka d� köy Be -
le di ye si ço cuk lar için da ha çok pro je
ger çek le� tir me nin gay re ti için de. Kim
bi lir önü müz de ki gün ler de da ha çok ses
ge ti re cek ye ni pro je ler Ka d� köy’de ço -
cuk lar için ha ya ta ge çe bi lir. 
■ ÖZ GÜR LÜK PAR KI'NDA �Ö LEN

Ka d� köy Be le di ye si her se ne ol du -
�u gi bi bu 23 Ni san Ulu sal Ege men lik

ve Ço cuk Bay ra m�'n� da bü yük bir �en -
lik le kut lu yor. 23 Ni san Cu mar te si gü nü
Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�'nda
13.00'te Ka d� köy Be le di ye si Mas kot
Ban do Ta k� m�'n�n gös te ri siy le ba� la ya -
cak olan et kin lik ler, DJ mü zik per for -
man s�, oyun lar ve ya r�� ma lar ile sü re -
cek. Ge le nek sel �en lik te, �l ha mi Er tem
�l kö� re tim Oku lu ve Ana bi lim Oku -
lu'nun gös te ri le ri ola cak, Bos na Her sek
ve En do nez ya’dan ge le cek on lar ca ya -
ban c� ço cuk da gös te ri su na cak lar. �en -
lik kap sa m�n da, Ka d� köy Be le di ye si
Ço cuk Sa nat Mer ke zi'nde e�i tim gö ren
ço cuk lar ba le ve mo dern dans gös te ri si
su na cak lar, �ar k� lar, tür kü ler ses len di re -
cek ler.

Ak �am 18.00'e dek sü re cek olan
�en lik te, tüm gün bo yun ca bo ya ma et -
kin lik le ri, üc ret siz ak ti vi te ler ola cak.
Ço cuk lar, dev �i� me oyun par kur la r�n da
ani ma tör ler e� li �in de key fi li bir gün ge -
çi re cek ler, sür priz he di ye ler ka zan ma
im ka n� bu la cak lar.

Yeti�kinler için oldu�u kadar çocuklar için de
ya�amanın bir ayrıcalık oldu�u Kadıköy’de,

bebeklikten gençli�e kadar e�itimden spora sanattan
kültüre dek pek çok alanda ücretsiz hizmetler

sunuluyor. Kadıköy Belediyesi, geleneksel 23 Nisan
�enli�inde çocuklara e�lenceli bir gün ya�atacak. 
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Sevgili Lezzet Yolcular�...
Bu hafta sizlerle

�stanbul’un eski bir
semtine gidiyoruz. Eski
fakat çok �irin bir semt..

En önemli özelli�i de
�ehrin de�i�imine pek de

kulak asmay�p eski
halinde kalmakta

�srarla direnmesi...  Belki
de tahmin ettiniz

Beylerbeyi’ndeyiz...
Denize do�ru inen o
darac�k sokaklar�nda

yürürken kulaklar�mda
yo�urtçular�n ç�ng�rak

sesleri ç�nl�yordu sanki...
�skeleden kalkmak üzere
olan vapura ko�u�turan
insanlar... Kaptan�n son

kez uyar� düdü�ü...Tabi ki
hepsi çok eskilerde

kald�... �imdilerde bu
sokaklarda otantik objeler satan dükkanlar, bal�k

ekmek sat�c�lar� kafeler var. Ama gene de eskilerin
havas�n� soluyabiliyoruz.. Bu darac�k sokaklar�n

birinde �stanbulun de�i�imine direnen 100 y�ll�k bir
Rum evi �NC�R ALTI MEYHANES�.... Eski �stanbul

mutfa��n�n sad�k bir temsilcisi olarak hizmet
veriyor..

ARTSIN EKS�LMES�N...
TA�SIN DÖKÜLMES�N...
RABB�M H�Ç K�MSEY�..

MEYHANES�Z MEMLEKETE DÜ�ÜRMES�N...
demi� Bekta�i babas�...

�nciralt� meyhanesi. iki katl� bir Rum evi..arka
avlusunda 60 y�ll�k bir incir a�ac�.... Ad�n� bu incir
a�ac�ndan alm��... Tabi defne, erik a�açlar� da var

ama �ncir a�ac� bütün avluyu
kaplam�� bir �emsiye gibi.
Yeni y�kanm�� ta�  zemin

üstünde mis gibi örtülü p�r�l
p�r�l masalar.. Bahçesinin

haricinde, binan�n 2 kat�nda
da hizmet sunan �nciralt�;

Unutulmaya yüz tutmu� eski
muhabbetleri ve eski tatlar�

ya�at�yor.
Rum, Ermeni, Yahudi, Yezidi,
Saray, Çerkez, Kürt, Bizans

ve Levant mutfa��n�n en özel
tatlar�n� muhte�em bir lezzet

harman�yla sunuyor. Art�k
Rum evlerinde bile

yap�lmayan, unutulan  Dalak
dolmas�, muhammara, Beyinli
Beykoz kebab�, papaz yahni,

etli enginar kalbi gibi çok
özel mezeleriyle hakl� bir ün

kazanm�� durumda..
DANTEL ZARFLI ATA KADEHLER�....

Eskiden �stanbullu her centilmen, ceplerinde
ekseriya e�lerinin ördü�ü dantel zarflar

bulundururlarm��.. Meyhaneye gittiklerinde özenle
ç�kart�p rak� kadehlerine geçirirlermi� bu dantel

zarflar�... Burada amaç, ��kl�k yaratman�n yan� s�ra,
elinin �s�s�ndan, kadehteki rak�n�n �s�nmas�n�

önlemekmi�.. ��te... �nciralt� bu eski gelene�i de
sürdürüyor.. Masalarda dantel zarfl� Ata

kadehleri... Dantelli örtüler.. Bana öyle geldi ki;
buraya gelenler de sanki özenle seçilmi�. Herkes
birbirine çok sayg�l�.. Zerafet içinde yemeklerini

yerlerken masadan masaya inan�lmaz ho�
sohbetler ediyorlar. Birbirlerini belki de ilk kez
gören bu insanlar masadan masaya espiriler

yaparak kayna��yorlar.. ��te özledi�imiz eski tatlar
bunlar.. �lle de mezeler... Bal�k S�d�ka
Ustadan sorulur... Uskumru dolmas�

,karidesli bonfile ...ellerinde acaip bir sihir
var sanki.... �nciralt� her gün 11.00’den
23.30’a kadar  yemek servisi veriyor.

�nciralt�  müsterilerinin kesesini de
dü�ünüyor diyebiliriz..pahal� say�lmayan bir

yer diyebilirim...
KAHVALTI AYRI B�R �ÖLEN...

�nciralt� her türlü malzemelerini ev yap�m�
olarak haz�rlat�yor.. Zeytinya��n� Edremitli

bir aile i�letmesi özel yap�yor. Salça Hatay
ev yap�m�, tur�u Ankara ev yap�m�, tahin
Mersin, pekmez ise Kilis’ten ve hepsi ev

yap�m� özel olarak haz�rlan�yor.
Tüm ekmek çe�itlerini kendileri yap�yorlar..

Yine özel bal kaymak, turunç reçeli, �zgara
hellimler, �zgara sucuklar, bahçede yemlendirilmi�

tavuklar�n yumurtalar�ndan, halis tereya�da
omletler, çe�it çe�it börekler yani kendinizi
��martmak istedi�inizde lütfen �nciralt�’na

kahvalt�ya gidiniz... Evet de�erli lezzet yolcular�,
ben derim ki biraz erkence gidiniz.. Önce bir

dola��n�z.. Hatta önemli tarihi eserlerimizden olan,
Beylerbeyi Saray�’n� gezmek de ho� olur diye

dü�ünüyorum.  Beylerbeyi Saray�, pazartesi hariç
her gün aç�k ... Saray� da ziyaret ederek iyice

ac�kt�ktan sonra do�ru �NC�RALTI
MEYHANES�'ne... Aman ..Unutmay�n�z...

Kadehlerinizi mutlaka dantel zarflara saklay�n�z..
Tel.: 0216 557 66 86
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

● KAY BE DEN LER KU LÜ BÜ, 
645  ve AN GUT KU �U*

Ken di ni ede bi yat ta Vir gi ni a Wo olf’un
bi linç-ak� ��n da, Tho mas Bern hard’�n öf ke -
sin de, Mell vil le gör ke min de, Kaf ka ko ri -
dor la r�n da si ne ma da Wong Kar-Wa i ro -
man tiz min de, Hitc hcock ge ri li min de, Cap -
ra gü zel li �in de, Chap lin gü lü �ün de , Mi ya -
za ki ya ra t� c� l� ��n da ve ya mü zik te Bach no -
ta la r�n da,  Nir va na akor la r�n da, Vey sel’in
te lin de bu lan bi ri bu hen gâ me de ki me sa -
r�l ma l� , ki me te �ek kür et me li? Ha t�r la ma l�
m� da mar la r� na nü fuz eden he ye ca na ve si -
le ola n�?

Bir sa nat ese ri in sa n� yo �un bir he ye -
can içi ne sü rük le ye bi lir mi? . Bir ki tap, bir
mü zik, bir film, bir oyun, bir re sim ve da ha -
s� in sa n�n içi ne i� le yip onu de �i� ti re bi lir mi?
Bel ki evet bel ki ha y�r. 

Bel ki ilk Dos to yevs ki ki ta b�n dan son ra
Dos to yevs ki, ilk Tar kovs ki’den son ra ki
Tar kovs ki, ilk Tom Wa its al bü mün den son -
ra ki Tom Wa its ad�  in sa na ba� ka tür lü ge -
lir. Bel ki ba� ka bir fre kans ta t� n� lar bu ses -
ler, bir �ar k� n�n, bir gü zel ko ku nun in sa n�
ço cuk lu �u na gö tür dü �ü gi bi bu isim ler sa -
de ce isim le riy le bi le de rin bir iç çe ki� le, in -
sa n�n kim ya s� n� de �i� ti re bi lir. Bel ki ge çip
gi der hiç do kun maz bi le.  Bir harf ö� re te ne
40 y�l kö le olu nan top lum da si ze Ca -
mus’nun ‘Ya ban c�’s� n� oku ma m� za ve si le
ola na kö le lik da ha uzun sür se ge rek. Bu
ba zen ta n� d� �� n�z bir ki �i, ba zen bir kö �e
ya z� s�, ba zen de bir ya y� ne vi ne olan inanç -
la bir ya za r� ta kip edip bü tün eser le ri ni
oku du �u nuz da min net bo yu tu be �e ona
kat lan d� �� za man ne yap ma l� aca ba, na s�l
te �ek kür et me li? Bir ben var sa ben den
içe ri ve bu ben bü yü yor sa bi ri le ri sa ye sin -

de ve pay la� mak is ti yor sam be ni bü yü ten -
le ri, bi ri le ri da ha he ye can lan s�n is ti yor sam
John Ban vil le ad�y la, Nick Ca ve ad�y la, Mi -
ke Le igh ad�y la, ki me te �ek kür ede yim
der ken “Kay be den ler Ku lü bü” fil mi ni iz le -
yip te �ek kür ede cek bi ri le ri ni bul dum.

645 ya y�n la r� n� ede bi yat la il gi le nen ler
bi lir.  Ve ne ler den bah set ti �i mi da ha iyi an -
la m�� lar d�r sa n� r�m. �lk Phi lip K. Dick ki tap -
la r�y la ta n�� t� ��m ya y� ne vi, Bo ris Vi an gi bi
bir dev le ta n�� ma m� sa� la y�p bo� za man
de �er len dir me le ri nin en kli �e ce va b� olan
ki tap oku mak k�s m� n� kli �e ol mak tan  ç� -
kar ma y� ba �ar m��, Wil li am S. Bur ro ughs,
Ju li o Cor ta zar gi bi ya zar lar la ede bi yat ne -
dir, na s�l ol ma l� d�r so ru la r� n� sor ma m� ve
ede bi yat tan fark l� zevk ler al ma m� sa� la -
m�� t�r. “Kay be den ler Ku lü bü” fil min de bu
ya y� ne vi nin eser le ri çe vi rir ken ve ba sar ken
gös ter di �i fe da kâr l�k ve her ne se bep le
olur sa ol sun pek çok la r� n�n ak l� n� çe len pa -
ra, ün ve �öh re tin bu in san la r� hiç et ki le me -
me si ve ha yat ta ki du ru� la r� n�n sa� lam l� ��
et ki le nil me ye cek gi bi de �il. Film de pek
çok es pri ol ma s� na ra� men o de rin say g� -
dan ol sa ge rek gü le me dim. As l�n da da ha
çok film ele� ti ri si ol ma s� ge re ken bu ya z�
min net tar l�k ve say g� dan an cak bu ra dan
son ra ba� la ya bi li yor. Film de da ha çok
rad yo prog ram c� l� ��y la et ki le di �i top lu mun
ve top lu mun ya �am kri ter le ri üze rin den git -
se de ben rad yo prog ram la r� n� din le ye me -
mi� ama film de ki ka rak ter ler le ede bi bir
kan ba �� olan bi ri ola rak iz le dim. Böy le bir
film ya p�l d� �� için de çok mut lu ol dum.

645  ya y�n la r�n dan bir ki tap, özel lik le
bir Bo ris Vi an, Enis Ba tur ve ya bir Wil li am
Bla ke �i ir ki ta b� oku yup öy le iz len se da ha
faz la zevk al� na bi lir film den ka n�m ca. Oku -
mak için bir se bep ara yan la ra Bir 645 ki ta -
b� ön ce si ki �i sel top lan t� not la r� ad l�, ki tap
ön ce si ya z� y� pay la� mak is ti yo rum.

“ As la ine me ye ce �i ka dar de rin, di �er
ta raf tan da eli ni uza t�p kav ra y� ve re cek mi� -
çe si ne yü zey dey di. T�p k� bir hai ku gi bi “bu
da ne?” de dir tir ce si ne kar �� s�n da du ru yor -

du. K� p�r t� s�z, hep öy ley mi� çe si ne, hiç bir
�ey ek le ne mez ya da ç� kar t� la maz m�� ça s� -
na. Çok ac� ve ri yor du. San ki her �e yi on
ye di ta ne he ce nin içi ne s� k�� t�r mak zo run -
day d�. Bu nu an l� yor du, ba� la yan her �e yin
as l�n da bit me ye ba� la d� �� n� ö� re ne li çok
olu yor du. Ama ka bul et mek en zo ruy du;
er ken dav ran ma ya ka rar ver di. Tüm geç
kal m�� ka rar lar ka dar ra hat la t� c�y d�…”

Fil mi iz le mek ve ya üst te ki ya zar lar dan
bi ri ni oku ma n�z için bel ki bir neb ze ye ter li
ol mu� tur.  

Fil min ko nu su: Al ter na tif ki tap lar ba -
san bir ya y� ne vi nin sa hi bi olan Ka an (Ne jat
�� ler) ile Ka d� köy’de bar i� le ten, çok s� k� bir
plak ve efe me ra ko lek si yo ne ri olan Me te
(Yi �it Öz �e ner), 90’l� y�l la r�n ikin ci ya r� s�n da,
san ki bir yer de otur mu� ko nu �u yor lar m��
ve kim se nin bun dan ha be ri yok mu� gi bi
bir rad yo prog ra m� yap ma ya ba� lar lar.
Yap t�k la r� prog ram za man için de hem on -
la r�n hem de din le yen le rin ha ya t� n� de �i� ti -
re cek tir. Prog ra m�n �öh re ti h�z la ya y� l�r ken
Ka an ve Me te es ki ha yat la r� na ay nen de -
vam eder ler. 

Her gün ba� ka ka d�n lar la yal n�z l� �� n� gi -
der me ye ça l� �an Ka an, ara d� �� a� k� Zey -
nep’te (Ahu Türk pen çe) bu lur ve bu a� k�
tut kuy la ya �a ma ya ça l� ��r; ara la r�n da ki ha -
yat gö rü �ü fark l� l� �� na ra� men... Bu ara da

her ke sin ‘ken di kay b� n�’ bul du �u ‘Kay be -
den ler Ku lü bü’, top lu mun fark l� ke si min -
den in san la r� bir ara ya ge ti re rek ade ta bir
‘or tak ma hal le’ de bu lu� tu rur. Ken di yal -
n�z l�k la r�y la bi le dal ga ge çen, sis te me her
gün ba� kal d� ran, ha ya t�n k� y� s�n da ya �a -
yan Ka an ve Me te’nin renk li ha yat la r� n�
yan s� tan prog ra m�n tut kun la r�, ‘Kay be den -
ler Ku lü bü’nün üye le ri dir ar t�k

Da ha ön ce film ka ri ye ri ne ‘Hi tit ler’ ve
‘Ge li bo lu’ bel ge sel le riy le yö net men lik ka ri -
ye ri ne ba� la yan Tol ga Ör nek da ha son ra
‘Dev rim Ara ba la r�’ fil miy le ba �a r� l� bir kur -
ma ca film ba� lan g� c� yap m�� t�. ‘Kay be den -
ler Ku lü bü’ fil miy le de as l�n da yi ne ta ri hin
önem arz eden bir say fa s� n� ba �a r� l� bir si -
ne ma tog ra fiy le önü mü ze sun mu�. 

Gö rün tü yö ne ti mi ���k ve ya kur gu
efekt le rin de ba �a r� l� ol sa da 90 film le ri es -
te ti �i di ye bir es te tik ol ma d� ��n dan 15-16
y�l geç mi� gi bi his se de mi yo ruz. Zi ra 80’le -
rin,’70le rin böy le bir es te ti �i mev cut. Ka -
me ra la r� ya da çe kim aç� la r�n dan o y�l la ra
ait ol du �u nu ç� ka ra bi li yo ruz. Bu es te tik an -
la y� ��n 90’lar da ol ma ma s� yö net me nin su -
çu de �il ta bi ki. Yi ne de Ka d� köy’ün gü zel
man za ra s� ve �s tan bul çe kim le ri fil me ar t�
bir de �er kat m�� o ke sin.

Oyun cu se çi min de Ne jat �� ler ve Yi �it
Öz �e ner iyi ter cih ler. An la t�m da ufak te fek
so run lar yok de �il. Bu iki ya �a yan kül tür

abi de si olan iki in sa n�n rad yo prog ram c� l� -
�� d� ��n da ki tap evi ve ya mü zik ar �i vi ko -
nu sun da ki iki ana da ma r� n�n bi raz da ha az
gös te ril di �i ka na atin de yim. Ta bi bu da yö -
net me nin ter ci hi. Say g� duy mak ge rek.
Rad yo prog ram la r� n� din le ye me di �im ve
bu ef sa ne ler le 645 ve si le siy le ba ��m ol du -
�u için ya y� ne vi k�s m� n�n bi raz da ha i� len -
me si ni is ter dim ken di ad� ma.  Sa de ce rad -
yo prog ra m�y la in san la r� et ki le dik le ri ni dü -
�ün mü yo rum aç�k ça s�. Aç�k ve öz gür ce
ya �a d�k la r� cin sel ha yat la r� n�n da fil min
önü ne geç me sin di ye azal t�l ma s� ba na gö -
re fil min ek si le rin den bi ri. Sa mi mi, öz gür,
ya �a mak is te dik le ri gi bi ya �a yan iki ka rak -
ter ba �a r� l� fa kat Yi �it Öz �e ner’e da ha k� s�t -
l�  di ya log lar ve ril di �in den ol sa ge rek ka -
rak te ri o öz gür lük çü ve kül tür lü ka rak te ri

tam yan s� ta m� yor. Bi ri kim le rin de ki bü yük
pay sa hi bi, ef sa ne Ser ra Y�l maz’�n oy na d� -
��, an ne ile yap t� �� ede bi di ya log lar da ha -
va da ka l� yor ve ka rak te ri des tek le mi yor.
Rad yo prog ra m� ya par ken da ha ba �a r� l�
olu yor iki si de bu da bir ger çek. Ne jat �� ler
özel lik le ses to nu ayar la ma la r�y la bir ad�m
öne ç� k� yor, Öz �e ner  ‘er ken gel me’ hi kâ -
ye siy le d�� kul var dan ata �a kal k� yor. Tam
bu ara da ‘bir �s tan bul ma sa l�’ dev re ye gi ri -
yor ve iki si ni de ya va� la t� yor. Se yir ci de
Ne jat �� ler’in oy na d� �� Ka an’�n k� za ni ye
a��k ol du �u nu an la ya m� yor. Tam bu ara da
film ‘Ba �a r� l� iki rad yo prog ram c� s�n dan bi -
ri a��k olur ve k�z k�s kanç l�k ya par’  ko nu lu
fil me dö nü �ü yor. Film mü zik le rin de ki ge -
çi� te tam bu pa ra lel de Tom Wa its’ten son -
ra Fer di Öz be �en. Ahu Türk pen çe’ye bir
ga re zim yok ama en az�n dan k� za ni ye a��k
ol du �u nu da ha net an lat say d� yö net men.
�n san ki me a��k ola ca �� n� se çe mez bel ki
ama bir film çe ki yor sa n�z ve en az�n dan bir
ba k�� la a��k olu na ca �� n� dü �ü nü yor sa n�z
se yir ci ye de bu nu dü �ün dürt me niz ge re kir.
Fa kat fil min en bü yük ko zu el bet te ki Ka an
ve Me te’nin ha yat gö rü �ü ve ge ni� ba k��
aç� s�. Her ne ka dar film de bi raz cin sel mer -
kez li dur sa da , el le rin de o ka dar pa ra ka -
zan ma im kâ n� var ken ha yat gö rü� le rin den
, na s�l ya �a mak is ti yor lar sa öy le ya �a mak
is te me le rin den kay nak l� bu nu is te me me le -
ri fil mi ay r� bir ye re , üst bir kul va ra ta �� yor.
Bu anar �ist ve ni hi list ha yat gü düm lü ta v�r,
fil min en ko ca ma n�n dan ar t� s�. 

Film mü zik le ri ger çek ten son y�l lar da ki
en ba �a r� l� mü zik ler den sa n� r�m. Özel lik le
de �ar k� se çim le ri. Gül ce Du ru & Can Gox
düe ti  ‘My Wo man’ par ça s� n� in ter net ten
bol ca din li yo rum. Fil min do ku su na uy gun
par ça lar özen le se çil mi�. Tav si ye edi yo -
rum. Ay r� ca Tom Wa its’in söy le di �i
“Wrong Si de Of The Ro ad” par ça s� n� Wa -

its’ten iyi ce sin dir dik ten son ra  Cla udi a
Bet ti nag li o yo ru mu nu da bu lup din ler se niz
ba na bir te �ek kür bor cu nuz ola cak emin
olun.

Ede bi yat tan, mü zik ten ve si ne ma dan
zevk alan la r� ka ç�r ma ma s� ge re ken son y�l -
lar da ki en ba �a r� l� Türk film le rin den bi ri . Si -
ne ma di li ve an la t�m ola rak son y�l lar da ya -
p� lan Türk film le ri nin ço �u nu ama tör i�i gi -
bi gös te ren bir film. Çün kü y�l lar d�r türk
film le ri nin %90’�n da olan ko nu yu sar k�t ma,
bir ek sik lik, ya pay l�k bu film de mev cut de -
�il. Bu yüz den bi le bu fil me gi di le bi lir. Eli ne
al d� �� ko nu yu se yir ci yi bez dir me den, an la -
t�m da tek le me den, stan dart la r�n üze rin de
bir be ce riy le an la tan ya p�m il gi yi hak edi -
yor. �yi bir film iyi oyun cu luk, iyi mü zik ve
fark l� ha yat gö rü� le ri olan in san lar ta n� mak
is te yen ler bi le ti ni da ha al ma d�y sa al s�n.

Fil mi iz le yin, iz let ti rin. Mü zik le ri ni din le -
yin din let ti rin. 645 oku yun okut tu run. �z le -
dik le ri ni zi, din le dik le ri ni zi,   oku duk la r� n� z�
pay la ��n.

*Film de ki fel se fi �i ir den al�n t� ku �u muz.

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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Bo�az’�n eski semtlerinden Beylerbeyi’ndeyiz...
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Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si
ile Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r� Sen -
di ka s�’n�n “Hay dar pa �a Ga r� ve ya k�n

çev re si nin ge le ce �i ne bir lik te ka rar ve re lim” ça� r� -
s� üze ri ne 1 Ni san'da bir ara ya ge len ''Hay dar pa �a
Da ya n�� ma s�'' bi le �en le ri, top lan t� da al� nan ka rar -
la r� so nuç bil di ri si ile ka mu oyu ile pay la� ma ka ra -
r� al d�. Hay dar pa �a Ga r�'n�n öne mi ve de �e ri nin
an la t�l d� �� bil di ri de, ga r�n ''ta rih sel, do �al de �er le -
ri ne ve bu de �er le rin gü ven ce si olan ya sa la ra ve �s -
tan bul lu la r�n yo �un tep ki le ri ne ra� men 2003 y� l�n -
dan be ri böl ge rant amaç l� bas k� lar la “dö nü� tü rü le -
rek” be ton la� t� r�l mak is ten di �i'' an�m sa t�l d�.

Bil di ri de, ''Ne te sa düf ki, böl ge ye yö ne lik
rant he sap la r� n�n ya p�l d� �� s� ra da, �s tan bul’un
gö be �in de ve her ke sin gö zü önün de, en iyim ser
bir yak la ��m la “bir di zi so rum suz luk ve ih mal”
so nu cu Hay dar pa �a Ga r� bi na s� yan d�. Top lum -
sal tep ki ler ne de niy le bu gü ne ka dar ger çek le� ti -
ri le me yen “dö nü �üm”, 28 Ka s�m 2010 ta ri hin de -
ki yan g�n ba ha ne edi le rek ne ya z�k ki ye ni den
gün de me ge ti ril di.

Da ha ön ce al�n m�� bu lu nan ku rul ka rar la r� n�,
ulu sal ve ulus la ra ra s� bi lim sel çev re le rin ve ka -
mu oyu nun tep ki le ri ni yok sa yan bir plan, Kül tür
ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku ru lu gün de mi -
ne bir da yat ma ola rak ge ti ril mi� tir. Bu plan 2003
y� l�n dan bu ya na gün de me ge ti ri len ve red de di -
len ya p� la� ma ka rar la r� n� esas alan bir ni te lik te -
dir. Bü yük �e hir Be le di ye si Mec li sin den oy çok -

lu �u ile ge çi ri len pla n�n onay lan ma s� için ku ru la
ta raf lar ca yo �un bas k� lar ya p�l d� �� ka mu oyu nun
bil gi si da hi lin de dir.'' de nil di. Hay dar pa �a Ga r�
ça t� s� n�n yan ma s�n dan son ra h�z la ger çek le� ti ril -
me si ge re ken res to ras yon uy gu la ma s� için ya p�l -
mak ta olan i� lem le rin ise kay g� la r� art t�r d� �� vur -

gu la nan bil di ri de, ''Res to ras yon sü re cin de ga r�n
“çe kim mer ke zi” ol ma s� için “ye ni den kul la n�m”
ad� al t�n da “gar” i� le vi nin ve bi na ya ye ni i� lev ler
ve ril me si fik ri nin tar t�� ma ya aç�l ma s�, ba� ka bir
me� ru la� t�r ma ara c� ola rak de �er len di ril mek te -
dir'' yo ru mu ya p�l d�.

■ PLAN LA MA SÜ RE C�N DE KA TI LIM
''Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ola rak, ta ri hi ve

kül tü rel de �e ri mi zin, top lum sal bel le �i mi zin bir
par ça s� olan Hay dar pa �a Ga r�, Li ma n� ve ya k�n
çev re si nin ya� ma lan ma s� na izin ver me ye ce �i mi zi
bir kez da ha yi ne le riz'' de ni len bil di ri de, �un lar is -
ten di:

● Hay dar pa �a Ga r� bi na s� n�n ta ri hi ve kül tü rel
de �er le ri ile fonk si yon la r� ko ru na rak ulus la ra ra s�
ko ru ma il ke le ri do� rul tu sun da res to re edil me li.

● Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� Ko ru ma Ku ru -
lu’nun önün de bu lu nan ve ka mu oyu nun bil gi si ne
su nu lan “Ko ru ma Amaç l� Plan” �s tan bul V Nu -
ma ra l� Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku -
ru lu’nun 26.04.2010 gün ve 85 sa y� l� ka ra r� ile
“kent sel ve ta ri hi sit ala n�” ola rak tes cil edi len
Hay dar pa �a Ga r� ve Li ma n� ile ya k�n çev re si nin
de �er le ri ni yok eden ve yak la ��k 3.000.000 m2 in -
�a at ön gö ren bir ya� ma pla n� d�r. Ana ya sa Mah ke -
me si nin 5335 sa y� l� ya sa n�n 32. mad de si nin 1. f�k -
ra s� n� ip tal et me si nin ar d�n dan ya sal da ya na �� da
kal ma yan Hay dar pa �a Ko ru ma Amaç l� Nâ z�m
�mar Pla n� der hal gün dem den çe kil me li

● Alan, ka t� l�m c� bir plan la ma an la y� �� ile de -
�er le ri ne uy gun �e kil de plan lan ma l�

● Ge rek res to ras yon ve ge rek se plan la ma sü -
re cin de ev ren sel plan la ma n�n ol maz sa ol ma z�
olan “ka t� l�m c� l�k” il ke si te me lin de Hay dar pa �a
Da ya n�� ma s� bi le �en le ri nin sü re ce göz lem ci sta tü -
sün de ka t� l� m� sa� lan ma l�.''

MERKEZ� Maltepe’de bulunan Toplumsal
Kad�n Hareketi Derne�i (TOKHADER),

Kad�köy'de bir �ube açt�. Maltepe Belediye
Ba�kan� Prof. Dr. Mustafa Zengin,

TOKHADER'li kad�nlarla beraber �ubenin
aç�l���n� gerçekle�tirdi ve an� defterine bir de
yaz� yazd�. Zengin, ''Çal��malar�na her zaman
onurla ve g�ptayla bakt���m TOKHADER’in bir
üyesi olmak onurunu bana bah�etmenizi rica

eder, üyeli�imin kabulünü bekledi�imi
sayg�yla arz ederim'' diye yazd�. TOKHADER

Genel Ba�kan� Hüsniye Kaya,  kuruldu�u
günden bu yana derne�e destek olan

herkese çok te�ekkür ederek, hedeflerinin
Türk kad�n�n�n  toplum içinde hak etti�i yerini

almas�, bilinçli, kültürlü ve güçlü bireyler
olmas� için okuma-yazma seferberli�ine  tüm

h�zlar�yla devam ettiklerini söyledi.
Maltepe’de pek çok mahallede düzenledikleri
okuma yazma kurslar� ile kad�nlar�n e�itimine
katk�da bulunan TOKHADER'in �ube aç�l���na,

Türk Halk Müzi�i sanatç�s� ve milletvekili
aday� Sebahat Akkiraz da kat�ld�.
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u hafta “ne yazsam, ne yazsam”
diye dü�ünürken, kar��t�rd���m
dergide gözüme ‘Dunning-Kruger
etkisi’ diye bir �ey çarpt�.

Amerikal� psikiyatristler Justin Kruger
ve David Dunning “cehalet, gerçek
bilginin aksine, bireyin kendine olan
güvenini art�r�r” diye bir tez ortaya at�p,
bunu bilimsel olarak kan�tlam��lar.
Fizyolojik ve zihinsel alanda yap�lan bir
dizi uygulaman�n sonucunda bu
‘cehaletten mütevellit haddini bilmezlik’
durumunun ihtirasla birle�mesi halinde
mesleki aç�dan müthi� bir itici güç
olu�turdu�u ortaya koyulmu�. Dört
cümleyle özetlersek: 1) Niteliksiz
insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklar�n�
fark edemezler. 2) Niteliksiz insanlar,
niteliklerini abartma e�ilimindedir. 3)
Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli
insanlar�n niteliklerini görüp anlamaktan
da acizdirler. 4) E�er nitelikleri, belli bir
e�itimle art�r�l�rsa, ayn� niteliksiz
insanlar, niteliksizliklerinin fark�na
varmaya ba�larlar.

Bilmedi�imiz bir �ey söylememi�ler,
hatta bizim de konuya iyi gidecek bir
dizi deyim ve atasözümüz vard�r; ‘bo�
kap, dolu f�ç�dan çok ses ç�kar�r’,
‘cahilin cüreti çok olur’, ‘kifayetsiz
muhteris’ (yetersiz ihtirasl�), ‘cesaret
cehaletten gelir’, ‘ihtiras� akl�ndan
(yetene�inden) önde gelir’ gibi… Bir de
‘hem kel hem fodul’ olma durumu
vard�r ki, bence o da cehaletle yak�n
akrabad�r. Bu, cehalet ve onun getirdi�i
ihtiras bencillikle de birle�ti mi, ölümcül
bir kar���m olu�ur. Ama madem bu
durum bilimsel bir gerçe�e dönü�mü�,
biz de irdeleyelim. 

‘Kifayetsiz muhteris’ler hayatta ço�u
zaman öne ç�kar, ‘�ahsi’ olarak
‘kifayetliler’e nazaran daha ba�ar�l�
olurlar. Fakat buradaki ‘ba�ar�’(!) neyin
ba�ar�s�d�r? Kendilerinden ba�kas�na,
insanl��a bir faydas� olur mu? Cevab�
soruda gizli…

Di�er taraftan gerçekten bilgili ve
yetenekli insanlar genellikle çal��ma
hayat�nda fazla alçakgönüllü
davranarak öne ç�kmaz, hatta
ihtirass�zl�kla suçlan�rlar. Bu kariyer
aç�s�ndan bir eksikliktir. Büyük
firmalar�n i�e almadan önce tâbi
tuttuklar� testlerde eksi puand�r. �htiras
ve cesaret olmadan bir �ey ba�armak
mümkün de�ildir. Ama burada i�
yapma, üretim ihtiras�yla, ki�isel h�rslar�
birbirinden ay�rmak laz�m. Ne var ki
gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar�n
cesur ve ihtirasl� olmas� durumu çok s�k
görülen bir durum olmad���ndan,
kuyruklu y�ld�z�n kaymas� ya da yabani
otlar�n aras�nda dört yaprakl� yonca
bulmak gibi bir �eydir. Bununla
beraber, ihtiras ve cesaretle donanm��
vas�fs�z cahiller dört bir yan�m�zda at
oynatm�yor mu!

Peki gerçekten ihtirass�zl�k bir suç
mudur? Ceza, vas�fs�zlar�n
yeteneklilerin önüne geçmesiyse, belki
de suçtur! ‘Suç ve Ceza’y� yazmak da
ihtiras ister, küllerinden bir ülke kurmak
da… (Dostoyevski ve Atatürk’e
sayg�yla) 

Voltaire “�htiraslar, geminin
yelkenlerini �i�iren rüzgârd�r: Bazen
gemiyi bat�rd��� olur, ama onsuz gemi
yerinden k�m�ldamaz” diyor…

As l ı  AY HAN

B

Kifayetsiz Muhteris
Bir Bilene Karşı

ENGELL�LER�N VERG�SEL HAKLARI 
ÖZEL TERT�BATLI ARAÇ

C- Özel Tertibatl� Araç �thalinde Müracaat �ekli
Özel tertibatl� araç için Türkiye’ye getirilmeden önce, malul ve
özürlü ki�iler veya bunlar hesab�na bu ki�inin vekil tayin etti�i

ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle�ik ki�iler taraf�ndan;
a- Fizik ve Rehabilitasyon merkezince onayl� ve sa�l�k kurulu
raporu vermeye yetkili sa�l�k kurulu�lar�ndan al�nm�� heyet

raporu,
b- Trafik Dairesince düzenlenen ve ilgili �ahs�n sakatl�k

durumu itibariyle, ta��t kullanabilece�ini gösteren H s�n�f�
sürücü belgesinin, biri as�l olmak üzere iki nüshas�

ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
Müracaatlar, Ankara Naklihane ve Bedelsiz �thalat Gümrük

Müdürlü�ü’ne yap�l�r.
Sa�l�k Kurulu Raporunda, ilgilinin sakatl��� ile bunun

derecesinin ve haline göre kullanabilece�i ta��t özelli�inin
belirtilmesi gerekir.

E�er malul ve özürlü, yurt d���nda iken resmi bir hastaneden
ald��� ve d�� temsilciliklerimize onaylatt��� bir rapor getirecekse
bu raporun 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanununun “Sürücü

Adaylar�nda Aranacak �artlar”� içeren 41 inci maddesine
uygunlu�unun belgelenmesi gerekmektedir.

Devlet Bakanl��� taraf�ndan “Özürlülük Ölçütü, S�n�fland�rmas�
ve Özürlülere Verilecek Sa�l�k Kurulu Raporlar� Hakk�nda

Yönetmelik”te belirtilen “Özürlülere Sa�l�k Kurulu Raporu
Vermeye Yetkili Sa�l�k Kurulu�lar�” Ek Tablo-1’de

bulunmaktad�r.
Özel tertibatl� otomobil ithalat� talebi heyet taraf�ndan karara

ba�lanacakt�r. Heyet, çal��malar�n� Ankara Naklihane ve
Bedelsiz �thalat Gümrük Müdürlü�ü’nde yürütmektedir.
Heyetin toplanaca�� gün, ilgili sakat ve malul ki�ilerin de

an�lan gümrükte haz�r bulunmalar� �art� vard�r.
Minibüslerin karara ba�lama i�lemleri Gümrük Müste�arl���n�n

olumlu ön izninin al�nmas� sonucunda gerçekle�tirilecektir.
Ayr�ca, binek otomobili veya minibüsün ithaline ili�kin

kararlar�n (müspet) Komisyon taraf�ndan oybirli�i ile verilmesi
gerekmektedir.

D- Özel Tertibatl� Araçlar�n �thalat ��lemi
Komisyon karar� olumlu ise, otomobil ve minibüs için Ankara
Naklihane ve Bedelsiz �thalat Gümrük Müdürlü�ü’nce “�thal

�zin Belgesi” düzenlenir.
�zin belgesinin geçerlilik süresi 6 (alt�) ayd�r. Ta��t, izin

belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Ankara Naklihane ve
Bedelsiz �thalat Gümrük Müdürlü�ü’ne teslim edilir.

Gümrük Müdürü veya yetkili k�laca�� Gümrük Müdür
Yard�mc�s� ba�kanl���nda iki muayene memurundan olu�an

heyet taraf�ndan arac�n söz konusu heyet karar�na uygun olup
olmad��� ara�t�r�larak uygun bulunmas� halinde ithaline izin

verilir.
Gümrük �daresince, ithal i�lemi tamamlanan binek otomobil
ve minibüs için düzenlenecek trafik �ahadetnamesine �erh

konularak ilgili trafik tescil dairesine gönderilir.
E- Özel Tertibatl� Araçlar�n Devir ve Sat���

Gümrük Vergisinden muafiyet kapsam�nda ithal edilen e�ya,
Gümrük �daresinin izni olmadan ve Gümrük Vergileri

al�nmadan malul ve özürlü olmayanlara ödünç verilemez,
kiralanamaz, devredilemez veya sat�lamaz.

Söz konusu e�ya ve malzemeler muafiyetin verili� amac�na
uygun kullan�lmak ve ilgili Gümrük Müdürlü�ünün izni

dahilinde muafiyet hakk� tan�nm�� ba�ka bir kurum veya
kurulu�a ödünç verilir, kiralan�r, devredilir veya sat�l�rsa

Gümrük Vergileri aranmaz.

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

● Gökçe UYGUN

Sa� l� �a olum suz et ki le ri ar t�k her kes çe bi li nen ve
ar t�k ne re dey se her kö �e ba ��n da bir ta ne bu lu -
nan baz is tas yon la r� na

kar �� tep ki ler ar t� yor. Bu is tas yon la r�n kal d� r�l ma s� için
ba� la t� lan si vil gi ri �im ler bir bir ka za n�m la so nuç la n� -
yor. Baz is tas yon la r� na kar �� bir za fer ha be ri de yi ne
Ka d� köy'den gel di. 

Mo da'da ya �a yan  Z. Cey da Mar ga ri da isim li
Ka d� köy lü, evi ne yak la ��k 12 met re me sa fe de bu -
lu nan baz is tas yo nu nun kal d� r�l ma s� ta le biy le 13
Tem muz 2009'da da va aç -
t�. Mar ga ri da'n�n  Ka d� köy
1. As li ye Hu kuk Mah ke -
me si'nde, Vo da fo ne, Ave a
ve  Turk cell aley hi ne aç t� ��
da va yak la ��k 1.5 y�l sür dü.
29 Ni san 2010'da aç�k la -
nan ka rar baz is tas yon la r� -
n�n kal d� r�l ma s� n� ön gö rü -
yor du. Mah ke me ka ra r�n -
da, Psi ko log Bi lir ki �i Ca -
ner Soy sal, “Da va c� la r�n
al g� la ma la r� ve sos yal ya -
�am la r� olay ne de niy le
olum suz �e kil de et ki len di -
�in den, bu va ka da ola y�n
psi ko lo jik et ki sin den bah -
se de bi li riz. Do la y� s�y la da -
va c� la r�n ve çev re hal k� n�n
psi ko lo jik ve sos yal sa� l� -
�� n�n da ha faz la et ki len me -
me si ama c�y la baz is tas yo -

nu nun bu lun du �u böl ge den kal d� -
r�l ma s� n�n çev re hal k� n�n psi ko lo -
jik ve sos yal sa� l� �� aç� s�n dan uy -
gun ola ca �� ka na ati ni ta �� mak ta -
y�m” gö rü �ü ne yer ver di. Tem yi ze
gö tü rü len dos ya, Yar g� tay 4. Hu -
kuk Da ire si ta ra f�n dan da ka bul
edil di. Bun dan son ra ki sü reç te
Turk cell, Cey da Mar ga ri da ve avu -
ka t� Ali Ke mal Aç�k göz'ün ih tar la -
r� so nu cun da geç ti �i miz gün ler de
ken di si baz is tas yo nu nu sök tü.
Aç�k göz da ha son ra da Ka d� köy
�c ra Mü dür lü �ü ara c� l� ��y la sö kü -
me git ti. Bu es na da du rum dan ha -
ber dar olan  Vo da fo ne ve Ave a ge -
lip is tas yon la r� n� tes lim al d�.

■ ‘YE N� YA SA GE REK L�’
Bu da va y� ka za nan avu kat Ali

Ke mal Aç�k göz, da ha ön ce de yi ne
Mo da'da bir baz is tas yo nu da va s� n�
da ha ka zan m�� t�. Aç�k göz'ün Mo -
da'da ki 1, Sa bi ha Gök çen ya k� n�n -
da ki 2 da va s� da sü rü yor. Aç�k göz, baz is tas yo nu -

nun yer le �im alan la r� için de
ku rul ma s� n�n, top lum sa� l� -
�� aç� s�n dan bü yük bir teh -
dit olu� tur du �u nu, uzun va -
de de ka l� c� ra hat s�z l�k la ra,
hat ta ölüm le re yol aç t� �� n�
be lir te rek, baz is tas yo nu -
nun fi zik sel ola rak yüz de
100 za rar ver me di �i yö nün -
de hiç bir bi lim sel ra por bu -
lun ma d� �� na dik kat çe ki -
yor. Baz is tas yon la r� n�n
“Te le ko mü ni kas yon Ku -
rum Gü ven lik Ser ti fi ka -
s�”ad�y la kul la n�m bel ge si
ala rak ku rul duk la r� n� an�m -
sa tan Aç�k göz, “Ser ti fi ka da
kul la n�m la il gi li li mit ler be -
lir til mi� tir. An cak kul la n� -
lan li mit ler yö net me lik le
be lir ti len li mit le re uy gun
ol sa bi le, bu za ra r�n ol ma -

ya ca �� an la m� na gel me me li. Çün kü ser vis sa� la y� -
c� s� söz ko nu su de �er le ri ken di si kon trol ede bi li -
yor, ih ti ya ca gö re yük sel tip/dü �ü re bi li yor” di ye
ko nu �u yor. “Çev re Ba kan l� ��'n�n ‘Elek tro man ye -
tik Kir li lik’ ge nel ge sin de baz is tas yon la r� n�n ku -
rul ma s� ile çev re kir li li �i ve in san sa� l� �� na ola bi -
le cek olum suz et ki le rin mev zu ba his ola bi le ce �i
be lir til mi� ve baz is tas yo nu ku rul ma s� n�n an cak
va li li �in iz ni ne ta bi ola ca �� n�n al t� çi zil mi�. Fa kat
bu ko nu da ma ale sef hu ku ki bir bo� luk var. Zi ra
va li lik ge nel de bu ko nu da so mut bir mü da ha le de
bu lun mu yor” ele� ti ri si ni ya pan Aç�k göz, der hal
ye ni bir hu ku ki dü zen le me ya p�l ma s� n� is ti yor. 

Avu kat Ali Ke mal Aç�k göz, ya �am alan la r� n�
ya k�n la r�n da baz is tas yo nu bu lu nan yurt ta� la ra da
�u öne ri ler de bu lu nu yor: “Va tan da� lar ön ce lik le
ku ru lum es na s�n da ge rek li izin ve ser ti fi ka la r�n
olup ol ma d� �� n� ku ran lar dan ta lep et sin. Ku rul mu�
olan is tas yon lar için de bu lun du �u be le di ye nin
çev re mü dür lü �ü ve ba� l� ol duk la r� mül ki amir lik -
le re kal d�r ma için mü ra ca at ede bi lir ler. Ama bir
ne ti ce al�n maz ise (çok bü yük bir ola s� l�k la ala ma -
ya cak lar d�r) tek ça re da va aç mak ola cak t�r.”

50'yi a�kın meslek odası, dernek, vakıf ve
sendikadan olu�an ''Haydarpa�a Dayanı�ması'',

bir bildiri yayımlayarak, ''Haydarpa�a'nın
gelece�ine birlikte karar verelim'' dedi.

Moda'da ya�ayan Ceyda Margarida evinin yakınında bulunan
baz istasyonunun kaldırılması için açtı�ı davayı kazandı. Avukat

Ali Kemal Açıkgöz, yurtta�ları dava açmaya ça�ırıyor. TOKHADER’li
kadınlar

Kadıköy’de

KADIKÖY Belediyesi Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi (EDDM) bünyesinde faaliyet

gösteren Görme Engelliler Kütüphanesi'nde
gerçekle�tirilen Dinleme Atölyesi, farkl� bir

etkinli�e evsahipli�i yapt�. ''Tasavvuf ve körlük"
temas�yla gerçekle�tirilen etkinlikte, neyzen

Yasin Özçimi'nin ney dinletisi e�li�inde Orhan
Pamuk'un Benim Ad�m K�rm�z� adl� roman�ndan

kör nakka�lar üzerine üç bölüm seslendirildi.
Daha sonra neyzen Özçimi, ney ve neyin

tasavvuf ile ili�kisi üzerine bilgiler verdi. Atölyenin
kat�l�mc�s� görme engelliler de tek tek ney

enstrüman�n� ellerine alarak, dokunarak tan�maya
çal��t�lar. ''Görmeyenlerin görenleri, görenlerin
görmeyenleri dinledi�i'' Dinleme Atölyesi'nde,

her hafta farkl� bir konu ele al�narak, konuyla ilgili
metinler görme engellilere canl� olarak

seslendiriliyor ve üzerine sohbet ediliyor.

Ney e�li�inde
kitap okumas�

Baz istasyonlar� birer
birer SÖKÜLÜYOR
Baz istasyonlar� birer
birer SÖKÜLÜYOR
Baz istasyonlar� birer
birer SÖKÜLÜYOR
Baz istasyonlar� birer
birer SÖKÜLÜYOR
Baz istasyonlar� birer
birer SÖKÜLÜYOR
Baz istasyonlar� birer
birer SÖKÜLÜYOR

Moda'daki
baz istasyonu
sökülürken...

Acıbadem Caddesi
üzerindeki baz

istasyonuna
mahalle sakinleri

tepkili...

Moda'da 
bir baz

istasyonu
mahkeme
kararıyla

kaldırılmı�tı.

“Haydarpaşa’yı yağmalatmayacağız”
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● Röportaj: Semra ÇELEB�

Ga ze te ci, ya zar, fo to� raf ç� ve bel ge sel ci ya ni 10
par ma ��n da 10 ma ri fet bir in san bu haf ta ki Ka -
d� köy Soh bet le ri’nin ko nu �u. Ka d� köy Be le di -

ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde 8 Ni san’da aç� -
lan “Al Gö züm Sey rey le-Ya �ar Ke mal Fo to� raf la r�
Ser gi si”nin sa hi bi Gü ne� Ka ra bu da, bir kaç gün lü �ü ne
�s tan bul’un ve hat ta Ka d� köy’ün ko nu �u ol du. Uzun
y�l lar d�r ken di si de bel ge sel ci olan e�i Bar bro ile �s -
veç’te ya �a yan Gü ne� Ka ra bu da ile ta n�� mak ve Ga ze -
te Ka d� köy için söy le� mek �an s� na eri� tik. Ya �ar Ke -
mal’in 50 y�l l�k dos tu Ka ra bu da’n�n ne re dey se dün ya -
n�n her ye rin de ta n�k l�k et ti �i olay la r� ken di a� z�n dan
din le dik. �i li’den Vi et nam’a, Al len de’den Ne ru da’ya,
Bri git te Bar do’dan Sop hi a Lo ren’e, çok fark l� yer ler de
ve çok fark l� alan lar da fo to� raf lar çe kip bel ge sel ler ya -
pan bu us tay la “Y� la n� Öl dür se ler” fil mi nin gös te ri mi
ön ce sin de çok k� sa bir va kit di li min de yap t� �� m�z söy -
le �i yi ke yif le oku ya ca �� n� z� umu yo ruz.

Ya �ar Ke mal’le na s�l ta n�� t� n�z? 50 y�l l�k
dost lu �un hi kâ ye si na s�l ba� l� yor?

Y�l 1956. Ben de niz ga yet genç, sa kal la r� ye -
ni ç�k m�� bir de li kan l�. Ya �ar Ke mal de son de re -
ce genç. O s� ra da Me ci di ye köy Gül So ka ��’nda
bir ev de otu ru yor. Ba na de di ler ki çok iyi adam -
d�r, s� cak t�r, sem pa tik tir, git gör onu mut la ka. O
dö nem her kes on dan bah se di yor du. Ada na’dan
ye ni gel mi� ti ve çok en te re san bir ya zar ol du �u
bel liy di.

O za man han gi ki tap la r� var d�?
He nüz çok ye ni bir ya zar d�, bir iki ki ta b� var -

d�. Ay n� za man da Cum hu ri yet Ga ze te si’nde ça l� -
�� yor du. Di yo rum ya he nüz çok genç y�l la r�. �n -
san la r�n da ce sa ret len dir me siy le kal k�p git tim
evi ne. �lk kar �� la� ma m�z o ev de ol du. Bir ko nu� -
ma, bir soh bet der ken müt hi� bir dost luk ba� la d�
ara m�z da. Son de re ce s� cak ve ener jik bir in san.
S� cak l� �� n�, o sa mi mi ye ti ni d� �a r� vu ru yor, he -
men kar �� s�n da ki ne yan s� t� yor. Ben çok en te re -
san bul dum. Bu ka dar genç ve ta n� nan bir ya zar,
Ana do lu’dan kalk m�� gel mi� �s tan bul’a, aç�k ça s�
bu ka dar s� cak ve sa mi mi bek le mi yor dum. �� te o
gün bu gün dür dost lu �u muz ay n� s� cak l� ��n da de -
vam edi yor. 50 kü sur se ne dir sa de ce Tür ki ye’de
de �il dün ya n�n bir çok ül ke sin de sür dü bu dost -
luk. Bir lik te çok gül dük, çok kah ka ha lar at t�k.

■ “ÇU KU RO VA’NIN SI CAK LI �I
KAL B� NE VUR MU�”

Si zin ya �a m� n� za et ki si ne ol du Ya �ar Ke -
mal’le dost lu �u nu zun?

Çok bü yük et ki si ol du. Bir ke re her kes bi lir
ki Gü ne� Ka ra bu da, Ya �ar Ke mal’in dos tu dur.
Bu nu �s veç’te bi le bi lir ler. 20 kü sur ki ta b� �s veç -
çe ye çev ril mi� tir ve O’nu çok iyi ta n�r lar. Ben de
çar �� ya pa za ra git ti �im za man so rar lar ba na; Ya -
�ar Ke mal na s�l iyi mi? di ye.

Ya �ar Ke mal’in dün ya da çok ta n�n d� �� n� bi -
li yo ruz ama so kak ta ki in san da ta n� yor mu ger -
çek ten?

Ta n�r lar. Her yer de de �il bel ki ama Pa ris’te,

Stock holm’de, �n gil te re’de bi lir ler. Ya �ar Ke mal
çok bi li nen, çok se vi len bi ri dün ya da. Çün kü de -
�i �ik bir ya zar. Öy le gü zel �ey ler yaz m�� ki es ki -
le rin ‘gay r� ta bi i’ de dik le ri su ni hiç bir an la t�m
yok. Her �ey kalp ten, iç ten ge li yor. Çok sa de bir
iç dün ya s� olan bir adam.

Ser gi nin ki ta b� n�n ön sö zün de söy le di �i niz
bir söz var; “ Dün ya n�n ne re si ne gi der se git sin
Ya �ar Ke mal, Çu ku ro va s�’n� her za man ya �a t� -
yor” di yor su nuz. Bel ki de hal k�n ya da halk la -
r�n onu bu ka dar sev me sin de bu nun ro lü var…

Ke sin lik le öy le. Her za man Çu ku ro va ya n�n -
da d�r ne re ye gi der se git sin. Çu ku ro va’n�n s� cak -
l� �� kal bi ne vur mu�. Gö rün mez bir Çu ku ro va’yla
bir lik te do la ��r.

Siz onun lar bir lik te Çu ku ro va’ya da hat ta
do� du �u köy He mi te’ye de git ti niz. Bel ge se li ni
yap t� n�z. Ne ler ya �an d� ora da?

Çok gü zel di. Bi zi bir yö net men gi bi hep o
yön len dir di. Çu ku ro va’ya git ti �i miz de yüz ler ce
in san bel ki de bi ni a� k�n ki �i kar �� la d� ve ina n�r
m� s� n�z Ya �ar a�a bey hep si nin is mi ni bi li yor du.
Ha ni in san köy lü sü nü bi lir de 50 ki �i nin 100 ki -
�i nin bi lir. Ama Ya �ar Ke mal bi zi kar �� la yan
yüz ler ce in san la to ka la� t� ve hep si ne de is miy le
hi tap et ti. Bu müt hi� bir �ey dir. Sor dum “Ger çek -
ten hep si nin ad� n� bi li yor mu sun?” di ye. “Bil mek
la z�m ta bi. On lar be nim hem �e ri le rim” de di (Gü -
lü yor).

■ “CE ZA Y�R’DE ÇU KU RO VA’YI
KUR DUK”

Ne za man çek ti niz bu bel ge se li?
1975’te çek tik. Bir lik te ara ba ya bi nip git tik.

Çok gü zel bir de ne yim di. Bu gün gös te ri le cek
film Y� la n� Öl dür se ler de yi ne ken di kö yün de
He mi te’de ge çi yor. Ben o film de gö rün tü yö net -
me ni ola rak ça l�� t�m. Ba� ka film le rin de de ça l�� -
t�m. Me se la “Be bek” di ye bir fil mi var d�r. Po li tik
ola rak çok ka r� ��k t� o za man bu ra s�. Bu ra da çe ki -
le mez di o film. Biz de kalk t�k Ce za yir’e git tik,
ora da bir Çu ku ro va kur duk. Bu ra dan oyun cu lar
gö tür dük; Ali ye Ro na, Tun cel Kur tiz gi bi… Son -
ra film Av ru pa’da da Tür ki ye’de de oy na d�.

Si zin ya �a m� n�z da çok il ginç ger çek ten. Ya -

�ar Ke mal si zin için “Gü ne� dün ya n�n her ye -
rin de dir” di yor. Bel ge sel ler yap ma ya na s�l ba� -
la d� n�z?

Bu be nim mes le �im. Ön ce fo to� raf çe ke rek
ba� la d�m, son ra bel ge sel ler ha z�r la d�m. Dün ya -
n�n bir çok ül ke sin de ya �a nan ac� la ra, mü ca de le -
le re ta n�k l�k et tim. Yap t� ��m bel ge sel le rin sa y� s�
100’ü bu lur. �s veç te le viz yo nu için ça l�� t�m. Ya -
�ar Ke mal gi bi ba� ka por tre bel ge sel le ri de yap -
t�m. Bun lar ara s�n da ün lü �a ir Pab lo Ne ru da ve
Ar jan tin’in öl dü rü len sos ya list ba� ka n� Sal va dor
Al len de de var.

Al len de na s�l bir in san d�?
Hal ka hi tap et me gü cü müt hi� ti. Hiç unut mu -

yo rum bir mil yon in san top lan d� Bue nos Ai res’in
bir mey da n�n da. O in san la ra öy le he ye can l� ko -
nu� tu ki o ka dar in san dan ç�t ç�k ma d�. O ada m�
da öl dür dü ler çün kü faz la gel di.

■ “V� ET NAM SA VA �I NA
TA NIK LIK ET T�M”

Dün ya n�n en çal kan t� l� böl ge le ri ne git ti niz,
top lum sal olay la r� bel ge le di niz. Bu ter cih ne -
den?

Ben son de re ce me rak l� bir in sa n�m. Bil mek
is ti yo rum, ö� ren mek is ti yo rum, ar ka da, ar ka
plan da ne var gör mek is ti yo rum. Ni çin sa va�
aç�l d�? Bu nun ger çek ne de ni ni an la mak ve in san -
la ra an lat mak çok önem li. Me se la ben Vi et nam
Sa va ��’nda bu lun dum. Kor kunç bir sa va� t�. Dün -
ya n�n en güç lü ül ke si en za y�f ül ke si ne sal d�r d�.
On bin ler ce in san öl dü ve en so nun da Ame ri ka l� -
lar ta s� ta ra �� top la y�p kaç t� lar ora dan. Bu çok en -
te re san bir du rum me se la. Biz bu en te re san l� �a
�a hit ol duk ve bu sa va ��n fil mi ni çek tik. Son ra
En do nez ya’da bü yük bir kat li am ol du, 1 mil yo na
ya k�n in san öl dü rül dü. Biz yi ne ora day d�k. �i li

ba� ta ol mak üze re La tin Ame ri ka’n�n her ül ke -
sin de bu lun duk. �i li’de üç y�l ya �a d�k. Ar jan -
tin’de ki as ke ri dar be ye ta n�k l�k et tik.

Tür ki ye’nin de gün de mi her dö nem çal kan -
t� l�. Geç mi� te de �im di de po li tik-top lum sal olay -
lar hep ön plan da. Bun la r�n bel ge se li ni de yap -
ma y� dü �ün dü nüz mü hiç?

Ta bii ki. Biz hep po li ti ka n�n için dey dik. Ha -
la da yap ma y� dü �ü nü rüm. Bi zim i�i miz ga ze te -
ci lik ve ya te le viz yon ha ber ci li �i; bu, ha ki kat le ri
or ta ya ç� kar mak, an lat mak de mek. Bu nu yap t�k
bü tün ömür bo yun ca, ge ne de ya pa r�z!

■ YA �AR KE MAL:
“K�M GE L�R O SER G� YE?”

Pe ki, Ya �ar Ke mal’in fo to� raf la r�n dan olu -
�an bu ser gi yi aç ma fik ri na s�l olu� tu?

�lk bu fi kir ak l� ma gel di �in de O’na sor dum.
“A�a bey, böy le bir ser gi ya pa l�m” de dim. O da
“Yok be, ne ya pa cak lar be nim fo to� raf la r� m�,
kim ge lir o ser gi ye!” di ye kar �� l�k ver di. Ben �s -
rar edin ce “yap o za man” de di son ra da ser gi aç� -
l�n ca çok ho �u na git ti. Tek tek in ce le di fo to� raf -
la r�.

�lk ola rak ge çen y�l Av ru pa ya ka s�n da Ya p�
Kre di Ser gi Sa lo nu’nda aç m�� t� n�z, �im di Ka d� -
köy’de. Na s�l tep ki ler?

Çok gü zel tep ki ler al� yo ruz. Çok mut lu yum.
Bun dan da ha mut lu ola maz bir in san. Yap t� ��m
i�in kar �� l� �� n� al� yo rum. Za ten ilk ola rak Av ru -
pa’da aç�l d� ser gi. �s tan bul’dan ön ce Pa ris ve
Stock holm’de de in san lar la bu lu� tu.

Siz de y�l lar d�r �s veç’te ya �� yor su nuz. Tür -
ki ye’ye öz lem var m�?

Hem de na s�l! Si mi din den tu tun ra k� s� na ka -
dar her �e yi ni ama en çok da in sa n� n� öz lü yo rum.
S�k s�k gel me ye ça l� �� yo ruz. Ney se ki çok uzak
de �il �s veç, sa de ce 3 sa at. Ora s� da çok gü zel bir
ül ke, hiç �i kâ yet çi de �i lim. Kim se kav ga et mez,
kim se kü für et mez. Po li ti ka c� lar da kü für ne dir
bil mez ler (gü lü yor).

Ser gi d� ��n da ne gi bi pro je ler var?
Plan la nan çok �ey var. Ke sin bir �ey yok ama

elim de çok ko nu var. Bü tün bu çe ki len fo to� raf -
lar, film ler ev de san d�k san d�k bi rik mi� du rum da.
Eli mi bir at� yo rum, bir fo to� raf ge li yor, ba k� yo -
rum, bu nu ben mi çek mi �im di yo rum. Çe ke li 40
se ne ol mu� me se la! �im di bun la r� de �er len dir -
mek la z�m. Çok en te re san film ler, fo to� raf lar
var. 1950’le rin so nun da Can nes Film Fes ti va -
li’ne gi der dik. �im di fo to� raf la ra ba k�n ca kim ler
yok mu� ki fes ti val de. Sop hi a Lo ren’ler, Bri git te
Bar dot’lar… En genç ve gü zel hal le ri.

Müt hi� bir ar �iv var siz de o za man?
Evet öy le. �im di nin ya� l� ni ne si BB’nin o za -

man ki hal le ri ni gör se niz, müt hi�!
Ser gi le me yi dü �ü nü yor mu su nuz bun la r�

da?
Öy le bir fi kir var ak l�m da, evet. Bel ge sel de

yap ma ya de vam edi yo rum ama ta bi es ki si ka dar
de �il. Es ki den se ne de 4 film çe ker dim �im di bir
ta ne yap sak ye ter.

YA�AM 22 - 28 N�SAN 2011

Güne�

Karabuda:

HAK�KATLER�
ORTAYA CIKARMAK”
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HAK�KATLER�
ORTAYA CIKARMAK”
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Kadıköy Belediyesi
Caddebostan
Kültür Merkezi’nde
açtı�ı Ya�ar Kemal
sergisi nedeniyle
ya�adı�ı �sveç’ten
birkaç günlü�üne
�stanbul’a gelen Güne�
Karabuda, hayatı boyunca
merakının pe�inde ko�tu�unu
söylüyor. Yüzün üzerinde belgesel ve binlerce
foto�rafla tarihin tanı�ı olan Karabuda “Bizim i�imiz
gazetecilik yani arka planda olanı görmek ve
hakikatleri ortaya çıkarmak” diyor.

●
 F

o
to

�
ra

fl
a
r:

 G
ü
r b

ü
z 

E
N

 G
�N

KADIKOY-11:Layout 1  4/21/11  1:04 PM  Page 1

“B�Z�M �S�M�Z“B�Z�M �S�M�Z“B�Z�M �S�M�Z“B�Z�M �S�M�Z“B�Z�M �S�M�Z“B�Z�M �S�M�Z



Yaplan ara�trma lar gös te ri yor ki 20 ile
50 ya� lar arasnda bir  ye ti� kin her yl
or ta la ma 250-500 gram aras bir kas

kaybna u� ru yor. Kas kay b�, ke mik eri me si ne,
fi zik sel gö rü nüm de de for mas yo na, ek lem a� r� -
la r� na ve �i� man l� �a yol aç� yor. Bu du ru mu ön -
le mek, za y�f kas la r�n güç len me si ni sa� la mak
için ye ni yön tem ler ge li� ti ri li yor. 

Sö nük, zayf kas larn tek rar olu� tu rul mas
için en  et ki li ve so nuç ge ti ren tek nik ler den bi -
ri ola rak ka bul edi len “Su perS low” yön te mi
Tür ki ye’ye de gel di. Bu yön tem le, bir ye ti� kin
ba� langçta 8 haf talk bir di renç eg zer siz  prog -
ram ile 1,5-2 kg. arasnda kas olu� tu ra bi li yor. 
Ge len yo �un is tek üze ri ne Ba� dat Cad de si Se -
la mi çe� me’den son ra bir �u be le ri ni de Av ru pa
Ya kas'nda açan Su perS low Zo ne’dan ko nu -
nun uz man Di lek  Emir, yön tem hak k�n da bi -
lin me yen le ri an lat t�:

● Su perS low Ne dir? Su perS low, tüm vü -
cu da dik kat le uy gu la nan bir an tren man �ek li -
dir. Haf ta da bir ya da iki kez uy gu la nan ve
yak la�k 20 da ki kalk güç  eg zer siz le ri �ek lin -
de 18 ay l�k bir sü re de ya p� lan bu uy gu la ma so -
nu cun da 50 ya� larnda ki bir er ke �in ya da
kadnn 18 aylk gi bi bir sü re içe ri sin de or ta la -
ma 8 kg. ka dar sön mü� kas tek rar olu �a bi li yor.

Ve bi rey da ha da yankl, da ha fit ve da ha üret -
ken bir ya �am sü re bi li yor.

● Su perS low'un far k� ne dir? Su perS low
eg zer si zin den ek sik siz bir so nuç ala bil mek için
üç te mel un su ru dik ka te al�r. Yük sek yo �un -

luk ta, mak si mum sa y� da li fi ça l�� t�r mak ve dü -
�ük kuv vet  eg zer si zi yap mak kas gü cü nü mak -
si mu ma ç� ka r�r. Prog ram kap sa m�n da es nek li -
�i ge li� tir mek ya da ko ru mak için ba z�  es ne me
ha re ket le riy le vü cu da di renç uy gu la n�r. Su -
perS low vü cu dun trans port sis te mi ne a��r l�k
ve rir, kalp-da mar ye ter li li �i ni art t� r�r. 

● Bir haf ta da bir ve ya iki kez an tre man
is te di �im et ki yi na s�l ya ra ta bi lir?

Yön tem mak si mum et kin lik te dir. Bu eg -
zer siz ler bir çok kas gru bu nu ta ma men ça l�� t�r -
ma y� he def ler, bu  da ge li� mi� bir kas gü cü nü
sa� lar. Bu sa ye de is te di �i niz so nu ca en  k� sa
sü re de en et kin �e kil de ula ��p bu nu ko ru ya bi -
lir si niz. Ay n� za man da vü cu du nu zu da �e kil -
len di ren bu ka s�n güç len me si ni  sa� la yan ha re -
ket ler, vü cu du nu zu da ha sa� lam ya par ve me -
ta bo liz ma n� z�  h�z lan d� r�r, bu da ya� la r� n� z�n
eri me si ni ko lay la� t� r�r. 

● Bel a� r� s� ya �a yan bir ki �i ye Su perS -
low Zo ne fay da sa� lar m�?

Evet. Ge nel de bel böl ge sin de ki kas la r�n

güç süz lü �ün den kay nak la nan bel  a� r� la r�, bü -
yük oran da azal t� la bi lir, hat ta Su perS low ba� -
lan g�ç  an tren man la r� n� bir kaç ay uy gu la d�k tan
son ra yok edi le bi lir. Bu so nuç lar ba ��m s�z kli -
nik ça l�� ma lar ca onay lan d� ve des tek len di.

www.su pers low zo ne.tur key.com

22 - 28 N�SAN 2011 SA�LIK

S�rt ve bel a� r� s� biz in san lar için na s�l ya �am
stan dar d� n� bo zan ol duk ça a� r� l� ve ac� ve ri ci bir
has ta l�k ha liy se hay van lar için de ay n� du rum söz ko -
nu su dur. O ne den le bu has ta l� �a sa hip hay van la r�
an la ya bi lir ve em pa ti ku ra bi li riz. Ol duk ça a� r� ve ri ci
ve mut suz lu �a ne den olan s�rt ve bel a� r� s� der hal
çö zül me si ge re ken acil ve ön ce lik li bir prob lem dir.
�n san lar da ve hay van lar da s�rt ve bel böl ge si ben zer
bir ya p� ya sa hip se de, önem li bir kaç te mel fark l� l�k -
lar bu lun mak ta d�r. Omur ga, için de be yin den ç� kan
si nir im puls la r� n� vü cu dun ge ri ka la n� na ile ten omu -
ri li �i ba r�n d� r�r. Omu ri lik ya ni spi nal cord ver teb ra lar
de ni len güç lü ve sert ke mik ler le sa r� l� hal de gü ven -
de dir. Ver teb ra de ni len ve omur ga y� olu� tu ran bu
ke mik le rin her bi ri ara s�n da bir bi rin den ay� ran je la tin
ben ze ri bir disk bu lun mak ta d�r. Bu disk ler omur ga -
n�n yü kü nü eme rek da ��t t� �� gi bi ona ha re ket li lik de
sa� lar. Bu gö rev le rin den do la y� ha sar gör me ye ve
ya ra lan ma ya aç�k t�r lar. Bu disk le rin ha sar gör me si
ya ni y�r t� la rak spi nal cor da bas k� yap ma s� ya da yer
de �i� tir me si (kay ma s�) ol duk ça �id det li a� r� ya ve
bu nun ya n�n da et ki le di �i spi nal cord böl ge si ne gö -
re de �i �en nö ro lo jik prob lem le re ne den olur. Bu
a�a ma da tür ler ara s�n da ki fark l� l�k ken di ni gös ter -
me ye ba� lar in san lar da s�rt böl ge si tü re ba� l� ola rak
çok ha re ket li ol ma d� ��n dan omur ga prob lem le ri ge -
nel de da ha faz la ha re ket li olan bel böl ge sin de gö rü -
lür. Kö pek ler de ise omur ga
hem s�rt hem bel böl ge sin de
ha re ket li lik gös ter di �in den
ve yü kün bü yük ora n� or ta
böl ge ye do� ru gel di �in den
ge nel de s�rt ve bel bö ge si nin
bir le� ti �i nok ta lar da f� t�k la� -
ma lar ve ya ra lan ma lar gö rü -
lür. In san lar da disk f� t� �� sa -
de ce �id det li a� r� ile sey re -
de bil di �i hal de ay n� oran da
bir ya ra lan ma kö pek ler de
omur ga ya p� s�n dan ötü rü felç
ha li ne se bep ola bi lir. Acil
mü da ha le ge rek ti ren bu du -
rum er ken mü da ha le ile ge ri dön dü rü le bil mek te dir.
Geç ka l�n d�k ça omu ri lik te olu �an ha sar ge ri dö nü -
�üm süz bir hal ala bil mek te dir. Ba z� kö pek �rk la r�
(Dach shunds, Be ag les, Coc ker spa ni els, Pe kin ge -
se, French bull dogs, Bas set ho unds, Welsh cor gis,
Po od les) bu has ta l� �a yat k�n ol duk la r�n dan özel lik le
böy le �rk kö pek le re sa hip hay van sa hip le ri bu has -
ta l�k tan ko run ma ya özen gös ter me li ve ön ce den
ba z� ön lem ler al ma l� d�r. Has ta l�k ba z� hay van lar da
çok h�z l� ve ani ge li �e bil di �i gi bi ba z� la r�n da ya va�
bir ge li �im gös te rir. S�rt ve bel a� r� s� di �er bir de yim -
le spi nal f� t�k lar ar ka ba cak lar da sal lan t� l� yü rü yü�,
yer den kalk mak ta güç lük, mer di ven ç� ka ma ma ya
da zor lan ma, yü rür ken ar ka ba cak la r�n bir bi ri ne do -
lan ma s�, ku ca �a al�n d� ��n da a� r� gi bi semp tom lar la
ken di ni gös te rir. �n ter ver teb ral disk f� t�k la r� n�n te da -
vi si me di kal ve ope ra tif ol mak üze re iki �e kil de ya -
p� la bil mek te dir. �lk a�a ma lar da me di kal ola rak ste -
ro id (kor ti zon vb) ve non-ste ro id (ri madly vb) yan g�
gi de ri ci ler ile a� r� ke si ci ilaç lar kul la n�l mak ta d�r.
Yan g� gi de ri ci ler f� t�k la �an dis kin spi nal cord üze rin -
de olu tu ra ca �� ha sa r� en gel le ye rek y� k� m� azal t�r ya
da dur du rur. A� r� ke si ci ler ise hay va n�n a� r� s� n� or -
ta dan kal d� ra rak ra hat la ma s� n� sa� lar. �ler le mi� disk
f� t�k la r�n da f� t�k la �a rak spi nal ka na la dol mu� olan
dis kin ope ra tif ola rak uzak la� t� r�l ma s� sa� lan mak ta -
d�r. Has ta l� ��n gi di �a t� ve iyi le� me si f� t� ��n de re ce si -
ne, ya p� lan te da vi ye, te da vi ye er ken ba� la n�p ba� -
lan ma d� �� na, hay va n�n ya �� na, ba k�m �art la r� na
ba� l� ola rak fark l� l�k gös ter mek te dir. Has ta l� ��n gi di -
�a t� da ha çok ne ka dar er ken te da vi ye ba� lan d� �� na
ve ba� lan g� c�n da ne ka dar er ken ve et ki li te da vi ya -
p�l d� �� na ba� l� ola rak de �i� mek te dir. Te da vi edi le -
rek dü ze len hay van lar da et ken le rin de va m� du ru -
mun da nüks gö rü le bil mek te dir. Bu du ru ma yat k�n
ya da da ha ön ce bu has ta l� �� ge çi ren hay van lar da
a� r� eg zer siz, yük sek le re at la ma, mer di ven ç�k ma ve
ani ha re ket li lik ten, ki lo al� m�n dan ka ç� n�l ma s� ge rek -
mek te dir. Chon dro itin sül fat ve gli ko za mi nog li kan
gi bi ajan lar ha sar gör mü� disk le rin kuv vet len me si ne
ve ye ni den ya p� lan ma s� na yar d�m c� olur. Yu ka r� da
be lirt ti �im �rk kö pek ler den bi ri ne sa hip se niz disk f� -
t� �� semp tom la r�n dan bi ri ni ya da bir ka ç� n� gör dü -
�ü nüz de der hal Ve te ri ner He kim’iniz le te ma sa ge çi -
niz. Ba� ka bir ko nu ile ye ni den gö rü� mek di le �i ile
ho� ca ka l�n.
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● Mustafa SÜRMEL�

Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si
Ba� he kim li �i’ne ata nan Doç. Dr. Ali
R� za Oda ba�, Ana do lu Ya ka s�’nda acil

va ka la ra yö ne lik hiz met ve re cek te da vi mer -
kez le ri ek sik li �in den yo la ç� ka rak ba� lat t�k la r�
ça l�� ma so nun da Ekim ay�n da Ka d� köy’ün,
mo dern bir acil kli ni �i ne ka vu �a ca �� n� müj de -
le di. “Biz bu ko nu ya da önem ver dik ve ba kan -
l� �� m� z�n ona y�y la dep rem güç len dir me si ya -
p�l m�� olan bir bi na m� z�n, acil üni te si ola rak
hiz met ver me si için ça l�� ma la ra ba� la d�k. 5500
met re ka re ka pa l� alan üze rin de, 2 kat l� çok mo -
dern, ge ni�, ço cuk acil kli ni �i de bu lu nan bir
üni te ye ka vu� mu� ola ca ��z. Tam te �ek kül lü bir
yo �un ba k�m üni te si de ola cak. �s tan bul’un
bel ki de en iyi acil kli ni �i ola cak. Ekim ay� gi -
bi bit mi� ola cak. Bu nun müj de si ni Ka d� köy lü -
le re ver mek is ti yo rum” de di. 

Or ta ve uzun va de de ise 12 �id de tin de dep -
re me da ya n�k l�, 800 ya tak l�, için de çok mo dern
acil ser vi si, yüz de 80’i tek, yüz de 20’si çift ya -
tak l� has ta oda la r�, 2500 araç l�k oto par k� olan
has ta ne pro je si nin de h�z la de vam et ti �i ni söy -
le yen Doç. Dr. Ali R� za Oda ba�,  ye ni has ta ne -
nin 2015-16 y� l�n da tes lim edil mi� ola ca �� n�,
böy le ce Ka d� köy lü le rin bel ki de dün ya n�n en

iyi has ta ne le rin den bi ri ne ka vu� mu� ola ca �� n�
be lirt ti. �n �a at sü re cin de fi zi ki me kan la r� ge li� -
tir me yi sür dü re cek le ri ni ifa de eden Doç. Dr.
Oda ba�,  “Ye ni has ta ne miz, ka d�n has ta l�k la r�
ve ço cuk kli ni �i a��r l�k l� ola rak dü �ü nü lü yor
ve ço cuk kli ni �i nin 200 ya tak l� ol ma s� plan la -
n� yor” �ek lin de ko nu� tu. 
■ ODA BA�: “KUY RUK BEK LE ME N�N

SI KIN TI SI NI B� L� R�M”
40 y�l l�k geç mi �iy le pek çok ün lü t�p ada m�

ye ti� ti ren Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta -
ne si’nin kök lü bir ku rum ol du �u nu, Ka d� -
köy’de mo dern sa� l�k hiz met le ri nin en iyi �e -
kil de ve ril me si için yo �un ça ba sar fet tik le ri ni
söy le yen Oda ba�, geç mi �e gö re gü nü müz sa� -
l�k hiz me ti ni an� la r�n dan yo la ç� ka rak de �er -
len dir di. “Kü çük lü �üm has ta ne ler de rah met li
ba ba m�n has ta l� �� n� ko va lar ken geç ti. Has ta ne -
ler de çok kuy ruk bek le dim. Ba bam si gor ta l�y -
d�. Has ta ne ye 4 ki �i ge lir dik. Bi ri miz ilaç kuy -
ru �u na, bi ri miz fi yat lan d�r ma kuy ru �u na, bi ri -
miz de mu aye ne kuy ru �u na gi rer an cak i�i bi -
ti rir dik. Ama �im di çok �ü kür ye ni ge li� me ler
sa ye sin de ar t�k in san lar tek ki �i ge lip çok ra -
hat l�k la i� le ri ni hal le de bi li yor. Bu has ta ne çok
me sa fe kat et mi�. Bu mut lu lu �u gör mek bi zim
için ger çek ten gü zel bir olay” di yen Oda ba�,
has ta ne nin alt ya p� s� n�n çok iyi ol du �u nu, has -
ta la r�n gü ven le ge lip te da vi ola bi le ce �i ni, çok
ya k�n bir za man da or gan nak li ne de ba� la d�k -
la r� n� ve 9. or gan nak li ni de ger çek le� tir dik le -
ri ni ha t�r la ta rak, “Ka d� köy lü hem �eh ri le ri mi ze
du yur mak is te rim. Bir has ta ne de or gan nak li -
nin ya p�l ma s� de mek o has ta ne nin A s� n� f� sta -
tü ye yük sel di �i nin gös ter ge si dir” �ek lin de
aç�k la ma da bu lun du. 

■ HAS TA �Y� LE ��N CE
TÜM YOR GUN LUK LAR UNU TU LUR

Doç. Dr. Ali R� za Oda ba� ev li ve bi ri 7, di -
�e ri 5 ya ��n da iki ço cuk sa hi bi. E�i de ken di si
gi bi dok tor ve Me di kal On ko lo ji uz ma n�. Or -
du’nun Me su di ye il çe sin de dün ya ya ge len
Oda ba�’�n ço cuk lu �u �s tan bul’da geç mi�. 2005

y� l�n da An ka ra Nu mu ne Has ta ne si’nde Nef ro -
lo ji Kli nik �e fi ola rak ça l�� ma ya ba� la d�k tan
son ra 2009 y� l� Mart ay�n da Göz te pe E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si’ne ta yin ol du. Yak la ��k 3
ay ön ce Prof. Dr. Ha mit Okur’un �s tan bul Me -
de ni yet Üni ver si te si’ne Rek tör ola rak atan ma -
s�n dan son ra Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma
Has ta ne si Ba� he kim li �i’ne atan d�. Kök lü bir

ku ru ma ba� he kim ol mak tan do la y� çok gu rur
duy du �u nu her f�r sat ta ifa de eden Oda ba�,
mes le �in çok yo ru cu ama çok kut sal ol du �u nu
vur gu lar ken, “Bir da ha dün ya ya gel sem yi ne
dok tor lu �u se çe rim” di yor. He ki min 24 sa at te -
yak kuz da ol du �u nu, ken di si nin de hem Nef ro -
lo ji Kli nik �e fi hem de Ba� he kim ola rak, bir -
kaç sa at d� ��n da, haf ta son la r� da da hil ol mak
üze re çok yo �un ça l�� t� �� n� söy le yen Oda ba�,
“Eve gi di �im ge nel lik le 21:00’i bu lu yor. Git ti -
�im de de er te si gün oku la gi de cek le ri için ço -
cuk lar uyu mu� olu yor lar. Sa bah da er ken kalk -
t� �� m�z için uyu yor olu yor lar. Ço cuk la r� zor
gö rü yo ruz ya ni. Cu mar te si pa zar la r� da has ta -
ne de ge çi yor. Ama ol sun has ta la r� m� za hiz met
ver mek bi ze gu rur ve ri yor. Bu ka dar yo �un ol -
du �u nu bil sey dim ta bii ki yi ne he kim olur dum.
Çün kü çok kut sal bir mes lek. Çok cid di s� k�n -
t� lar la ge len bir in sa n�n gü le rek has ta ne den ay -
r�l ma s�, gü ler yüz le te �ek kür et me si ha yat ta
kar �� l� �� ol ma yan bir �ey. Çok mut lu yum. Tek -
rar dün ya ya gel sem yi ne bu mes le �i se çer dim”
�ek lin de dü �ün ce le ri ni pay la �� yor. 

Prof. Dr. Hamit Okur’un �stanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü olarak
atanmasından sonra Göztepe E�itim ve Ara�tırma Hastanesi

Ba�hekimli�i’ne getirilen Doç. Dr. Ali Rıza Odaba�,  �stanbul’un en iyi acil
klini�ini Ekim ayında bünyelerine katacakları müjdesini verdi.

Dün ya da ”whe at germ” ola rak bi le nen
ru �eym, bu� da y�n en te pe sin de ki em -
bri yo su… Bu mad de to hu mun üre me -

si ni ve çim len me si ni sa� l� yor. Ya ni bu� da y�n
kal bi ve ha yat kay na ��. ”Do �a n�n al t�n s�r r�”
ola rak su nu lan ru �eym, lif de �e ri yük sek, tok -
luk his si ve ren lez zet li bir be sin mad de si.

Bu� day ru �eym le bir lik te kla sik yön tem le
ö�ü tül dü �ün de ru �ey min içer di �i bes le yi ci
ya� lar 2-3 gün için de bo zul mak ta ve unu ac� -
la� t�r mak ta d�r.. Bu yüz de un  fab ri ka la r�n da
ru �eym ay r� l�r, kul la n�l maz. Ru �ey min bes le -
yi ci ya p� s� n� boz ma dan ay r�� t� r�p ek me �in içi -
ne kat mak için kul la n� lan en ile ri tek no lo ji su -
per cri ti cal CO2  ay r�� t�r ma yön te mi dir. TÜ B� -
TAK'ta bu tek no lo ji ile il gi li ça l�� ma lar ya p�l -
mak ta d�r. �� lem ler so nu cun da bu� da y�n 1 to -
nun dan sa de ce 1 ki log ram ru �eym el de edi le -
bil mek te dir. Ru �ey min ya p� s�n da; ome ga 3,
ome ga 6, ome ga 9 ya� asit le ri ,pre bi yo tik en -
zim ler, A, B1, B2, B3, B6, C, D, E, Fo lik asit,
Se len yum; K O-En zi me Q10 gi bi sa y� s�
10'dan faz la vi ta min, fos for, sod yum, çin ko,
kal si yum, mag nez yum, de mir, man ga nez, po -
tas yum gi bi mi ne ral ler, trip to fan, treo nin izo -
lö sin, sis tin, ti ro zin, ar gi nin, fe nil ala nin, glu ta -
mik asit, as par tik asit, li zin, his ti din, ala nin, lö -
sin, gli sin  pro lin, se rin, va lin, me to din gi bi sa -

y� la r� 18' bu lan ami no asit ler bu lu nur. Tam bir
ya �am kay na �� olan ru �eym; hem g� da hem de
koz me tik sek tö rün de ara nan bir ürün dür. Tab -
let for mu için de ça l�� ma lar ya p�l mak ta d�r.
Zen gin içe ri �i ile kalp,da mar, si nir ve sin di rim
sis te mi sa� l� �� n�n ko run ma s�n da, ko les te ro lun
dü� me sin de, kas ge li �i mi ve bü yü me de,h as ta -
l�k la ra kar �� di ren cin art ma s�n da, ya� l� l� ��n
olum suz et ki le ri ni gi der me de, saç, cilt, göz
sa� l� ��n da önem li kat k� la r� bu lun mak ta d�r.
Ay r� ca ki lo kon tro lü ne de yar d�m c� ol mak ta -
d�r. Ru �ey mi de �i �ik yol lar la tü ke te bi li riz. Bu
mad de nin yüz de 15 ora n�n da ek me �e ila ve
edil me si ile be sin de �e ri yük sek, ol duk ça lez -
zet li ve iç ya p� s� ho mo jen bir ek mek el de edi -
le bi lir ki bu tü ke ti ci nin ye ter li ve den ge li bes -
len me sin de önem li bir kat k� sa� lar. 

Ye mek pi �i rir ken ba ha rat ye ri ne vi ta min
ola rak kul la na bi le cek bu ürü nü ye mek le ri ni zin
içi ne de ila ve edi le bi lir. Ru �eym, so �uk süt ve -

ya yo �urt ile ta ze ya da ku ru mey ve kok tey le -
ri ne ka r�� t� ra rak, çor ba, sa la ta gi bi yi ye cek le -
rin üze ri ne ser pi le rek  de kul la n� la bi lir.

Ek mek bes len me miz de en önem li ye ri
kap sa mak ta d�r. Ül ke miz de gün de ki �i ba �� na
200-300 gram ek mek tü ke ti mi bu lun mak ta d�r
ve bu nun bü yük ço �un lu �u nu be yaz ek mek
olu� tur mak ta d�r. Be yaz un dan ya p� lan ek me -
�in hiç bir bes le yi ci de �e ri bu lun ma mak ta d�r.
Ek mek le rin be yaz la t�l ma s�n da ise kim ya sal
mad de ler kul la n�l mak ta d�r. Ay r� ca be yaz ek -
me �in ni �as ta s�n da ki �e ker çok h�z l� emil di -
�in den,  �i� man l� �a ve �i� man l�k la ba� lan t� l�
bir çok has ta l� �a yol aça bi li yor.

Özel lik le ge li� mek te olan ço cuk la r�n di -
yet le rin de yer ve ri le cek olan "Ru �eym li ek -
mek" ço cuk la r�n zi hin sel ve fi zik sel bü yü me -
le rin de çok fay da sa� la ya cak t�r. Bi li ma dam la -
r� kre� ler, ana okul la r� ve il ko kul lar da ye mek
mö nü le rin den be yaz ek me �in ç� ka r� la rak ru -
�eym li ek me �in kon ma s� n� öner mek te dir.

An cak ru �eym kat k� l� ek me �i ; ge ne tik ve
çev re sel fak tör le rin et ki le �i mi so nu cu or ta ya
ç� kan ba �� ��k l�k sis te mi ne ba� l� ba ��r sak prob -
le mi olan ”çöl yak has ta la r�” ve lif kul la n� m�n -
da sa k�n ca bu lu nan lar ta ra f�n dan tü ke til me me -
si ge rek mek tir.

Dr. Med. Vet. Gün gör ÖZ TÜRK

Ruşeymli
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SuperSlow’la 30 yaş gençleşebilirsiniz
‘SuperSlow’ yöntemi Türkiye’ye de geldi. Bu yöntemle,
bir yeti�kin ba�langıçta 8 haftalık bir direnç egzersiz 

programı ile 1,5-2 kg. arasında kas olu�turabiliyor.

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

T.C.                                                            
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans

KOVA ÇA�I ve 2012

MURAT GÜRGÜN

29 Nisan Cuma Saat: 19.00 – 21.00
Maya takvimi 21.12.2012 için dünyan�n sonu diyor. Bin y�llar
öncesinde Atlantisi yok eden do�al afetlerin 2012 de yinelenece�ine
dair senaryolar her geçen daha da artmakta. Hatta bu senaryolar film
olarak gündeme geldi bile.
Bilim insanlar� güne�in manyetik dönü�ümlerinden söz ederken
Mayalar zamanlar�n sonunu i�aret ediyor. 
Ezoterik tradisyonlara göre, "Be�inci kutupsal kayma" olarak
adland�r�lan bu de�i�imin daha önceki de�i�imlerde oldu�u gibi yine
kutuplar�n manyetik alan�n�n de�i�mesiyle meydana gelece�i
söyleniyor.
Dünyaya bir meteor mu çarpacak yoksa Foton ku�a��na m� giriyoruz?
Gezegenlerin 2012 dizilimleri ola�and��� olaylara yada yeni bir ça�a m�
i�aret ediyor? 
Astrolojik aç�dan tüm bu sorular�n de�erlendirilece�i ve kendimizi bu
de�i�ime nas�l haz�rlayabilece�imizin bilgilerini alabilece�imiz
söyle�imize sizleri bekliyoruz.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklarımız
numaralanmı�tır. Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans

zamanından 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER
T.C. KADIKÖY BELED�YES�

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

Tel.: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr
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Marmara Üniversitesi Beden E�itimi ve Spor
Yüksekokulu sporda kariyer sahibi gençler

yeti�tirirken, yine sporda ba�arılı bir kariyer çizmi�
isimleri de ö�rencilerle bulu�turmaya özen

gösteriyor. Kariyer sahibi sporcuları gençlerle
bulu�turmaya önem veren Beden E�itimi ve Spor

Yüksekokulu, bu sayede ö�rencilerin ba�arılı isimleri
yakından tanımalarını sa�lıyor. Daha önce de sporda

ba�arı elde etmi� ünlü isimleri ö�rencilerle

bulu�turan Marmara Üniversitesi Beden E�itimi ve
Spor Yüksekokulu, bu defa futbol camiasından
yakından tanıdı�ımız iki milli futbolcuyu gençlerle
bulu�turdu. Bu isimlerden biri Türk futboluna yıllarca
hizmet veren ve �imdi teknik direktör olarak
kariyerini devam ettiren Bülent Uygun di�eri de
Galatasaray’daki futbolculuk döneminde adından
sıkça söz ettiren ba�arılı futbolcu Ümit Karan’dı. �ki
ünlü isim, dü�ünce ve önerilerini gençlerle payla�tı. 

Futbolun iki ünlü ismine büyük ilgi

�stanbul Karting ve Otomobil Kulübü (�KOK) tarafından
düzenlenen prokartta 2011 sezonu, 30 Nisan Cumartesi

günü yapılacak yarı�larla ba�layacak.

Voleybol �enli�i ba�vurular� ba�lad�

● Mustafa SÜRMEL�
Maltepe Belediye Ba�kan�

Prof. Dr. Mustafa Zengin
Maltepe’ye kapal� spor

salonu kazand�rma
çal��malar�na ba�lad�klar�n� aç�klad�.

Ba�kan Zengin, E-5’in üst ve alt k�sm�
olarak iki bölgeye de spor alan�

yapmay� hedeflediklerini söyledi. 
Maltepe Belediye Ba�kan�, “Girne

Mahallesi’nde 2005 y�l�nda gündeme
gelen ama yap�lmayan bir spor salonu

projesi var. Projeyi güncelledik, Özel
�dare ile görü�erek hayat bulmas�n�

sa�layaca��z. Bize terk edilen ayr�ca
be� dönümlük bir di�er arazi de kapal�
spor salonu yapaca��z” dedi.  Ba�kan

Zengin projenin bir y�lda

tamamlanaca��n� belirtti. Di�er yandan
Be�ikta�, Galatasaray gibi büyük

kulüplerin de yer gösterildi�inde spor
salonu yap�m� için teklif getirdi�ini

belirten Ba�kan Zengin, �l Spor
Müdürlü�ü’nün de kendilerine destek
olaca��n� söyledi. Maltepe Belediyesi
spor projelerinden biri olarak hayata
geçirilen ve tenis �ampiyonu Murat

Ertürk’ün koçlu�unda yeti�en iddial�
tenisçiler ba�ar� serüveni yolunda emin
ad�mlarla ilerliyor. F�nd�kl� Mahallesinde

ya�lar� yedi ile on aras�nda de�i�en
yedi çocuk hocalar� Murat Ertürk’ün

yönetiminde haftan�n iki günü
antrenman yaparak disiplinli

bir çal��ma örne�i
gösteriyor. Yar�y�l
karnelerinin yüzlerini
güldürdü�ünü belirten
gelece�in �ampiyon

adaylar�, tenisin okul ba�ar�lar�n�
destekledi�ini ve motivasyon
sa�lad���n� ifade ediyorlar.
Di�er taraftan geçti�imiz günlerde
Ba�kan Zengin tenisçileri ziyaret etti.
Maltepe Belediyesi’nin “Gelece�in
tenisçileri  yeti�iyor” pilot projesinin
y�ld�z sporcular� Belediye Ba�kan� Prof.
Dr. Mustafa Zengin’in ziyareti ile moral
depolad�. Türkiye �ampiyonlar�ndan
Tenis Antrenörü Murat Ertürk’ün
çal��t�rd��� tenisçilerin 6 ay içinde
geçirdikleri de�i�imden etkilendi�ini

belirten Belediye Ba�kan� Zengin,
projenin önümüzdeki dönemde daha
da yayg�nla�aca��n� söyledi.
Maltepe’de spordaki ba�ar�lar bunlarla
da bitmedi. En flash geli�me ise
Maltepespor’un �ampiyonlu�uydu.
Mücadele etti�i Bölgesel Amatör Ligi
10.Grup'ta son hafta deplasmanda
Osmanelispor'u 3-2 yenerek 3.Lig'e
yükselen Maltepespor’lu futbolcular ve
kulüp yöneticileri ''�ampiyonluk
Kutlamalar�''nda Maltepeliler’den
büyük ilgi gördü. Maltepe Belediyesi,
lig boyunca destekledi�i
Maltepespor’un son kar��la�mas� için
onbe� otobüs kald�rd�. 

Maltepe’de yerel
yönetim spora
büyük destek

veriyor.

Maltepe’de spor gelişiyor

BEYKOZ Lojistik Meslek
Yüksekokulu’nun bile�i bükülmedi.

Ligi na�ma�lup �ampiyonlukla
tamamlad�. Beykoz Lojistik Meslek

Yüksekokulu Futbol Tak�m�
Üniversiteleraras� Futbol 2. Ligi

Finallerini nama�lup olarak
tamamlama ba�ar�s�n� gösterip

�ampiyonluk kupas�n� kald�rd�. Grubunda
s�ras�yla Özye�in, Sabanc�, Geli�im, Yeditepe ve

Fatih Üniversitesi’ni yenen, son maç�nda ise
Bo�aziçi Üniversitesi’ni 5-3 gibi farkl� bir skorla
yenerek galip gelmeyi ba�aran Beykoz Lojistik

Meslek Yüksekokulu Futbol Tak�m�, di�li rakipleri
aras�ndan s�yr�larak �ampiyon olmas�n� bildi.

Beykozlu gençlerin �ampiyonluk
üzerine ya�ad��� sevinç görülmeye
de�erdi. Elde edilen bu ba�ar�n�n
ard�ndan tak�m yeni hedefini
belirledi. Yeni sezonda birinci ligde
mücadele edecek olan Beykoz
Lojistik Meslek Yüksekokulu
Futbol Tak�m� için gelecek sezon

zorlu mücadele içinde geçecek gibi.
�ampiyonluk üzerine Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulu Müdürlü�ü’nden yap�lan
aç�klamada, “Okulumuza bu ba�ar�n�n
kazand�r�lmas�n� sa�layan futbol tak�m�m�z�
kutluyoruz. Yeni sezonda tak�m�m�z birinci ligde
mücadele edecektir” denildi.

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü bü ile Ko -
ne Asan sör le ri’nin spon sor lu �un da
Ka d� köy’de dü zen le ne cek

olan Mi ni Vo ley bol �en li �i’ne ka t� -
l�m için ba� vu ru lar ba� la d�. Ka d� -
köy’de bas ket bol, vo ley bol dal la r�n -
da fa ali yet gös te ren Ka d� köy Genç lik
Spor Ku lü bü’nün 7–8 Ma y�s 2011
ta rih le ri ara s�n da Göz te pe Se la mi çe� -
me Öz gür lük Par k�’nda dü zen le ye -
ce �i Ko ne Asan sör le ri’nin spon sor -
lu �un da ger çek le �e cek olan Mi ni
Vo ley bol �en li �i’ne Ka d� köy lü spor
ku lü bü ve okul lar dan bü yük il gi ol -
du �u be lir til di.

2 gün sü re cek olan �en lik te vo -
ley bol cu mi nik ler ses le riy le Göz -
te pe Se la mi çe� me Öz gür lük Par -
k�’n� �en len di re cek ler. Ka d� köy Genç lik
ve Spor Ku lü bü Ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu
et kin lik le il gi li yap t� �� aç�k la ma da, “2009

y� l�n da ku ru lan ku lü bü mü zün ku ru lu� y�l -
dö nü mü nü et kin lik ler le kut lu yo ruz. Ma -
y�s ay� n�n ilk haf ta s� içe ri sin de ger çek le� -
tir di �i miz �en lik te, haf ta bo yun ca mü sa -

ba ka lar dü zen le ne cek. �en li �in ba lo su da
unu tul ma d�. Da ha bir çok et kin lik Vo ley -
bol �en li �i kap sa m�n da yer al� yor. �u ana
ka dar ku lü bü mü ze pek çok ta k� m�n mü ra -

ca at et me si �en li �i mi zin çok renk li ge çe -
ce �i nin bir i�a re ti. Ba� ta il çe miz hal k� ol -
mak üze re vo ley bol se ver le ri �en li �i mi ze

bek li yo ruz” de di.
�en lik te çe �it li fir ma la r�n ta n� -

t�m stant la r� ve çe �it li dans gös te -
ri le ri, sür priz �ov lar da yer ala cak. 

Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü -
bü’nün tur nu va ya 4 ta k� m� ile ka -
t� la ca �� bil di ril di. 

Ku lü bün 32 y�l Türk vo ley bo -
lu na hiz met ve ren ta n�n m�� is mi
Vo ley bol Ba� Aan tre nö rü Can Ça -
vu �o� lu ise “�en li �i mi ze tüm okul
ve ku lüp ta k�m la r� m� z� bek li yo -
ruz. �en li �in son ba� vu ru ta ri hi ni
22 Ni san 2011 ta ri hi ola rak be lir -
le dik. �en li �i mi ze ba� vur mak
isteyenler Ka d� köy Genç lik Spor

Ku lü bü’nün in ter net si te sin den on li ne ya
da faks yo lu ile ka y�t yap t� ra bi lir ler”
aç�k la ma s�n da bu lun du.

KARTING
heyecanı başlıyor
KARTING
heyecanı başlıyor
KARTING
heyecanı başlıyor
KARTING
heyecanı başlıyor
KARTING
heyecanı başlıyor
KARTING
heyecanı başlıyor

�
s tan bul Au tod rom Pis ti'nde ya p� la cak
se zo nun ilk ya r� ��y la ba� la ya cak mü ca -
de le, top lam 7 ya r� ��n ar d�n dan 22

Ekim'de so na ere cek.
Au tod rom'un ya n� s� ra �z mir Ül kü Pis -

ti'nde ya p� la cak ya r�� lar la de vam ede cek
2011 se zo nu için �im di ye ka dar 14 ta k� m
ka y�t yap t�r d�.

2005 y� l�n da �KOK Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� Er tu� rul Er sin ve ar ka da� la r� ta -
ra f�n dan ba� la t� lan, Tür ki ye'nin ilk ve tek
kar ting da ya n�k l� l�k �am pi yo na s� olan
pro kart, bu y�l 6. kez ger çek le� ti ri le cek.

H�z l� ol ma n�n ya n� s� ra ta k�m uyu mu,

da ya n�� ma ve stra te ji le rin son de re ce
önem li ve et ki li ol du �u bir ta k�m spo ru
olan pro kart ya r�� la r�, ge nel lik le 4 za man -
l� mo tor lar ve da ya n�k l� l�k ya r�� la r� için
ta sar lan m�� mo tor güç le ri 9-18 HP ara s�n -
da de �i �en kart lar la ya p� l� yor.

Pro kar t�n en önem li özel li �i mo tor,
ben zin ve las tik le rin e�it ol ma s� ve a��r -
l�k la r�n da e�it len me siy le sü rü cü lük be ce -
ri le ri nin ön pla na ç�k ma s�.

2005 y� l�n da 8 ta k�m ve 40 pi lot la ba� -
la yan pro kart mü ca de le si, �KOK'un ku -
rul ma s�n dan son ra 2010 se zo nun da 13 ta -
k�m ve 63 pi lo ta ula� t�. Ge ri de ka lan 6 y�l -

da 35 ay r� ta k�m ku ru lur ken, 150 fark l� pi -
lot ya r�� lar da yer al d�.

■ PRO KART FOR MU LA
START ALI YOR

Da ya n�k l� l�k ya r�� la r� n�n ar d�n dan bu
se zon la bir lik te, For mu la 1 ya r�� la r� n�n
kü çük bir kop ya s� ola rak gö rü len Pro kart
For mu la mü ca de le si ne de start ve ri le cek.

Pro kart For mu la ad�y la 5 ayak tan olu -
�a cak mü ca de le, Tür ki ye Kar ting �am pi -
yo na s� ile ay n� gün ay n� pist ler de ya p� la -
cak. Da ya n�k l� l�k mü ca de le sin den fark l�
ola rak 1 sa at 15 da ki ka sü ren Pro kart For -
mu la ya r�� la r�n da her ta k�m ad� na tek bir

pi lot ya r� �a cak.
■ BA� KAN ER S�N: ‘TE S�S

SO RU NU NUN ÇÖ ZÜL ME S� �ART’
�KOK Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Er -

tu� rul Er sin, kar ting spo ru nun ge li� me si -
nin önün de ki en bü yük en ge lin �s tan -
bul'da ulus la ra ra s� stan dart lar da bir pis tin
bu lun ma ma s� ol du �u nu ifa de et ti.

Türk oto mo bil spor la r� na ye ni spor cu -
lar ka zan d�r ma y�, oto mo bil spor la r� ve
kar tin gi ge ni� kit le le re yay ma y� mis yon
edin dik le ri ni an la tan Er sin, kar tin gin, oto -
mo bil spor la r� n�n il ko ku lu ve en önem li
kay na �� ol du �u nu vur gu la d�.

ŞAMPiYON BEYKOZLU GENÇLER
Beykoz Lojistik

Meslek
Yüksekokulu Futbol
Takımı yeni sezonda

birinci ligde
mücadele edecek.

Kadıköy’de düzenlenmesi kararla�tırılan Mini Voleybol
�enli�i’ne tüm okul ve spor takımları katılabilecek.

50.Y�l Cumhuriyet
Feridun Tümer

�lkö�retim Okulu’nun
3.Geleneksel 23

Nisan Satranç
Turnuvas� bu y�lda

çok çeki�meli geçti.
Turnuvaya Anadolu

yakas�ndaki 32
okuldan 120 ö�renci

kat�ld�. Kantinciler
Derne�i’nin

sponsorlu�unu üstlendi�i turnuvada; derece
alan ö�rencilere bisiklet, iphone telefon, kol saati

ve kat�l�m madalyas� verildi. Ö�rencilerin
sevinçleri görülmeye de�erdi. Ayr�ca 1/B s�n�f�

ö�rencileri satranç oyununun bir kesitini

dramatize ederek izlenmeye
de�er bir �ekilde sundular.
Ödül töreninde bir konu�ma
yapan Okul Müdürü Nazif
Atasoy, “Ö�renci ve velilerin
satranca olan ilgileri bizleri
gelecek konusunda
umutland�rd�. Bu da
gelecekte bizleri idare
edecek gençlerin dü�ünme,
öngörü özelliklerinin
artt�r�lmas� ve pratik kazan�m

sa�lamalar�, ülke yönetiminde sa�l�kl� karar
verebilmelerini geli�tirecektir. Bu turnuvaya
kat�lanlar�n sevinçleri ve co�kular� hepimizi mutlu
etmi�tir. Gelecek turnuvalarda birlikte olmak
umuduyla ba�ar�lar diliyorum” dedi.

�lkö�retim Satranç Turnuvas� ÇEK��MEL� GEÇT�
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● Mustafa SÜRMEL�

Av ru pa'dan As ya'ya dün ya n�n ilk
ve tek k� ta larara s� bi sik let tu ru
ola rak kur gu la nan Cum hur ba� -

kan l� �� Tür ki ye Bi sik let Tu ru'nun 24 Ni -
san Pa zar gü nü Sul ta nah met Mey da -
n�'ndan ba� la ya ca �� n�, Bo �a zi çi Köp rü -
sü ge çi le rek Ba� dat Cad de si’ne ge le ce -
�i ni ö� re ni yo ruz. Sa y� l� gün ler ka la Cad -
de’de ne fes ke sen mü ca de le ye ta n�k ol -
ma y� dört göz le bek ler ken Pro je ve Ya -
r�� Di rek tö rü Ab dur rah man Aç� ka l�n'a
or ga ni zas yo na ili� kin de tay la r� sor duk. 

Tur hak k�n da k� sa bir bil gi ve rir
mi si niz?

Cum hur ba� kan l� �� Tür ki ye Bi sik let
Tu ru, 2008 y� l�n dan bu ya na bi sik let
dün ya s� n�n sa y� l� mü sa ba ka la r�n dan bi -
ri si ha li ne gel di ve or ga ni zas yon ka li te -

siy le ken di si ni is pat la ya rak son iki y�l -
d�r 2.HC ka te go ri si ne, bir an lam da dün -
ya bi sik le ti nin �am pi yon lar li gi ne yük -
sel di. Tür ki ye'nin de en göz de ve kök lü
geç mi �e sa hip spor or ga ni zas yon la r� n�n
ba ��n da ge li yor ve Cum hur ba� kan l� ��
ma ka m� hi ma ye sin de dü zen le ni yor ol -
ma s� Tür ki ye Bi sik let Fe de ras yo nu ve
or ga ni zas yon ko mi te si ola rak so rum lu -
lu �u mu zu bir kat da ha art t� r� yor. Bu y�l
24 Ni san-1 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da �s -
tan bul'dan Alan ya'ya ka dar 8 etap ta

yak la ��k 1390 km bo yun ca 22 ta k�m dan
176 pro fes yo nel bi sik let çi mü ca de le
ede cek. 4.y� l�n da da her gün can l� ve
bant tan ya y�n lar ile or ta la ma 2 sa at bo -
yun ca HD ka li te sin de Eu ros port ve
TRT ek ran la r�n dan 123 ül ke de ve 15
fark l� dil de iz le yi ci le re ula �a cak. 

Di �er spor or ga ni zas yon lar dan ay -
r� lan yön le ri, zor luk la r� ne ler?

Yol bi sik le ti nin d�� ko �ul lar dan et -
ki le nen ve gö çe be ya p� s� zor luk la r� da
be ra be rin de ge ti ri yor. Her gün bir etap -

tan di �e ri ne dün ya n�n göz de spor cu la r� -
n�n mü ca de le si ne ta n�k olur ken, ka fi le -
nin ge çe ce �i yol la r� ha z�r la yan gü ven -
lik güç le ri, ka ra yol la r� ça l� �an la r�, par -
kur ekip le ri ve fi nish alan la r�n da ya r�� -
ma alan la r� n� ha z�r la ya rak on la r� kar �� -
la yan ön cü ekip ler her han gi bir ak sak -
l�k ya �an ma ma s� için yo �un ça ba har c� -
yor. 

Spor cu la r�n he men ar d�n dan start
alan yüz ler ce ça l� �an, 120 araç l�k kon -
voy, mo to ri ze gü ven lik güç le ri, ka ra dan
ha va dan TUR’u ek ran la ra ta �� yan 100
ki �i lik TV eki bi, 120 ki �i lik yer li ya -
ban c� ba s�n men su bu ile gün bo yu bir il -
çe den di �e ri ne 1000 ki �i ye yak la �an ka -
fi le ile ade ta göç edi li yor. Bun ca zor lu -
�a ra� men, gü nün so nun da ek ran la ra
yan s� yan fi nish co� ku su, spor cu lar ara -
s�n da ki re ka bet, par kur bo yun ca spor -
cu la ra e� lik eden Tür ki ye gö rün tü le ri,
hal k�n il gi si, yor gun luk, uy ku suz luk ne -
dir bil me den sa at ler ce yol lar da, ya r�� ma
alan la r�n da tur ile ha re ket eden her ke se
mo ral ve bir son ra ki etap için  ener ji ve -
ri yor.  

�s tan bul Eta b�'n�n geç ti �i miz y�l -
lar dan far k� ne? Ne den Ba� dat Cad de -
si ve Sa hil Yo lu se çil di?

2008 y� l�n dan bu ya na ta ri hi ya r� ma -
da ve Sul ta nah met Mey da n�’ na odak la -
nan �s tan bul eta b� ile çok de �er li öv gü -
ler al d�k. An cak �s tan bul'un k� ta la r� bir -
bi ri ne ba� la yan ve dün yada bir ör ne �i
ol ma yan e� siz ko nu mu bi zi bir il ke da -
ha im za at ma ya ve k� ta la r� a� ma ya yön -
len dir di. Va li lik ma ka m� ba� ta ol mak

üze re ye rel yö ne tim ler, spor oto ri te le ri
ve gü ven lik bi rim le ri ile ya p� lan yo �un
ça l�� ma lar so nun da Av ru pa'dan As -
ya'ya geç me rü ya m�z sa� lam te mel ler
ka zan d� ve bü yük bir he ye can ile 24 Ni -
san Pa zar gü nü ne ki lit len dik. Sul ta nah -

met'te ba� la ya cak �s tan bul Eta b� ile bir -
lik te 176 bi sik let çi, Bo �az Köp rü sü’nü
ge çe rek Ba� dat Cad de si ve Sa hil Yo lu
gü zer gâ h�n da ta mam la na cak 8 tur so -
nun da �a� k�n Bak kal'da gör kem li fi nish
ile Tur 2011'in star t� n� ver mi� ola ca ��z.
Geç ti �i miz y�l lar da se vi ne rek gör dük ki
Tur ve si le siy le y�l dan y� la bi sik let spo -
ru na da ha da ya k�n la �an se yir ci le rin he -
ye ca n�, il gi si ve ka t� l� m� yal n�z ca ek ran
kar �� s�n da kal ma y�p, ya r�� ma ve ya r�� -
ç� la r�n geç ti �i gü zer gâh ta ki yol ke nar la -
r� na da ta� ma ya ba� la d�. Bu yüz den ye -
ni le nen �s tan bul eta b� ile de t�p k� ulus -
la ra ra s� ör nek ler de ol du �u gi bi �e hir ya -
�a m� n�n kal bi nin at t� �� bir nok ta ya,
Ba� dat Cad de si’nde �s tan bul lu lar  ile
bu lu� ma y� amaç la d�k. Bu sa ye de or ga -
ni zas yo nun top lam büt çe si nin de ne re -
dey se %25'ine kar �� l�k ge len �s tan bul
ope ras yo nu ile da ha faz la iz le yi ci kit le -
si ni ve yer li ya ban c� med yan�n il gi si ni
çek me yi he def li yo ruz.

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

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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47. Cumhurba�kanlı�ı
Türkiye Bisiklet Turu 

24 Nisan Pazar günü ba�lıyor.
Proje ve Yarı� Direktörü
Abdurrahman Açıkalın,

Türkiye’nin tanıtımı için önemli
rol oynayacak bisiklet turunun,

önemli bir bölümünün
Ba�dat Caddesi ve Sahil

Yolu güzergâhında
gerçekle�ece�ini açıkladı.
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