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TÜRK�YE’N�N ve dünyanın önde gelen
165 farklı firması kozlarını Kadıköy

Belediyesi KGM’de payla�ıyor. 
12-15 Mayıs tarihlerinde 9.su

düzenlenecek olan �stanbul Corporate
Games’de 17 spor bran�ında 

4 bin 800 �irket çalı�anı hem sportif
rekabeti ya�ayacak hem de keyifli bir
hafta sonu geçirecek.  ● Haberi 13’te

KADIKÖY’DEK� Tarım �l
Müdürlü�ü önünde basın

açıklaması yapan
Tüketiciyi Koruma

Derne�i, sa�lıksız gıda
üreten ve satanların

kamuoyuna
açıklanmasını istedi.

● Haberi 3’te

Halk sağlığı ile oynayanlar ‘TEŞHİR EDİLSİN’Şirketler rekabeti KADIKÖY’DE yaşıyor
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◗◗ Haberi 3. Sayfada

Ekmek ta�ıma arabaları ve
kasalarının daha hijyenik

olması için dü�meye basan
Kadıköy Belediyesi, halk
sa�lı�ının korunması için

gerekli olan hijyen standartlarını
belirledi. Ekipler, unlu mamül,

ekmek gibi gıda maddeleri
üreten ve da�ıtan fırınlara
tebligat yapmaya ba�ladı. 

ENGELLiENGELLiENGELLiENGELLiENGELLiENGELLi

◗◗ Haberi 5. Sayfada

Türkiye’nin sadece yap-
boz ve hobi malzemeleri

satan tek ma�azas� Puzzle
Galeri, Kad�köy’de! �nsanlara
hobi al��kanl��� kazand�rmay�
hedefleyen Galeri, binlerce
çe�it ve büyüklükteki yap-

bozlarla sizleri farkl� bir
dünyaya davet ediyor.

Ekmek hijyeni
OPERASYONU

B�R BOSTANCI KLAS���
DÖRTLER ET LOKANTASI

45 YILDIR S�ZLERLE...
Adres: Ba�dat Caddesi Bostanc�
Kasaplar Çar��s� no.6 BOSTANCI
Tel.0216 366 34  98 / 366 04 23
www.dortleretlokantasi.com

Geçmişten günümüze ışık
tutan ‘koca bir çınar’:

◗◗ Haberi 11. Sayfada

Geçmi�ten günümüze izler ta��yanlar,
gelece�e dair notlar b�rak�rlar.

Türkiye’nin ini�li ç�k��l� ve çalkant�l�
dönemlerine tan�kl�k etmi� maliyeci, bürokrat,

politikac� ve yazar Cahit Kayra da koca bir
ömre s��d�rd��� ve günümüze ���k tutacak

bilgileri tarihe not dü�üyor. Moda'daki evinde
ziyaret etti�imiz Kayra, “Çocuklu�umun ve

gençli�imin Kad�köy’ü ta�ra
görünümündeydi. Bugünkü Kad�köy ise

daha canl� ve muhte�em” dedi.
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PUZZLE GALERi

Kad�köy’de bir
hobi cenneti:

Bir gün siz deBir gün siz deBir gün siz deBir gün siz deBir gün siz deBir gün siz de

◗◗ Haberi 8. Sayfada

olabilirsiniz!olabilirsiniz!olabilirsiniz!olabilirsiniz!olabilirsiniz!olabilirsiniz!

Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu Yakası �ubesi Ba�kanı
Vedat Osmano�lu, engellilerin temel sorunlarının hala

çözülemedi�ine dikkat çekiyor. Kadıköy’de ya�ayan
engellilerin birçok yönden avantajlı oldu�unu söyleyen

Osmano�lu, engellilerin hakları için soka�a çıkması, ‘biz varız’
demesi gerekti�ini belirtiyor ve ekliyor: “Her sa�lıklı birey

potansiyel engelli adayıdır. Bu nedenle her vatanda�
örgütlenmeli, sorgulamalı, denetlemeli.” Osmano�lu’nun

13 Haziran’da iktidara gelecek siyasi partiden de bir iste�i var:
Acilen Engelli Bakanlı�ı’nın kurulması. 
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Mo da �s ke le si'ne inen yo lun sol ta ra f�n da KO -
ÇO KO RON TOS isim li bir Rum'un i� let ti �i
ga zi no var d�. Me ze le ri, ne �e li at mos fe ri, de -

vam l� ve bir bir le ri ni ta n� yan mü� te ri le ri ile Ka d� -
köy'de isim yap m�� t�.

KO ÇO ön ce  �Z ZET MÜ HÜR DA RO� LU'nun
bah çe sin de aç� lan Mü hür dar Ga zi no su'nu i� let mi�,
Char les ton, Black Bo tom, Fox trot gi bi dans ç�l g�n l�k -
la r� bit tik ten son ra Mo da'da ki ye ri aç m�� t�. Da ha ön -
ce le ri bu ra da ge ne bir Rum'un i� let ti �i ba l�k ç� kah ve -
si bu lu nu yor du. Ba sit bir ba r� nak ol ma s� na ra� men
k� y� y� ya la yan dal ga la r�, ka ra da ve de niz de ki san dal -
la r�, küf lü ça pa ve se ren di re �i par ça la r� ile te miz de -
niz ve ba l�k ko kan kah ve do �a ile iç içe ya �ar, pi to -
resk bir gö rün tü ser gi ler di. Ya n� ba ��n da ki Ayaz ma
ay r� ca bir kut sal l�k da ka tar d�. 

Kah ve nin ye ri Mek tep So ka ��'nda ki aka ret le rin
sa hi bi olan KOS TA'ya ait ti. KOS TA'n�n R� NO ve
AL DO ad�n da iki o� lu var d�. Ga zi no nun ye ri KOS -
TA'dan son ra o� lu AL DO'ya kal m��, KO ÇO da AL -

DO'dan bu mül kü 1931 y� l�n da ki ra la ya -
rak kah ve nin ye rin de Ko ço Ga zi no su'nu
aç m�� t�. 

KO ÇO biz zat i�i nin ba ��n da du rur,
mü� te ri le ri ni te ker te ker özel lik le ri ne
gö re ta n�r ve ona gö re hiz met eder di.
Du var lar da ok si de edil mi� bronz pla ka -
la r�n üze ri ne ka bart ma ola rak i� len mi�
Be et ho ven, Mo zart ve Stra us ve di �er
me� hur bes te kar ve mü zis yen le rin re -
sim le ri as�l m�� t�. �ç ki li Ko ço Res to ra -
n�'n�n, Mo da Ko yu'na ba kan, meh tap l�
ge ce ler de sey ri ne do yul ma yan man za ra -
s�y la, ta ma men ken di ne öz gü bir ha va s�

var d�. Bu bü tün lük y�l lar ca sür dü.
Var l�k Ver gi si dö ne min de KO ÇO'nun

yet mi� bin li ra öde me si ge re kir di. KO ÇO
bu pa ra y� öde me di. Bir müd det ga zi no ka -
pan d�. KO ÇO'nun ye ri ni Fe ner bah çe Ku -
lü bü ka y�k ha ne yap mak is te di ise de ol -
ma d�. 

KO ÇO ha fif bir felç ge çir mi� ti. STEL -
Yo ve TA NA� ga zi no da ça l� ��r, KO ÇO
ka p� n�n ke na r� na koy du �u bir is kem le de
otu rur du. Gü nün bi rin de ga zi no Ka ra de -
niz li dört or ta �a dev re dil di. TA NA�, Yu -
na nis tan'a git ti. KO ÇO ise �s tan bul'da öl -
dü. 

Bu gün ha len ''Ko ço'' ad� n� ta �� yan res to ran da ye -
ni mü� te ri le rin ara s�n da tek tük es ki Ka d� köy lü ve
Mo da l� la ra ras la n�r.

■ 1900'LÜ YIL LA RIN KA DI KÖY'Ü
Ka d� köy Kü tüp ha ne-i Umu mi ye si'nin bro �ü rün de

1913-1914 y�l la r� ara s�n da Ka d� köy'de ti ca ret ya pan
es na f�n isim le ri, ad res le ri ve rek lam için kul lan d�k la -
r� ilan lar il gi çe ki ci dir;

■ AL TI YOL'DA K� DÜK KAN LAR
● AR �AK TA� ÇI YAN, Ayak ka b� c� No:120.
● �E R�F Efen di, Ka sap.
● SA �T Bey Mu si ki Alet le ri Ma �a za s�. ''Ud cu

MA NO L�'nin kal fa s� me� hur MUS TA FA �ma la t� ud,
ka nun, ke man, gi tar, tam bur, man do lin. Sa� lam ki ri� -
le ri ve her ne vi mu si ki mal ze me si Al t� yol a� z�n da
SA �D Bey dük ka n�n da re ka bet ka bul et mez �e kil de
ucuz fi yat lar la sa t�l mak ta d�r. Ma �a za m�z mu te dil
�art lar da mu si ki mu al li mi ve mu al li me si te da rik
eder.''

DEVAM EDECEK

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
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

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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KOÇO GAZ�NOSU

TÜ KO DER Ge nel Ba� -
ka nı Av. �ük ran Ero� lu, bu
haf ta, 22 A�us tos'ta yü rür -
lü �e gi re cek "in ter net san -
sü rü" ola rak ad lan dı rı lan ye -
ni dü zen le mey le il gi li bir ya zı
ka le me al dı.

De �er li tü ke ti ci ler
Elek tro nik Ha ber le� me

Sek tö rün de Tü ke ti ci Hak la r�
Yö net me li �i 28.07.2010 ta -
ri hin de 27655 sa y�y la yü rür -
lü �e gir mi� tir. Bu yö net me li -
�in " �n ter ne tin Gü ven li Kul -
la n� m� " ba� l�k l� 10. mad de -
sin de : 

�� let me ci le re in ter ne tin
gü ven li kul la n� m� na ili� kin tü ke ti ci le ri
bil gi len dir me ,  ya sa d� ��  ve za rar l� içe -
rik le re kar �� da ko ru na bil me si için üc -
ret siz ek hiz met sun ma yü küm lü lü �ü
ge ti ril mi� tir. Geç ti �i miz gün ler de Bil gi
Tek no lo ji le ri ve �le ti �im Ku ru mu ta ra -
f�n dan bu mad de ye da ya n� la rak ye ni
bir tas lak ha z�r lan d�. " �n ter ne tin Gü -
ven li Kul la n� m� na �li� kin Usul Ve Esas -
lar Tas la �� " 22.02.2011 ta ri hin de
onay la na rak yü rür lü �e gir di ve
22.08.2011 ta ri hi iti ba riy le de uy gu -
lan ma ya ba� la na cak. Bu uy gu la ma da
in ter net kul la n� c� la r� na SA DE CE 4
PRO F�L su nul mak ta ve bun lar dan bi -
ri si ni kul lan ma ya zo run lu tu tul mak ta -
d�r lar. Bun lar:

Stan dart pro fil
Ai le pro fi li
Ço cuk pro fi li
Yurt içi in ter net pro fi li
Kul la n� c� lar hiz met al d�k la r� i� let -

me ci le re han gi pro fi li kul lan mak is te -
dik le ri ni bil di re cek ler, bil dir me dik le ri
tak dir de stan dart pro fi li kul lan ma ya
ba� la ya cak lar. �� let me ci ler her bir kul -

la n� c� ya kul la n� c� ad� ve �if -
re si tah sis ede cek ler.Bu
bil gi le rin ta ma m� da BTK.
na bil di ri le cek.

K� sa ca s� in ter net or ta -
m�n da kon tro lün BTK. nun
elin de ol du �u yep ye ni bir
sis tem ge ti ri li yor. TC. Ana -
ya sa s�n da Ha ber le� me öz -
gür lü �ü nü, Ba s�n ve Ya y�n
öz gür lü �ü nü , Özel ha ya t�n
giz li li �i ni , k� sa ca s� �n san
Hak ve Öz gür lük le ri nin ta -
ma m� n� gü ven ce al t� na alan
mad de ler var d�r ve �N SAN -
LAR BU HAK VE ÖZ GÜR -
LÜK LE R� D� LE D�K LE R� G� -

B� KUL LAN MA HAK KI NA sa hip tir ler.
Do la y� s�y la in ter ne ti ha ber le� me ama -
c�y la kul lan mak is te ye bi le ce �i gi bi,
bil gi len me ve ya çok da ha ba� ka
amaç lar la kul lan ma y� is te mek ki �i le rin
ken di hak ve öz gür lük le rin de ol mak
zo run da d�r. Ak si ne bir dü �ün cey le in -
san la r� tek tip, ka l�p la� m��, bi ri le ri nin
ira de sin den ha re ket eden, de vam l�
kon trol al t�n da tu tan se çe nek le re yö -
nel mek  zo run da b� rak mak en ba� ta
in san hak ve öz gür lük le ri ne ay k� r� d�r.

TÜ KE T� C� LE R�N B�L G� LEN D� R�L -
ME, SA� LIK VE GÜ VEN L� �� N�N KO -
RUN MA SI  , TEM S�L VE TAZ M�N
HAK LA RI EV REN SEL TÜ KE T� C�
HAK LA RI DIR. An cak bil gi len dir me ve
ko ru ma ad� na giz li bir SAN SÜR de ne -
ti mi nin ge ti ril me si de ANA YA SA YA
ay k� r� d�r. 

Ço cuk la r� m� z� ya da ai le le re in ter -
net te ki sa k�n ca l� ya y�n lar dan ve si te -
ler den ko ru mak is ti yor sak bu nun yo -

lu � E�� T�M DEN GE ÇER. Ön ce lik le ai -
le le ri ve ço cuk la r� e�it me li, in ter ne tin
ne re ler de ve na s�l kul la n�l ma s� ge rek -
ti �i ni ö� ret me li yiz. Bu nu yap mak ye ri -
ne ya sak la ma ya da ka l�p la ma ge ti rir -
sek bu de fa ya sa d� �� yol la r� te� vik
ede riz ki Sa y�n Ba� ba ka n� m�z Re cep
Tay yip Er do �an Yo ou to be'un ya sak l�
ol du �u dö nem ler de fark l� ka nal lar dan
bu ra y� kul lan d� �� n� ken di si be yan et -
mi� tir. De mek ki ya sak la ma çö züm
de �il dir.

Ya p� lan uy gu la ma tü ke ti ci le rin mal
ve hiz met le ri SER BEST ÇE SE ÇE B�L -
ME hak k� na da ay k� r� d�r. Tü ke ti ci ler
bil gi len di ril me li ve e�i til me li, bu nun
son ra s�n da in ter ne ti na s�l kul la na ca �� -
na, han gi si te le re gi re ce �i ne, in ter net -
ten ne bek le di �i ne ken di si ka rar ver -
me li dir. Bu ne den le ya p� lan do� ru bir
uy gu la ma ol ma y�p, ak si ne çö züm ler
üret mek için in san la r�n ya sa d� �� yol la -
ra ba� vur ma la r� na se bep ola bi le cek -
tir. Bu nun ye ri ne E�� T� ME A�IR LIK
VE R�L ME L�, za rar l� ve ya sa d� �� olan
alan lar an la t�l ma l�, özel lik le ço cuk la r�n
e�i ti mi ne a��r l�k ve ril me li dir. Bir yan -
dan TV. ler de gös te ri len tüm di zi ler de
��D DET ÖGE LE R� ba� rol dey ken, di -
�er yan dan her gün i� le nen KA DIN
C� NA YET LE R� , maç lar da ki kan re van
kav ga lar en in ce de tay la r� na ka dar
HA BER BÜL TEN LE R�N DE ve ri lir ken
sa de ce in ter net le u� ra� mak ül ke de ki
top lum sal �id de ti ve sal d�r gan l� �� dur -
du ra ma ya cak t�r. Hü kü met le rin ve ku -
rum la r�n gö re vi ön ce TOP LU MU B� -
L�NÇ LEN D�R MEK, son ra s�n da in san -
la r� hak ve öz gür lük le ri ni kul lan ma da
ser best b� rak mak ol ma l� d�r.

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

Dr. Müfid Ekdal

Haz›rlayan: Buket TURAN
KADIKÖY MECMUASI
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● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Deniz Gezmi�, Hüseyin �nan, Yusuf Aslan, idam edilmelerinin
39. y�l�nda, Mücadele Birli�i Platformu taraf�ndan ‘halk�n
denizi denizle�en halkla’ slogan� ile 6 May�s Cuma günü

Kad�köy �skele Meydan�’nda düzenlenen miting ile an�ld�. Bar�� ve
Demokrasi Partisi’nin (BDP) de destek verdi�i mitinge, Bar��
Özgürlük ve Demokrasi Bloku'nun �stanbul 1.Bölge milletvekili
aday� Sebahat Tuncel de kat�ld�. ''Deniz, Yusuf, �nan ya��yor'',
''�damlar bizi y�ld�ramaz'' ve ''Deniz, Yusuf, �nan sava�a devam''
sloganlar�n�n
at�ld��� mitingde,
5 May�s’ta
hayat�n� kaybeden
Deniz'lerin
Avukat� Halit
Çelenk’in de
foto�raf� ta��nd�.
Mücadele Birli�i
Platformu ad�na
konu�an Vefa
Serdar, “Denizleri
yüre�imizden ve
bilincimizden
silmek için
ellerinden geleni
yapt�lar. Ama
ba�aramad�lar. Denizler
halk�n iktidar�n� kurmak
için mücadele verdiler.
Onlara öldü diyebilir miyiz?
Hay�r. Onlar mücadelemizde
ya��yorlar. Denizler, idama giderken
son sözleri Türk ve Kürt halk�n�n
karde�li�iydi. Bize dü�en görev ise
onlar�n kavgas�n� sürdürmektir'' dedi.

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i
(TÜ KO DER) üye le ri, 3 Ma y�s
Sa l� gü nü sa at 11.00’de Ba�dat

Caddesi üzerindeki �s tan bul Ta r�m �l
Mü dür lü �ü önün de sa� l�k s�z g� da
üre ten ve sa tan la r�n tü ke ti ci le re aç�k -
lan ma s� ta le bi ile ba s�n aç�k la ma s�
yap t�. Aç�k la ma dan ön ce Ta r�m �l
Mü dür lü �ü önü ne si yah çe lenk b� ra -
kan Der nek üye le ri ad� na aç�k la ma y�
oku yan Ge nel Ba� kan Avu kat �ük ran
Ero� lu, “G� da sa� l� �� ve de ne ti mi ko -
nu la r�n da yet ki li Ba kan l�k olan Ta -
r�m ve Kö yi� le ri Ba kan l� �� her y�l
ara l�k lar la g� da de ne tim le ri nin so nuç -
la r� n� aç�k la mak ta ve bir ta k�m g� da -
lar da  da sa� l� �a za rar l� mad de ler
(bak te ri, kan se ro jen mad de, bo ya…)
ol du �u nu be lirt mek te dir. Ama ne ya -
z�k ki g� da mad de le ri ni aç�k lar ken

bun la r� üre ten ve sa tan la r� te� hir et -
me mek te, do la y� s�y la tü ke ti ci ler han -
gi mar ka g� da da bu ürün le rin ol du �u -
nu ö� re ne me mek te dir” di ye ko nu� tu. 
■ ‘KA MU SA� LI �I HER �E Y�N

ÜZE R�N DE D�R’
Ka mu sa� l� �� ve ya ra r� n�n her �e -

yin üze rin de ol du �u na dik kat çe ken
Avu kat �ük ran Ero� lu, ka mu  sa� l� -
�� n� teh dit eden her üre tim ve sa t� ��n
te� hir edil me si ve ka mu oyu nun bu
ko nu da uya r�l ma s� n�n �art ol du �u nun
al t� n� çiz di, söz le ri ne �u �e kil de de -
vam et ti: “Ba kan l�k tü ke ti ci le rin sa� -
l� �� n� esas al ma l� ve ka mu nun sa� l� -
�� na za rar l� g� da üre ten ve sa tan la r�
mut la ka aç�k la ma l�, bu mal la r�n sa t�n
al�n ma s� n� ön le me li, ka mu yu ay d�n -
lat ma l� ve TCK hü küm le ri  uya r�n ca
ka mu sa� l� ��y la oy na yan lar hak k�n da
da va lar aç ma l� d�r. Tü ke ti ci le ri mi zi
du yar l� ol ma ya ve bi lim in san la r� n�

din le ye rek sa� l�k s�z g� da la r� tü ket -
me me ye ve bu g� da la r� üre ten ve sa -
tan la r�n te� hir edil me si için de Ta r�m
ve Kö yi� le ri Ba kan l� ��’na faks, ma il
ve te le fon ile ula �a rak ta lep le ri ni ilet -
me ye ça �� r� yo ruz.” Aç�k la ma dan

son ra Der nek üye le ri, Bil gi Edin me
Ya sa s� uya r�n ca ya p� lan de ne tim le rin
içe rik le ri, so nuç la r� ve za rar l� g� da
mad de le ri üre ten ve sa tan la r�n isim -
le ri nin bil di ril me si ta le biy le Ta r�m �l
Mü dür lü �ü’ne di lek çe ver di ler. 

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si’nin halk
sa� l� �� n�n ko run ma s�
noktas�nda üze rin de cid di �e -

kil de dur du �u ko nu lar dan bi ri de g� -
da gü ven li �i ve te miz li �i. Bu amaç la
ça l�� ma la r� na h�z ve ren Ka d� köy Be -

le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü
sa� l�k uz man la r� halk sa� l� �� n�n ko -
run ma s� için ge rek li olan stan dart la r�
be lir le di ve un lu ma mül, ek mek gi bi
g� da mad de le ri üre ten, da �� tan f� r�n -
la ra teb li gat yap ma ya ba� la d�. Ka d� -
köy Be le di ye si Za b� ta Mü dür lü �ü
ekip le ri ta ra f�n dan ya p� lan teb li gat -

lar da ek mek ta �� ma ara ba la r� ve ka sa -
la r�y la il gi li ku ral lar �öy le be lir len di:

Ek mek ta �� ma araç la r� ka pa l� ka -
sa ola cak. Araç lar da ha va lan d�r ma
ya ni as pi ra tör sis te mi ola cak. Ek mek
ka sa la r� gö ze nek siz, kir, toz vs. tut -
ma ya cak, ürü n hij ye ni ni ko ru ya cak
�e kil de ola cak ve de zen fek tas yo nu na
dik kat edi le cek. Ka sa la r�n üze ri man -
dal l� ka pak l� ola cak ve ye dek ka sa
bu lun du ru la cak.  Araç ta ek mek ka sa -
la r� n�n ko na bi le ce �i raf lar ola cak.
Raf lar ise ze min den en az 15 cm.
yük sek lik te ola cak. Raf lar pas lan maz

me tal den imal edil mi� ola cak. Araç
için de raf dü ze ni U bi çi min de ola cak.
Araç, te miz lik ve de zen fek si yo na uy -
gun ola cak ve bu i� lem uy gun pe ri -
yot lar la ger çek le� ti ri le cek. Ka sa la r�n
yük len me si en az iki ki �i ile ger çek -
le� ti ri le cek. Ek mek ara ba la r�n da gö -
rev li olan ki �i le rin por tör mu aye ne le -
ri ya p� la cak, ak ci �er gra fik le ri nin çe -
kil me si ise zo run lu ola cak. Ek mek
ara ba la r�n da ek mek d� ��n da e� ya ve
di �er mal ze me ler ta �� na ma ya cak.
Ek mek le rin üze ri bez, ga ze te vb. �ey -
ler le ör tül me ye cek. 

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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TÜKODER üyeleri, sa�lıksız gıda üreten ve satanların
kamuoyuna açıklanması için Tarım �l Müdürlü�ü

önünde basın açıklaması yaptı.

68 ku�a�ının devrimci gençlik önderleri
Gezmi�, �nan ve Aslan, idamlarının

39. yılında Kadıköy'de anıldı. 

0 532 522 13 28

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

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

�ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

0541 286 00 99

elitdenetim@hotmail.com

DENEY�ML�
MUHASEBE ELEMANI

ARIYORUZ…

Ekmek hijyeni operasyonu başladı
Kadıköy Belediyesi ekmek ta�ıma arabaları

ve kasalarının daha hijyen olması için
dü�meye bastı.

Halk sağlığı ile oynayanlar ‘TEŞHiR EDiLSiN’

Kadıköy Belediyesi �mar ve
�ehircilik Müdürlü�ü’nde 27
yıldır görev yapan Elektrik

Mühendisi Mustafa Bozalan
(55) ya�amını yitirdi.

Bozalan'ın cenazesi, 8
Mayıs 2011 tarihinde
Marmara Üniversitesi

�lahiyat Fakültesi
Camisi'nden kaldırılarak, ailesi, dostları
ve çalı�ma arkada�larının katıldı�ı bir

törenle topra�a verildi. Gazete Kadıköy
olarak Bozalan'a Allah’tan rahmet,
yakınlarına da ba� sa�lı�ı diliyoruz.

Kadıköy Belediyesi’nin
ACI GÜNÜ

Kartal-Kadıköy
metrosu test

sürüşü için hazır
ANADOLU yakas�n�n trafik yo�unlu�unu

azaltmas� amac�yla 2008’den bu yana
devam eden Kad�köy-Kartal metrosunun

in�aat çal��malar� tamamland�. Ray
dö�eme ve elektro manyetik i�lemleri
devam eden hatt�n ilk test sürü�ü, 15
May�s’ta gerçekle�tirilecek. Ba�bakan

Recep Tayyip Erdo�an taraf�ndan
yap�lmas� planlanan

test sürü�ünde,
So�anl�k

istasyonundan
Kozyata��’na kadar

yeni vagonlarda
gidilecek. 

Deneme sürü�lerine
ba�lanacak metro

hatt�nda, yaz�l�m ve
teknolojik sistemlerin

tamamlanmas�yla
birlikte 1 Ocak

2012’den itibaren
yolcu ta��maya

ba�lanmas�
hedefleniyor. 22 km.lik hat

tamamland���nda saatte 70 bin, günde
ise 1 milyon ki�iyi ta��yacak �ekilde

planland�. Ayr�ca Kartal’dan Kaynarca’ya
kadar uzat�lan k�sm�n kaz� çal��malar� da

tamamlanmak üzere. Kad�köy-Kartal
aras�ndaki ula��m mesafesini 29

dakikaya indirecek olan metro sistemi,
metrobüs, Marmaray ve deniz ula��m� ile
direkt ba�lant�l� olmas� nedeniyle önemli

bir rahatlama sa�layacak. Teknolojik
altyap�s� tamamlanan sürücüsüz tren
seferleri sisteminin de ilk kez bu hatta

uygulanmas� planlan�yor.

�n�aat çalı�maları
2008’den bu yana
süren Kadıköy-

Kartal
metrosunda sona

gelindi. Ray
dö�eme ve

elektromekanik
i�leri

tamamlanmak
üzere olan hattın

test sürü�ü 15
Mayıs’ta

yapılacak.

‘DENiZLER’, Kadıköy’de anıldı
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     13 MAYIS – 22 MAYIS 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KAN BA�I�I
B�LG�LEND�RME

SEM�NER�
Tarih: 13 May�s 2011 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri
ÇOCUKLARIN

GÜVENL��� �Ç�N ANNE
BABALARIN

B�L�NÇLEND�R�LMES�
Konu�mac�: Toplum

Destekli Polislik
Tarih: 13 May�s 2011 Cuma

Saat: 15.30
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

B�O ENERJ� �LE
�Y�LE�ME

Konu�mac�: Dr. �uayip
DA�ISTANLI

Tarih: 18 May�s 2011
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

SOSYO EKONOM�K
KALKINMADA

DO�A VE �NSAN
�L��K�LER�

(Moda Deniz Kulübü ��birli�i
�le)

Konu�mac�: Ediz HUN
Tarih: 20 May�s 2011 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Moda Deniz Kulübü

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri
● SA�LIK

ALZHE�MER 
Konu�mac�: Prof. Dr. Ne�e

TUNCER 
Tarih: 17 May�s 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
OLUMLU DÜ�ÜNCEN�N

SA�LI�IMIZ ÜZER�NDEK�
ETK�LER�

Konu�mac�: Yazar Nuran
MEDO�LU

Tarih: 20 May�s 2011 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
KIZILAY E�L���NDE KAN

BA�I�I
Tarih: 20 May�s 2011 Cuma

Saat: 10.00
Yer: Sahray�cedid

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri
● SOSYAL ETK�NL�K
T�YATRO, DANS ve

MÜZ�K �ÖLEN�
Tarih: 14 May�s 2011

Cumartesi
Saat: 19.00

Yer: Özgürlük Park� Amfi
Tiyatro

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

“ EN SON GÖSTER� ”
T�YATRO OYUNU

Tarih: 16 May�s 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
SUAD�YE GÖNÜLLÜLER�

TÜRK SANAT MÜZ��� 
KOROSU KONSER�

Koro �efi: Sertaç TEZEREN 
Tarih: 16 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evl. Dairesi
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
KAYI�DA�I

DARÜLACAZE Z�YARET�
Tarih: 16 May�s 2011

Pazartesi
Hareket Yeri: 23 N�SAN

PARKI
Hareket Saati: 12.00

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

GÖNÜL DOSTLARI TÜRK
SANAT MÜZ��� KONSER�
Koro �efi: Necati GÜRBÜZ
Tarih: 17 May�s 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
19 MAYIS GENÇL�K VE

SPOR BAYRAMININ
KONU�MA VE ���RLERLE

KUTLANMASI
Tarih: 17 May�s 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

GÖRÜNMEZ
MÜZ�SYENLER SERG�S�

GEZ�S� 
ve Ö�LE YEME��

Tarih: 17 May�s 2011 Sal�
Saat: 09.00

Hareket Yeri: Kad�köy
Belediyesi Evlendirme

Dairesi Otopark�
Yer: Rahmi Koç Müzesi-

Hasköy 
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
EN GÜZEL BAHÇE

SEÇ�M�
Tarih: 18 May�s 2011

Çar�amba
Saat:10.30

Yer: Feneryolu Mahallesi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
BOSTANCI

GÖNÜLLÜLER� 
TÜRK SANAT MÜZ���

KONSER�
Koro �efi: �lter Burak

KALAY
Tarih: 18 May�s 2011

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

ATATÜRK’Ü ANMA VE
SPOR BAYRAMI

KUTLAMASI 
Konu�mac�: Prof. Muzaffer

TUFAN
Tarih : 18 May�s 2011

Çar�amba
Saat: 15.00

Yer: Sahray�cedid
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

GELENEKSEL 10.YAZA
MERHABA �ENL���
Tarih: 21 May�s 2011

Cumartesi
Saat: 10.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
SEV�NÇ KÖSTEPEN

Ö�RENC�LER� RES�M
SERG�S�

Tarih: 21 May�s 2011
Cumartesi
Saat: 13.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Ba�kanl�k Giri�i

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri 

MODA’DA YA�ARKEN
F�KR�M Ç�ÇEK AÇTI

Tarih: 22 May�s 2011 Pazar
Saat: 12.00

Yer: Moda Park�
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ E�itim ve Dan��ma Merkezi, 30 Nisan
Cumartesi günü ilginç bir seminer düzenledi. Proje

Koordinatörü Leyla Çelikgezen'in haz�rlad��� seminer,
Kozyata�� Kültür Merkezi  Gönül Ülkü Gazanfer Özcan

Sahnesi'nde gerçekle�tirildi. Do�u ve bat� t�bb�n�n bilgisini
ve ilmini birlikte uygulayan Dr. Mehmet Kas�m'�n

sunumuyla “Tasavvufta Nefesin Be� Boyutu ve Nefesle
Tedavi” konulu seminere ilgi yo�undu.  Kad�köy d���ndan
da gelen kat�l�mc�lar böylesi önemli bilimsel seminerlerin
olu�mas�na imkan sa�layan Kad�köy Belediyesi'ne de

defalarca te�ekkürlerini ifade ettiler.

Nefesle tedavi semineri

KADIKÖY Belediyesi Göztepe Gönüllüleri taraf�ndan 23
Nisan Cumartesi günü Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço

Kültür Merkezi’nde ''Atatürk'ün Torunlar�'' isimli bir
etkinlik düzenlendi. �lkö�retim ö�rencilerine yönelik olan
etkinlikte, Göztepe Gönüllüleri Ba�kan� Nihal Co�kun'un
aç�l�� konu�mas�n�n ard�ndan ö�rencilerle birlikte And�m�z
okundu. 23 Nisan’a nas�l gelindi�ini görseller ve mar�lar

e�li�inde anlatan multivizyonun ard�ndan Göztepe
Gönüllüleri Ba�kan Yard�mc�s� Simay Bodur’un

çocuklarla yapt���, �ark�l�, �iirli ve yar��mal� gösterilerin
ard�ndan etkinlik, izleyici büyüklerin çocuklarla birlikte

sahnede 10. Y�l Mar��'n� söylemesi ile sona erdi.

Atatürk’ün torunlar�
etkinli�i

KO�UYOLU Gönüllü Evi taraf�ndan organize edilen ''3.
Geleneksel Ko�uyolu Bahar �enli�i'' ve Anneler Günü

kutlamas� 7 May�s günü Ko�uyolu Park�'nda
gerçekle�tirildi. Sabah�n erken saatlerinden itibaren

Ko�uyolu sakinlerinin yan� s�ra çevre semtlerden gelen
misafirlerin de kat�l�mlar�yla renklenen ve panay�r �eklinde

gerçekle�en kermes, büyük ilgi gördü. Çe�itli ürünlerin
sat�ld��� kermese, baz� firmalar da destek verdi.

Ko�uyolu’nda
bahar �enli�i

OSMANA�A Gönüllü Evi’nde Kas�m 2010 tarihinden bu
yana devam eden Bilgisayar E�itimi, Nisan ay� itibariyle
sona erdi. Bu nedenle Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, kat�l�mc�lara kat�l�m belgelerini verdi. Bilgisayar
Mühendisi Sedef Susmu� ve e�i Bilgisayar Mühendisi

Cüneyt Susmu� taraf�ndan verilen e�itime kat�lan
gönüllüler memnuniyetlerini ifade ettiler. E�itmenler de

gönüllü olduklar� Osmana�a Gönüllü Evi'ne yeni
dönemde de e�itim çal��malar� yaparak destek

vereceklerini ifade ettiler. Osmana�a Gönüllüleri'nin rozet
töreni de 14 Nisan 2011’de Osmana�a Gön. Evi’nde

Ba�kan  Öztürk’ün kat�l�m� ile gerçekle�ti. Rozet
töreninde Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim

Kurulu üyeleri de haz�r bulundular. 

Bilgisayar ö�renenlere sertifika

ERENKÖY Gönüllüleri Sosyal Komite üyeleri,  Mediha -
Turhan Tansel Uygulamal� �� E�itimi �lk Ö�retim
Okulu’nun zihinsel engelli 50 ö�rencisini, Dar�ca

Hayvanat Bahçesi’ne götürdü.  Ö�rencilerin çok mutlu
bir gün geçirdi�ini belirten e�itmenleri, Erenköy

Gönüllüleri'ne te�ekkür etti. 

Engelli çocuklar
hayvanat bahçesinde

Hasanpa�a Gönüllü Evi,
7 Mayıs günü Anneler Günü

kutlamasına ev sahipli�i yaptı.
Mahalle gönüllüleri,

hazırladıkları yiyecek ve
içeceklerle konukları

a�ırladılar. Kutlama kartı
ili�tirdikleri özel kahve
paketlerini ve güllerini

sundular. Kutlamaya katılan
kadınlardan bazıları,

ya�amlarında ilk defa gül
aldıklarını belirterek duydukları mutlulu�u dile getirdiler.

Mahalle evi ba�kanı Tülay Bilgin'in günün anlam ve önemini
belirten konu�masıyla ba�layan kutlama programında,

Hasanpa�a Mahallesi �kbaliye
�lkö�retim Okulu ö�rencisi
Kutay Sarı �iir okudu. Daha
sonra aynı okulun
ö�rencilerinden Buket Gül ve
Türkü Ceylan enstrümanlarıyla
�arkılar çaldılar. Gönüllü üye
Songül Feriko�lu'nun annesi
için yazdı�ı �iiri okuması
duygulu anlar ya�attı. Mahalle
gönüllüsü olan kuaför �enel
Karata�'ın ücretsiz saç kesimi-

fön hediye kartı iki anneyi sevindirdi. Mahalleli kadınlar,
etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek
gönüllülere te�ekkürlerini sundular.

Hasanpa�a’da annelere özel gün KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK,

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,

DOSTLUKLARIN KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�

KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N

ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi’ne çay

içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74

E-MA�L: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Ka d� köy Be le di ye si Ma hal le Gö nül lü -
le ri’nin 2010 – 2011 ça l�� ma dö ne mi
son top lan t� s�,  4 Ma y�s gü nü Ka d� -

köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu’nda ger çek -
le� ti ril di. Ma hal le ve gö nül lü ev le rin de ki
önü müz de ki y�l ger çek le� ti ri le cek pro je le rin
ko nu �ul du �u top lan t� da, gö nül lü ba� kan lar
geç mi� dö nem tec rü be ve an� la r� n� ka t� l�m c� -
la ra an lat t� lar. Gö nül lü evi ba� kan la r�, ye ni
se çi le cek gö nül lü evi ba� kan la r� na  son suz
des tek ve re cek le ri ni vur gu la ya rak, ''Hiz met,
el den ele ge çen bir bay rak ya r� �� d�r. �na n� yo -
ruz ki ye ni ar ka da� la r� m�z ma hal le ev le rin de
ger çek le� ti re cek le ri hiz met le ri da ha üst se vi -
ye le re ç� ka ra cak lar'' de di. Ka d� köy’ün se si
ol ma ya ça l�� t�k la r� n� söyleyen ve ka t� l�m c�
bir me ka niz ma olu� tur duk la r� na dik kat çe -
ken gö nül lü ba� kan la r�, bun dan son ra üzer -
le ri ne dü �e cek gö rev le ri se ve se ve ya pa cak -
la r� n� ifa de et ti ler. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk de gö rev sü re si ni ba �a r� ile

so na er di ren gö nül lü ba� kan la r�n ça ba la r� n�
gö rüp tak dir et ti �i ni be lir te rek, gö nül lü hiz -
me ti ne ila ve edi le cek ye ni bir ya p� lan ma ile
gö rev sü re le ri bi ten ma hal le so rum lu su ba� -

kan la ra gö rev ver me yi plan la d� �� n� aç�k la d�.
Öz türk, ''Do la y� s�y la ma hal le gö nül lü le ri nin
gö rev le ri bit me di, as�l bun dan son ra ken di le -
ri ne önem li gö rev ler dü �e cek'' de di.

Gönüllü ba�kan ve ba�kan
yardımcıları, ''Kadıköy'ün sesi

olmaya çalı�ıyoruz'' dedi. 

Gönüllü ba�kanlar�n�n toplant�s�

Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö -
nül lü le ri ev sa hip li �in de, 4
Ma y�s 2011’de Cad de bos tan

Kül tür Mer ke zi'nde dü zen le nen “An� -
lar ve Mü zik -53” prog ra m� n�n ko nu -
�u Sa r� yer Es ki Be le di ye Ba� kan Yar -
d�m c� s� Bes te kar Dur sun Ka ra ca ol du.
Ya p�m ve yö ne ti mi Ne si be Mü se vi -
to� lu ta ra f�n dan ya p� lan Ka ra ca hak k�n da ki bel -
ge se lin gös te ril di �i prog ram da, bes te ci nin sa na t�
ve ha ya t� ile il gi li bir soh bet ger çek le� ti ril di. Sa -
y� s�z bes te sa hi bi olan Ka ra ca’n�n eser le ri ni;
Nec la Y�l d� r�m, Ce vat Kon dak ç�, �ey da Se vinç -
li, Ümit Öcal, Ca nan Ko ca, Vec det Gür çay, Es -
ra Tu ran, Gül te kin Çi le kar, Ali R� za Gö cen,
Gür sel Mer can l� ve Ga ye Ak su gi bi çok sa y� da
ses sa nat ç� s� yo rum la d�.

Ge ce ye ko nuk ola rak ka t� lan Türk Sa nat
Mü zi �i nin unu tul maz se si Ya �ar Özel, bes te -
ci nin iki ese ri ni yo rum la ya rak bü yük bir sür -
priz yap t�. Ta n�n m�� sa nat ç� lar; Ud’da Os -
man Nu ri Öz pe kel, Ke man’da Aziz �ük rü
Özo �uz, Klar net’de �ük rü Ka ba c�, Ka nun’da
Onur As�m �e no cak, Ritm’de Ser dar Pi �i ren
saz eki bin de yer al d� lar.  Ka ra ca'n�n �ef li �i ni
yap t� �� “ÇAY DEF TSM Ko ro su, Ça ye li
Vak f� Ba� ka n� A. Fu at Al bay rak, Ça ye li Der -
nek ler Fe de ras yo nu Ba� ka n� Y�l maz HÜS -

REV, ÇAY DEF Yö ne tim Ku ru lu
Üye le ri de bes te ka r�  bu önem li ge -
ce sin de yal n�z b� rak ma d� lar. Ge ce -
ye ko nuk ola rak ara la r�n da  ede bi -
yat ç� Te kin Gö nenç, bes te ci söz
ya za r� Sa mi De rin tu na, bes te ci
Zey net tin Ma ra�, bes te ci Gün do� -
du Du ran, ses sa nat ç� la r� Sel ma

Hep gül, Kar tal Ka an, ti yat ro cu Bo ra Aya -
no� lu,  yö net men Yu suf Kur çen li, bes te ci Si -
nan Si pa hi, söz ya za r� Mü ni re Ak sa ray ve su -
nu cu Özer Öz te kin'in de bu lun du �u çok sa y� -
da ün lü isim ka t�l d�.
■ HEM EC ZA CI HEM BES TE KAR

Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri 2
Ma y�s ak �a m� da Ec za c� Bes te kar ve Ses Sa -
nat ç� s� Cem Ada l�’n�n kon se ri ne ev sa hip li �i
yap t�. Ka d� köy Ev len dir me Sa lo nu'nda ki
kon ser de Ada l�'n�n eser le ri ni ken di si nin ya n�
s� ra, Rey han �e ker, Fun da Eyü bo� lu ve Ka -
d� köy Be le di ye si Ama tör Ses ve Bes te ya r�� -
ma la r� bi rin ci le rin den Tay fun Ata lan yo rum -
la d� lar.Kon ser ön ce sin de ki soh bet te Ada l�,
Türk Mü zi �i ne duy du �u il gi ve ge le cek te ki
pro je le ri ko nu sun da bil gi veren TRT Re per -
tu ar�'na gir mi� çok sa y� da ese ri  bu lu nan Cem
Ada l�, bes te le ri nin ma kam la r�n dan do la y�
''Ro man tik bes te kar'' di ye an� l� yor.

Müzik dolu günler
Müzik

Gönüllüleri,
2 önemli
konsere
imza attı.

Gönüllü
ö�retmenlere

PLAKET
KADIKÖY Belediyesi Göztepe Gönüllüleri

tarafından Ekim 2010 tarihinde ba�layan Etüd
E�itimi çalı�masında görev alan ö�retmenlere
te�ekkür plaketleri verildi. Her Cumartesi günü
sabah 09.00’dan ak�amüstü 17.00’ye kadar tam
bir okul disiplini içinde tamamen gönüllü olarak
ihtiyaç sahibi ö�rencilere ders veren Fatmanur

Altınterim, Kemal Arslan, Selin Tos Bulgan,
Burcu A�çı, Zeynep Mengi, Fatma Mengi, Nalan
I�ık, Cihan Sanverdi, Ercüment Bilgici, Süreyya
Erdem, Ça�atay Baykal, plaketlerini Kadıköy

Gönüllüleri Kurucu Ba�kanı Tülay Arslanerer’in
katılımıyla düzenlenen törenle aldılar. Bu özverili

çalı�malara dikkat çeken Arslanerer; e�itimin
önemine ve e�itimdeki e�itlik kavramına da
de�indi. 16 Nisan Cumartesi günü  Kadıköy
Belediyesi Barı� Manço Kültür Merkezi'nde

gerçekle�en törende, aynı zamanda; Göztepe
Gönüllülerinin Çocuk Sanat Atölyesi’nin

ö�rencilerinin hazırladı�ı ''Çocukların Renkleri''
adlı resim sergisi ve Okandan Aktimur'un

''Minyatür Oyuncaklar'' sergisinin de açılı�ı
yapıldı. Sergiler 16-21 Nisan tarihleri arasında

Kadıköy Belediyesi Barı� Manço Kültür Merkezi
Sergi Salonu’nda Kadıköylüler tarafından izlendi.

Sahrayıcedid Gönüllülerimiz’den
Remziye Kocabıyık’ın e�i Mustafa Kocabıyık

8 Mayıs 2011 tarihinde vefat etmi�tir.
Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine ve

yakınlarına sabır dileriz.

GÖNÜLLÜ E��T�M VE DANI�MA MERKEZ�
YÖNET�M KURULU
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An ne ler Gü nü Ka d� köy'de çe �it li
et kin lik ler le kut lan d�. Bu kap -
sam da, An ne Ço cuk E�i tim

Vak f� (AÇEV) ve Ka d� köy Be le di ye si
i� bir li �iy le ya p� lan An ne Ço cuk E�i -
tim Prog ra m� n� ba �a r�y la ta mam la yan
an ne ler, 5 Ma y�s Per �em be gü nü Fi kir -
te pe E�i tim ve Sos yal Des tek Mer ke -
zi'nde ser ti fi ka la r� n� al d� lar. Kül tür ve
Sos yal �� le ri Mü dür lü �ü'nün or ga ni ze
et ti �i tö re ne, 25 haf ta l�k An ne Ço cuk
E�i tim Prog ra m�’n� ta mam la yan an ne -
ler, ço cuk la r�y la bir lik te ka t�l d�. Prog -
ram, Ka d� köy’de sos yo-eko no mik du -
ru mu ye ter siz ai le le rin okul ön ce si e�i -
tim hiz me ti ala ma yan ço cuk la r� n�n
e�i tim ih ti ya c� n�n ev or ta m�n da kar �� -

lan ma s� ama c�y la, do� ru dan an ne le re
ula �� la rak, ço cuk ge li �i min de an ne nin
ro lü nü ar t�r ma y� ve bil gi len dir me yi
sa� lar ken, ço cu �un da oku la ha z�r ol -
ma dü ze yi ni ar t�r ma y� he def le mi� ti.
E�i tim den son ra ço cuk la r�y la ile ti �im -
le ri nin çok da ha iyi ol du �u nu vur gu la -
yan an ne ler, Ka d� köy Be le di ye si ve
AÇEV’e te �ek kür ede rek, bu tür sos yal
ge li �i mi sa� la ya cak ça l�� ma la r�n art t� -
r�l ma s� n� is te di ler. Ko nu� ma la r�n ar -
d�n dan AÇEV Gö nül lü E�it me ni Emi -

ne Öz çi vi ci, an ne le ri tek tek ça �� ra rak
ço cuk la r�y la bir lik te ser ti fi ka la r� n� ver -
di. An ne ler de bu tö re nin An ne ler Gü -
nü için ken di le ri ne gü zel bir he di ye ol -
du �u nu be lir ti ler.

AN NE LER DEN,
AN NE LER GÜ NÜ SER G� S�

Ara la r�n da ''Ka d� köy'ün an ne si''
ola rak bi li nen Ha ti ce Ay ten Eti'nin
de bu lun du �u bir grup sa nat ç� an ne
de, ''An ne ler Gü nü Ser gi si'' aç t�. 4
Ma y�s gü nü Mo da De niz Ku lü -

bü'nde iz le yi ci ye su nu lan ser gi yi,
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk aç t�.Mih ri Eti, Ner min Pu ra,
Ay ten Çe ti ner, Mer ve Ka le li o� lu,
Ay �e Ere no� lu, Oya Di rik, P� nar �� -
men, Ru ki ye Ka ra de niz, Ye �im Do -
ku rer, Se ma Kal fa za de, Ar man Dik -
men Pa buc ci yan, Se ma Ba la ban ve
Tür kan Öz te mür'ün eser le ri nin bu -
lun du �u kar ma ser gi de,An ne ler Gü -
nü'ne özel ola rak an ne por tre le ri yer
al d�.

513 - 19 MAYIS 2011HABER

● Harika Köy orman do�a manzaralı mustakil çiftlik
arazileri ● Mustakil tapulu, birbirlerine yakın % 10

imarlı Köyün yukarı mevkiinde üzüm ba�ları 
● Yatırım yapmanıza de�er ● �stanbula 2 saat,
Yalovaya 1 saat uzaklıkta ● �htiyaçtan satılıktır….

2.956 m2 17.000 tl.
2.327 m2 14.000 tl.
2.822 m2 21.000 tl.
2.563 m2 15.000 tl
2.177 m2 13.000 tl.
1.627 m2 13.000 tl.
1.223 m2 12.000 tl.

�rtibat telefonu: 0216 700 22 43 / 0532 400 82 85
Adres: Halita�a Cad. Vahapbey Sok.

Ayazo�lu i� han� No: 15 kat 4 KADIKÖY

Sahibinden �znik’te
sat�l�k araziler

� Sava�ları, Kralları ve Filleri Anlat
Onlara
� Mathias Enard
� Can Yayınları / Roman Dizisi

Leonardo da Vinci'nin projesini
reddettikten sonra, kendisinden
Haliç üzerinde yap�lacak bir köprü
plan� isteyen II. Bayezid'in davetini
kabul eden Michelangelo, 13 May�s
1506 günü �stanbul'a ayak basar.
�talya'y�, ard�nda yar�m kalm�� bir
an�tmezar projesi, k�zg�n ve eli s�k�
bir Papa b�rakarak terk eden
Michelangelo, hiç tan�mad���,
tehlikeler ve güzelliklerle dolu yeni
bir dünyan�n kap�s�ndad�r art�k. 

Gerçek bir olaydan yola ç�karak
ba�tan sona tarihî dokunu�larla
geli�en ve Rönesans insan�n�n
Osmanl� dünyas�n�n gizemleriyle
kar��la�mas�n� incelikli ve özenli bir
anlat�mla i�leyen roman, yaratma
edimi ve uygarl���n ba�ka bir
k�y�s�na do�ru uzanan ancak yar�m
kalan bir eserin simgesel anlam�
üzerine büyüleyici bir dü�ünce ayn�
zamanda. 

Tarihin bu unutulmu� birkaç
haftas�n�n heyecan verici s�rlar�n�n
izini süren anlat�, çizdi�i yetkin ve
�a��rt�c� Michelangelo portresiyle de
edebiyata damgas�n� vuracak
nitelikte.
� 1939 Yazı
� Werner Biermann
� Can Yayınları /
Kırkmerak Dizisi

Sava��n gongu
çalm��, aktörler
sahnede yerlerini
alm��t�r. Roller ana
hatlar�yla bellidir ama
tam yaz�lmam��t�r;
öylesine do�açlama
gidecektir.
Çünkü her
aktör,
star�ndan
m�zrak
tutucusuna
kadar bu
oyunda rol
çalmak,
son tirad�
kendi
söylemek ister.
Perde, tüm
dünyan�n gözleri
önünde 1 Eylül

1939'da Polonya Radyo
�stasyonu'nda aç�l�r. Bir Alman top
mermisi, Szpilman'�n -hani �u
Polanski'nin "Piyanist"i-
piyanosundan yükselen Chopin
melodilerini susturur. Ayn� oyun
farkl� mekânlarda sahnelenmeye
ba�lar. �kinci Dünya Sava��
ba�lam��t�r.

Oysa o y�l di�erlerinden çok da
farkl� de�ildir. Kapal� kap�lar
ard�nda söylenenlerin d���nda kalan
s�radan insanlar için hayat devam
eder... S�radan olmayanlar, ya

sava�� fazla umursamaz ya da
çoktan sürgün olduklar� bir

dünyada yerlerini alm��t�r...
30 Mart'ta Bertolt Brecht

son oyunu Galileo Galilei
için Danimarka'da atom

fizikçisi Niels Bohr'dan
bilgiler al�r. Jorge

Semprún, daha
on be�
ya��ndad�r. 82
ya��ndaki
Freud, Yahudi
oldu�u için
tehdit
edildi�inden

ülkesinden
ayr�lmak zorunda

kalm��t�r. Thomas
Mann, Hitler

rejimiyle sürgün
oldu�u Amerika'dan

mücadeleye devam

etmektedir... 
1939 Yaz�'nda Biermann, sizi

elinizden tutup sava�a giden yolda
bir yürüyü�e ç�kar�yor. Kur�un kâh
omzunuzu s�y�r�yor kâh delip
geçiyor... Sava�a suskun kalanlara
k�z�yor, kar�� duranlar� selaml�yor,
ac�lar� payla��yor, sava�� içinizde
hissediyorsunuz.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

KADIKÖY Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi

Performans Sanatlar�
Yönetmenli�i'nin düzenledi�i

''Tarih Sohbetleri'' sürüyor. �lki
geçti�imiz haftalarda

gerçekle�tirilen ''Hakan Bayrakç�
ile Tarih Sohbetleri''nde Kanuni
Sultan Süleyman ele al�nm��t�.

Büyük ilgi gören tarih sohbetleri
dizisinin ikincisi de 30 Nisan günü
yap�ld�. ''Tarihin Seyrini De�i�tiren

Sava�lar''
konusunu i�leyen

Bayrakç�,
“Tarihte çok fazla
sava� meydana

gelmi�tir fakat her
büyük sava�
tarihin seyrini
de�i�tirmez.

Tarihin seyrini
de�i�tiren belli
ba�l� sava�lar
vard�r” dedi.

Bayrakç�, Pers
�mparatorlu�u ile

Büyük �skender aras�ndaki sava��n, �stanbul’un
fethinin, 2.Viyana Ku�atmas�'n�n ve Napolyon’un
sava�lar�n�n alt�n� çizerek, bunlar�n tarihin seyrini

de�i�tiren yönlerini dinleyicilere aktard�. Bayrakç�,
tarihin belirli dönemlerindeki k�r�lma noktalar�n�

belirleyen bu sava�lar�n, günümüz toplumlar�n�n
geldi�i noktalara etkisinden söz etti. Konu�mas�n�n

ard�ndan, dinleyicilerinin sorular�n� da yan�tlayan
Bayrakç�, k�sa bir piyano dinletisiyle etkinli�i

tamamlad�. Tarih Sohbetleri, 22 May�s Cumartesi
günü “III.Selim ve Kabakç� Mustafa �syan�”

konusuyla devam edecek.

Tarihe yolculuk
SÜRÜYOR

Kad�köy’de bir hobi cenneti:

KAYIP 
Marmara Üniversitesi ö�renci kimli�imi kaybettim.

Hükümsüzdür. �brahim ��M�EK

Marmara Üniversitesi Ö�renci kimli�imi ve pasomu
kaybettim. Hükümsüzdür. Nihal CO�AR

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy’de yak la ��k bir bu çuk y�l ön ce aç� -
lan Puzz le Ga le ri, Tür ki ye’nin yap-boz ve
ho bi mal ze me le ri sa tan tek ma �a za s� ol ma

özel li �i ni ta �� yor. Önün de ki çi çek le ri ve ren ga renk
vit ri niy le ka p� s�n dan ge çen le ri içe ri ça �� ran ma �a -
za, d�� gö rün tü sü ka dar içe ri gir di �i niz de kar �� n� za
ç� kan bin ler ce çe �it yap-boz, ma ket ve mo del ara -
bay la ca zi be si ni art t� r� yor. 

As l�n da Uz man Ai le He ki mi olan an cak
mes le �i ni yap ma yan Dr. Ab dul lah Ka sa po� -
lu’nun ço cuk luk ha ya li Puzz le Ga le ri. Ken di si -
ni bir puzz le tut ku nu ola rak gör me yen Ka sa -
po� lu ço cuk luk tan be ri sa de ce “din len mek”
için puzz le yap t� �� n� söy lü yor: “Be nim ço cuk -
luk ha ya lim di. O za man dan be ri
puzz le yap ma y� çok se ve rim. Ha la
da din len mek is te di �im za man
puzz le ya pa r�m. Bir tut ku �ek lin de
de �il ama din len mek için en iyi
yol dur be nim için puzz le. Bir tür
me di tas yon. Her gün bir ve ya iki
sa at u� ra �� r�m.” Bu ço cuk luk ha -
ya li ni na s�l ger çe �e dö nü� tür dü -
�ü nü ise �öy le an la t� yor: “Ön ce
in ter net ten sa t� �a ba� la d�k. Son -
ra stok la r� m�z da çok sa y� da
puzz le ol du �u nun far k� na var -
d�k. Her han gi bir ma �a za da olan dan çok
da ha bü yük bir sto ku muz var d�.  O dö nem de -
po mu za ge len mü� te ri sa y� s� da çok faz lay d�.
Bir ma �a za aç maz sak ya z�k ola cak t� o sto ka ve
böy le ce Puzz le Ga le ri’yi aç t�k.”
■ 32 B�N PAR ÇA LIK PUZZ LE B� LE VAR

Bu ho bi mer ke zi, puzz le tut kun la r� için tam
bir cen net. Yurt d� ��n dan it hal edi len yap boz la -
r�n ya n� s� ra bir çok ki �i nin sab r� n� zor la ya cak
de va sa bü yük lük te ki yap boz lar da bu ra da bu lu -
nu yor. Ör ne �in 24 ve 32 bin par ça l�k yap boz la -
r� ba� ka bir yer de bul mak müm kün de �il ken
Puzz le Ga le ri, bun la r� bu lun du ru yor. Ek sik par -
ça des te �i de sa de ce bu ma �a za dan ve ri li yor.
�s ter se niz si zin is te di �i niz bir fo to� raf da puzz -
le �ek li ne dö nü� tü rü le bi li yor. Üs te lik Tür ki -

ye’nin her ye rin den si pa ri� ve ri le bi li yor. 
■ AÇIK PUZZ LE’A HER KES DA VET L�

Puzz le Ga le ri’nin bir di �er he de fi de in san -
la ra ho bi al�� kan l� �� ka zan d�r mak. “�n san lar bo�
za man la r�n da ho bi le ri ne va kit ay�r ma l� lar. Biz
in san la ra ho bi ka zan d�r mak is ti yo ruz çün kü ho -
bi le rin ya rar la r� or ta da. Ho bi le rin de öte sin de
yap bo zun çok faz la ya ra r� var. Ha f� za y� güç len -
di ri yor, ço cuk luk ça ��n da ba� la d� �� za man dik -

ka ti art t� r� yor, ge nel kül tür ka zan d� r� -
yor, ya� l� l�k dö ne min de bu na -
may la il gi li ba z� has ta l�k la r� ge cik -
ti ri yor. Bu ra da sa ya ma ya ca ��m
çok ya ra r� var, o yüz den puzz le
yap ma al�� kan l� �� n� da ha çok in sa na
ka zan d�r mak he de fin de yiz” di yen
Ka sa po� lu, bu amaç la et kin lik ler dü -
zen le dik le ri nin de al t� n� çi zi yor. 

Amaç böy le olun ca, Puzz le Ga le -
ri’de sa de ce sa t�� ya p�l m� yor, in san lar
bir ara ya ge lip hep bir lik te puzz le ya -
pa bi li yor lar. Her Sa l� sa bah 11.00 ile

ak �am 21.00 ara s� ma �a za ya ge len her kes, aç�k
yap bo zun par ça la r� n� ta mam la ya bi li yor.

Puzz le Ga le ri’nin sa hi bi Dr. Ab dul lah Ka -
sa po� lu, in san la r�n yap-bo za il gi si nin gi de rek
art t� �� n� da be lir ti yor: “�n san la r�n il gi si bek le di -
�i mi zin çok üze rin de. Gi de rek de ar t� yor. Bun -
lar ara s�n da puzz le tut kun la r� ol du �u gi bi hiç
da ha ön ce puzz le yap ma y� de ne me mi� olan lar
da var. Biz den bil gi al d�k tan son ra ba� la ya bi li -
yor lar.” Ça l� �an la r� n�n da yap bo za me rak l� ki �i -
ler den se çil di �i Puzz le Ga le ri, yap boz d� ��n da
ma ket, fi gür, mo del ara ba me rak l� la r� na da hi -
tap edi yor. www.puzz le ga le ri.com

Ad res: Ca fe ra �a Mah. Mo da Cad. No:
48B Ka d� köy Tel: 0216 345 55 03

KOZYATA�I Rotary Kulübü ve Kad�köy Belediyesi i�birli�i
ile 14-15 May�s’ta düzenlenecek olan “Kitap �enli�i Kitap

Fuar�” kitapseverleri ikinci kez bir araya getiriyor. Yo�urtçu
Park�’nda gerçekle�ecek  olan �enli�in aç�l���n� Kad�köy

Belediye Ba�kan� Selami Öztürk yapacak. �enlik’te birçok
yay�nevi, haz�rlanan stantlarda

yay�nlar�n� kitapseverlerle
bulu�turacak. 

‘AMAÇ E��T�ME DESTEK’
Kozyata�� Rotary Kulübü 2010-

2011 Dönem Ba�kan� Kas�m
Sönmez, miniklere sürprizlerin

ve dans gösterilerinin yer
alaca�� �enli�in bahar

havas�nda geçece�ini söyledi,
“�enli�e gelen ziyarteçiler,

gazeteci - yazar Nebil Özgentürk, son dönemlerin en çok
okunan yazarlar�ndan Tuncer Cüceno�lu ve Osman �ahin
ile de söyle�i yapma �ans�n� elde edecekler” diye konu�tu.
Kad�köy Milli E�itim Müdürlü�ü’nün destekledi�i ‘Kitap ve
Teknoloji’ konulu kompozisyon yar��mas�nda dereceye

giren ö�rencilere ve ilgili okullar�n
aile birliklerine hediye ve para
ödüllerinin verilece�ini de ifade
eden Kas�m Sönmez, sözlerine �u
bilgileri ekledi: “Yar��man�n
sonuçlar� resmi aç�l���n ard�ndan
duyurulacak. Amac�m�z, burs
verilen 13 ö�renci say�s�n� 20
ö�renciye ç�karmak. Sosyal
sorumluluk ve özellikle e�itim
projelerine destek vermek.”

Son
zamanlarda
televizyon
dizilerinin
toplumda

uyandırdı�ı
tarih

merakından
yola çıkan
CKM'nin

tarih
sohbetleri
yo�un ilgi
görüyor.

● Tolga KARAGÖZ

ULUSLARARASI 118 Y yönetim çevresine
ba�l� olarak faaliyet gösteren Suadiye Sahil Lions

Kulübü’nün 2010-2011 çal��ma y�l� raporu
aç�kland�. Buna göre kulüp, 4 temel ba�l�kta

yard�mlar gerçekle�tirdi. Bu kapsamda Sultanbeyli
Ertu�rul Gazi �lkö�retim Okulu'na Atatürk kö�esi
yap�ld�. Ayr�ca okulun fen laboratuar� için 26 adet

döner tabure al�nd�. Sultanbeyli Esma Sultan
Anaokulu

Bahçesi'ne Atatürk
büstü ve kaidesi
yapt�ran Suadiye
Lions, hidrosefali

hastas� bir çocu�un
ihtiyaçlar�n� temin

edip bak�m� üstlendi.
Kulüp ayr�ca 4 ton

at�k ka��t ve 750 kg.
plastik kapak
toplay�p geri
dönü�üme
teslim etti.

Suadiye Lions’tan
okullara yardım

ANNELER MEZUN OLDU
Kadıköy Belediyesi ve

AÇEV'in  yürüttü�ü Anne
Çocuk E�itim Programı’nı

tamamlayan anneler,
sertifikalarını aldılar. 

Kadıköylüler, Kitap Şenliği’nde buluşuyorKadıköylüler, Kitap Şenliği’nde buluşuyorKadıköylüler, Kitap Şenliği’nde buluşuyorKadıköylüler, Kitap Şenliği’nde buluşuyorKadıköylüler, Kitap Şenliği’nde buluşuyorKadıköylüler, Kitap Şenliği’nde buluşuyor

PUZZLE GALERi
Türkiye’nin sadece yap-boz ve hobi

malzemeleri satan tek ma�azası Puzzle
Galeri, Kadıköy’de! �nsanlara hobi

alı�kanlı�ı kazandırmayı hedefleyen Galeri,
binlerce çe�it ve büyüklükteki yap-bozlarla

sizleri farklı bir dünyaya davet ediyor.

Fo to� raf lar:
Can su

ÇA �IR TE K�N
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ür ki ye’de za man za man ba z� kav ram lar ve
on la r� di le ge ti ren söz cük ler mo da olur.
Özel lik le son çey rek as�r da, ile ti �im or gan -
la r� n�n et kin le �ip yay g�n la� ma s� ve �e hir le -

rin ka la ba l�k la� ma s� ile de �id det le nen sos yal
dal ga lan ma lar top lu mu böy le si ne mo da rüz gâr -
la r� kar �� s�n da iyi ce ba �� ��k l�k tan yok sun ha le
ge tir di… Or ta ya sa l� ve ri len ba z� yön len di ri ci
söz cük ler, önü ar ka s� ir de len me den mut lak
do� ru lar gi bi ka bul le ni lip, ya �a m�n he def le ri sa -
y� l�r ol du… “Di ya log; ho� gö rü; de mok ra si; de �i -
�im; aç� l�m; glo bal le� me” bun la r�n ba z� lar…

Bu kav ram la r�n rüz gâ r� öy le es ti ri li yor ki, in -
san lar es ki den ‘ho� gö rü’ ve ya ‘di ya log’ ya da
‘de �i �im’ gi bi bi re yin ve sos yal ha ya t�n ol dum
ola s� za ten var olan de �er le riy le san ki ye ni ta n� -
��p, bun la r� ye ni ö� re ni yor lar m�� gi bi bir ruh ha -
li ne sü rük le ni yor; bil dik le ri ni ha t�r la maz olu yor -
lar. De mek ki in san lar ho� gö rü süz mü�, ho� gö -
rü yü ye ni ye ni kav r� yor lar… Bir bir le riy le ko nu -
�up an la �a m� yor lar d�; ‘di ya log’ ta bi ri yay g�n la -
��n ca kav ga y� b� ra k�p mü za ke re yi ö� ren di ler mi
di ye cek si niz? Her bi ri için çok söz söy le mek,
ay r� ay r� ir de le mek tek ya z� n�n s� n�r la r� n� a�ar. Bir
ga ze te ya z� s� çer çe ve sin de, �u ade ta ef sun lu ve
in san la ra bü tün ye ni lik ka p� la r� n� aça cak bir
anah tar gi bi dil len di ri len ‘d e � i � i m’ e bi raz
bak ma l�… 

Bu de �i �im de nen ol gu ye ni mi ke� fe dil di, ya
da de �e ri �im di mi an la ��l d�? De �i �im, in san de -
nen var l�k yer yü zü ne dü� tü �ün den bu ya na yok
muy du? Çok es ki za man la r�n, je olo jik de vir le rin
de �i �im hi kâ ye le ri ni ge çe lim. Yal n�z ca ta ri hin
yak la ��k son üç bin y� l� n� ha t�r la ya l�m. Bir ke re
‘ya z�’n�n kul la n�l ma ya ba� lan ma s�y la deh �et li bir
de �i �im ya �an ma d� m�? Çok tan r� l� inanç lar dan,
mo no te ist din le re ge çi� top lum la r�n ha ya t�n da
mu az zam de �i �ik lik ler ya rat ma d� m�? Ay r�n t� la ra
gir me ye ge rek yok. Uzun sö ze gi ri� mek si zin �u
so ru yu sor ma l�: ‘in san l� ��n de �i� me di �i bir de vir
ve ya za man hiç ol mu� mu dur? 

Kit le ler ta rih bo yun ca saf t�r, dai ma �u ya da
bu �e kil de ‘ege men yö ne ti ci ak l�n’ es tir di �i rüz -
gâr lar la sav ru lur lar. Di �er yan dan, in san do �a s�
ha ya t� ken di öm rü nün öl çe �i ile de �er len dir me -
ye e�i lim li dir ve bu da an la �� l�r bir ger çek tir.
E�er ‘de �i �im rüz gâ r�’ es ti ri li yor ve de �i �im ol -
gu su ade ta ye ni ke� fe dil mi�, her der de de va bir
ürün mü� gi bi su nu la bi li yor sa, kit le ler ‘de �i �i min
ha ya t�n de �i� mez bir ger çek li �i‘ ol du �u nu ak l� -
na ge tir mez; dü �ü ne mez ol mu� de mek tir. Pi ya -
sa ya her ye ni sü rü len ürün, de �i �im saf sa ta s� n�
g� d�k lar ve k�� k�r t�r. 

De �i �im slo gan la ��r ve si ya se tin esas l� ens -
trü man la r�n dan, pro pa gan da si lah la r�n dan bi ri
olur, ol mu� tur. Bi rey ler de do �al ola rak var olan
bek len ti ve ha yal ler, böy le si ne içi bo� bir de �i -
�im id di as�y la ef sun la n�r. Ba �a r� l� (!) so nuç lar ve -
rir, ver mi� tir. Ade ta ‘de �i� mek için de �i �im’ id -
di as� n�n ör güt lü tem sil ci le ri var d�r. On lar ol maz -
sa de �i �im du ra cak m�� gi bi bir ha va es ti ri lir. �n -
san lar için son tek no lo ji ürün le ri de mu ci ze vi dir.
San ki ha yat de �i �im le ilk de fa bun lar sa ye sin de
kar �� la �� yor mu� gi bi du yum sa n�p al g� la n�r. Kim -
se, me se la 19. yüz y�l da tel gra f�n ve ya de mir yol -
la r� n�n da in san ya �a m�n da t�p k� te le viz yon, cep
te le fo nu ya da uçak gi bi deh �et li bir de �i �im ya -
�at t� �� n� ak l� na ge tir mez. As l� na ba kar sa n�z, yü -
rü me ve ya at l� ula ��m ve ha ber le� me h� z� n�n ye -
ri ni, tel gra f�n ve de mir yo lu nun sü rat tem po su -
nun al ma s� in san l� ��n ge li �im gra fi �in de her hal -
de i� le vi ve özü ba k� m�n dan çok da ha yük sek
rol oy na m�� t�r. �n san l� �� me ka nik araç la ilk de fa
do �al rit min d� �� na s�ç rat m�� me sa fe ve za man
al g� s� n� büs bü tün ba� ka bir öl çe �e ta �� m�� t�r.
Böy le ba k�n ca bel ki de en bü yük de �i �im a�a -
ma s� ve öl çü sü sa y�l ma l� d�r. 

Si lah la r�n ge li �i mi de öy le de �il mi dir? Öl dür -
me gü cü de ‘ba rut’ ve ate� li si lah lar dan son ra
geo met rik bir h�z la ge li �ip in san la r�n ve mil let le -
rin ha ya t� n� kit le sel ölüm ler le de �i� tir me mi� mi -
dir? Da ha 1914’te I. Sa va�’ta, hem cin si ni gök -
yü zün de ilk de fa uçar ken ve te pe si ne ate� ya� -
d� r�r ken gö ren in sa no� lu, otuz se ne son ra ha va -
dan inen bom ba lar la Ja pon ya’da iki �eh rin in -
san la r�y la be ra ber yok ol du �u na ta n�k ol mu� tur.
�� te si ze de �i �im le rin di kâ lâ la r�n dan ör nek ler… 

De �i �im hiç dur maz. Ne re de in san var sa
ora da de �i �im var d�r. De �i �im in sa no� lu nun ta -
bi at la ve ken di siy le sa va �� m� n� da içe rir. Tek no -
lo ji nin yük se li �i ne pa ra lel ola rak, in sa n�n do �a ya
mü da ha le si onu de �i� tir me ça ba s� da ar tar. El -
bet in san ve top lum ili� ki le ri de ay n� �e kil de tek -
no lo ji den et ki le nir. Tek no lo ji de dur mak s� z�n de -
�i� mi yor mu? Bu nu her han gi bir gü cün en gel le -
me si ola na �� var m� d�r? O hal de de �i �im, esa -
sen önü ne ge çi le mez bir ol gu dur. Fi zik sel de �i -
�im ler; ya ni ye ni lik ler, sos yal de �i� me le ri; sos -
yal de �i� me ler de fi zik sel de �i� me le ri te tik le yip
�u yer kü re de ki can l� ha re ket le ri ni bi çim len dir mi -
yor mu? 

De mek ki, de �i �im yal n�z ca ba z� in san ya da
si ya sal ör güt le rin te ke li ne ba� l� bir olun tu de �il -
dir. Fi ya ka l�, ‘de �i �im ha va ri li �i ne’ ku� kuy la
bak ma l�. �n san la ra bir ye ni lik mi� çe si ne su nu lan
ço �u de �i �im pro je le ri nin al la n�p pul lan m��, özü
ba k� m�n dan es ki de �er ler olup ol ma d� �� na iyi ce
dik kat edil me li. Am ba laj sa na yi inin tü ke tim mal -
la r� n� pa zar la mak ama c�y la süs le nip püs len me si
gi bi; es ki fi kir le rin ve dün ya gö rü� le ri nin de de -
�i �im kis ve si al t�n da ci la l� par lak giy si ler le pa -
zar la n�p pa zar lan ma d� �� na bak ma l�. Özel lik le
Ak de niz ve Or ta Do �u yö re sin de �id de ti ni da ha
çok gös te ren bu sos yal sav rul ma, aca ba top -
lum la r�n ken di öz gün ya p� la r� n�n ge li� me yö rün -
ge si nin de �i� me si mi dir? Yok sa dün ya y� yö net -
me sev da s�n da ki ak l�n ih raç et ti �i ‘de �i� tir me’
mi dir? 

De �i �im, za ten ter si dü �ü nü le me ye cek ya -
�am sal bir ol gu. Onun için de �i �im ha va ri le ri nin,
ya ni bu her ke se her za ma na ait do �al in san l�k
ger çe �i ni ken di özel lik le riy mi� gi bi pa zar la yan -
la r�n sö zü ne de �il, dil le ri nin al t� na bak ma l�. Sor -
gu la y� c� ol ma l�. Unut ma ma l�! De �i �im ol gu su -
nun ta pu su ge nel dir, in san l� �a ait tir; özel le� ti ri -
le mez.

Murat  KATOĞLU

T

DEĞİŞİM SAFSATASI MI;
DEĞİŞTİRTME Mİ?

6 13 - 19 MAYIS 2011 SANATKÜLTÜR

● Arife KALENDER

11. Ge le nek sel Ar gu van Tür kü le ri Ses Ya r�� -
ma s�, 24 Ni san Pa zar gü nü Ye di te pe Üni -
ver si te si Kon fe rans Sa lo nu’nda ya p�l d�. 11

y�l d�r dü zen li ola rak ya p� lan ve Türk Halk Mü zi �i ne
öz gün ses ler ve yo rum lar ka zan d�r ma y� amaç la yan bu
ya r�� ma ya ka t� l�m ve des tek ol duk ça bü yük tü. Her bi -
ri bir bi rin den de ne yim li ve bi ri kim li olan se çi ci ku rul
üye le ri, on dört ka t� l�m c� aday ara s�n dan se çim yap -
mak ta zor la n�r ken; iz le yi ci ler de söy le nen tür kü le re
yü rek le rin den e� lik et ti ler. Say g� ve ho� gö rü kav ram -
la r� n�n öne ç�k t� ��, hiç bir ak sak l�k ve ya tar t�� ma n�n ya -
�an ma d� �� bu or tam; Ar gu van yö re si nin in sa na yak la -
�� m� n� yan s�t ma s� ba k� m�n dan önem liy di. Pa ra sal ödü -
lün ol ma y� ��, her ke sim den ve her ya� tan in sa n�n ka t� -
l� m�, ya r�� ma y� da ha çok ba r�� ç�l bir ha va ya sok mu� tu.
Ar gu van ve Köy le ri E�i tim Kül tür Vak f� yö ne tim ku -
ru lu üye le ri tam kad ro sa lon day d� lar ve tüm ko nuk lar -
la te ker te ker il gi len di ler. Kar �� la ma, din len dir me ve
u�ur la ma her yö nüy le ça� da� bir gö rün tü nün res miy -
di.

■ TÜR KÜ LE R�Y LE ÜN LÜ AR GU VAN

Ar gu van, Ma lat ya’ya ba� l�, tür kü le riy le ve
ozan la r�y la ün lü bir il çe. Y�l lar dan be ri bu yö re ye
öz gü tür kü ler ve de yi� ler ba� ta Arif Sa�, Bel k�s
Ak ka le, Sa ba hat Ak ki raz, Mu har rem Te miz, Cen -
giz Öz kan ol mak üze re, bir çok ta n�n m�� halk mü -
zi �i sa nat ç� s� ta ra f�n dan ses len di ril di, genç ku �ak -
la ra ö� re til me ye ça l� ��l d�. 11 y�l d�r dü zen le nen ses
ya r�� ma s� sa ye sin de bir çok genç, mü zik dün ya s� na
ka zan d� r�l d�. Ya r�� ma n�n en önem li erek le rin den
bi ri si ise; kül tü rü müz de h�z l� bir yok olu� göz le nir -
ken, yö re ye ait olan “Ar gu van a� z�” tür kü söy le -
mi ni yi tir me mek, bun la ra ili� kin özü ta n�t mak t�.
Bu gün ar t�k her yer de ta n� n� yor ol ma s�n da;  her y�l
tem muz ay�n da dü zen le nen Ulus la ra ra s� Ar gu van
Tür kü ve Kül tür Fes ti va li ile Ar gu van Tür kü le ri
Ses Ya r�� ma la r� n�n bü yük pa y� var d�r. Yal n�z ca
ül ke için de de �il, yurt d� ��n da da il gi ve be �e niy le
din le nen 500’e ya k�n tür kü sap tan m�� t�r. 

Vak f�n amaç la r�n dan bi ri si bu tür kü le ri ori ji -
nal söy le ni� le riy le ar �iv le mek, pi ya sa mü zik le ri
ta ra f�n dan ya� ma lan ma s� n�, bo zul ma s� n� en gel le -
mek tir. 

■ “EN BÜ YÜK YI KIM
KÜL TÜR LE R�N YOK OLU �U DUR”
11. Ge le nek sel Ar gu van Tür kü le ri Ses Ya r�� -

ma s�, slayt gös te ri siy le ba� la d�. Mu rat Bun gan,
Mi ne Yal ç�n, Cen giz Öz kan, Ni lü fer Sa r� ta�, Çi� -
dem Ka ya El mas ve halk oza n� Ha c� En gü zel’den
olu �an, her bi ri bir bi rin den de �er li se çi ci ku rul
üye le ri Ali Y�l maz ba� kan l� ��n da  yer le ri ni al d�k -
tan son ra, Va k�f Ba� ka n� Meh met K� z�l da� aç� l��
ko nu� ma s� n� yap t�. “Yal n�z ca do �al afet ler top -

lum la r� y�k maz. En bü yük y� k�m kül tür le rin yok
olu �u dur” di yen K� z�l da�, ko nu� ma s� n�n so nun da
Ar gu van Be le di ye Ba� ka n� Hü se yin Ta� tan’� kür -
sü ye da vet et ti. Be le di ye Ba� ka n� Ta� tan; Ar gu van
Kül tür Fes ti va li’nin y�l lar dan bu ya na ge le nek sel
bir kim lik ka zan d� �� n�, Ma lat ya kül tü rü nü bes le -
yen “ bir gö ze” ol du �u nu, kül tü rü mü zü renk len di -
ren, gü zel le� ti ren kay nak la r� ku rut mak ye ri ne des -
tek le mek ge rek ti �i ni vur gu la d�k tan son ra “ Tür kü -
ler bir yer de do �ar ama or da kal maz. Tür kü ler onu
söy le yen le rin dir” di ye rek ay r�l d�.

Su nu cu lu �u nu Ser pil Ka ra’n�n üst len di �i
prog ram, mü zik or ga ni za tö rü Meh met Sa r� al -
tun’un yö ne ti min de ens trü man tal par ça la r�n din le -
ti sin den son ra ya r�� ma c� la r�n sah ne ye ça� r�l ma s�y -
la sür dü. �lk ya r�� ma c� Ab dul lah Te miz’i Nur gül
Do lu ta�, Vey sel Çi� dem, Emi ne Gö ren, Si nem C� -
l�z, Ser dar Bu lut, Gül ser Bay ram, Hü se yin Yü ce -
ba�, �eh ri ban Ke le�, Gü lis tan Mo la, Ha kan Çak -
mak, Ca nan Se vinç, �a ban Tak maz, Ali As ker
Bay ram iz le di. Se çi ci ku ru lun ka rar a�a ma s�n da ki
ara dan son ra, halk oza n� Ha c� En gü zel yö re �i ve -
siy le öz gün tür kü le ri söy le ye rek iz le yen le ri co� tur -
du. 

Slayt gös te ri si için �s ma il Öz me ral’e, ba s�n ya -
y�n ko nu sun da kat k� la r� için Ali Ta� dö �en’e te �ek -
kür pla ket le ri ve ril dik ten son ra; se çi ci ku rul ka ra -
r�y la bi rin ci olan Ha kan Çak mak’a, ikin ci Gü lis tan
Mo la’ya, üçün cü Ca nan Se vinç’e pla ket le ri; di �er
ya r�� ma c� la ra da ka t� l�m bel ge le ri ve ril di. Da �� l� ��
da ka t� l� m� ka dar say g� l� ve ça� da� olan iz le yi ci ler
tür kü le re doy mu� ola rak sa lo nu terk et ti ler. 

11 yıldır düzenlenen ve artık
geleneksel hale gelen
Arguvan Türküleri Ses

Yarı�ması, Ata�ehir’deki
Yeditepe Üniversitesi

Konferans Salonu’nda yapıldı.
Kadıköylü �air ve yazar Arife

Kalender, yarı�mayla ilgili
izlenimlerini Gazete Kadıköy
okurları için yazdı, kısaltarak

yayımlıyoruz.

11. Arguvan Türküleri Ses Yar��mas�
SESLER VE TÜRKÜLER

‘DÜNYA 10 Gün,
100 Saat

DAHA GENÇ’
�STANBUL Büyük�ehir

Belediyesi �ehir
Tiyatrolar�’n�n

düzenledi�i 27.Genç
Günler Festivali,

“Dünya 10 Gün, 100
Saat Daha Genç”

temas�yla
9 May�s Pazartesi günü

sanatseverlere
kap�lar�n� açt�.

�stanbul’un en eski, en
etkin ve en genç

festivali, 50 farkl� grup,
65 farkl� oyunla 19

May�s’a kadar
konuklar�n� a��rlayacak.
27. Genç Günler’de iki

konuk tiyatronun, �stanbul’dan 48 grubun,
7 k�sa ve 2 müzikal oyunun yer ald��� toplam
116 gösterim ücretsiz olarak sahnelenecek.
Ayr�ca �BB �ehir Tiyatrolar� Genç Tiyatro’nun

haz�rlad��� 4 yeni oyun, 1 oyun kurma atölyesi,
10 lisenin kat�ld��� Ayça Tel�rmak ad�na

düzenlenecek Liseleraras� Tiyatro Bulu�mas� ve
17. Bedia Muvahhid Ödül Töreni de

izleyiciyle bulu�uyor.
KADIKÖY'DEK� OYUNLAR

Festival kapsam�nda Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi’nde gerçekle�tirilecek etkinlikler �öyle:
● 13 May�s Cuma günü saat 19.30’da Bedia

Muvahhid Ödül Töreni yap�lacak.
● 14 May�s Cumartesi günü saat 19.30’da
Genç Tiyatro’nun Mutfak �öyle�ileri oyunu

sahnelenecek. 
● 15 May�s Pazar günü 15.00 ile 19.30

saatlerinde izleyiciler, Genç Tiyatro’nun Mutfak
�öyle�ileri’ne konuk olacak. 

● Genç Tiyatro’nun Hizmetçiler’i
16 May�s Pazartesi günü 15.00 ile 19.30

saatlerinde izleyicilerini bekliyor. 
● 17 May�s Sal� günü 15.00 ile 19.30

saatlerinde Kadir Has Üniversitesi Tiyatro
Bölümü’nün  Yanl�� Anlama oyununun

gösterimi olacak. 
● Pera Konservatuvar’� Yerma adl� oyunu,

18 May�s Çar�amba günü 15.00 ile19.30'da
sahnelenecek.

● 19 May�s Per�embe günü saat 19.30’da
Genç Tiyatro’nun sahneleyece�i Eski Günler

oyununun gösterimi yap�lacak.

27. Genç
Günler

Festivali,
‘Dünya 10 Gün,
100 Saat Daha

Genç’
temasıyla 9

Mayıs
Pazartesi günü

ba�ladı.
Festival

kapsamında
tüm oyunlar

ücretsiz. 

Arguvan Belediye Ba�kanı, Arguvan ve Köyleri Kültür Sanat Vakfı Ba�kanı ve
yönetcileri Arguvanlı sanatçı Hacı Engüzel ile birlikte...

Arife Kalender ve
Hacı Engüzel

Arguvan
Türküleri

Ses
Yarı�ması

Kad�köy’de nostalji rüzgâr� esti…
Kadıköy’de nostalji rüzgârı esti…

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz
olarak gerçekle�tirilen Aysun ve Ali

Kocatepe ikilisinin muhte�em konseri,
“�iirler �arkı Söyler” geçti�imiz günlerde

Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�ti. Tiyatro sanatçısı Aliye

Uzunata�an’ın okudu�u �iirleri, �arkıya
dökerek izleyicilerle birlikte söyleyen

Aysun ve Ali Kocatepe çifti, Kadıköylülere
unutulmaz bir gece ya�attılar.
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SENC�DE Sanat Atölyesi,
�a�k�nbakkal Ç�nardibi Bilim
Sokak’taki yerinde çe�itli
etkinliklerle aç�ld�. Tezhib – Hat –
Minyatür- Kaligrafi – Kalemi�i –
Bilimsel Bitki Çizimi ve Osmanl�
Türkçesi konulu sanat alanlar�nda
faaliyet gösterecek sanat
atölyesinde,  öncelikle Tezhib ve
Bilimsel Bitki Çizimi dersleri
verilmeye ba�land�. Di�er
alanlarda da ön kay�tlar devam
ediyor. Sencide Sanat
Atölyesi’nin aç�l���nda,
sanat�n bu dallar� ile
ilgilenen birçok ki�i mini
sergiyi de görme f�rsat�
elde etti.  Sergide,
Atölye yönetmenleri
Oya Güray’�n tezhib,
Harun Y�lmaz’�n
tezhib, minyatür ve
kalemi�i eserleri, Proje
Grubundan Aytül
Gençay, Züheyra Ergül,
Sevcan Yard�m ve Maria
Orduluo�lu’nun tezhib
eserleri be�eni ile izlendi.

Aç�l��ta, Mimar Sinan Üniversitesi
Kalemi�i Ö�retim Görevlisi Kaya

Üçer,  Sakarya Üniversitesi
Dekan Yard�mc�s� Hülya

Do�ru, Di� Hekimi ve
Basketbol Milli
Tak�m�’n�n eski
kaptan� Prof. Dr.
Erdal Poyrazo�lu,
Güneydo�u Bölge
�dare Mahkemesi’nin
eski ba�kan� Yurtman
Toksöz, Hattat

Ceyhun Oydem ve
Kaligrafi Sanatç�s� Hanifi

Özbek göze çarpan ünlü
isimlerdi. 

Ka d� köy’de ye ni bir sa nat atöl ye si:
SEN Ci DE

Kadıköy �a�kınbakkal’da
açılan Sencide Sanat

Atölyesi, tezhipten minyatüre
çizim sanatıyla ilgili birçok

alanda e�itim veriyor. 

www.sencidesanat.weebly.com Tel.: 0216 360 37 42
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KA DI KÖY’DEN

� CEMAL SÜREYA
ANILIYOR
� 2.Cemal Süreya Sempozyumu
Artshop ve Cemal Süreya Derne�i, Bar��
Manço Kültür Merkezi i�birli�iyle Cemal
Süreya Sempozyumu’nun ikincisini
düzenliyor. 15 May�s Pazar günü saat
15.30’da ba�layacak olan sempozyumda
ilk oturumda Haydar Ergülen, Ekrem
Kahraman ve Öner Ya�c� konu�acak,
ard�ndan Jülide Eke’nin müziklerine
Fügen K�v�lc�mer �iirlerle e�lik edecek.
�kinci oturumun konu�mac�lar� ise Özgür
Özmeral, Tekin Gönenç ve Cemal
Dindar.
www.bmkm.gen.tr
� Üstü Kalsın
Tiyatro Gerçek, Cemal Süreya’n�n
�iirlerinden ve baz� düzyaz� metinlerinden
olu�an, müzi�in �iirlere e�lik etti�i tek
perdelik bir gösteri sunuyor.
Yönetmenli�ini Atilla Birkiye’nin,
müziklerini Cengiz Onural ile Bora
Ebeo�lu’nun yapt��� gösteride, simgeler
ve ça�r���mlarla düzenlenmi� sahne
atmosferinde Hakan Gerçek �airin

büyüleyici �iirlerini seslendiriyor. “Üstü
Kals�n”, 17 May�s Sal� günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr

� T�YATRO
� Macbeth
Oyun Atölyesi’nin be�enilen oyunu
Macbeth son kez izleyiciyle bulu�uyor.
�ktidar kavgas� çevresindeki insan�n
k�y�c�l���, yaratt��� vah�et, dünyay�
u�ratt��� y�k�m� i�leyen Shakespeare’in
Macbeth oyunu ne yeri ne de zaman�
aç�s�ndan “eskilerde” kalm�� bir masal
de�il! Macbeth’in, 400 y�l öncesinden
günümüzü ayd�nlatan güçlü bir ���k olma
özelli�ini tüm gücüyle sürdürüyor
olmas�, insano�lunun hala “bir arpa
boyu kadar yol alamamas�n�”
anlatmas� aç�s�ndan trajik. Ve bu
nedenle “nerede olursa olsun bu
felaketi” anlat�yor Macbeth. Oyun, 14
May�s Cumartesi günü saat 20.30 ve
15 May�s Pazar günü saat 16.00’da
Moda’daki Oyun Atölyesi’nde.
www.oyunatolyesi.com
� Tuhaf �kili
Evliler, evlenmeyi dü�ünenler ve
e�lerinden ayr�lanlar�n kendilerinden bir
�eyler bulabilece�i bu komedide, ayn�
zamanda çiftlerin birbirine
tahammülünü sorgulayacaks�n�z.
Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’nun
sahneye koydu�u Tuhaf �kili, 13 May�s
Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr
� Dü�ün
Ödüllü oyun yazar� Ay�e
Bayramo�lu’nun kaleme ald���, tiyatro
oyuncusu Tilbe Saran’�n yönetmenli�ini
üstlendi�i “Dü�ün” sahnelenmeye
devam ediyor. Oyun, 15 May�s Pazar
günü saat 16.00’da Kozzy Al��veri� ve
Kültür Merkezi Gazanfer Özcan
Sahnesi’nde izleyiciyle bulu�uyor.
Oyunculardan teknik ekibe kadar tüm
kadrosu kad�nlardan olu�an “Dü�ün”;
kad�nlar�, kad�nlar�n güçlerini,
güçsüzlüklerini, zorluklarla
kar��la�t�klar�nda bunlar� çözme
yöntemlerini, kad�nl�k hallerini anlat�yor.
www.kkm.gen.tr
� Basit Bir Ev Kazası
Oyunda Günay Karacao�lu’nun
canland�rd��� “Songül” karakteri, her
kad�n�n günlük ya�am�nda zaman zaman
akl�ndan geçenlere, dü�lerine, isteklerine
dair dile getiremediklerini cesurca dile
getiriyor. Kad�nlar�n, a�ka, evlili�e, aile
kavram�na ve genel olarak hayata

bak���na bir ayna tutuyor. Oyun 14 May�s
Cumartesi günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
sahneleniyor. www.kkm.gen.tr
� Fehim Pa�a Kona�ı
Dönemin en güçlü pa�alar�ndan olan
Fehim Pa�a, eski bendelerinden Rasim
Baba’n�n o�lu Yusuf’u kona��n haremine
e�lencelik olsun diye al�r. Ancak bu
geli�me Fehim Pa�a Kona��’nda sonun
ba�lang�c� olur. Buhranl� geçen bir
dönemde, ayn� derecede buhranl� bir a�k
hikâyesinin anlat�ld��� bu komedi, bugün
ad�na k�ssadan hisse ç�kar�yor. Antalya
Büyük�ehir Belediye Tiyatrosu’nun
ücretsiz olarak sahneleyece�i oyunu 18
May�s Çar�amba günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz. www.kkm.gen.tr
� Cam
Ba�ar�l� oyuncular Dolunay Soysert, Mete
Horozo�lu, Deniz Çak�r, Bülent Alk�� ve
Selen Uçar’�n rol ald��� oyun; kad�n�n
sosyal konumuna özellikle dikkat çekerek
kad�na dair birçok �eyi sorgulat�yor.
Al���lmad�k kurgusuyla tiyatro severlere
�a��rt�c� bir deneyim sunan Cam;
kocas�ndan bo�anmak üzere olan bir
resim ö�retmeninin atölyesinde geçiyor.
Oyun 20 May�s Cuma günü saat

20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
www.kkm.gen.tr
� Ku� Kafesi
�rfan Yalç�n’�n “Genelevde Yas” adl�
roman�ndan esinlenerek dramaturg
Do�an Korkmaz’�n oyunla�t�rd��� “Ku�
Kafesi” adl� oyun; genelevde çal��an
kad�nlar�n trajik hikâyelerini anlat�yor. Ve
Tiyatro’nun sahneledi�i oyun 16 May�s
Pazartesi günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Alevli Günler
�stanbul Halk Tiyatrosu’nun be�enilen

oyunu “Alevli Günler” Kad�köylü
tiyatroseverlerle bulu�maya devam
ediyor. Oyun, Cem Davran, Erkan Can,
Levent Üzümcü, Bahtiyar Engin ve
Tu�çe K�ltaç’� bir araya getiriyor. Oyunda,
Cem Davran, öldükten sonra yak�lmay�
vasiyet eden bir �aman profesörü
canland�r�rken, Erkan Can da pek çok
farkl� rolle kar��m�za ç�k�yor. Hala
izlemediyseniz Alevli Günler, 15 May�s
Pazar günü saat 16.00’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.
www.istanbulhalktiyatrosu.com
� Annem Yokken Çok Güleriz
�rlandal� yazar Enda Walsh’�n oyunu,
memleketi �rlanda’y� yüzle�mesi pek
kolay olmayan bir geçmi�i geride
b�rakmak ad�na terk edip, Londra’ya
s���nan ve bu geçmi�i uzak tutmak için
yeni bir geçmi� üreten bir baba ve iki
o�lunu anlatan, hareketli bir kara
komedi. Tiyatro Gerçek’in sahneledi�i
oyunda Hakan Gerçek, Bülent �akrak,
�lker Ayr�k ve Makbule Akba� rol al�yor.
Annem Yokken Çok Güleriz, 13 May�s
Cuma günü saat 20.30’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
� Az Sonraaa…
“Az Sonraaa”, gazeteciler, magazinciler
ve ünlüler aras�ndaki ili�kileri anlatan bir
güldürü… “Magazinciler kendilerini
ünlülerin yerine koysayd�, ünlüler
magazincileri anlamaya çal��sayd�”
derken; ortal�k birden kar���yor ve kimin
hakl� oldu�una seyirciler karar veriyor.

Ali Poyrazo�lu Tiyatrosu’nun sahneye
koydu�u oyunu 14 May�s Cumartesi
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz.
www.ckm.gen.tr

� DANS GÖSTER�S�
� MSGSÜ Devlet Konservatuvarı
Modern Dans Gösterisi
Kad�köy Belediyesi, 19 May�s Gençlik ve
Spor Bayram� kapsam�nda gençleri
modern dansla bulu�turuyor. MSGSÜ
Devlet Konservatuvar� Modern Dans
Gösterisi, 19 May�s Per�embe günü saat
20.00’de Kozyata�� Kültür Merkezi Gönül
Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde
ücretsiz olarak izlenebilir.
www.kkm.gen.tr
� Koza Dans
2004 y�l�nda farkl� disiplinlerden gelen
insanlarla çal��malar�na ba�layan Koza
Dans, herkesin payla�t��� tek ortak dili;
beden dilini ve onun farkl� yans�malar�n�
yorumlayan, evrensellik boyutunda
insan�n hem her �ey hem de kendisi
olabilmesinin mümkün oldu�unu
gösteren modern dans gösterisini
izleyicilere sunuyor. Koza Dans’�n
gösterisi 14 May�s Cumartesi günü saat
16.00’da Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde. 
www.bmkm.gen.tr

� 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 17
May�s Sal� günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr

� ÖMER HAYYAM
ANILIYOR
� Uluslararası Ömer
Hayyam Günü Etkinli�i
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nin
haz�rlad��� bu programda; sinevizyon
gösterisi, konu�malar, �iir
dramatizasyonlar� ve müzik dinletisi yer
alacak. Ömer Hayyam’a dair �iirler ve
performanslar�n olaca�� program ücretsiz
olarak gerçekle�tiriliyor. 18 May�s
Çar�amba günü saat 20.00’de
ba�layacak etkinli�e tüm Ömer Hayyam
severler davetli.
www.bmkm.gen.tr

� KONSER
� Ustalık Sınıfı
Özcan Ulucan’�n keman, viyola ve oda
müzi�inden olu�an “Ustal�k S�n�f�”
konseri 17–18 May�s’ta
gerçekle�tiriliyor. Ustal�k S�n�f�’na
aktif veya pasif kat�l�m mümkün.
Kat�l�m için irtibat numaras�na bilgi
verilmesi ve kay�t yapt�r�lmas�
gerekiyor. Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Ac�badem
Kampüsü’ndeki konser için irtibat
numaralar�: 
0212 236 63 54 
0534 270 12 15
� Camerata Saygun Oda
Orkestrası
MSGSÜ Devlet Konservatuvar�
Camerata Saygun Oda Orkestras�, 16
May�s Pazartesi günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde bir konser veriyor. Klasik
müzik eserlerinin yayl�lar e�li�inde
orkestra taraf�ndan seslendirilece�i
konsere tüm Kad�köylüler davetli.
www.ckm.gen.tr
� Canda� Orkestrası Yaza Merhaba
Konseri
Canda� Orkestras�, sezonun bu son
konserinde sanatseverleri popüler opera
aryalar�ndan s�ms�cak Napolitenlere,
unutulmaz müzikaller ve film
müziklerinden tutku dolu Latin �ark�lar ve
Türkçe eserlere kadar uzanan bir
yolculu�a ç�kar�yor. Yaza Merhaba
Konseri, 18 May�s Çar�amba günü saat
20.00’de CKM’de. 
www.ckm.gen.tr
� Kopuz Oda Orkestrası
Solistler Vuslat Çiftdal ve �adi Ensari,
Handel ve Vivaldi’nin eserlerinin ard�ndan
valsler ve tangolarla izleyicilere keyifli bir
ak�am ya�atacak. Ücretsiz olarak
gerçekle�tirilen konser 16 May�s
Pazartesi günü saat 20.00’de
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr
� Klasik Gitar Konseri
Bedri Ka�an Koçak ve Utkan Aslan’�n
“Klasik Gitar Konseri”, 17 May�s Sal�
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde.
www.bmkm.gen.tr

� FEST�VAL
� Marmara Folklor Festivali
�stanbul Turizm Folklor Derne�i
taraf�ndan bu y�l 34.sü düzenlenen
“Marmara Folklor Festivali” 15 May�s
Pazar günü saat 14.00’te Kad�köy
Cafera�a Spor Salonu’nda yap�lacak.
istanbulturizmfolklordernegi@hotmail.
com

� SÖYLE��
� “Yargı Ba�ımsızlı�ı, Hukuk Devleti
ve Demokrasi”
�stanbul Baro Ba�kan� Av. Doç. Dr. Ümit
Kocasakal ve YARSAV Eski Ba�kan�

Emine Ülker Tarhan, Kad�köy Belediyesi
Sanat Kütüphanesi’nin davetlisi olarak
CKM’ye konuk oluyor. “Yarg�
Ba��ms�zl���, Hukuk Devleti ve
Demokrasi” üzerine gerçekle�ecek
söyle�i 14 May�s Cumartesi günü
15.00’te ba�l�yor. www.ckm.gen.tr
� Sırrı Süreyya Önder ile Söyle�i
Yönetmen ve yazar S�rr� Süreyya Önder
“Hayat Bizi Tekzip Etmez �n�allah”
ba�l�kl� söyle�isiyle Livane Pub’a konuk
oluyor. 15 May�s Pazar günkü söyle�i
saat 19.00’da ba�l�yor.
www.livanepub.com.tr
� Gazeteci-Yazar Ece Temelkuran ile
Söyle�i
Gazeteci-Yazar Ece Temelkuran, 1993
y�l�nda Cumhuriyet gazetesinde

gazetecili�e ba�lad�. Yurtiçinde ve
d���nda çe�itli dergilerde yaz�lar yazd�,
CNN Türk’te muhabirlik yapt�. “A�r�’n�n
Derinli�i”, “Muz Sesleri” kitaplar�yla,
“K�y�dan” adl� yeni televizyon
program�yla, Haber Türk gazetesindeki
kö�esiyle ad�ndan söz ettiren Ece
Temelkuran, hareket halindeyken
dengesini yitirmeyen, üretken isimlerden
biri. Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’ndeki söyle�i 21 May�s
Cumartesi günü saat 15.00’te.
www.ckm.gen.tr

� SERG�
� “Egobalon” Sergisi
�leti�im içindeki sanat�n gücüne inanan
ve bu fark�ndal�kla bir araya gelen çe�itli
disiplinlerdeki sanatç�lardan olu�an 216
Dü�ünce ve Üretim Alan�, Sistem Ar�zas�
ve Bellek Defterleri ana ba�l���n alt�nda
gerçekle�tirdi�i sergilerden sonra
Egobalon ile yine ar�zalardan birine
çengel at�yor. 216; kendini te�hir etme
sevdas�, feyk kimlikler, sahici-sahte
durumlar, be� dakikada sunuma haz�r
ikonlar, en haval� tüketim nesnesi olarak
sanat, sanatç� egosu, popüler kültür
bezemeleri, polemik membalar� ve daha
niceleri için i�neyi kendine çuvald�z� da
“Egobalon”a bat�r�yor. 18 May�s’ta
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
aç�lacak olan sergi 19 Haziran’a kadar
görülebilir. www.ckm.gen.tr
� “Gezdik Gördük Çektik 2” Foto�raf
Sergisi
Fotoamele Foto�raf Grubu üyelerinin bir
y�l boyunca yapt��� gezilerden çekilen
foto�raflar�n yer ald��� sergide kat�l�mc�lar
ayn� zamanda gördükleri ve çektikleri
güzellikleri gidip göremeyenlerle
payla��yor. Sergi 14–21 May�s tarihleri
aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.

www.ckm.gen.tr
� Yıl Sonu Sergisi
Özel Marmara �lkö�retim Okulu Görsel
Sanatlar Bölümü ö�rencilerinin y�l
sonu sergisi 13-18 May�s tarihleri
aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir. “F�rçam�n
ucundad�r sevgi dolu dünyam” temal�
bu sergi, 27 duvar çal��mas�, 3
boyutlu çal��malar ve �övale i�lerinden
olu�uyor. www.ckm.gen.tr
� Merhaba Türkiye Resim Sergisi
K�sa bir süre önce ülkemize gelen,
tarihi ve tabiat güzelliklerine hayran
olarak, bunlar� tuvaline aktaran
Ukraynal� ressam Tetiana
Müsevito�lu’nun gözü ile Türkiye’ye
Merhaba Sergisi 14-24 May�s tarihleri

aras�nda Kad�köy Belediyesi CKM’de
görülebilir. www.ckm.gen.tr
� Cansen Ercan Resim Sergisi
Cansen Ercan’�n ki�isel resim sergisi 14
May�s–10 Haziran tarihleri aras�nda
K�z�ltoprak Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Tel: 0216 418 38 06
� Dilek Demirci Resim Sergisi
Dilek Demirci “Çocuklar, A�açlar ve
Burgaz Adas�” resimleriyle Ürün Sanat
Galerisi'nde. Sergi 14 May�s - 9 Haziran
tarihlerinde Ürün Sanat Galerisi'nde
izlenebilecek. www.urunart.com
� “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
� Yıl Sonu Sergisi
Kad�köy Belediyesi
�a�k�nbakkal E�itim ve Sosyal

Destek Merkezi Y�l Sonu
Sergisi 15 May�s’a kadar
Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.kadikoy.bel.tr
� Ö�rencilerden
mezuniyet sergisi
Marmara Üniversitesi
Atatürk E�itim Fakültesi Güzel
Sanatlar E�itimi Bölümü Resim-i�
E�itimi Anabilim Dal� 4. s�n�f
ö�rencileri 2011 y�l� mezuniyet
sergisi açt�. Göztepe
Kampüsü’ndeki sergi
31 May�s’a dek görülebilir. 

� Güzel Sanatlar Liseleri Do�u�
Üniversitesi’nde bulu�uyor!
Çanakkale, Edirne, K�rklareli, �stanbul,
�zmir ve Kocaeli’deki Güzel Sanatlar
Liseleri ö�rencilerinin ürünleri Do�u�
Üniversitesi Sanat Galerisi’nde
sergilenecek. Kad�köy Hasanpa�a’da
bulunan üniversitenin sergi salonunda
devam eden sergi 27 May�s’a kadar
görülebilir.

� “Hayallere Uçmak” Resim Sergisi
Elvan Kolçak Öksüm Resim Atölyesi
Çocuk Ressamlar Grubunun  “Hayallere
Uçmak” konulu resim sergisi 22 May�s’a
dek Sabiha Gökçen Havaliman�- Giden
Kat�, �ç Hatlar Sergi Alan�nda gezilebilir. 
� Bilginer Bölükba�ı Resim Sergisi
Bilginer Bölükba�� ve Bilgihan
Kahyal�o�lu Resim Sergisi, Esin Sanat
Galerisi’nde aç�ld�. Sergi, 16 May�s’a
kadar görülebilir. Esin Sanat Galerisi,
Moda Bostan� Sokak, Konak Apt. No: 42
Moda’da. 
� I�ıl Dural Resim Sergisi
I��l Dural’�n resim sergisi 6–19 May�s

tarihleri aras�nda Caddebostan Dü�
Yolcusu Sanat Dura��’nda görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com

� FOTO�RAF
GÖSTER�S�
� Muammer Yanmaz
Muammer Yanmaz, 17 May�s Sal�
ak�am� PhotoWorld Foto�raf Merkezi’nin
konu�u olacak. Yanmaz’�n, 1986 – 2011
y�llar� aras�nda çekmi� oldu�u
foto�raflardan olu�an gösterisi ve
ard�ndan yapaca�� keyifli söyle�iye tüm
foto�rafseverler davetli. Ücretsiz olarak
gerçekle�en etkinli�in ba�lama saati
19.30.
www.photoworldfotografmerkezi.com
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB‹

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

Dün ya da her y�l 10-16 Ma y�s haf ta s� En -
gel li Haf ta s� ola rak kut la n� yor. �s ta tis tik -
le re gö re Tür ki ye’de 8.5 mil yon en gel li

var. Bir ba� ka de yi� le Tür ki ye’de her 8 ki �i den
bi ri en gel li. Y�l lar ca ih mal edi len prob lem le ri
de bir o ka dar önem li. B� ra k�n i�, sos yal gü ven -
lik, e�i tim gi bi me se le le ri, bu in san la r�n bir ço �u
ka p� dan d� �a r� bi le ç� ka m� yor. Çün kü ka mu sal
alan la r�n, b�rak�n en gel li leri, ya� l� ve ço cuk lu
in san lar için bi le uy gun ol ma d� �� bi li ni yor. En -
gel li ler bü tün bu so run lar la bir lik te kut lu yor En -
gel li ler Haf ta s�'n�. Y�l da bir kez bir haf ta da ol -
sa ha t�r lan ma n�n mut lu lu �u nu ya �ar ken 7 gün
için de ses le ri ni ola bil di �in ce du yur ma ya ça l�� -

ma n�n te la �� n� ya �� yor lar. Ka d� köy'de ya �a yan
fi zik sel en gel li ler ise di �er böl ge ler de ya �a yan -
lar dan bi raz da ha �ans l�. Çün kü Ka d� köy Be le -
di ye si, 2002 y� l�n dan be ri, en gel siz eri �im pro -
je si ni tüm il çe de uy gu la ma ya ge çir di. Böy le ce
ba� ta Fen �� le ri Mü dür lü �ü ve Kül tür ve Sos yal
�� ler Mü dür lü �ü ol mak üze re Be le di ye bün ye -
sin de fa ali yet gös te ren bü tün bi rim ler en gel siz
eri �i mi Ka d� köy'de ha ya ta ge çir mek için ele le
ver di. Ça l�� ma lar tüm h� z�y la sü rü yor.

Ka d� köy Ha san pa �a’da bu lu nan Tür ki -
ye Sa kat lar Der ne �i Ana do lu Ya ka s� �u be si
de Ka d� köy Be le di ye si ile bir lik te en gel li ler
için fa ali yet yü rü tü yor. Der nek bü ro sun da
zi ya ret et ti �i miz Ba� kan Ve dat Os ma no� lu
ile en gel li le rin so run la r� n� ve çö züm yol la r� -
n� ko nu� tuk. 

● Tür ki ye Sa kat lar Der ne �i Ana do lu
Ya ka s� �u be si ne za man ku rul du ve bu gü -
ne ka dar ne ler yap t�?

1994 y� l�n da Ka d� köy’de ku rul du. Bu -
gü ne ka dar, Ata �e hir, �çe ren köy, Sah ra y� ce -

did ve Ku yu ba ��’nda fa ali yet gös ter dik ten
son ra �im di Ka d� köy Ha san pa �a Ma hal le -
si’nde hiz met le ri ne de vam edi yor.

Tür ki ye Sa kat lar Der ne �i’nin ku ru lu �u
1950’le re da ya n� yor. Cer rah pa �a T�p Fa kül -
te si’nde Felç li ler Der ne �i ola rak ku ru lu yor,
1960 y� l�n da ka mu ya ya rar l� l�k bel ge si ala -
rak Ba kan lar Ku ru lu ka ra r�y la Tür ki ye Sa -
kat lar Der ne �i ola rak hiz met le ri ne de vam
edi yor. TSD’nin en önem li mis yo nu, ül ke -
miz de ya �a yan en gel li le rin ya �am stan dart -
la r� n�n iyi le� ti ril me si. Ül ke ge ne lin de 67 �u -
be si var. Bu lun du �u yer ler de ki en gel li le rin
so run la r� n�n çö zü mü ko nu sun da yar d�m c�
olu yor. En ba� ta da n�� man l�k gö re vi ni ye ri -
ne ge ti ri yor. En gel li le ri, hak la r� ko nu sun da

bil gi len di ri yor, ku rum lar ara s� ile ti �i mi sa� -
l� yor, so run lar ko nu sun da mül ki amir ler
des te �iy le çö zü me yar d�m c� olu yor.

Biz as l�n da Ka d� köy �u be si’y dik an cak
Üm ra ni ye �u be si ka pa n�n ca Ana do lu Ya ka -
s� �u be si ol duk. Be le di ye Ba� ka n� m�z Sa y�n
Se la mi Öz türk de bi zim onur sal ba� ka n� m�z.
Ba� ka n� m� z�n da güç lü des te �iy le Ka d� -
köy’de en gel li le rin bir çok so ru nu çö zü me
ka vu� tu. Av ru pa des tek li bir çok pro je yi bir -
lik te ha ya ta ge çir dik. En gel siz-�� pro je si de -
vam edi yor. �u an da da TSD Ana do lu Ya -
ka s� �u be si ola rak “En gel li le rin Mes le ki Re -
ha bi li tas yo nu” pro je si ni, Ka d� köy Be le di ye -
si ve Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü
ile bir lik te Av ru pa Bir li �i’ne sun duk. �� te bu
ne den ler le der ne �i mi zin Ka d� köy’de ol ma s�
bü yük avan taj.

● En gel li le rin der ne �e il gi si na s�l?
Ana do lu ya ka s�n da üye sa y� s� ne du rum -
da?

Ma ale sef ye ter li de �il. Ana do lu ya ka s� -

na bak t� �� m�z da 5 bi ne va ran en gel li ol ma s� -
na ra� men bi zim 960 üye miz var. Ben 10
y�l d�r bu ca mi ada hiz met ve ri yo rum ama ha -
la kal d� r�m lar ko nu sun da dert ya n� yo ruz, ha -
la mi ma ri ko nu lar da, ula ��m ve eri �im de so -
run lar ya �� yo ruz. Bu ko nu da bir bi linç ge li� -
me di. Hâl bu ki çö zü mü çok ko lay. Bir ta k�m
ya sal dü zen le me ler le çö zü le bi le cek so run lar
ama ya p�l m� yor. 

● Ne den ya p�l m� yor pe ki?
Çün kü de net le me me ka niz ma s� yok.

Ku rum lar ta ra f�n dan ge rek li du yar l� l�k gös -
te ril mi yor. Ben ay n� za man da Ka d� köy Kent
Kon se yi En gel li Mec li si Ba� ka n� y�m. Ül ke -
miz de ki ge nel du yar s�z l� �a bak t� �� m�z za -
man Es ki �e hir Bü yük �e hir Be le di ye si ve
Ka d� köy Be le di ye si bu ko nu da ör nek ku ru -
lu� lar ger çek ten. �s tan bul’da sos yal dev let
an la y� ��y la sos yal be le di ye ci lik hiz me ti ve -
ren en iyi be le di ye bi ze gö re. De net le me
me ka niz ma s� ça l�� t� �� za man ina n�n so run
di ye bir �ey kal m� yor or ta da.

■ EN GEL L� LER ÖZ GÜR CE
SO KA �A ÇIK MA LI

● Ka d� köy’de en gel li le rin ya �a d� �� en
önem li so run lar ne ler?

Ge nel an lam da en gel li le rin ya �am stan -
dart la r� ko nu sun da mi ma ri so run lar bi rin ci
s� ra da yer al� yor. Ha la “ben d� �a r� ç� ka m� yo -
rum, apart ma n�m da dü ze nek yok, asan sör
yok, kar ga tu lum ba ev den ç� kar t� l� yo rum
bun dan nef ret et ti �im için de y�l lar d�r ev den
ç�k m� yo rum” gi bi so run la r�n ak ta r�l d� �� te le -
fon lar al� yo ruz. Apart man la r�n gi ri� le ri en -
gel li le re uy gun de �il, kal d� r�m lar yi ne öy le.
Ge li� mi� ül ke ler de en gel li ba ��m s�z ya �am
ko �ul la r� na sa hip. Re fa ka ta ih ti yaç duy ma -
dan gün lük ih ti ya c� n� kar �� la ya bi li yor, so -
kak ta ra hat ça ge ze bi li yor, ça l� ��p pa ra ka za -
na bi li yor. Bun lar bi zim ül ke miz de ha la ha -
yal ma ale sef. 

● TSD bu nun de �i� me si için ne ler ya -
p� yor?

Biz Tür ki ye Sa kat lar Der ne �i ola rak ül -
ke de en gel li ler ko nu sun da do� ru la r� söy le -
yen iti ci güç bir si vil top lum ku ru lu �u yuz.
Ül ke de 4 bi nin üze rin de fa ali yet gös te ren
der nek, va k�f var. An cak TSD’yi ay r� bir
yer de tu tar lar çün kü so kak ta da mü ca de le
ve rir, en ge li ne ra� men…

“Biz va r�z bu ül ke de, ya �� yo ruz, gör -
mek zo run da s� n�z” di yo ruz, “Ya r�n siz de
en gel li ola bi lir si niz” di yo ruz. Her sa� l�k l�
bi rey po tan si yel en gel li ada y� d�r. Her ke sin
bu bi linç te ol ma s� ge re ki yor. Si vil top lum
ku ru lu� la r� na üye ol ma l�, de net le me yap ma -
l� lar. Her va tan da� ör güt len me li, sor gu la ma -
l�, de net le me li. 

● Pe ki Der nek en gel li le ri ev den ç� kar -
ma y�, hak la r� için so kak la ra dök me yi ba �a -
ra bi li yor mu?

Ma ale sef… Za ten ge ne le bak t� �� n�z da
da Tür ki ye’de in san la r�n çok az bir ke si mi
hak la r� için so ka �a ç� k� yor, en gel li ler için bu
2–3 kat da ha az. Çün kü bi zim için ev den
ç�k mak da, so kak ta yü rü mek de, ara ca inip
bin mek de her �ey ba� l� ba �� na bü yük bir so -
run.

Biz, sos yal dev let an la y� ��y la bu mü ca -
de le yi ve ri yo ruz. En gel li le ri mi ze te ker lek li
san dal ye al mak de �il as l�n da bi zim i�i miz.
Biz bü tün ener ji mi zi, der nek ki ra m� z�, fa tu -
ra la r� n� öde mek için har ca ma ma l� y�z. Biz
STK ola rak so run la r� ra por edip yö ne ten le ri
bil gi len di re rek, çö züm yol la r� bul ma ve ha -
ya t� da ha iyi ya r�n la ra ta �� ma mü ca de le si
için de ol ma l� y�z. Fa kat az ön ce be lirt ti �im
so run lar la u� ra� mak tan, as li gö rev le ri mi ze
ye ter li ener ji yi har ca ya m� yo ruz. 

Tür ki ye Sa kat lar Der ne �i bir ha yat oku -
lu dur. �n san la r�n ya �a m� an la ma la r� için ge -
lip bu ra la r� gör me le ri la z�m. Bu in san la r�n
ya �am mü ca de le le ri ne ta n�k ol ma la r� ge rek.
Ha yat her �e ye ra� men çok gü zel, önem li
olan en ge le bak mak s� z�n ba �a r� y� ya ka la -
mak t�r. Bu na des tek ol mak la z�m.

● 1 Ma y�s’ta Tak sim ala n� na da ç�k t� -
n�z de �il mi?

Ta bi i, D�SK’in önün de pan kar t� m�z la
yü rü dük. Bir elin par mak la r� ka dar d�k ama
bi zim için çok önem liy di. �lk kez 1 Ma y�s’a
ka t�l d�k ve ta lep le ri mi zi hay k�r d�k. Biz ha -
ya t�n her ala n�n da va r�z.

■ AC� LEN EN GEL L� BA KAN LI �I
KU RUL MA LI

● So mut ta lep le ri niz ne ler?

Sos yal dev le tin ku rum la r�y la, en gel li si -
ne, ya� l� s� na, yok su lu na yar d�m eden sis te -
mi nin ha ya ta geç me zi la z�m. Sos yal hiz met -
le rin ken di ba �� na bir ba kan l�k la in san la ra
ula� ma s� ge re ki yor. Bu nun için de aci len
En gel li Ba kan l� ��’n�n ku rul ma s� ge re ki yor.
Çün kü �u an sis tem siz li �in ge tir di �i bir ka -
os var. Ör ne �in en gel li ler için bir çok ka nal -
dan yar d�m top la n� yor an cak bun lar ne re ye
gi di yor, do� ru �e kil de kul la n� l� yor mu bil -
mi yo ruz. Bu ül ke de ma ale sef bir çok sö mü -
rü ol du �u gi bi en gel li sö mü rü sü de çok yay -
g�n. Do la y� s�y la bu kao sa son ve ril me si için
va tan da ��n bir te le fon la so ru nu nun çö zül dü -
�ü bir Ba �an l� k’a ih ti ya c� m�z var. Se çim za -
ma n� va at ler ve rip biz den oy is ti yor lar ama
aka bin de bi zi unu tu yor lar.

● �u an da da bir se çim dö ne mi ya �� yo -
ruz. Par ti le rin tü zük le rin de en gel li ler le il -
gi li ça l�� ma lar var m�?

Evet, var ama bun la r�n ne ka da r� n�n ha -
ya ta ge çi ril di �i önem li. Biz de ki si ya si par ti -
ler de par ti içi de mok ra si bi le çok az. Ka d�n
ko ta s�, en gel li ko ta s� ha la çok ek sik. Ge li� -
mi� ül ke ler de en gel li ba kan bi le var. Do la y� -
s�y la in san hak la r� çer çe ve sin de bak t� �� n�z
za man en gel li ye f�r sat e�it li �i ta n� ya rak üre -
ti min için de ol ma s� n� sa� la mak ge re ki yor.
Her par ti nin, si ya si dü �ün ce si ne olur sa ol -
sun, bu i�e ive di lik le el at ma s� la z�m. Bi zim
12 Ha zi ran’dan son ra ik ti da ra ge le cek par ti -
den ön ce lik li ta le bi miz En gel li Ba kan l� -

��’n�n ku rul ma s�. Biz TSD ola rak her tür lü
des te �i ver me ye ha z� r�z.

● Tür ki ye, BM En gel li Hak la r� Söz -
le� me si’ni 2008 y� l�n da im za la d�. Ara dan
ge çen üç y�l da bu söz le� me nin ge rek le ri ye -
ri ne ge ti ril di mi?

Söz le� me nin ge rek le ri ha la ye ri ne ge ti -
ril mi� de �il. Biz Der nek ola rak BM söz le� -
me si ne kar �� göl ge ra por lar da ha z�r l� yo ruz.
En gel li Hak la r� Ko mis yo nu ola rak Tür ki -
ye’de ki bir çok si vil top lum ör gü tüy le bir lik -
te ya p�l ma s� ge re ken ler ko nu sun da ra por lar
ha z�r l� yo ruz, yet ki li mer ci le re su nu yo ruz.
Bu ko nu da da Ka d� köy Be le di ye si bir ör nek.
En gel li Da n�� ma ve Da ya n�� ma Mer ke zi
çok gü zel i� ler ya p� yor, bu tür mer kez le rin
her yer de ol ma s� ge re ki yor. �n san lar da da bu
bi lin ci olu� tur mak la z�m. Ör ne �in Be le di ye,
apart man gi ri �i ne ram pa ya p�l ma s� n� ta lep
eden en gel li ar ka da� la r� m� z�n bu is te �i ni he -
men dik ka te al� yor an cak apart man da ki di -
�er sa� l�k l� bi rey ler bu na kar �� ç� ka bi li yor -
lar. �u an  bu ne den le de vam eden bir çok da -
va var. Bu du yar s�z l�k da biz le ri üzü yor ta -
bi. Bu nok ta da tek rar al t� n� çiz mek is te rim;
“Bir gün siz de en gel li ola bi lir si niz!”

TSD Ana do lu Ya ka s� �u be si
Ha san pa �a Mah. Sö �üt lü çe� me Cad.

De ri ci Zey nel Sok. No: 16/1 Ka d� köy
Tel&Faks: 0216 336 11 32 
www.tsd.org.tr
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ir kaç gün ön ce bir ar ka da ��m te le fon et ti.
Se sin de ki do nuk luk ve dur gun luk tan bir  s� -
k�n t� s� ol du �u he men his se di li yor du. Ne de -
ni ni sor dum. “Hiç sor ma, ka fam kar ma ka r� -

��k, hu zu rum yok, son gi ri� ti �im i� hiç iyi git mi -
yor” de di. Ak �am bu lu� tuk; an la d�m ki iyi git me -
yen yal n�z ca i�i de �il di. Ço cuk la r�y la, e�iy le ve or -
ta ��y la da iyi git me yen �ey ler var d�. Olay la r� an la -
t�r ken bi ri ni b� ra k�p di �e ri ne ba� l� yor, son ra ni çin
bu ko nu ya ba� la d� �� n� unu tu yor, “Ben ne den bu -
nu an lat ma ya ba� la d�m, ne re den ne re ye gel dik?”
di ye so ru yor du. Zan net ti �im den da ha kö tü du -
rum day d�. Te sel li et me ye ça l�� t�m. Bir an için dü -
�ün düm, mut lu ola bil me si için Al lah ona o ka dar
çok �ey ver mi� ti ki… Yurt d� ��n da mü hen dis lik
e�i ti mi yap m�� t�. Dün ya lar gü ze li, çok iyi duy gu lu,
ken di ni tüm ya �a m� bo yun ca des tek le yen bir e�i
var d�. Ço cuk la r� ai le ye çok ba� l�, çok ba �a r� l� ve
�ü kür ler ol sun sa� l�k l�y d�. Her ar zu su na ye te cek
ve her za ra r� n� kar �� la ya bi le cek ka dar bü yük bir
ser ve te ve gay ri men kul le re sa hip ti. Or ta �� ile ar -
ka da� l�k la r� ise 40 y� l� a� k�n d�. Bun la r� ona an lat -
t�m. �n sa n�n her za man ka za na ma ya ca �� n�, za ra -
r�n önem li bir uya ran ola rak ka bul edil me si ve ona
gö re de �er len di ril me si ge rek ti �i ni söy le dim.  

Ye ni yap t� �� gi ri �im de is te di �i so nu cu ala ma -
mak mo ra li ni çok boz mu� tu. Ken di ni sor gu lu yor,
or ta �� n� yar g� l� yor, ba �a r� s�z l�k için ne den ler ar� -
yor, sü rek li Türk ve dün ya pi ya sa la r�n da ki ko �ul -
la r� suç lu yor du. Ger çek ten ka fa s� kar ma ka r� ��k t�.
Bu ka r� ��k l� ��n yan s� d� �� ilk yer ise evi, ya ni e�i ve
ço cuk la r�y d�.

Bir in sa n�n ka fa s� ka r�� t� m�, her �e yi bir den
ka r� ��r. Zi hin sel ba r� �� bo zu lur, ar d�n dan ruh sal
so run lar or ta ya ç�k ma ya ba� lar. Mad di, ma ne vi
da �� n�k l�k tüm bün ye yi sa rar. Be de ni miz, zih ni miz
nor mal ko �ul lar al t�n da dün ya sal so run la ra da ya -
na bi le cek, çö züm ler üre te bi le cek bir ya p� da ve
et kin lik te dir. Ama in san la r�n ço �u nor mal ko �ul lar
al t�n da ya �a m� yor lar. Ör ne �in yu ka r� da an lat t� ��m
ar ka da ��m, ben ce son gi ri �i me ba� la ma ma l�y d�.
Ya �� 65’e gel mi� ti. �� çok ye ni bir tek no lo ji ge rek -
ti ri yor du ve o bu tek no lo ji ye ya ban c�y d�. Zor ve
mü ca de le is te yen bir gi ri �im di; her iki or ta ��n da
per for man s� bu na yet mi yor du. Ken di le ri ge ri çe -
kil se ler genç mü dür ler ve ço cuk lar bel ki çok da -
ha ba �a r� l� ola cak lar d� ama di rek si yo nu da bir tür -
lü el den b� rak m� yor lar d�. 

H�rs, inat, ba �a r� ar zu su, ken di ni genç ve güç -
lü gör me duy gu su ve ben zer ne den ler in san la r�
nor mal ko �ul la ra uy gun ya �a mak tan uzak la� t� r�r.
O za man in san la r�n ruh sal den ge si ve hu zu ru bo -
zu lur. Yal n�z o ar ka da ��m de �il her in san nor mal
ko �ul la r�n d� �� na ç� k�n ca so run lar la kar �� la ��r. Kre -
di kar t�y la ge li rin den faz la borç la nan lar, ev liy ken
ba� ka in sa na a��k olan lar, k� sa yol dan kö �e dön -
me ye ça l� �an lar, ba �a r� y� ya lan da, do lan da ara -
yan lar, kü çü cük so run la r� bü yü tüp için de kay bo -
lan lar, ya ni nor mal ko �ul lar al t�n da ya �a mak tan
uzak la �an tüm in san lar, de �i �ik �e kil ler de ken di -
le ri ni ay n� s� k�n t� la r�n için de bu lur lar. 

Ha yat hep düm düz, en gel siz ak maz ve dai ma
yük sek le re t�r man maz.  �ni� le ri de, ç� k�� la r� da
var d�r. Her ç� k� �a se vin mek, her ini �e üzül mek in -
sa n� sü rek li ger gin tu tar, çok yo rar, zi hin sel ve
ruh sal den ge yi bo zar. Önem li olan ka zan c� da,
za ra r� da, yen gi yi de, ye nil gi yi de, iyi yi de, kö tü yü
de, s� ca �� da, so �u �u da, ge ce yi de, gün dü zü de
ya �a m�n nor mal ak� �� ola rak kar �� la ya bil mek tir.   

Bir bü yük us ta, an�m sa ya bil di �im ka da r�y la
�öy le de mi� ti: “Tan r�m ba na da ya na bi le ce �im
zor luk lar ver ki kal bim uya na bil sin.” Kar �� la� t� �� -
m�z her so run Al lah ta ra f�n dan bi ze bil me di �i miz
�ey le ri ö� ret mek, kal bi mi zi uyan d�r mak ve de ne -
yim ka zan d�r mak için gön de ri lir. Her zor lu �un bi -
ze bir �ey ler ö� ret ti �i nin bi lin ci için de olur sak so -
run la ra ta k�l maz, ya �a m�n ger çek zen gin li �i ne,
ve rim li li �i ne ve se vin ci ne ula �� r�z. 

Kar �� la� t� �� n�z her zor lu �u mut la ka ye nil me si
ge re ken bir dü� man gi bi gör me yi niz. Zor luk la r�
ol duk la r� gi bi ka bul len me ye; ne den gel dik le ri ni,
ne ler ö� ret mek is te dik le ri ni dü �ün me ye ve hik -
met le ri ne ula� ma ya ça l� �� n�z. Ya �a m� n� z� bir sa -
va� mey da n� ha li ne ge tir me yi niz. Zih ni ni zi kal bi -
niz le den ge le yip iç sel ba r� �a ula �� n�z ve hu zur
için de ya �a y� n�z.
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu Yakası �ubesi Ba�kanı Vedat Osmano�lu, engellilerin temel sorunlarının hala
çözülemedi�ine dikkat çekiyor. Kadıköy’de ya�ayan engellilerin birçok yönden avantajlı oldu�unu söyleyen

Osmano�lu, engellilerin hakları için soka�a çıkması, ‘biz varız’ demesi gerekti�ini belirtiyor ve ekliyor: “Her sa�lıklı
birey potansiyel engelli adayıdır. Bu nedenle her vatanda� örgütlenmeli, sorgulamalı, denetlemeli.” Osmano�lu’nun

12 Haziran’da iktidara gelecek siyasi partiden de bir iste�i var: Acilen Engelli Bakanlı�ı’nın kurulması. 

Bir gün siz de ENGELLi
olabilirsiniz!

Türkiye Sakatlar Derne�i
Anadolu Yakası �ubesi

Ba�kanı Vedat Osmano�lu

En gel li ler için Ta kı Ta sa rı mı Kur su baş lı yor
KADIKÖY Belediyesi

Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi
bünyesinde faaliyet

gösteren Engelsiz �� ve
�stihdam Merkezi, 2005

y�l�ndan bu yana
engellilerin istihdam�na

yönelik çal��malar
yürütüyor. Merkez, do�rudan

istihdama yönelik yürüttü�ü
çal��malar�n yan�nda mesleki e�itime

yönelik kurslar da düzenliyor. Bugüne
kadar Ofis Yönetimi, Temel Bilgisayar

E�itimi, Muhasebeli Bilgisayar
E�itimi, Grafik Tasar�m E�itimi, Galo�
Üretimi E�itimi, Çorap Örme E�itimi,

Özgeçmi� Haz�rlama ve �leti�im
Teknikleri E�itimi, Kuaförlük E�itimi
vermi� olan Engelsiz �� ve �stihdam
Merkezi bu kurslara yeni bir ba�l�k

daha ekleyerek Tak� Tasar�m
Kursu’nu ba�lat�yor. Tak� Tasar�m

Kursu ile engellilerin ürettikleri ürünleri

satarak hem gelir elde
etmeleri, hem de haftan�n
belli günleri bir araya
gelerek birlikte zaman
geçirmeleri hedefleniyor.
A��rl�kl� olarak görme
engelliler için planlanan
kursa talepler
do�rultusunda di�er

engelli gruplar�ndan da kat�l�mc�
al�nacak. Kursa kat�lmak isteyen
engellilerin Merkez’le ileti�ime
geçerek kay�t yapt�rmalar� gerekiyor.
Tak� Tasar�m Kursu, Engelsiz-�� ve
�stihdam Merkezi E�itim Biriminde,
her hafta Per�embe günleri 10.00 ile
12.00 saatleri aras�nda
gerçekle�tirilecek. 
Ba�vurular için: Engelsiz-�� ve
�stihdam Merkezi
Telefon: 0 216 338 24 14 
0 216 338 88 84
Elektronik Posta:
engelsizis@kadikoy.bel.tr

Engelsiz �� ve
�stihdam

Merkezi’nde her
hafta per�embe

günleri Takı
Tasarımı Kursu
düzenleniyor.

En gel li ler le em pa ti kur du lar
Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve Sos yal �� ler

Mü dür lü �ü’ne ba� l� En gel li Da n�� ma
ve Da ya n�� ma Mer ke zi, 10-16 Ma y�s

En gel li Haf ta s� ne de niy le bir di zi et kin lik dü -
zen le di. Et kin lik le rin il ki 10 Ma y�s Sa l� gü nü
Sü rey ya Ope ra s� önün de ku ru lan ‘Em pa ti Sah -
ne si’nde ger çek le� ti. ‘Em pa ti Sah ne si’
kap sa m�n da fi zik sel, gör me, i�it me
ve zi hin sel en gel li ki �i le rin ya �a -
d�k la r� zor luk la r�, en gel li ol -
ma yan ki �i le rin ya �a rak an la -
ma la r� için dört ta ne em pa ti
ça l�� ma s� ya p�l d�. Bu ça l�� -
ma lar çer çe ve sin de fi zik -
sel ve gör me en ge li par -
ku ru ha z�r lan d�. Hiç bir
en geli ol ma yan ki �i ler -
den te ker lekli san dal ye
ile par ku ru ç�k ma la r� ve
göz le ri ba� l� bir �e kil de
de par kur da yü rü me le ri is -
ten di. ��it me ça l�� ma s�n da
ise ki �i le rin eli ne ara la r�n da
bo� luk olan bir me tin ve ril di.
Ki �i ler den vi de odan du dak
oku ma yön te mi ile bo� luk la r�
dol dur ma la r� be lir til di. Zi hin sel
en gel li ki �i le rin ya �a d�k la r� zor lu �u
an la ya bil mek ama c�y la da
an lam s�z bir met nin okun ma s� is ten di. A�a ma -
la r� ge çen va tan da� la ra, üze rin de ''Far k�n da y�m''

ya zan bir ro zet ve ril di. Bu dört a�a ma dan ge çen
va tan da� la r�n or tak gö rü �ü ise �u �e kil de: “Bi -
zim gi bi en ge li ol ma yan ki �i le rin, en gel li le rin
gün lük ya �am da ya �a d�k la r� zor luk la r� an la ya -
bil me si için çok iyi dü �ü nül mü� bir ça l�� ma.
Te kerlek li san dal ye ile so kak ta yü rü mek ya da

gör me den bir ha ya t� sür dü re bil mek çok
zor mu� onu an la d�k. Bu ça l�� ma en gel -

li le re kar �� da ha du yar l� ol ma m� za
kat k� sa� la ya cak.” 

■ “AMAÇ FAR KIN DA LIK
YA RAT MAK”

‘’Em pa ti Sah ne si’ni e�i
Sev gi Öz türk ile zi ya ret eden
Ka d� köy Be le di ye si Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk, e�i ile bir -
lik te ha z�r lan m�� olan par -
kur la r� ba �a r� l� bir �e kil de
ge çip, far k�n da y�m ro ze ti ni
tak t� lar. “Ya p� lan bu ça l�� -
ma müt hi� bir em pa ti yön te -
mi” di yen Ba� kan Se la mi

Öz türk, en gel li le rin i� ta le bi ne
kar �� l�k, “Siz le ri i�e yer le� ti re -

ce �iz” sö zü nü ver di. Kül tür ve
Sos yal �� ler Mü dü rü Tü lin Er gü -

ner de “Bu ça l�� ma ile  ha yat ta en -
gel li ola rak ya �a m� n�n ne ka dar zor ol -

du �u nu gös ter me yi amaç la d�k. En gel li ol -
ma yan ki �i le rin en gel li le rin far k� na var ma -
la r� n� is te dik” de di.
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Merhaba Lezzet yolcular�... Yaz bir türlü
gelemeyecek derken, nihayet bahar �l�k

yüzünü yava� yava� göstermeye ba�lad�..
Bahar mevsimi do�an�n uyan��� demektir.
Tüm  güzelliklerini  cömertçe sergiler bizler

için. Tabii bizler de do�an�n bir parças�
oldu�umuzdan;  yenileniriz baharla

birlikte.. �çimiz içimize s��maz... K�rlara
ç�kmak dola�mak papatya

toplamak,saçlar�m�za papatyalardan taçlar
yapmak  gelir içimizden yani çocukla��r�z
adeta... �ehrin içi de güzelle�ir baharda...

Yol kenarlar�ndaki a�açlar ye�erir,
ne�elenir caddeler.. Vitrinler bile c�v�l
c�v�ld�r... Vitrin bakanlar ço�alm�� ve
kabanlar mantolar at�lm�� daha bir
hafiflenmi�tir... Böyle �l�k bir bahar

gününde, sanki tiyatro seyreder gibi hem
yürüyor hem de etraf�m� inceliyorum..
Kad�köy'ün yeni yerle�im yeri say�lan
�nönü Caddesi'ndeyim... Ne kadar da
çabuk geli�ti bu cadde.. Dükkanlar,

cafeler, bankalar sanki yüzy�ld�r
buradalarm�� gibi... Düzenli geni� bir

bulvar...
Caddeyi yukar� do�ru yürürken sol tarafta
mütevaz�  tertemiz  bir  restoran dikkatimi

çekti. ONUR �SKENDER... Caddeye
konmu� bir mola gibi sanki... Önde otuz
masal�k bir bahçesi olan, iç salonu 80
ki�ilik yani büyük say�lan �irin bir yer...
Me�hur Sad�k Ustan�n yeri oldu�unu
sonradan ö�rendi�im bu �irin yere

girdim... 1994 y�l�ndan beri hizmet veren

bu mekana �imdiye kadar gelmedi�ime
pi�man oldum... Sad�k Ustay� ben eskiden

beri tan�r�m. ��inin a���� bir usta... Taa
1976 senesinde �stanbul'a gelmi�. Çe�itli
mekanlarda özellikle de Caddebostan'da

iskender üzerine ünlenmi� bir restorantta
y�llarca çal��arak ustala�m�� bir isim. 1987

y�l�nda Osmana�a mahallesinde kendi
yerini açan ustam�z, 17 y�ld�r da �nönü

caddesinde hizmet veriyor. Bir �ubesini
de Antalya Konyaalt�'nda açan Onur

�skender, y�llar�n tecrübesiyle kendinden
emin olarak iskender ve döner denince
tek adres biziz diyor.. Onur �skenderin

sahibi Sad�k Ünal, çekirdekten yeti�mi�,
komilikten mutfa��n her kademesinde

pi�erek bu yerlere gelmi� bir isim. Sanki
hep ayn� �ekilde bahsediyorum gibi

olacak ama  benim dikkatimi çeken �ey,
i�inde ba�ar�y� yakalam�� isimlerin, hepsi
çekirdekten yeti�me  ve i�inin ba��nda
daima bulunan insanlar..Sad�k bey de

öyle... Etin al�m�ndan malzeme seçimine,
peçetesinden pul biberine kadar her türlü

detayla bizzat ilgileniyor... E�i ve
çocuklar�yla birlikte bir aile �irketi

olu�turmu�, iddial� ve titiz bir �ekilde i�inin
ba��nda... Kesinlikle mü�teri -esnaf ili�kisi

yok, Sad�k ustan�n yak�n ilgisi sanki
evinizdeymi�siniz gibi rahatl�k sa�l�yor. Hiç

beklemeden her �ey k�vam�nda ve
tad�nda geliyor... �çli köfteler, ç�t�r

lahmacunlar, çi� köfteler, gavurda��
salatas�, tüm pide çe�itleri

past�rmal�s�ndan tutun sebzelisine kadar 6
-7 çe�it mevcut. Seçmekte

zorlan�yorsunuz, hepsi birbirinden nefis...
Döner ve et denince biraz seçici olmak

gerekiyor diye dü�ünenlerdenim. Eminim

hepimiz öyleyiz.. Fakat burada Sad�k usta
devreye giriyor." Bu i�e ba�lad���mdan
beri ben kulland���m tüm etleri hep ayn�
yerden, Afyon'dan Muhsuro�lu özel besi

kurumundan al�yorum. Kuzu
etlerimi Trakya K�v�rc�k

,malzemelerimin tümünü
Antep'ten al�yorum. Süt

ürünlerim Süta�'tan geliyor.
Tamam�n� gidip bizzat seçerek

al�r�m.." diyor. Gerçekten de
yedi�im patl�canl� kebap

muhte�emdi.. Gavurda��n�n bu kadar
bol cevizlisini biraz zor bulursunuz...

Patl�canl� kebap, kendi buhar�yla pi�mi�
patl�canlarla yap�lm��, tereya� gibi a��zda

da��l�yor, müthi� bir lezzet...

FISTIKLI KÜNEFE LEZZET�
"Türkiye'de ilk biz uygulad�k "dedi�i, içine
f�st�k doldurulan künefe yemede yan�nda
yat cinsinden... Ayr�ca Onur �skender'in

kendine has spesiyalleri de
mevcut.. Örne�in, küp �eklinde

haz�rlanan pidelerin üzerine
kaymakl� yo�urt dökülüyor.
Küçük parçac�klar halindeki

dönerin üzerine küp �eklindeki
patates domates ve tur�ular

dökülüyor, üzerine muhte�em
kokusuyla tereya�� gezdiriliyor.... Onur
�skender'in özel sosunu  ise ancak

mekana giderseniz tad�yorsunuz ve tarifini
alabiliyorsunuz. Sad�k bey, i�leri o�lu

Onur'a devretmi� durumda. Onur genç

beyniyle daha bir dinamizm kazand�rm��
mekana. Ancak Sad�k bey daima i�in
ba��nda gözlemci olarak, hatta zaman

zaman mutfa�a da girerek, "bensiz asla "
mesaj�n� veriyor.. Eh.. tabi bu da mü�teri
memnuniyeti olarak geri dönüyor.. Onur
�skender, özellikle han�mlar�n özel kabül
günlerinin de yap�labildi�i bir yer.. Böyle

bir portföyü de mevcut.. Bu günlerde özel
indirimleri de var tabii... Ayr�ca evlere ve
i�yerlerine servis yap�labiliyor... Fiyatlar

çok makul... Yedi�iniz her �eyin
dama��n�zda izi kal�yor.... Adres yak�n....
Hadi ne bekliyorsunuz.... Afiyet olsun....

LEZZETLE KALINIZ.....
Tel.: 0216 386 52 62 /359 95 43
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Yolculuk

S�NE-V�ZYON
● Kutsal Sava�çı
� Yönetmen: Scott Stewart

TokyoPop'a ait bir çizgi
romandan uyarlanacak olan
western-korku kar���m� filmin
senaryosunu Cory Goodman
yazd�... Yüzy�llar sonra tahrip
olmu� bir dünyada geçen film
insan �rk� ile vampirler aras�ndaki
sava�� anlatacak... Filmde ye�eni
vampirler taraf�ndan kaç�r�lan bir
papaz kiliseye kar�� gelecek.
Bettany filmde Vampirlere kar��
mücadele eden Papaz '�, Maggie
Q ise onun ekibindeki
sava�ç�lardan birini
canland�racak...
● KARTAL
� Yönetmen: Kevin Macdonald

M.S. 140 y�l�nda, efsanevi
Ninth sava�ç�lar�n�n �skoçya'da
kay�plara kar��mas�ndan yirmi y�l
sonra, genç bir komutan olan
Marcus Aquila, babas�n�n onurunu
kurtarmak için yola ç�kar.

Roma'dan ayr�lan Marcus
Aquila, Ninth lejyonunun
nerede ve neden
kayboldu�unu bulmak
amac�ndad�r, ama ayn�
zamanda emrindeki askerlerin
hayatlar�ndan da sorumludur.
Bu gizemi çözmesinde ona
esir Esca yard�m edecektir.
● HOP
� Yönetmen: Tim Hill

Animasyon ve "live action"
türlerinin bir harman� olan
e�lenceli filmde, i�siz güçsüz
tak�lan Fred (James Marsden)
ile yanl��l�kla yaralad��� ve
iyile�mesi için evine ald���
Paskalya Tav�an� (Russel
Brand) aras�nda geçen komik
olaylar anlat�l�yor. Fred
dünyan�n en kötü misafiri ile
mücadele ederken,
kahramanlar�n ikisi de
büyümenin ne demek oldu�unu
beraber ke�federler...
● KAR BEYAZ
� Yönetmen: Selim Güne�

Film, küçük bir çocu�un zorlu
ya�am�ndan bir günlük kesitle;

nerede ya�am varsa,
orada umut vard�r
sözünde kar��l���n� bulan
umudu, çocuklar�na tek
ba��na bakan genç bir
anne'nin mücadelesini
ve hapiste olan kocas�n�
bekleyi�le ifade edilen
a�k�n�, hapse girmi�
baba'n�n hasretini ve
ailesinin durumundan
dolay� duydu�u ac�y�,
tutkuyla bekleyen, terk
edilmek ve terk etmek
üzerine yo�un duygular
ya�ayan sevdi�inden
zorla ayr�lm�� genç bir
köylüyü, gurbete
çal��maya giden yaln�z
kalmaktan korkan fakat
yaln�z kalmamak için bir
çaba sarf etmeyen genç
adam�, ispiyonlad���
genç bir adam�n hapse
girmesi nedeniyle
suçsuz insanlar�n
ya�amak zorunda
kald��� durumdan
rahats�zl�k duyan bir

ihtiyar köylüyü ve bu insanlar�n
Hasan'la olan ili�kileriyle birlikte
olu�an pi�manl�klar� anlat�yor.
● BEASTLY
� Yönetmen: Daniel Barnz
� Oyuncular: Vanessa Hudgens,
Neil Patrick Harris,  Mary-kate
Olsen,  Alex Pettyfer,

Kyle, oldukça yak���kl� bir
gençtir. Zengin bir aileden gelen
Kyle, bulu�aca�� kad�n� yüz üstü
b�rak�r ve korkunç bir lanetin
h��m�na u�rar. Kyle, nefret etti�i
ne varsa, ona dönü�mü�tür. Art�k
çirkin ve insanlar�n yüzüne
bakmaktan korktuklar� bir
yarat�kt�r. Kyle bu kara büyüyü

bozmak ve eski haline dönebilmek
için gerekli �art� yerine
getirmelidir: Kyle'�n bir an önce
gerçek a�k� bulmas�
gerekmektedir...
● KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR
� Yönetmen: Guillaume Canet

Fransa'da gi�e rekorlar�n� altüst
ederek 2010 y�l�n�n en çok izlenen
filmi olan "Küçük Beyaz Yalanlar /
Little White Lies", Oscar ödüllü
Marion Cotillard'�n ba��n� çekti�i
büyük y�ld�zlardan olu�an bir
kadroyu bir araya getiriyor. 25
milyon dolar bütçeli filmin
yönetmenlik koltu�unda
Cotillard'�n e�i ünlü Frans�z aktör
ve yönetmen Guillaume Canet
oturuyor... Restoran sahibi Max ve
kar�s� Vero, her sene en yak�n
arkada�lar�n� yazl�k evlerine
ça��rarak sezon aç�l���n� beraber

yapmay� al��kanl�k haline
getirmi�lerdir. Ancak bu sene
Paris'ten ayr�lmadan hemen önce
arkada�lar� Ludo'nun ciddi bir
trafik kazas� geçirmesi, hepsini
derinden sarsar. Bu nedenle
tatilleri grup içinde itiraflar�n,
s�rlar�n ve suçluluk duygular�n�n
ortaya ç�kmas�na neden olur.
�li�kilerin, a�klar�n ve dostluklar�n
s�nand��� bu yaz tatili, hepsinin
hayat�n� de�i�tiren bir tecrübeye
dönü�ecektir.

● VALDEMAR’IN M�RASI
� Yönetmen: José Luis Alemán

Luisa Llorente, Victoria
zaman�nda Valdemara ait bir
binaya sahip olmak isteyen bina
vergilendirilmelerinde çal��an bir
uzmand�r. Ama Luisa birdenbire
ortadan kaybolur. �irketin ba�kan�
olan Maximilian Luisa'y� bulmak
için Nicholas Tramel isimli
bir dedektif ile anla��r.
Asl�nda bilmedikleri bir �ey
vard�r; ilk kaybolan Luisa
de�ildir...

V�ZYONDAYKEN
�ZLEY�N
● G��E MEMURU
� Yönetmen: Tolga
Karacelik

Gi�e Memuru,
babas�yla ayn� evde sessiz
sedas�z ya�ayan gi�e
memuru Kenan'�n
hikâyesi... Film Kenan'�n
evden servise, servisten
gi�eye, gi�eden servise,
servisten eve, yani bir
kutudan di�er kutuya
geçerek tüketti�i hayat�n�
anlat�yor... Kenan,
hayat�n�n monotonlu�una
gi�esinde kendi kendine
konu�arak direnmekte ve
o kutunun içinde yaratt���
dünyas�nda bir yandan da

ekibin en ba�ar�l� personeli olarak
dikkat çekmektedir. Ancak bir gün
Afar'a sürgün edilir. Kom�unun
k�z� Nurgül bir yandan, gi�esinden
her gün ayn� saatte geçen güzel
kad�n bir yandan, Kenan'�n
kutulara bölünmü� hayat� kah
güldürüp kah a�latarak 6 May�s'ta
seyirciyle bulu�acak...

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

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com

Kendine has bir mekan: ONUR iSKENDER
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a� da�, ce sur, ak�l l� bir Türk ka d� n�; öm rü nü cü -
zam (lep ra) ile sa va� ma ya ada y�p, Tür ki ye’de
cüz za m� yok eden bir dok tor; eli ni oku mak is -
te yip de oku ya ma yan ço cuk la ra, özel lik le de

oku tul ma yan k�z ço cuk la r� na uzat m�� bir e�i tim gö nül -
lü sü. Ay �e Ku lin’in “Tür kan, Tek ve Tek Ba �� na” ad l� ro -
ma n�n dan, �pek Ka d� lar Al t� ner ta ra f�n dan oyun la� t� r� lan
ti yat ro oyu nu na ad� n� ver di �i gi bi bir “I�IK YOL CU SU”,
hat ta yar d�m eli ni uzat t� �� bir çok la r� için ��� ��n ta ken di -
si…  Tür kan Say lan!

18 Ma y�s 2009 ta ri hin de kay bet ti �i miz Tür kan Say -
lan’�n ikin ci ölüm y�l dö nü mü bu haf ta ya rast la m�� ken,
Say lan’�n in san la ra hiz met le ge çen ha ya t� na k� sa c�k da
ol sa bir ba k�� ata l�m is ti yo rum… 1976 y� l�n da Cüz zam -
la Sa va� Der ne �i ve Vak f�’n� kur du. 2006 y� l� na ka dar
Dün ya Sa� l�k Ör gü tü’nün lep ra ala n�n da da n�� man l� �� -
n� yap t�. Ku ru cu üye si ol du �u Ulus la ra ra s� Lep ra Bir li -
�i’nin (ILU) ba� kan yar d�m c� l� �� n� üst len di. Der ma to pa -
to lo ji La bo ra tu va r�’n�n, Beh çet Has ta l� �� ve Cin sel �li� -
kiy le Bu la �an Has ta l�k lar Po lik li nik le ri’nin ku rul ma s�n da
yer al d�. 1981-2002 y�l la r� ara s�n da yir mi bir y�l, gö nül lü
ola rak Sa� l�k Ba kan l� �� �s tan bul Lep ra Has ta ne si Ba� -
he kim li �i’ni yap t�. Ça� da� Ya �a m� Des tek le me Der ne -
�i (ÇYDD), TÜRK ÇA� ve KAN KEV gi bi si vil top lum ör -
güt le ri ni kur du. �n san sa yar ken bi le yo ru lu yor, ama o
yo rul ma d�. Üs te lik bü tün bun la r� ya par ken bir de ona
çel me tak ma ya ça l� �an lar la, ‘ka ran l�k yol cu la r�y la’ u� -
ra� mak zo run da kal d�. Ama ��� �a gi den yo lun en ge be li
ol du �u nu bi le cek ka dar ze ki, bun lar la sa va �a cak ka dar
güç lüy dü… Kan se rin ka ra ci �e ri ne s�ç ra d� �� n� ö� ren di -
�in de "ölüm ak l� ma bi le gel mi yor ya pa cak çok i�im var"
de di. Öle ne ka dar hiç bir �ey onu ide al le rin den, mes le -
�in den, in san la ra yar d�m et mek ten ve ça� da� l�k tan al� -
ko ya ma d�. 

Ku ru cu su ol du �u ÇYDD, Tür kan Say lan an� s� na 19
Ma y�s’ta Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda bir
an ma kon se ri dü zen li yor. Kon se ri, 15 Ma y�s’ta ye ni
DVD’le ri ç� ka cak olan, Türk ka d� n� n� sa nat ala n�n da
dün ya da tem sil eden iki ka d�n vir tü öz, pi ya no iki li si Gü -
her ve Sü her Pe ki nel ger çek le� ti re cek. DVD’le rin de de
yurt d� ��n da; Al man ya’da Schwet zin gen Fes ti va li’nde,
Lon dra Ca do gan Hall’da ve �s viç re’de Lu zern Pi ya no
Fes ti va li’nin aç� l� ��n da ver dik le ri kon ser ler den can l� ka -
y�t lar ile sa nat ç� la r�n ya �am la r� na da ir bir do kü man ter
yer al� yor. Tür kan Say lan’� An ma Kon se ri’ne dö ner sek;
bu kon se ri Gü her ve Sü her Pe ki nel’in ger çek le� tir me si
çok an lam l� çün kü Pe ki nel ler, ba �a r� l� sa nat ka ri yer le ri -
nin öte sin de genç le re ���k tu tan sos yal so rum lu luk pro -
je le ri ge li� ti ri yor lar. 1948 Ha ri ka Ço cuk lar ya sa s� n�n son
on y�l için de i� ler li �i ni yi tir me si, bu ya sa n�n sa� la d� �� f�r -
sa ta ih ti yaç du yan ye te nek li ço cuk la r�n ye ti� ti ril me si ni
önem li öl çü de en gel le di. Bu ne den le, Gü her ve Sü her
Pe ki nel ile sa nat spon so ru On du li ne kon ser va tu ar la ra
odak la na rak ö� ren ci le ri ara s�n dan en ye te nek li le ri ni se -
çe rek, Av ru pa ve ABD’nin ta n�n m�� pe da gog ve sa nat -
ç� la r� ta ra f�n dan e�i tim gör me le ri için on la ra des tek
sa� l� yor lar. Tür ki ye'nin her yö re sin den se çil mi� üs tün
ye te nek li ço cuk la r�n oku du �u "TE V� TÖL" li se sin de de
"Gü her-Sü her Pe ki nel Mü zik Bö lü mü"nün ku ru lu �un da
bü yük kat k� sa� la d� lar. Ay r� ca Carl Orf E�i tim Me to du
ile ‘Ana do lu’da Mü zik E�i ti mi ni �yi le� tir me Pro je si’nin
ya p� lan d� r�l ma s�n da et kin rol oy nu yor lar. Sü rey ya Ope -
ra s�’nda ve re cek le ri kon ser de, ye te nek li ço cuk lar ara -
s�n dan seç tik le ri bur si yer le ri nin de on la ra e� lik et me si
çok an lam l� ola cak.

Tür kan Say lan’dan yo la ç� k�p, Sü rey ya Ope ra s�’na
gel mi� ken bir ba� ka ‘���k yol cu la r�’ kon se ri ni da ha söy -
le me den geç me ye lim. Pe ki nel ler’in kon se rin den bir
haf ta ka dar son ra 25 Ma y�s’ta, yi ne Sü rey ya Ope ra -
s�’nda Da rü� �a fa ka Vak f� ya ra r� na ke man c� Ci hat A� k�n
ve pi ya nist Tu lu� T�r pan yi ne çok an lam l� bir kon ser ve -
re cek ler. Tür ki ye'nin en kök lü si vil top lum ör güt le rin den
bi ri olan Da rü� �a fa ka, ök süz kal m��, mad di ola nak la r�
ye ter siz olan ço cuk la ra 1863 y� l�n dan bu ya na ka li te li
bir e�i tim f�r sa t� su na rak, on la r�n ya �am la r� n� de �i� tir -
mek te, e�i tim de f�r sat e�it li �i için ça l�� mak ta d�r. ‘Gü ne�
(���k) bal ç�k la s� van maz’. Her ge ce nin so nun da gün do -
�ar ve ���k bir yer den s� z�p yi ne in san la r� ay d�n la t�r. Ne
ka dar zor lu, bir o ka dar da he ye can ve ri ci bir yol ol du -
�u nu bi le rek, bü tün ���k yol cu la r� n�n önü aç�k ol sun di -
yo rum. Tür kan Say lan’�n de �er li an� s� na say g�y la…

As l ı  AY HAN

Ç

IŞIK
YOLCULARI

ENGELL�LER�N SOSYAL HAKLARI
Trafikte öncelik;

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel
i�aret ve benzerlerini ta��yan ki�ilerin, ta��t yolu
üzerinde bulunmalar� halinde, bütün sürücülerin

yava�lamalar� ve gerekiyorsa durmalar� ve yard�mc�
olmalar� zorunludur. Hasta ve sakatlara ait motorsuz

ta��tlar�n sürücülerine de yayalarla ilgili hükümler
uygulan�r.

(2918 sK. m.77)
Toplu ta��ma (Belediye Otobüsü-Metro vb.) ve Su

Bedelinde Uygulanan indirimler.
Bu uygulanmalar Belediyelere göre çe�itlilik

arzetmektedir. Baz� belediyeler ücretsiz ta��ma
yaparken baz�lar� özür oranlar�n� baz alarak ücretsiz
yada indirimli tarife uygulamaktad�r. Çok az say�da

belediye taraf�ndan su faturas�nda indirime gidilmi�tir.
Belediyelerin verdikleri hizmetlerde uygulayacaklar�

indirim ve tarifelerde genel bir yasal düzenleme
bulunmay�p, bunlar tamamen Belediyenin yetkisinde
olan bir husustur. Bütün bu uygulamalar�n olabilmesi
için Belediye Meclislerince bu yönde bir karar al�nm��

olmas� gerekmektedir.
�stanbul Deniz Otobüsü A�. Tarafından Özürlülere

�ndirim
Bedensel Özürlüler

% 40 ve üzeri derecede özürlü bulunan ve Nüfus
Cüzdan�na özürlülük durumu yaz�lm�� olan ki�iler.

● Bilgisayardan bilet kesilen d�� hatlarda �ND�R�ML�,
● �ETT'den alacaklar� ÜCRETS�Z seyahat kartlar�
üzerine takt�racaklar� indirimli akbillerini kullanmak

suretiyle akbilli hatlarda �ND�R�ML�.
�leti�im: 

Web Adresi: www.ido.com.tr, 
Mü�teri Hizmetleri: 444 4 436

Müze ve Örenyeri Giri�lerinde Özürlülere
Uygulanan Ücret

Özürlüler, gaziler ve 2022 say�l� 65 Ya��n� Doldurmu�,
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda�lar�na

Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun kapsam�nda ayl�k
almakta olanlar kimliklerini ibraz etmek suretiyle

müzeler ve örenyerlerinden ücretsiz

faydalanmaktad�r.
Devlet Tiyatroları ve Bedelsiz Bilet;

BKK ile özürlüler Devlet Tiyatrolar�
gösterilerinden ücretsiz

faydalanabilmektedirler. �leti�im:
Devlet Tiyatrolar� Genel Müdürlü�ü

Telefonu: 0 (312)  310 19 45 
Web Adresi: http://www.devtiyatro.gov.tr

Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma
Alanları ve Tabiat Anıtları Giri�inde Uygulanan

Ücret
Harp malûlü, gaziler ve özürlüler kimliklerini ibraz

etmek suretiyle ücretsiz faydalanmaktad�r.
Özelle�tirilen i�letmelerde sözle�meye göre uygulama
yap�lmaktad�r. Ayr�ca çad�r ve karavan yeri ücretinde

%50 indirim uygulanmaktad�r.
�leti�im:

Web Adresi: www.milliparklar.gov.tr
GSM �ebekelerinde (Cep Telefonlar�nda) Uygulanan

Ücret
�ebekeler özürlülere özel tarifeler uygulamaktad�r.

�mar Planlar� ve Alt Yap�
Fiziksel çevrenin özürlüler için ula��labilir ve
ya�an�labilir k�l�nmas� için, imar planlar� ile

kentsel,sosyal,teknik altyap� alanlar�nda ve yap�larda,
Türk Standartlar� Enstitüsünün ilgili standard�na

uyulmas� zorunludur.
(3194 sK. Ek madde 1)

Seçim ve Özürlü
Seçmen kütük kayd� esnas�nda, seçmenin oyunu

kullanmas�n� engelleyecek bir özürlülü�ü varsa
kaydedilir ve özürlü seçmenlerin oylar�n� rahatl�kla

kullanabilmeleri için gerekli tedbirler al�n�r. Oy verme
günü gebeler ve hastalar gibi sakatlar da

bekletilmezler.
(298 sK. m.36 ve m.90)

Görme engelliler, felçliler veya bu gibi bedeni
sakatl�klar� aç�kça belli olanlar, kendi seçim

çevrelerinde seçmen olan akrabalar�ndan birinin,
akrabas� yoksa di�er herhangi bir seçmenin yard�m�

ile oylar�n� kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla
malûle refakat edemez.

Devam edecek..

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi

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

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

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Hür ri yet Ga ze te si ya za r� ga ze te ci Tu fan Tü renç, cu -
mar te si gü nü Ka d� köy lü le rin ko nu �uy du. Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nin

dü zen le di �i Med ya-Si ya set �li� ki le ri ko nu lu söy le �i ye ka -
t� lan Tü renç, med ya-si ya set ili� ki le ri nin zor ve tat s�z bir
dö nem ya �a d� �� na dik kat çe ke rek, va tan da ��n med ya n�n
ne du rum da ol du �u nu, ik ti dar ta ra f�n dan ne tür bas k� la ra
ma ruz kal d� �� n� bil me di �i ni söy le di. Tü renç, �öy le ko -
nu� tu: “Med ya m�z ne ya z�k ki Cum hu ri yet ta ri hi nin
en zor gün le ri ni ya �� yor. Ba s�n öz gür lü �ü ik ti da r�n ve sa -
ye ti al t�n da . �k ti dar is te me di �i, ken di ne mu ha lif olan ga -
ze te ya da te le viz yo nu sat t� r� yor, el de �i� tir ti yor, ya da
ken di yan da� la r� na al d� ra rak yan da� ku ru lu� ha li ne ge ti ri -
yor. Be �en me di �i kö �e ya za r� na ya z� yar d�rt m� yor. Ken -
di ne mu ha lif ol ma yan ga ze te ci le re ise bü yük des tek
ve ri yor. O ya zar la ra TRT’de prog ram yap t�r t�p, çok bü -

yük pa ra lar ka zan d� r� yor. TRT’ye prog ram ya p�p prog -
ram ba �� na 3-4 mil yon alan, bu ne den le ay l�k ge lir le ri
yük sek olan mes lek ta� la r� m�z var. Ga ze te ci li �in dua yen -
le rin den Se dat Si ma vi ga ze te ci le re “Ka le mi ne sa hip ol,

k�r ama sat ma”di yor. Ama ne ya z�k ki bir çok mes lek ta -
�� m�z ka le mi ni sat m�� t�r. Ben böy le bir mes lek gru bu
için de yer al mak tan çok bü yük bir üzün tü du yu yo rum.
Bir çok ki �i nin ka le mi ni sat t� �� n� gö rü yo rum. �k ti dar bas -
k� s� sa de ce ga ze te ci ye de �il, i� ada m� na da ya p� l� yor. Bir
çok i� ada m�y la ko nu �u yo rum. Bir çok �ey an la t�p �i ka -
yet çi olu yor lar, ama ar ka s�n dan ba �� m�z be la ya gi rer di -
ye rek yaz ma ma m� z� is ti yor lar. Bir çok kö �e ya za r� da ya -
z� s� n� ya zar ken, aca ba bu nu ya zar sam, pat ro na �i ka yet
edi lir mi yim di ye dü �ü ne rek, ya za ca �� ko nu yu yu mu �a t� -
yor ya da vaz ge çi yor. Çün kü öy le bir dö nem de yiz ki,
yaz d� �� ya z� dan do la y� 3-4 y�l d�r içe ri de ya tan mes lek ta� -
la r� m�z var. Sav c� bel li, ha kim bel li, bir ge ce sa ba ha kar ��
al� n�p sor gu la na bi li yor, hap se at� la bi li yor su nuz. Ör ne �in
Ne dim �e ner ve Ah met ��k’�n tu tuk lan ma s� bi zim için
bar da �� ta �� ran son nok ta ol du. Tu tuk lu olan bir çok ga -

ze te ci ney le suç lan d� �� n� da hi an la m�� de �il.”
■ “YA ZI LA RIM DA DO MA TE S�N
FAY DA LA RI NI AN LA TA MAM”

Ça� da� de mok ra si ler de, ba s� n�n de mok ra si nin te -
mel di re �i ol du �u nu, öz gür ba s� n�n de mok ra si nin
bek çi si ol du �u nu da kay de den Tü renç, Tür ki ye'de
ba s�n öz gür lü �ü nün teh li ke de ol du �u nu söy le di. Ga -
ze te ci Ne dim �e ner’in ulus larara s� ba s�n ör güt le ri ta -
ra f�n dan “Ba s�n kah ra ma n�” ödü lü ile ödül len di ril di -
�i hal de, Tür ki ye'de hap se di lip, ce za evi ne ko nul du -
�u nu kay de den Tü renç �öy le de di:

“Si liv ri'de ki du ru� ma lar nak len te le viz yon lar dan
ya y�n lan ma l�. Oy sa bun dan �id det le ka ç� n� yor lar.
Çün kü va tan da ��n ora da oy na nan oyun la r�, hu kuk fa -
ci ala r� n� gör me si ni is te mi yor lar. Tür ki ye'de ha len 68
ga ze te ci tu tuk lu, 2000 ga ze te ci yar g� la n� yor, 4 bin -

den faz la da so ru� tur ma sü rü yor. Bir çok ki �i yar g�
sü re ci ni bek le ye lim di yor ama bu ara da ha pis te olan -
lar, tu tuk lu yar g� lan d�k la r� için bel ki de suç suz ye re
y�l lar ca ha pis te yat m�� ola cak lar. Mes lek ha ya t�m da
as ke ri dö nem ler de da hil bir çok dö ne mi ya �a d�m.
Ama  bu dö nem de ki ka dar bas k� c� bir dö nem ya �a -
ma d�m.”

Ken di si de uzun sü re dir Hür ri yet Ga ze te si’nde ki
kö �e sin de ya z� ya za ma yan Tü renç, bir iz le yi ci nin ne
za man ya za cak s� n�z so ru su nu ise �öy le ya n�t la d�:
''Ya z� la r� m� ne za man ya za r�m bi le mi yo rum. Be nim -
le il gi li pat ro nu ma 3-4 se ne dir bas k� var d�. Ba na
aç�k ça yaz ma den me di ama bir ko nu� ma m�z da çok
s� k�n t� da ol du �u nu söy le yin ce yaz ma ma ya ka rar ver -
dim. Ben öy le do ma te sin, pat l� ca n�n fay da la r� n� an la -
ta cak ya z� lar ya za mam. Es ki den U�ur Mum cu, Çe tin
Emeç gi bi ga ze te ci le ri te rö rist ler sus tur du, �im di hü -
kü met ler sus tu ru yor. Hal k�n bi linç le nip de mok ra si ye
sa hip ç�k ma s� ge re ki yor. Ga ze te ci nin sa de ce yaz ma -
s�y la ol maz. ''

Kadıköylülerle söyle�ide bulu�an gazeteci-yazar Tufan
Türenç,Türkiye'de basın özgürlü�ünün tehlikede oldu�unu söyledi.

Gazeteci-Yazar Tufan Türenç: 
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Ka d� köy'de bu lu nan okul la r�n ih ti yaç la r� n� yer le rin -
de tes pit et mek ve yö ne ti ci le rin is tek le ri ni ö� ren -
mek için her haf ta bir oku lu zi ya ret eden Ka d� köy

Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, bu haf ta Ac� ba dem'de
bu lu nan Dr. Sa it Dar ga �l kö� re tim Oku lu’nu zi ya ret et ti.
Okul Mü dü rü Meh met Se zer ve Okul Ai le Bir li �i üye le ri -
nin da vet li si ola rak Dr. Sa it Dar ga �l kö� re tim Oku lu’na gi -
den Ba� kan Öz türk’e, Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü -
dü rü Mu rat Ars lan, Park Bah çe ler Mü dü rü Gü le ser Or han,
Te miz lik �� le ri Mü dü rü Ha san Ta pan, Özel Ka lem Mü dü -
rü Kad ri ye Ka sa po� lu da e� lik et ti. Ba� kan Öz türk’ü kah -
val t� ma sa s�n da a��r la yan Okul Mü dü rü Meh met Se zer,
Ka d� köy Be le di ye si’nin ça l�� ma la r� n� ya k�n dan ta kip et tik -
le ri ni, hat ta be le di ye nin ba �a r�y la uy gu la d� �� Plas tik Tor ba -
ya Ha y�r kam pan ya s� na ö� ren ci ler le bir lik te bü yük des tek
sa� la d�k la r� n� be lirt ti. Oku lun ka pa l� spor sa lo nu ih ti ya c� n�
da di le ge ti ren Se zer, Ba� kan Öz türk’ten spor sa lo nu ya p� -
m� na des tek ol ma la r� n�, ana s� n� f� n�n bah çe si nin ze mi ni tar -
tar kap la ma ile dü zelt me le ri ni de is te di. Se zer, Ka d� köy
Be le di ye si’nin da ha ön ce yar d�m mal ze me si gön -
der di �i  kar de� okul la r� olan I� d�r Tuz lu ca Yu ka r�
Ka t�r l� Kö yü’nün il ko ku lu nun bah çe si için de oyun
gru bu ta lep et ti. Okul zi ya re tin den bü yük bir ke yif
al d� �� n� ve yö ne ti ci le rin ça l�� ma la r�n dan is tek le rin -

den çok et ki len di �i ni kay de den Ba� kan Öz türk de,
Mü dür Se zer’in ta lep le ri nin bü yük bir k�s m� n� im -
kan la r� öl çü sün de kar �� la ya cak la r� n� be lirt ti. Ken di -
si nin de bir ö� ret men ço cu �u ol du �u nu, iyi bir e�i -
tim ve okul  ko �ul la r� sa� la mak için u� ra �an ö� ret -
men le ri tak dir et ti �i ni kay de den Öz türk �un la r� söy -
le di:

“Ka mu ku ru lu� la r� bir bir le ri ne im kan la r� öl çü -
sün de yar d�m c� ol ma l�. Biz il çe miz de ki ka mu ku -
rum la r� n� ken di miz den ay r� gör mü yo ruz. E�i tim
Tür ki ye’nin ben ce tek so ru nu. E�i tim so ru nu çö zül -
dü �ün de di �er so run lar da çö zü lür. E�i tim li top lum
her alan da ba �a r� ka za n�r. Bu nun için e�i ti me hiz -
met et mek, kat k� sun mak bi zim için çok önem li.
Okul la ra zi ya ret et mek ten, yö ne ti ci le rin so run la r� -
n�n çö zü mü ne kat k� sun mak tan bu an lam da bü yük
ke yif al� yo rum. Dr.Sa it Dar ga �l ko ku lu’nda ki so run -
la r� da im kan la r� m�z öl çü sün de çöz me ye ça l� �a ca -
��z.”

Zi ya ret s� ra s�n da Ba� kan Öz türk’e okul dra ma
ö� ret me ni �en gül Ko pa rer Ay k� l�ç da mi ni bir kon -
ser ve re rek ke yif li  da ki ka lar ya �at t�. Zi ya ret bi ti -
min de okul yö ne ti ci le ri, ö� ret men ler ve okul ai le
bir li �i üye le ri top lu fo to� raf çek tir di. 

Üs kü dar Mil li E�i tim �l çe Mü -
dür lü �ü- AR GE Bö lü mü okul lar da ki
‘Sev gi’ ko nu lu se mi ner le re ka ri ka tü -
rü de da hil et ti. Çen gel köy Li se si’nin
kat k� la r�y la ger çek le �en su nu ma �s -
tan bul Ana do lu Ya ka s� Li se le ri ve
ö� ren ci le ri çiz dik le ri sev gi ko nu lu
ka ri ka tür le riy le ka t�l d� lar. 

4 Ma y�s gü nü ger çek le� ti ri len
et kin lik te ka ri ka tü rist Ka mil Ya vuz,
Ka ri ka tür Atöl ye si'nin ulus la ra ra s�
ödül lü ö� ren ci si Ni hat En gin Öz y�l -
maz'la bir lik te bir su num ger çek le� -
tir di. 1996'dan bu ya na çe �it li okul -
lar da ki atöl ye ça l�� ma la r�n dan ve çi -
zi len ka ri ka tür ler den ör nek le ri iz le -
yen le re gös te ren Ka mil Ya vuz,
ö� ren ci le re ka ri ka tü rün ev ren sel
di li ni, ‘ko nu� ma ba lo nu’ ol ma -
dan sa nat için de ki ye ri ni an lat t�.
Ya vuz, son yüz y�l da sü rek li
ge li� me gös te ren bir sa nat da l�
ola rak ka ri ka tü rün özel lik le
ö� ren ci ler ta ra f�n dan se vil di -
�i ni ve olu� tur ma-uy gu la ma
aç� s�n dan ko lay l� �� n� ör nek -
ler le ifa de et ti. Ya vuz, ''Ka ri -
ka tür, sev gi nin çiz gi li di li’
ola rak ele al�n d� ��n da ka ri -
ka tü rün ana te ma s� sev gi den ge çer ve
için de in san sev gi si ba r�n d� r�r. Ka ri ka tür, çev re miz de
olan bi ten le ri mi zah duy gu su ka ta rak, çiz giy le an lat ma

yo lu dur. Çiz mek is te yen
eli ne ka le mi al�r ve çiz -
me ye ba� lar ve için de
mi zah duy gu su olan her -
kes ka ri ka tür çi ze bi lir''
de di. Et kin lik, ka t� l�m c�
okul la r�n ve ö� ren ci le ri -
nin çiz di �i ka ri ka tür ler -
den olu �an ser gi nin ge -
zil me si ve Ka mil Ya -
vuz’un ye ni den ba s� lan
Ka ri ka tür �s tan bul Pos -
te ri ve ki tap la r� n�n im za -
lan ma s�y la so na er di.

Simya Özel Dersaneleri
Kadıköy Şubesi’ni
Erenköy’de açtı 

Simya Özel Dershaneleri “Her
ö�renci bir inci de�erindedir.”

parolasıyla yeni �ubesini
Kadıköy’de açtı. YGS, LYS,

SBS’nin yanı sıra özel ö�retim
alanında da hizmet verecek olan
Simya Özel Dersaneleri Erenköy
�ubesi’nin açılı�ı 7 Mayıs 2011
Cumartesi günü düzenlenen

törenle geçekle�tirildi. Erenköy
�emsettin Günaltay Caddesi
Feritbey Sokak’ta açılan yeni
e�itim yuvasının kurucusu ve

Genel Müdürü Veysi Akay,

e�itimin simyasını iyi bildiklerini
ve Simya Özel Dersaneleri’nin
farkının ve kalitesinin yakında
Kadıköy’de de fark edilece�ini

söyledi. �stanbul’un farklı büyük
ilçelerinde �ubeleri bulunan

dersanenin kurucu temsilcili�ini
ise M. �ükrü Günay üstleniyor.

Simya Özel Dershaneleri,
bünyesinde KBK sanat merkezini
de barındırıyor ve aynı zamanda

müzik ve enstrüman e�itimi
fırsatı da sunuyor. 

Sevginin çizgili dili karikatür… 

OKULLARIN
renkli haftası
KADIKÖY’DE hizmet veren ilkö�retim okullar�, sadece

e�itimle de kültür sanat ve sosyal faaliyetleriyle de
an�l�yorlar. Örne�in Nisan ay�nda Mustafa Ayk�n

�lkö�retim Okulu'nda hareketli günler ya�and�. 14
Nisan'da Slovenya Büyükelçisi Milan Jazbek okulu
ziyaret etti.  Ziyarette ö�rencilerin yapt��� �ngilizce

sunumu be�enen Büyükelçi Jazbek,  Mustafa Ayk�n
Okulu ile kendi okudu�u okulun karde� okul olmas�n�
istedi. Mustafa Ayk�n �lkö�retim Okulu, 28 Nisan’da

“Yetenek Sizsiniz Çocuklar!” yar��mas�n�n 2.sini
organize etti. Kad�köy Halk E�itim Merkezi'nde

gerçekle�tirilen bu yar��mada Marmara Üniversitesi
ö�retim görevlileri jüri üyeli�i yapt�lar.  Derece girenler,

Okul Aile Birli�i taraf�ndan Cumhuriyet alt�n�yla
ödüllendirildiler.

ROTARACTLI GENÇLERDEN E��T�ME DESTEK
Ortaköy Rotaract Kulübü’nün genç üyelerinden

�brahim Öktem �lkö�retim Okulu’na kütüphaneli destek
geldi. Genç üyelerin katk�s� ile haz�rlanan kütüphane

bölümü, Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar,
�lçe Milli E�itim Müdür Yard�mc�lar�, Kulüp üyeleri ve

velilerin kat�ld��� bir törenle aç�ld�. Aç�l�� töreninde, Okul
Müdürü Emine Çeliker, kütüphane bölümüne katk�s�

geçenlere te�ekkür plaketi verdi. 

Ba�kan Öztürk, Dr. Sait
Darga �lkokulu’ndayd�

Fo to� raf: Si nem TE ZER
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● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Geçmi�ten günümüze izler ta��yanlar,
gelece�e dair notlar b�rak�rlar. Türkiye’nin

ini�li ç�k��l� ve çalkant�l� dönemlerine
tan�kl�k etmi� maliyeci, bürokrat, politikac�

ve yazar Cahit Kayra da koca bir ömre
s��d�rd��� ve günümüze ���k tutacak bilgileri

tarihe not dü�üyor. Bulutlu bir havada
ya�murun yumu�ak dokunu�lar� ile kendini
inceden inceye hissettirmeye ba�lad��� bir

havada, ara sokaklardan ilerleyip Kayra’n�n
Moda’daki evine vard���mda, beni tarihin
derin izlerini yüzünde ta��yan ‘koca bir

ç�nar’kar��lad�. Tarihe not dü�en Kayra ile
‘Sava� Türkiye ve Varl�k Vergisi’ kitab�n�,
�stanbul’u, Kad�köy’ü ve Türkiye’nin �u an
içinde bulundu�u politik tabloyu konu�tuk. 

● Varl�k Vergisi’ni anlatt���n�z ‘Sava�
Türkiye ve Varl�k Vergisi’ kitab�n� neden

70 y�l sonra yazd�n�z?
Varl�k Vergisi kötü bir vergidir. Vergi

kapsam�nda servetler al�n�r. Üstelik on be�
gün içinde ödeme zorunlulu�u vard�r. �tiraz
edilemez. Rahats�z edici birçok �ey vard�.

Çok ac�lar çekildi. Ama bu bir
zorunluluktu. Bu konu hakk�nda zaman�nda

tenkitler ve tahliller yap�ld�. Fakat
Türkiye’yi büyük bir kaostan ve

da��n�kl�ktan kurtarm�� bir uygulamad�r.
80’li y�llar�n sonunda Sovyetler Birli�i’nin

da��lmas� ve so�uk sava��n bitmesi ile
Türkiye’nin dünyadaki durumu da de�i�ti.

Türkiye üzerinde birçok büyüklü ve
küçüklü plan�n uyguland���n� biliyoruz.

Küçük bir plan olarak görünse de bir tak�m
yazarlar ortaya ç�kt�. Varl�k Vergisi konusu

arkas�ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve
Cumhuriyet’in  inand���m�z de�erlerine

haks�z bir �ekilde ele�tirmenin yan�nda bir
de suçlamalar yönelttiler. ‘Varl�k Vergisi

�öyle kötüydü böyle kötüydü’ dediler. Evet
öyledi ama bu kampanya nedir?. Bu
kampanya ak�l almaz ve sebepsiz bir
�ekilde devam ediyor. Hiçbir �eyi tek
ba��na al�p, de�erlendirmezsiniz. Bu
yakla��m do�ru de�ildir. Bir bütünün
içindeki yeri ile ele almal�s�n�z. Varl�k

Vergisi’ne de bu �ekilde yakla�mak
gerekiyor. Bu konu hakk�nda o kadar çok
�ey yaz�ld� ve çizildi ki arkada�lar�m beni

uyard�lar. ‘Kalan tek ki�isin o yüzden
bir�eyler yapman gerekiyor’ dediler.

Varl�k Vergisi uygulamas�nda görev alan
ve ya�ayan tek ki�i olmam ve bir

kampanya çerçevesinde  yap�lan haks�z
ele�tiriler bu kitab� yazmama neden oldu. 

● Varl�k Vergisi gibi geçmi�ten
bugüne ta��mak istedi�iniz ba�ka

konular var m�?
Tabii ki var. Cumhuriyet’in birçok

evrelerini, Mustafa Kemal ile �smet Pa�a
dönemini, sonraki olaylar�, darbeleri

bunlar�n hepsini ya�ad�m. Nas�l oldu da
Cumhuriyet oldu. Osmanl�’dan nas�l bir
Cumhuriyet do�du. Bunun nedenleri ve

ko�ullar� nedir. Kimler yapt�. Bu bilgilerin
hepsini içeren bir kitap bulamad�m.

Cumhuriyet çok fazla anla��lm�yor. O

yüzden ke�ke yapabilseydim de
Cumhuriyet olay�n� anlatabilseydim.

�sterdim ama yapamad�m. 
● Milletvekilli�i ve Bakanl�k yapm��

bir politikac� olarak ülkenin �u an içinde
bulundu�u durumu nas�l

de�erlendiriyorsunuz?
Bu yöneticiler bu toplum için yeterli

de�il. Ekonomik ve  sosyal politikas�n�, iç
ve d�� politikas�n�... Be�enmiyorum.

Hastane açt�m diye bir sosyal politika
olmaz. Çünkü sosyal politika anlay��� bu

�ekilde de�ildir. 
■ “BUGÜNKÜ KADIKÖY

MUHTE�EM...”
● Biraz da Kad�köy'ü konu�al�m...

Çocuklu�unuzun ve gençli�inizin
Kad�köy’ü ile bugünkü Kad�köy’ü

kar��la�t�rd���n�zda nas�l bir tablo ç�k�yor
ortaya?

Bir metaforik benzetme yapmak
istiyorum. �stanbul üç bölümdür. Bu üç

bölüm; eski �stanbul, Beyo�lu ve
Kad�köy’dür. Eski �stanbul bir eski zaman
efendisine benzer. Tozlu bir redingot giyer,
nargile içer, durgun ve sakin bir adamd�r.
Beyo�lu bir delikanl�d�r. Biraz ne oldum

delisi, ��mar�k çok hareketli ve canl�.
Kad�köy ise sakin, temiz ve soylu bir

han�mefendidir. Bu vas�flar� ile çocuklar�na
yani bizlere mutlu bir hayat sa�layabilmek
için çal���r. Çocuklu�umun ve gençli�imin

Kad�köy’ü durgun, sessiz, ufak ta�ra
görünümündeydi. Bugünkü Kad�köy

muhte�em. Daha canl�. Bu günkü
Kad�köy’de gezilecek ve gidilecek yerler

çok fazla. Tiyatrolar� ve operas� var.

Ak�amlar� iskeleye ve çar��ya indi�iniz
zaman insanlar�n nas�l e�lendi�ini

görüyorsunuz. Eski Kad�köy’de be� on tane
Rum meyhanesi vard�. Genç insan�n

yapaca�� hiçbir �ey yoktu. �imdiki insanlar
daha mutlu, tabii ki ben de çok mutluyum. 

● Kad�köy Belediyesi’nin bir kültür
hizmeti olan ‘Kad� Köyü Hakk�nda

Belediye Ara�t�rmalar�’ kitab�n�n çevirisini
yapt�n�z. Kitap hakk�ndaki
de�erlendirmeniz nedir?

Celal Esad Bey bir dahiydi. 1914’te
Kad�köy Belediye Ba�kanl��� yapt� ve bir

kitap haz�rlad�. Bizde plans�zl�k esas
asl�nda. Fakat; Esad Bey bu kitapta, 1914’te

Kad�köy’ün nas�l planlanmas� gerekti�ini
göstermektedir. Çok ince bilgiler vard�r.

Nereye tiyatro, nereye sinema yap�lacak bu
bilgilerin hepsi mevcut. �a��lacak kadar
güzel tarihi bir kitap. Kitab� çevirirken

duydu�um heyecan ve ho�nutluk
çok fazlayd�. 

● �stanbul’u konu alan birçok
kitab�n�z var. �u an �stanbul ile ilgili bir

kitap yazsan�z konusu ne olurdu?
�stanbul’da insanlar� mutlu edecek ne

varsa onlar� yazmak isterdim. Operalar�,
tiyatrolar�, e�lence mekanlar�n�, gezilecek
yerleri...Konu olarak ele al�rd�m. Bizim

felsefemizde dünya ya�am� yok.
Bat�l�lardan fark�m�z bu. Güzel ya�am�n
�artlar� neyse onlar� aramak gerekiyor.

Ya�am müthi� bir �ey. Dünyaya geldi�imiz
için borçluyuz. �yi ve mutlu ya�ayarak

bunun hakk�n� vermek zorunday�z.
�nsanlar kendilerini gerçekle�tirerek

ya�ama cevap verir. 
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Maliyeci, bürokrat, politikacı ve yazar Cahit
Kayra, “Çocuklu�umun ve gençli�imin
Kadıköy’ü durgun, sessiz, ufak ta�ra

görünümündeydi. Bugünkü Kadıköy ise daha
canlı ve muhte�em” dedi. 

Geçmi�ten günümüze ���k tutan ‘koca bir ç�nar’: 

Evli ve iki çocuk babas�
olan ve ‘Fahri Maliye

Müfetti�i’ ünvan�na sahip
olan Cahit Kayra, 1917

y�l�nda �stanbul'da do�du.
1935'de Özel Bo�aziçi
Lisesi'nden, 1938'de

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nden
mezun oldu.  Maliye

Müfetti� Muavini olarak 14
Ocak 1939  tarihinde

Maliye Tefti� Kurulu'na
girdi. Maliye Müfetti�i
olduktan sonra 1948
y�l�nda staj için bir y�l

süreyle Londra'ya
gönderildi. 15 Kas�m 1950

tarihinde Gelirler Genel
Mü�avirli�i’ne atand�. Daha

sonra; Ticaret Vekâleti
Tetkik Kurulu Üyeli�i ile D��

Ticaret Dairesi Reisli�i
(1959-1960), Hazine Genel
Müdürlü�ü ve M��T Genel

Sekreterli�i D��
Temsilcilikler Delegeli�i
(Heyet Ba�kan�) (1960-

1964), Hazine Genel
Müdürlü�ü ve M��T Genel
Sekreterli�i OECD Daimi

Temsilcili�i ve Heyet
Ba�kanl��� (1964-1967),

Maliye Tetkik Kurulu
Ba�kanl��� (1967-1972)

yapt�. 1972 y�l�nda emekli
olan Cahit Kayra,   T.��
Bankas� Yönetim Kurulu
Üyeli�ine getirildi. 1973

y�l�nda Ankara Milletvekili
olarak seçilen Kayra, 1974

y�l�nda Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan� oldu.

1978 y�l�nda tekrar Türkiye
�� Bankas� A.�. Yönetim

Kurulu Üyesi, 1980 y�l�nda
da �� Bankas�'n�n yan

kurulu�u olan Yat�r�m ve
Finansman A.�.'nin

Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
1990 y�l�nda  bu

görevinden ayr�lan Kayra,
çe�itli gazete ve dergilerde

serbest yazarl�k yapt�.

CAH�T KAYRA

K�MD�R?

Cahit Kayra’n�n eserleri 
● Yak�n Do�u ve Irak Petrolleri (Ara�t�rma)
(1953)
● A Guide to the Turkish System of Taxation
(Ara�t�rma) (1957)
● Türkiye'nin �thalât Politikas� (Ara�t�rma)
(1964)
● Maliye Bakanl��� Yüksek Basamaklar
Hizmetlilerinin Çal��ma Modelleri Hakk�nda Bir
Anket (Ara�t�rma) (1968)
● Türkiye'de Serbest Piyasada Alt�n Ticareti
(Ara�t�rma) (1970)
● Türkiye'nin Gerçek Ödemeler Dengesi
(Ara�t�rma) (1972)
● D�� Finansman Teknikleri (Ara�t�rma) (1972)
● Bodrum Üzerine Çe�itlemeler (Öyküler)
(1983)
● Romantik Bir Karga (Öyküler) (1984)
● Turan Güne�'in �iirleri (Siyaset) (1985)
● Tarih-i Enderun (Çeviri) (1987)
● Edâ Han�m'�n K�rm�z� Kedileri (Öyküler)
(1989)
● �stanbul Zamanlar ve Mekânlar (Ara�t�rma)
(1990)
● �stanbul Haritalar� (Ara�t�rma) (1990)
● Eski �stanbul'un Eski Haritalar� (Ara�t�rma)
(1990)
● �stanbul'un Yoku� ve Merdivenleri

(Ara�t�rma) (1991)
● �kinci Mahmut'un �stanbul'u. Bostanc�
Sicilleri (Ara�t�rma) (Ortak Çal��ma) (1992)
● Bebek. Mekanlar ve Zamanlar (Ara�t�rma)
(1993)
● Kandilli-Vaniköy-Çengelköy (Ara�t�rma)
(Ortak Çal��ma) (1993)
● Büyük Efendi'nin Saray� (Çeviri) (1996)
● Ho�çakal Bodrum (Öyküler) (1997)
● Kad�köy Rüzgarlar� (Öyküler) (1997)
● Sevr Dosyas� (Ara�t�rma) (1997)
● Çiçekleri Unuttular (Öyküler) (1999)
● Bir Osmanl� Doktorunun An�lar� (Çeviri)
(2001)
● Bir Mavi Yolculuk Seyir Defteri (Öyküler)
(2001)
● 38 Ku�a�� (An�lar) (2002)
● Dicle'de Kelek �le Yolculuk (Çeviri) (2003)
● Bilgeler ve Bal�klar (2004)
● Dünya Erkekleri Birle�iniz (2005)
● Telefon Defteri (An�) (2006)
● Yorgunluk Gideren Hikayeler (Öyküler) (2007)
● Osmanl�'da Fetvalar ve Günlük Ya�am
(2008)
● Sava� Türkiye ve Varl�k Vergisi (2011)
● Kad� Köyü Hakk�nda Belediye Ara�t�rmalar�
(Çeviri) (2011)
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Mer ha ba,
Ke di- kö pek le rin mi de ve bar sak la r�n da ya ban c�

ci sim le re s�k ça rast la n�l mak ta d�r. Bu ci sim ler tel, çi vi,
i� ne, ba l�k ol ta s�, tah ta ve ke mik par ça la r� gi bi ba t� c�
ve de li ci özel lik te ol ma s� n�n ya n� s� ra ma de ni ci sim -
ler, bil ye, las tik top, bez ve ip lik yu mak la r�, ka y� s� ve
�ef ta li  çe kir dek le ri gi bi ba t� c�, de li ci ol ma yan küt ci -
sim ler �ek lin de de ola bil mek te dir. Hay van lar bu ve
ben ze ri ci sim le ri ço �un luk la oyun oy na ma s� ra s�n da
yan l�� l�k la yu ta bi lir ler. Ba z� kö pek ler özel lik le aç ken,
bü yük ke mik par ça la r� n� tam par ça la ma dan yu ta bi lir -
ler. Siv ri ve kes kin yü zey le re sa hip bu ke mik par ça -
la r� mi de ve bar sak du va r� na ba ta rak ka na ma la ra ve
de lin me le re ne den olur lar. Ke di ler ço �un luk la di ki�
i� ne le ri ni  ve a� z�n da ol ta i� ne si bu lu nan kü çük ba -
l�k la r� i� ne ve ip le riy le bir lik te yu tar lar. Bu i� ne ler yu -
tak ve ye mek bo ru su ci var la r� na ba ta bil di �i gi bi,
do� ru dan mi de ve bar sak la ra da ge çe bil mek te dir.
Ba zen ke di nin  a� z�n dan  ip -
le rin d� �a r� sark t� �� da göz le -
ne bi lir. Bu gi bi du rum lar da
ke sin lik le ip le rin ucun dan tu -
tup d� �a r� do� ru çe kil me ye
ça l� ��l ma ma l� d�r. 

Kü çük ve sin di rim yo lu na
bat ma m�� ci sim ler bel li bir
sü re son ra sin di rim ka na l�n -
dan d�� k� ile at� la bi lir. Da ha
bü yük olan lar ise sü rek li mi -
de de ka la bi lir. Ba z� ya ban c�
ci sim ler ise sin di rim ka na l� n�n
en dar k� s�m la r�n da, özel lik le
in ce bar sak lar da t� kan ma la ra ve bar sak gan gren le ri -
ne ne den olur lar. Mi de de bu lu nan ya ban c� ci sim ler
ir ri tas yon so nu cu mi de yan g� la r� na ve kus ma la ra yol
açar lar. Bu s� ra da mi de ye he nüz bat ma m�� ya ban c�
ci sim ler kus ma ile d� �a r� at�l m�� olur. E�er ya ban c� ci -
sim ler mi de ye bat m�� ise hay van da ye me, iç me du -
rur ve s�k s�k kus ma ha re ke ti göz le nir. Kus muk la bir -
lik te  a��z dan sa r� ye �i lim si mi de öz su yu d� �a r� ç� kar.
Gi de rek hay va n�n ha re ket et me is te �i nin azal d� ��,
ka r�n böl ge si ne do ku nul du �un da has sa si ye tin ve
a� r� n�n art t� �� gö rü lür.

Mi de den bar sak la ra ge çen küt ve yu var lak ci sim -
ler bar sak la r�n da ra lan k� s�m la r�n da t� kan ma la ra ne -
den ola bi lir ler. Tam t� kan ma ha lin de d�� k� la ma n�n
dur du �u an cak hay va n�n s�k s�k d�� k� la ma po zis yo nu
al d� �� göz le nir. Hay van ye me �i ni yer fa kat ye dik le ri ni
k� sa bir sü re son ra ku sa rak ge ri ç� ka r�r. T� ka nan bar -
sak böl ge sin de kan do la �� m� aza l�p dur du �un da
gan gren le� me ba� lar sa hay va n�n ge nel du ru mu h�z -
la kö tü le �ir. Ka r�n içe ri çe kil mi� ve s�rt kam bur la� -
m�� t�r. T� kan ma tam de �il se hay va n�n gi de rek za y�f -
la d� �� dik ka ti çe ker. 

Ke di ve kö pek le ri ni zi ya ban c� ci sim ler den ko ru -
ma n�z için dik kat li ol ma n�z ge rek ti �i ni, ev de yal n�z
ba �� na b� ra k�l ma ma s� n�, zo run lu ka l�n d� ��n da onun
yu ta bi le ce �i her tür lü ev e� ya s� n�n or ta yer de b� ra k�l -
ma ma s� ge rek ti �i ni ve bu tür olay lar la kar �� la ��l d� ��n -
da va kit kay bet me den ve te ri ner he ki me gö tü rül me si
ge rek ti �i ni ha t�r la t�r, mi nik dos tu nuz la bir lik te mut lu
ve sa� l�k l� haf ta lar di le rim.

Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
Kedi-Köpeklerin mide ve

barsaklarında yabancı cisimler
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● Cansu ÇA�IRTEK�N

Hay dar pa �a Nu mu ne E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si Acil Ser vi -
si’nin önün de 5 Ma y�s Per �em be

gü nü sa at 12. 45’te top la nan yak la ��k 100
asis tan dok tor, üze rin de “Asis tan lar ma� -
dur, has ta lar yas ta, has ta ne miz if las ta”
ya zan pan kart aç t�. Türk Ta bip le ri Bir li �i
Mer kez Kon se yi Üye si Hü se yin De mir -
di zen, �s tan bul Ta bip Oda s� Yö ne tim Ku -
ru lu Üye si Ha san Ogan ile bir grup �s tan -
bul Ta bip Oda s� üye si nin des tek ver di �i
ey lem de, top lu luk ad� na ba s�n aç�k la ma -
s� n� Psi ki yat ri Kli ni �i’nde gö rev ya pan
asis tan Ula� Y�l maz oku du. 

Olum suz ça l�� ma �art la r� n�n Ana ya -
sa’n�n ça l�� ma ya ge tir di �i il ke le re ve in -
san hak la r� na ay k� r� ol du �u nu be lir ten
Y�l maz, “33-35 sa at le re va ran me sa iler,
haf ta da 110 saa te va ran ça l�� ma sü re le ri...
Bu ka dar a��r ko �ul lar da ça l� �an bir he -
kim, aca ba has ta s� na ne ka dar fay da l� ola -
bi lir?” de di. 

Ça l�� ma sis te mi nin be den sel ve ruh -
sal tah ri ba ta ne den ol du �u nu an la tan Y�l -
maz, “Hem e�i tim ala bil mek hem de has -
ta la r� m� za ni te lik li bir sa� l�k hiz me ti ve -
re bil mek için ç�r p� n�r ken; uyu ma dan, ye -

mek ye me den, evi mi ze git me den, sos yal
ve ai le ha ya t� m�z dan ödün ver me pa ha s� -
na ver di �i miz bu eme �in kar �� l� �� n� ala -
ma mak ta y�z” di ye ko nu� tu. 

■ “ÇA LI� MA SA AT LE R� RES M�
OLA RAK BE L�R LEN S�N”

Y�l maz, asis tan he kim le rin ta lep le ri ni
�öy le s� ra la d�: “Ocak 2011’ den iti ba ren
öden me yen ve ya ek sik öde nen dö ner ser -
ma ye ek öde me le ri nin ia de edil me si,
asis tan he kim le rin e�i tim al d� �� ger çe �i
göz önü ne al� na rak, per for mans tan ba -
��m s�z, e�it, adil ve i� ba r� �� n� boz ma ya -
cak gü ven ce li bir üc ret ve ril me si.
15.04.2011’de ya y�n la nan ge nel gey le
k�s men dü zen le nen nö bet, me sa i, e�i tim
ile il gi li dü zen le me le rin h�z la ha ya ta ge -
çi ril me si, es nek me sai sa at le ri ne son ve -
ril me si ve ça l�� ma sa at le ri nin res mi ola -
rak be lir len me si. Nö bet son ra s� izin hak -
k� m� z�n kul lan d� r�l ma s�, asis tan he kim le -
rin tem sil ci li �i nin ku rul ma s� ve gö rü� me -
le ri nin al� na cak ka rar la ra yan s� t�l ma s�,
her tür lü bas k� dan, ha ka ret ten uzak ve
mes lek say g�n l� �� na göl ge dü �ür me ye cek
or ta m� n�n ve gü ven li �i nin sa� lan ma s�,
asis tan ar ka da� la r� m� za aç� lan di sip lin so -
ru� tur ma s� n�n der hal ge ri çe kil me si bek -
le ni yor.”

Aç�k la ma n�n ar d�n dan söz alan Be yin
Cer ra hi Ser vi si ça l� �a n� k� dem li asis tan
Er kan Y�l d� r�m, duy gu sal bir ko nu� ma
yap t�. Bir si ya si olu �um için ya da bir
par ti için top lan ma d�k la r� n� be lir ten Y�l -
d� r�m söz le ri ni �öy le sür dür dü: 

“Ben Hay dar pa �a Nu mu ne E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si Be yin Cer ra hi Ser -
vi si k� dem li asis ta n� y�m. Bu ra ya gel di -
�im den be ri, öm rüm ame li yat yap mak la
geç ti. Ben sa bah 6.00’da gel dim bu ra ya,
o gü nü bi tir dim. Er te si sa bah tek rar i�i me
ba� la d�m. Eve git me den ame li yat tan ç� -
k�p has ta la ra bak t�m. Son ra po lik li ni �e

in dim. Ora da da 100 ta ne has ta ya bak t�m.
Bu ara da ayak la r�m da ya ra lar var d�. Ya -
ra la r� m� y� ka ya ma dan ser vi si me gel dim.
Ser vi sim de has ta la r�n i�i bit ti, so nuç la r� n�
i� le dim. Ge ce 23.00’de evi me gel dim. 36
-40 sa at bu ra da dur dum, ça l�� t�m. Bu si -
ya si bir �ey de �il. E�er hak k� m� z� ara ma -
m�z ge re ken yer Sa� l�k Ba kan l� �� ise
Sa� l�k Ba ka n�’na ses le ni yo rum. Ben bu
mes le �i sa de ce in san la ra yar d�m c� ola bil -
mek, in san l� �a hiz met ede bil mek için
seç tim. Ben ge ce bü tün ay ya� la r�, sar ho� -
la r� to mog ra fi ci ha z�n da tut tum ya k�n la r�
ol ma d� �� için. Ser vis te ba� la r�n da dur -

dum bek le dim. Ya ra yer le ri ni ta kip et tim.
Ge re kir se eve git me dim, ge re kir se ça �� r� -
l�n ca ev den gel dim, on la r�n ba ��n da dur -
dum. Ve hiç bir ame li ya ta uy ku su zum di -
ye gir memez lik yap ma d�m. Po lik li nik te
has ta la r�n film le ri ne ba kar ken, yor gun -
luk tan uyu dum. Ben hem e�i tim al mak
hem de in san la ra en iyi �e kil de hiz met et -
mek is ti yo rum.”

Aç�k la ma y� iz le yen va tan da� lar dan
ba z� la r� Y�l d� r�m’a al k�� la r�y la des tek ve -
rir ken ba z� la r� da onun la to ka la� t�. Asis -
tan he kim ler aç�k la ma n�n ar d�n dan da ��l -
d�.

Haydarpa�a Numune E�itim ve Ara�tırma Hastanesi’nde
asistan olarak çalı�an doktorlar, uzun çalı�ma saatleri ve

ko�ulları ile performans sisteminden kaynaklanan
sorunları, alkı�larla protesto etti. 

Asistan doktorlardan
çalışma şartlarına protesto

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Kad�köy Be le di ye si ve Ka d� köy Pe ra
Gü zel Sa nat lar Aka de mi si i� bir li �i
ile 60 Ya� ve üs tü yurt ta� la ra yö ne lik

La tin Dans ders le ri ba� la d�. Ya� l� la r�n sos -
yal ya �a ma ak tif ka t� l�m la r� n� sa� la mak, sos -
yal ya �am la r� n� renk len dir mek ve da ha ke -
yif li bir ya �am sür dür me le ri ne kat k� da bu -
lun mak ama c�y la ha z�r la nan dans e�i tim le -
rin de, kur si yer le re sal sa, sam ba ve me ren gu -
e gi bi la tin dans la r� ö� re ti li yor. Kur si yer ler,
ilk dans la r� n� Fi kir te pe E�i tim ve Sos yal
Des tek Mer ke zi'nde yap t�. Fark l� mes lek
grup la r�n dan 20 ki �i nin ka t�l d� �� dans kur su
pa zar te si gün le ri 14.00–15.00 sa at le ri ara -
s�n da e�i tim le ri ne de vam ede cek. Ka d� köy
Pe ra Gü zel Sa nat lar Aka de mi si dans e�it -
me ni Hu ri ye Ya p� c�,  kur si yer le re ilk ders le -
rin de sal sa fi gür le ri ni ça l�� t�r ma ya ba� la d� -
�� n� ve kurs sü re sin ce de tüm La tin dans la -
r�n dan fi gür ler ö� ret me ye ça l� �a ca �� n� ifa de
et ti. 

■ YA� LI LAR �Ç�N HAF TA LIK
SÖY LE �� LER BA� LI YOR

Öte yan dan Ka d� köy Be le di ye si ve NP
�s tan bul Nö rop si ki yat ri Has ta ne si i� bir li �i
ile “Ya� l� l�k Sü re cin de Unut kan l�k ve Psi ko -
lo jik So run la r�” ko nu la r� n�n ele al� na ca �� 5

haf ta l�k söy le �i prog ra m� dü zen le ni yor.
Tüm Ka d� köy lü le rin da vet li ol du �u Fi kir te -
pe E�i tim ve Sos yal Des tek Mer ke zi’de
ger çek le� ti ri le cek söy le �i ler de “Ya� l� l�k ta
Uy ku Bo zuk luk la r�”,  “Ya� l� l�k ta T�b bi Has -
ta l�k lar ve Ruh sal So run la ra Et ki si” “Ya� l� -
l�k ta Kay g� lar – Kor ku lar”, “Ya� l� l�k ta Cin -
sel lik” ve “Ya� lan ma Sü re cin de Unut kan -
l�k” ko nu la r� i� le ne cek. 
Tel.:(0 216) 545 93 50–545 96 91

Dans ederek sağlıklı kalıyorlar!

KADIKÖY Belediyesi'nin ba�latt��� sa�l�k taramalar�
sürüyor. “Park Sa�l�k �enlikleri” ad�n� ta��yan uygulamada,

Kad�köylüler hafta sonu sabah parklarda spor yaparken
sa�l�k tarama ve muayenesi yapma �ans�n� yakal�yorlar.

�enlik kapsam�nda 7 May�s Cumaretesi günü
Selamiçe�me Özgürlük Park�’na gelenlere sa�l�k taramas�
yap�ld�. Kad�köylüler, taramalarda kolesterol, kan �ekeri ve

tansiyon gibi ölçümleri ücretsiz yapt�rd�lar. Park Sa�l�k
�enlikleri, 14-15 May�s’ta Ko�uyolu Park� içindeki Ko�uyolu

Mahalle Evi’nde, 29 May�s’ta da Rasimpa�a Mahalle
Evi’nde devam edecek.

Sağlık şenliği, parkları geziyor

Fo to� raf:
Can su

ÇA �IR TE K�N

Omuz Sıkışma Sendromu 
(�mpingement Hastal���)

Omuz eklemli vücudumuzun en
hareketli eklemlerinden biridir.

Omuz ekleminde sorun ya�ad���m�z
da bir çok günlük aktivitelerimizi

yapmakta zorlan�r�z. Omuz eklemi;
kürek kemi�i, kol kemi�i ve
köprücük kemi�i aras�ndaki

eklemlerden olu�ur. Kol kemi�ini,
köprücük kemi�ine rotator man�et
dedi�imiz dört kas�n tendonlar� ile

olu�an bir yap� ba�lar. Rotator
man�et tendonlar� kemi�e yap���r ve

kas�lmalar� sayesinde kolun
kalkmas� ve omuzun rotasyon

hareketleri yap�l�r. S�kl�kla ortaya�
grubu hastalarda görülen omuz

s�k��ma sendromu, rotator man�et
ile kemik yap� aras�ndaki mesafenin

daralmas� sonucunda gözlenir.
Kollar yukar� kald�r�lm�� olarak uzun
süreli çal��ma, tekrarlayan f�rlatma

hareketleri, uzun süreli omuz
rotasyon i�lemleri sonucunda,

adelede ödem yada bursa da �i�me
ile mesafe daral�r. Yine baz� ki�ilerin
omuz çat�s�n� olu�turan akromion
dedi�imiz omuz eklemi tavan�n�
olu�turan kemik yap�n�n �eklinin

farkl� olmas� nedeni ile mesafe biraz
daha dar olabilir. Bunun yan� s�ra
kireçlenme ile birlikte kemik ve
eklem uçlar�nda olu�an kemiksi
ç�k�nt�larda mesafede daralmaya
neden olur. Prof. Dr. �eref Akta�,

Omuz S�k��ma Sendromunda

görülen bulgular� �öyle
özetlemektedir: Omuz S�k��ma
Sendromlu hastalarda; kolun

kald�r�lmas�, arkaya götürülmesi gibi
aktivitelerde a�r� görülür. Örne�in
araban�n arka koltu�undan bir�ey
almak için yönelme, cüzdan� arka

cepten ç�karma gibi hareketler
a�r�ya neden olur. A�r�lar

ba�lang�çta ara s�ra olurken
zamanla devaml� hale gelirler. Yine

hastalar, a�r�l� omuz üstüne
yatamamaktan �ikayetçidirler. 

Omuz S�k��ma hastal���nda tan�;
hastan�n �ikayetleri ve fizik

muayene ile koyulur. Tedavide
s�k��man�n düzeyi ve e�lik eden

patolojiler ara�t�r�lmal�d�r. Bunun için
de s�kl�kla radyografi ve MR
tetkikine ihtiyaç duyulabilir.

Erken evrelerde nonsteroidal
antiemflamatuar ilaçlar ve eksersiz
tedavide yeterlidir. Orta düzeydeki

hastalarda fizik tedaviye ihtiyaç
duyulur. Bu gruptaki hastalar�n

büyük k�sm� fizik tedaviden fayda
görürler. Fizik tedaviye ra�men
�ikayetleri süren  orta düzeyde

omuz s�k��ma sendromlu
hastalarda ve ileri evrelerde ise
cerrahi tedavi uygulan�r. Fizik

Muayenede kolunu kald�ramayan
hastalar, ilaç ve eksersiz tedavisine
yan�t vermeyen hastalar ve MR da

rotator man�et y�rt��� ve/veya

man�ete sürten kemik ç�k�nt�lar�
olan hastalarda cerrahi uygulan�r.
Prof.Dr.�eref Akta�, günümüzde

omuz s�k��ma sendromlu hastalar�n
hemen tamam�nda tedaviyi

artroskopik cerrahi ile yapmaktad�r.
Cerrahi tedavi, omuzda yap�lan 1
cm lik 3-4 adet delikten artroskopi

yard�m� ile yap�l�r. Artroskopik
Cerrahide, kemik ç�k�nt�lar�n�n

tra�lanmas�, var ise rotator man�et
y�rt�klar�n�n dikilmesi ve köprücük
kemi�i ile kürek kemi�i aras�ndaki

akromioklavikuler eklemde
kireçlenme olan olgularda köprücük

kemi�i ucunun tra�lanarak
ç�kar�lmas�  i�lemleri gerçekle�tirilir.

Artroskopik cerrahi uygulanan
hastalarda iyile�me daha h�zl� ve
ba�ar�l� olmaktad�r. Prof.Dr.�eref
Akta�, omuz artroskopik cerrahisi

uygulanan hastalar�n ameliyat
sonras� en fazla 1 gün hastanede
kald�klar�n� belirtmektedir. Ayr�ca,

omuz artroskopik cerrahisi ile
akromioplasti yap�lan hastalarda

ileride rotator kuf dedi�imiz
döndürücü man�et komplet

y�t�klar�n�n olu�mas�
engellenebilmektedir. Omuz

artroskopik cerrahisi yap�lan tüm
hastalara yap�lan cerrahiye göre

de�i�en ve ba�lama zaman� farkl�l�k
gösteren fizik tedavi program�

uygulanmaktad�r.

Kad�köy Florence Nightingale Hastanesi
Ba�dat Cad. NO:63 K�z�ltoprak Kad�köy / �stanbul
Telefon: 0216 450 03 03 / Faks: 0216 450 03 03

www.florence.com.tr

Prof. Dr.
�eref
Akta�
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● Mustafa SÜRMEL�

Mil li E�i tim Ba kan l� ��, Genç lik
Spor Ge nel Mü dür lü �ü ve Tür ki -
ye Fut bol Fe de ras yo nu'nun or tak -

la �a dü zen le di �i Y�l d�z Er kek ler Fut bol
Tür ki ye Bi rin ci li �i �am pi yo na s�’nda Ka -
d� köy �l ha mi Ah med Ör ne kal �l kö� re tim
Oku lu Tür ki ye �kin ci si ol du. 

�am pi yo na, 27 Ni san - 1 Ma y�s 2011
ta rih le ri ara s�n da An tal ya Si de Emir han
Otel Spor Komp lek si'nde dü zen len di.
Yak la ��k 3bin 900 oku lun ka t�l d� �� ele me -
ler so nun da de re ce ye gi ren 96 ta k�m ku pa
için ya r�� t�. Top lam 12 sa ha da oy na nan
tur nu va da 1536 ö� ren ci ta k� m� n�n ba �a r�
için ter dök tü. 

�am pi yo na so nun da ilk iki s� ra y� �s -
tan bul’dan ka t� lan okul lar al d�. Ka d� köy
�l ha mi Ah met Ör ne kal �l kö� re tim Oku lu,
nor mal sü re si 0-0 bi ten fi nal ma ç�n da pe -
nal t� at�� la r�y la 2-4 kay bet ti �i maç so nun -
da Tür ki ye ikin ci si ol du. �am pi yo na da,
�s tan bul Ga zi os man pa �a Kar l� te pe �l kö� -
re tim Oku lu ise bi rin ci ol du. Üçün cü lük
ise �am pi yo na ya Bur sa’dan ka t� lan NO -
SAB �l kö� re tim Oku lu’nun ol du.

■ EN DE �ER L� OYUN CU DA
KA DI KÖY’DEN

Tur nu va da, �s tan bul Ga zi os man pa �a
Kar l� te pe �Ö O'ndan Sa met As lan En �yi
Ka le ci, �s tan bul Ka d� köy �l ha mi Ah met
Ör ne kal �Ö O'ndan Yi �it han Gü ve li En

De �er li Oyun cu se çi lir ken, tur nu va n�n
Gol Kra l� ise Bur sa NO SAB �Ö O'ndan
Enes Ünal ol du. Ay r� ca, An tal ya Ye ni köy
�Ö O ö� ret me ni Yah ya Çu kur ka ya ter tip
ko mi te si ta ra f�n dan Fa ir Play ödü lü ne la -
y�k gö rül dü. 

Di �er ta raf tan Ka d� köy �l ha mi Ah met
Ör ne kal �Ö O’nun spor da ba �a r� la r� bu -
nun la s� n�r l� kal ma d�. Geç ti �i miz y�l kü -

çük er kek fut bol ta k� m� da Tür ki ye ikin ci -
si olan Okul di �er bran� lar da da ba �a r�
ser gi li yor. El de edi len ba �a r� lar da Okul
Mü dü rü Hü se yin Gün do� du’nun spo ra
son suz des te �i ni yan la r� na ala rak da ha ba -
�a r� l� gün le re iler le dik le ri ni, Mü dür Gün -
do� du’nun hiç bir maç ta ken di le ri ni yal n�z
b� rak ma d� �� n� söy le yen Be den E�i ti mi
Ö� ret me ni �s met Cen giz, “Fark l� spor da -

l�n da ye te nek le ri e�i tim ler de tes pit edi yo -
ruz. Ço cuk la ilk kon tak ku ran ki �i ol du �u -
muz için ye te nek le ri his se de bi li yo ruz.
Çok ye te nek li ço cuk la r� ku lüp le re yön len -
di ri yo ruz. 4. s� n�f ta tes pit et ti �im Ka le ci
An�l De mir’i 6 y�l ön ce Fe ner bah çe’ye
gön der dik. Da no ne Mil li Ta k� m� Ka le ci si
ola rak Fran sa’ya 5 y�l ön ce git ti. 1 y�l ön -
ce de 1996 do �um lu la r�n ye ral d� �� ta k�m
ile Fe ner bah çe’nin Tür ki ye de re ce si alan
kad ro su nun ka le ci siy di. Bu y�l Fe ner bah -
çe’de U 15’te oy nu yor. 4. s� n�f ta ke� fet ti -
�i miz Ece Yu mu �ak ka ya’y� da Fe ner bah -
çe’nin vo ley bol alt ya p� ta k� m� na ver dik.
Can su Kork maz’� 6-7 y�l ön ce Ec za c� ba ��
vo ley bol ta k� m� na ka zan d�r d�k. Bun lar üst
dü zey spor cu lar ve üst dü zey ta k�m la r�n
kad ro la r�n da ken di le ri ne yer bul du lar. Bir -
çok ama tör ta k� ma da gön der di �i miz spor -
cu la r� m�z var. Y�l için de 200’e ya k�n spor -
cu ya li sans ç� ka r� yor mü sa ba ka la ra dâ hil
edi yo ruz” de di. 

�s met Cen giz, A Li sans Fut bol An tre -
nör Dip lo ma s� sa hi bi, 25 y�l l�k e�i tim ci.
Be den E�i ti mi Ö� ret me ni Cen giz, �l ha mi
Ah met Ör ne kal �l kö� re tim Oku lu’nda 8
y�l d�r gö rev ya p� yor ve bu sü re de spor da
okul bü yük ba �a r� lar el de et ti. Cen giz,
“Okul Mü dü rü müz Hü se yin Gün do� -
du’nun di �er alan la ra ol du �u gi bi spor fa -
ali yet le ri ne de olan bü yük des te �i ve yak -
la �� m�y la da ha bü yük ba �a r� lar el de ede ce -
�iz” di ye ko nu� tu.
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Türkiye Kürek Federasyonu bünyesinde organize edilen
Bahar Kupası Kürek Yarı�ları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde

Sapanca Kırkpınar’da düzenlendi. Büyükler ve Hafif Kilo
ana kategorilerinde; erkek ve bayan sporcuların katıldı�ı 30

yarı� sonunda Bahar Kupaları sahiplerini buldu. Kürek
sporunun kalbi durumunda olan Sapanca gölü, Kırkpınar

Mevkii, bu yarı�la beraber büyükler ve hafif kilo
kategorilerinde sezonun en sert mücadelesine ev sahipli�i
yaptı. Yarı�maya; Anadolu Hisarı Kürek,  Be�ikta�,  Deniz

Harp Okulu,  Fenerbahçe, Fethiye Belediyesi, Galatasaray,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi,
Sakarya Spor, �i�ecam Çayırova, Orta Do�u Teknik
Üniversitesi, Su Sporları Kürek �htisas, Tuzla Deniz Yıldızı
kulüplerinden toplam 200’e yakın sporcu katıldı. �ki gün
içinde yapılan 30 yarı� sonucundaki puan durumuna göre
Bahar Kupası birincilik kupasını Fenerbahçe Spor Kulübü
kazandı.  �kincilik kupasını �i�ecam Çayırova, üçüncülük
kupasını da Anadolu Hisarı Kürek takımları kazandı.

Bahar Kupas� Fenerbahçe’nin

ABD’li basketbolcular
Kad�köy’deydi

KADIKÖY Gençlik Spor Kulübü
Amerika Birle�ik Devletleri’nden
(ABD) misafirlerini a��rlad�. Her

y�l kurulu� y�l dönümü olarak
kutlad��� ve ayn� zamanda

Kad�köy Gençlik Haftas� olarak
da an�lan 02-07 May�s 2011

tarihleri aras�nda düzenlenen
etkinlikler kapsam�nda; Kad�köy

Gençlik Spor Kulübü Ba�kan�
�lker Habe�o�lu’nun özel
giri�imiyle Amerikal� ünlü

Basketbol Koçu Jason Taylor’�n
Türkiye'ye getirdi�i Amerika

Bayan Basketbol Tak�m�
Athletes in Action, 7 May�s

2011 Cumartesi günü Kad�köy
Gençlik Spor Kulübü’nün

basketbolcular�yla bulu�tu. 
Bu süre içerisinde Kad�köylü

basketbolcular, Amerika
Bayanlar Kolej Ligi'nde

(WNCAA) ve Amerika
Profesyonel Bayanlar Ligi'nde
(WNBA) oynayan oyuncular ile

tan��ma f�rsat�n� bularak
gelecekteki sporculuk

kariyerleri aç�s�ndan önemli bir
deneyim ya�am�� oldular. 
Amerika'n�n ba�ar�l� bayan
basketbol koçlar�ndan Cristy
Mc Kinney ve tak�m�n�n,
Kad�köy Gençlik Spor Okulu
ö�rencileriyle de bulu�mas�
sa�land�. Bu bulu�mada
Kad�köy Gençlik Spor Okulu
ö�rencileri konuklar� ve
deneyimli koçu soru
ya�muruna tuttular. Kad�köy
Gençlik bünyesindeki
antrenörler ile birlikte özel bir
antrenman yapt�racak olan Mc
Kinney, bilgi ve birikimlerini
Kad�köy Gençlik sporcular� ile
payla�t�. Ayn� gün ö�leden
sonra voleybol festival alan�n�
da ziyaret eden ekip, 11 May�s
2011 Çar�amba günü de
Ko�uyolu Re�at Nuri Güntekin
�lkö�retim Okulu Spor
Salonu’nda Türk koçlara e�itim
verdi. Bu mini e�itim
program�na tüm oyuncular ve
koçlar kat�labildi.

�lhami Ahmed Örnekal �lkö�retim Okulu, Türkiye �ampiyonası
final maçında penaltı atı�ları sonunda ikinci olurken, kadrosunda

yeralan Yi�ithan Güveli de “En De�erli Oyuncu” seçildi. 

Şirketler rekabeti Kadıköy’de yaşıyor…

12-15 Ma y�s ta rih le rin de Kad�köy
Belediyesi Kad�köy Gençlik
Merkezi’nde 9.su dü zen le ne cek olan

�s tan bul Cor po ra te Ga mes’de 17 spor bran ��n da
165 �ir ke ti tem si len 4 bin 800 �ir ket ça l� �a n� hem
spor tif re ka be ti ya �a ya cak hem de ke yif li bir haf -
ta so nu ge çi re cek. 

“Ya �am Bo yu Spor” fel se fe siy le ki -
�i le re spor bi lin ci ver me ama c� n� ta �� yan
Cor po ra te Ga mes, �ir ket ler de ta k�m ru -
hu ve mo ti vas yo nu ar t�r mak, i� ye rin de
zin de lik ve ve rim li lik sa� la mak ama c�y -
la her ya� tan spor se ve ri bir ara ya ge ti ri -
yor. 

■ KA TI LIM ÇOK YÜK SEK
Yö ne tim ku ru lu ba� ka n�n dan gü ven lik

gö rev li si ne, mü fet ti� ten dok to ra, i� çi den in -
san kay nak la r� di rek tö rü ne, ö� ren ci den hos -
te se ka dar tüm po zis yon lar da ki ça l� �an lar 17
spor bran ��n da �ir ket le ri ni tem sil edi yor.  Bu
y�l Türk Ha va Yol la r� 206 ki �i ile en çok ka -

t� l�m gös te ren ku rum ol du.  Oyun la ra ay r� ca
Yu na nis tan’dan CCC �ir ke ti ni tem si len 49
ki �i ka t� la cak. 

�s tan bul’un fark l� spor mer kez le rin de
Golf, Bas ket bol, Fut bol, Plaj Vo ley bo lu, Vo -
ley bol, Dra gon Bo at, Kar ting, Ha lat Çek me,
Ko �u, Yüz me, Te nis, Ma sa Te ni si, Bow ling,
Yel ken, Sat ranç, Boc ce, Da� Bi sik le ti bran� -
la r�n da bin ler ce �ir ket ça l� �a n� na  600’ün üze -
rin de ma dal ya da �� t� la cak.  Spor bran� la r�n da
Fut bol 1012 ki �iy le re kor k� rar ken, en çok
ka t� l�m l� di �er spor bran� la r� Dra gon Bo at
501 ki �i, Bow ling 405 ki �i, Bas ket bol 347 ki -
�i ve Vo ley bol 282 ki �i ola rak s� ra la n� yor. 

Ku rum ça l� �an la r�  bi rey sel ola rak ma -
dal ya lar la ödül len di ri lir ken, Ku rum sal Ödül -
ler  en çok ki �iy le ka t� lan fir ma ya, Spor Bü -
yük Ödü lü, her spor bran �� n�n �am pi yon la r� -
na, Spor �am pi yo na Ödü lü, her bir ya r�� ma

bö lü mün de oyun pu an la r� en yük sek fir ma la -
ra, �am pi yo na Bö lüm Ödü lü ve top lam da en
çok ma dal ya ka za nan ku ru ma da Me da list
Ödül le ri ve ri le cek. Her ke se aç�k kon sep tiy le
dü zen le nen �s tan bul Cor po ra te Ga mes’de bu
y�l res mi ba ��� ku ru mu ola rak yer alan Dü� -
ler Aka de mi si de 4 bran� ta 21 ki �i den olu �an
fi zik sel ve zi hin sel en gel li ço cuk lar ile bu bü -
yük mü ca de le de sos yal so rum lu luk pro je le ri -
ne des tek ver mek is te yen ler le bu lu �a cak. �s -
tan bul Cor po ra te Ga mes 13 Ma y�s ak �a m� �s -
tik lal Cad de si’nde bin ler ce ka t� l�m c� n�n bu -
lu na ca �� kor tej ve Tak sim Ge zi Par k�’nda
dü zen le ne cek aç� l�� tö re ni ile ba� la ya cak.
Cey lan Sa ner’in su nu cu lu �u nu ya pa ca ��;
mü zik, e� len ce ve sür priz he di ye le rin yer
ala ca �� tö ren son ra s� ka t� l�m c� lar yor gun luk -
la r� n� 14 Ma y�s’ta �n di go’da sah ne ala cak
Kur ta lan Eks pres kon se ri ile gi de re cek ler.

Türkiye’nin ve Dünya’nın önde
gelen 165 firması kozlarını Kadıköy

Belediyesi KGM’de payla�acak.

● Nusret KARACA
Kadıköy Moda’da 1957 yılında
e�itim-ö�retime kapılarını
açan Kadıköy Kız Lisesi
(�stanbul Kadıköy Lisesi)
sportif ba�arılarını devam
ettirmek amacıyla
çalı�malarını hızla sürdürüyor.
Lisenin geçmi�te Türkiye ve
Avrupa çapında ba�arılara
imza atma ba�arısı gösteren
kız basketbol takımı tekrar
eski ba�arıları elde etmek için
çaba sarfediyor. Kız ve erkek basketbol
takımlarının yanı sıra voleybol takımları
da önümüzdeki yıllarda kazanılacak
ba�arıların temelini �imdiden atmaya
hazırlanıyor. Özellikle kız voleybolcular
bu yıl Kadıköy ilçesinde kazandıkları
liseler arası üçüncülükle
yetinmeyeceklerini, ilçe ve il çapında
daha büyük hedefleri oldu�unu

belirtiyorlar. Voleybol takımı Antrenörü
Elif Arifa�ao�lu “Ö�rencilerimizdeki bu
istek ve azmi görünce yeni ba�arılar için
umudum daha da artıyor” diyerek
görü�lerini dile getirdi. �stanbul Kadıköy
Lisesi ö�rencileri sanatsal etkinliklerde
oldu�u gibi sportif etkinliklerde de elde
ettikleri ve edecekleri ba�arılarla köklü
camiaya layık olmaya çalı�ıyor.      

Liseli sporcular ba�ar� hedefliyorBasketbol heyecanı sokağa taştı

Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nun des te �i
ile 16-19 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara s�n da
dü zen le ne cek olan “�S TAN BALL 2011

So kak Bas ket bol Li gi”, genç le ri ve bas ket bol
se ver le ri so ka �a da vet edi yor. Bu y�l
il ki dü zen le ne cek olan or ga ni zas yo nun dün ya -
da bir çok ül ke de de ben zer le ri ger çek le� ti ri li -
yor. Tür ki ye’de dü zen le ne cek olan so kak bas -
ket bo lu tur nu va s� n�n en bü yük özel li �i ise her
ke sim den ço cuk ve genç le rin ka t� la bi le cek ol -
ma s�. Genç le rin spor tif ak ti vi te le ri ile do� ru
al�� kan l�k lar ka zan ma s� sa� lan�r ken, ye te nek li
genç le rin ke� fe dil me si ne de or tam ha z�r la ya cak
olan tur nu va “Esen ler Böl ge Par k�”nda dü zen -
le ne cek.

Genç li �e yö ne lik su nu lan sos yal pro je -
ye spor, sa nat ve med ya çev re le rin den pek
çok is min des tek ve re ce �i be lir til di. 

K�z lar ve er kek le rin ay n� ta k�m da yer
ala bil di �i ve 4 gün sü re cek or ga ni zas yon da
ön ce den ilk ele mey le be lir le ne cek olan top -
lam 124 ta k�m k� ya s� ya ya r� �a cak. Ya r�� ma -
da bi rin ci olan ta k�m 4.000TL, ikin ci olan
ta k�m 3.000TL, üçün cü olan ta k�m
2.000TL, dör dün cü olan ta k�m ise 1.000TL
ka za na cak. Ay r� ca or ga ni zas yon sü re sin ce

dü zen le ne cek olan smaç ve ye te nek ya r�� -
ma la r�n da de re ce ye gi ren ço cuk lar ve genç -
ler çe �it li he di ye ler le ödül len di ri le cek. Or -
ga ni zas yon Yet ki li si Di lek Ün lü �s tan ball
2011 ile il gi li yap t� �� aç�k la ma da, “Ön ce lik -
li amaç genç le ri ve ço cuk la r� spo ra yön len -
dir mek. Çe �it li ak ti vi te ler le ço cuk la r�n ve
genç le rin dik ka ti ni çe ke rek e� len ce ve
oyun lar la spo ru on la ra sev dir mek tir. So kak
bas ket bo lu dün ya n�n bir çok ül ke sin de ço -
cuk la r�n ve genç le rin so kak ta edi ne bi le cek -
le ri kö tü al�� kan l�k lar dan on la r� uzak tu ta -
bil mek için bü yük or ga ni zas yon lar ha lin de
dü zen len mek te dir.” de di.

So kak Bas ket bo lu li gin de ay r� ca lig sü -
re sin ce spor fa ali yet le ri nin ya n� s� ra yi ne
genç ler için ha z�r la nan et kin lik ler de yer
ala cak. 16 Ma y�s “Asi a Con nec ti on Ve DJ
So nat”, 17 ve 18 Ma y�s  “Ka riz ma Show”,
19 Ma y�s ak �a m� ger çek le� ti ri le cek “Ke -
rem cem Kon se ri”  bun lar dan ba z� la r�.

Or ga ni zas yon,  19 Ma y�s Genç lik ve
Spor Bay ra m� kut la ma prog ra m� n�n ar d�n -
dan so na ere cek. Ba� vu ru lar, www.esen ler -
be le di ye si is tan ball2011.com ile www.is tan -
ball2011.com ad res le ri ne ya p� la bi le cek.

Kad�köy’ün Okulu Türkiye �kincisi olduKad�köy’ün Okulu Türkiye �kincisi olduKad�köy’ün Okulu Türkiye �kincisi olduKad�köy’ün Okulu Türkiye �kincisi olduKad�köy’ün Okulu Türkiye �kincisi olduKad�köy’ün Okulu Türkiye �kincisi oldu
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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