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Aç�k denizlere Pupa Yelken:

KADIKÖY Belediyesi’nin ücretsiz
müzik, bale, dans ve drama e�itimi
verdi�i Çocuk Sanat Merkezi’nde

hafta sonu mezuniyet gururu vardı.
Bale ve Dans Bölümü’nün 165,

Müzik Bölümü’nün ise 180
ö�rencisi diplomalarını Kadıköy

Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk’ün elinden aldı. ● 8’de

“Yargı Ba�ımsızlı�ı, Hukuk
Devleti ve Demokrasi”

konulu panelde konu�an
hukukçular, Türkiye’de
yargı ba�ımsızlı�ının
kalmadı�ına dikkat

çekerek, “Yargı esaret
altında” dediler.

● Haberi Sayfa 10’da

“Yargı esaret altında”
KADIKÖY Gazi Mustafa
Kemal Pa�a �lkö�retim
Okulu’nun düzenledi�i

‘Teknoloji Tasarım
Bilim ve Sanat

�enli�i’nde ö�rencilerin
yaratıcı çalı�maları

sergilendi.
● Haberi Sayfa 14’te

Şenlik, yaratıcı fikirlere SAHNE OLDUÇocuk Sanat Merkezi’nin mezuniyet gururu
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

◗◗ Haberi 10. Sayfada

Kad�köy Belediyesi ile amatör denizciler
ülkemizde bir ilki gerçekle�tiriyor.

Denizcili�imizin ya�ayan efsanesi Sadun
Boro, e�i Oda, kedileri Miço ve K�smet

yelkenlisi ile amatör denizcilerimiz için yap�lan
an�t 28 May�s’ta Kalam��’ta aç�lacak. Bu an�t;
denizler hâkimi, 20. yüzy�l Barbaros’u Sadun
Boro ve tüm denizcilerimizi temsil edecek.

Kadıköy Belediyesi Engelli
Danı�ma ve Dayanı�ma

Merkezi, Engelliler Haftası’nda
renkli etkinlikler yaptı. Engellilerin
verdi�i perküsyon-ritim konseri,

Kadıköylüleri büyüledi.

Sadun BOROSadun BOROSadun BOROSadun BOROSadun BOROSadun BORO
◗◗ Haberi 3. Sayfada

CHP’li �stanbul �l Genel
Meclis Üyeleri,

Kad�köy’de bulunan tarihi
eserlerin onar�m� konusunda

Kad�köy Belediyesi’ne kaynak
aktar�lmamas�n� meclis

gündemine ta��d�.

Bu tarihi eserler
ilgi bekliyor!

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Genel seçime kısa bir süre kaldı.
Türkiye seçimle birlikte yeni bir

döneme girecek. �stanbul’da seçimin
kalbinin attı�ı önemli bir nokta da

Kadıköy. Kamuoyunun yakından tanıdı�ı
adayların seçilmek için yarı�tı�ı Kadıköy

de heyecan dorukta. Kadıköylüler bu
seçim öncesinde de TBMM’ye

gönderecekleri milletvekillerinden kentin
sorunlarına sahip çıkmalarını istiyor.

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
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Engelli Ritim Grubu
Kad�köy’ü co�turdu
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Pa zar yo lu bu gün kü Sö �üt lü çe� me Cad de si’dir.
● �ti mad Ya� Ma �a za s�. �t fa iye Ka ra ko lu kar �� s� No:19.
● Me nek �e Ma �a za s�. Ku ma� ç�, No:19.
● Ka sap MEH MET Efen di.
● Türk Pa za r�. Tu ha fi ye ci.
● SÜ LEY MAN ZÜH TÜ, Züc ca ci ye ci
●Vi din li NE C�P Efen di, Ke res te ci, Müs lü man bö rek çi f� -

r� n� kar �� s�n da
● MI GIR DI� TAH TA BU RUN YAN, Fes ci. Os ma na �a

Ca mi kar �� s�n da, Av ru pa ve He re ke fes le ri.
● AL� NAZ M� Tu� la ve �n �a at Le va z� m� Ser gi si.”Pa zar -

yo lu’nda �s lam f� r� n� kar �� s�n da. Her nev’i tu� la, ki re mit ve sa -
ire eh ven fi yat la sa t� l�r. Bi na yap t�r mak is te yen le rin bir ke re
ma �a za m� za mü ra ca at la r� ri ca olu nur”.

● Ka sap HA SAN TAH S�N. “Pa zar yo lu’nda BAK KAL
MU H�T T�N Efen di’nin ya n�n da. K� v�r c�k ye ri ne ke çi, ok ka ya
be del 300 dir hem, bud ye ri ne kol, et ye ri ne de ri ve ke mik, er -
kek ye ri ne mar ya al mak is te me yen ler ke ma li em ni yet le ma �a -
za m� za mü ra ca at et sin ler.”

● ASA DUR GA DUG YAN. Ka d� köy Pa zar yo lu  No:110
“Yaz mev si mi için Av ru pa’n�n en me� hur fab ri ka la r�n dan si -
pa ri� et ti �i miz ipek li çar �af lar, son mo del es vab l�k ku ma� lar,
ete min ler ve Fran s�z bas ma la r� n�n her cin si, son mo da yel dir -
me lik ipek li ve yün lü ku ma� la r� m�z gel mi� tir. Ka d�n, er kek
ço rap la r�, ten fa ni la la r�, en vai tür lü kol lu, kol suz ka� kor se ler,
her tür lü ba �ör tü ler, de kol te göm lek ler ve ha z�r ço cuk el bi se -
le ri, er kek için frenk göm lek le ri, �em si ye ler, vel ha s�l her nev’i
tu ha fi ye ye ait e� ya lar eh ven fi yat la ma �a za m�z da sa t�l mak ta -
d�r. Son mo da ve ga yet za rif er kek, ka d�n ve ço cuk ayak ka b� -

la r� mev cut ol du �un dan muh te rem mü� te ri le ri -
mi zin bir ke re ma �a za m� z� te� rif le ri ri ca olu nur.
Neu man di ki� ma ki ne le ri ve re si ye sa t� l� yor.”

● Ka d� köy Pa za r�: AB DUL LAH Bi ra der -
ler. Pa zar Cad de si, �t fa iye Ka ra ko lu kar �� s�n da
No:111-109.

● Mek teb-i Te rak ki ve Os ma nî Rü� ti ye
(ip ti da i) Pa zar yo lu’nda ka in.

■ KU� D� L� CAD DE S�’NDE K�
DÜK KÂN LAR

● Ha lep Ti ca ret ha ne si MUS TA FA FEH -
M� müs tah za ra t� Os ma ni Ec za De po su.

● Ku� di li �s lam Bak ka li ye Ma �a za s�.
MEV LUT ve HA FIZ YA �AR Efen di ler Ku� -
di li Cad de si 107.

● SE L�M US TA, Türk ve �s lam So ba c�
Dük ka n�. No: 109

● PE RU KÂR AL� EFEN D�. “Ka d� köy Ku� di li Cad de si,
Ka d� köy Kü tüp ha ne-i Umu mi si ci va r�n da, mu te na tra�, te miz
ba k�m, eh ven fi yat, us tu ra lar fen ni bir �e kil de de zen fek te edi -
lir.”

■ �S KE LE CAD DE S�’NDE K� DÜK KÂN LAR

Os man l� Ti ca ret �ir ke ti, �s ke le Cad de si Rum
Ki li se si So ka ��’nda: 9.

● Türk Yur du Lo kan ta s�. �s ke le Cad de -
si’nde. Doy çe Ori ent Bank’�n ev vel ce bu lun du �u
yer de.

● TÜR K� YE Lo kan ta s�. BE K�R NU MAN,
�s ke le Cad de si No: 47.

● AB DÜL LA T�F Bak ka li ye Ma �a za s�, �s -
ke le Cad de si. No: 45.

● Tu ran Ec za ne si Mu aye ne ha ne si. �s ke le
Cad de si. “Ye ni aç� lan Tu ran Ec za ne si üs tün de ki
oda lar mu aye ne ha ne ya p�l m�� t�r. Bu ra da ha zik ve
muk te dir Türk Ta bib le ri has ta la r� n� iti na ile mu -
aye ne et mek te dir. �laç lar ha ki ki cins ten olup,
me� hur ve ma ruf fab ri ka lar dan cel be dil mek te dir.
Te �eb bü sü mü zün va tan da� la r� m� z�n ra� bet ve il -

ti fat la r�n dan me� hur ola ca ��n dan ümi di miz ber ke mal d�r. Da -
rül fü nu nu’ndan me zun MUS TA FA HAK KI Bey ta ra f�n dan
mü kem mel id rar tah li li ic ra edil mek te dir.

● �e ker ci Ha c� BE K�R ZA DE AL� MU H�D D�N Ti ca ret -
ha ne si. Ka d� köy �s ke le Cad de si’nde, Tel.: 271.

● Os man l� Hür ri yet Lo kan ta s�. �s ke le Cad de si’nde mu -

hal le bi dük kâ n� ya n�n da.
■ ÇAR �I HA MA MI YA NI

●Os man l� Bak ka li ye Ma �a za s�. HA SAN EFEN D� ZA DE
MU H�D D�N. Ka d� köy’de Çar �� Ha ma m� ya n�n da, No: 48.
“Kö yü mü zün en es ki ve en mu te met Os man l� mü es se se si. Fi -
yat lar son de re ce eh ven ve mu ame lat na mus ka ra ne dir. Si pa ri� -
ler ma �a za m� z�n ara ba la r�y la se ri an ma hal li ne sevk olu nur”.

■ ÇAR �I �Ç�
● Sa t� l�k Ti ca ret ha ne ara yan lar: Ka d� köy Er me ni Ki li se si

ci va r�n da, Mu vak k�t ha ne So ka ��’nda HA CI HA SAN Efen -
di’nin 40 nu ma ra l� mo bil ya ma �a za s� sa t� l�k. �� ti ra ede cek
müp te di kim se le re ken di si iki ay ka dar i� gös te re cek tir”.

■ MÜ HÜR DAR
● FES C� MI GIR DIÇ: Mü hür dar Cad de si.

■ MO DA
● �i fa Has ta ha ne si: Dok tor Ope ra tör FU AD SÜ REY YA

Pa �a. Ka d� köy Mo da. Tl: 77. “Yir mi be� y�l dan be ri ta n�n m��
olan Dok tor Ope ra tör SÜ REY YA Pa �a’n�n ida re sin de bu lu -
nan �i fa Has ta ne si’nde fen ni cer ra hi ye mü te al lik her tür lü has -
ta l�k lar te rak ki ya t� ha z� ra ve fen ni ye ye gö re te da vi ve ame li -
yat la r� ya p� l�r. Has ta ha ne ga yet eh ven dir”.

■ CE V�Z L�K
● SA �M A�O CA �I: Ce viz lik’te Ay na l� bak kal ci va r�n da.

“Ka d� köy’den Pen dik’e ka dar ev le re ye mek da �� t� l�r.”
■ F� K�R TE PE S�

● Süt Ti ca ret ha ne si. �ÜK RÜ ve FAH R� Bi ra der ler. Fi kir -
te pe si’nde. 1913-1914 y�l la r� ara s�n da Ka d� köy’de ki ti ca ret ha -
ne ler hiç �üp he yok ki bu ya z� la r�n dan faz la idi. Fa kat o y�l
rek lam için bun lar ilan ver mi� ti.

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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PAZARYOLU ESNAFI

Tü ke ti ci le rin ön ce lik li ta lep le ri ni
içe ren ve se çim ön ce si tüm si ya si
par ti le re gön de ri len “TÜ KE T� C� HAK -
LA RI TA AH HÜT NA ME S�”ni Ga ze te
Ka dı köy okur la rı için a�a �ı da su nu yo -
ruz. TÜ KO DER Ge nel Mer ke zi, tüm
si ya si par ti le re gön der di �i bu taa hüt -
na me nin 1.6.2011 ta ri hi ne ka dar im -
za la nıp Der nek Mer ke zi'ne ge ri gön -
de ril me si ni is ti yor. So nuç lar se çim
ön ce sin de tüm ka mu oyu na açık la na -
cak. 

TÜ KE T� C�  HAK LA RI
TA AH HÜT NA ME S� 

12.Ha zi ran. 2011 ta ri hin den iti -
ba ren, par ti miz TBMM’nde tem sil
edil me ye ba� lan d� �� tak dir de ilk gün -
den iti ba ren;

1- Ev ren sel Tü ke ti ci Hak la r�n dan
bi ri si olan “Te mel Ge rek si nim le ri nin
Kar �� lan ma s� Hak k�”n� sa vu na ca �� m� z�, bu nun için;

A- Te mel ka mu sal hiz met le ri kar amaç l� ve ya
büt çe aç�k la r� n� ka pat ma ala n� ola rak gör me ye ce -
�i mi zi ve bu nu böy le gö rüp uy gu la yan la ra kar ��
mü ca de le ede ce �i mi zi ,

B- Elek trik, su, do �al gaz, ula ��m vb. ka mu sal
hiz met ler ile te mel ürün le re sü rek li ya p� lan zam la ra
kar �� du ra ca �� m� z�, bu ve bu nun gi bi hiz met le re ta -
hak kuk et ti ri len fa tu ra lar da ki güç be de li, güç a�� m�
be de li, sa yaç oku ma be de li, ba k�m üc re ti gi bi her -
han gi bir kar �� l� �� ol ma yan uy gu la ma la r�n kal d� r�l -
ma s�, key fi fi yat ar t�� la r� ve yük sek oran l� tü ke tim
ver gi le ri nin uy gu lan ma ma s� ve tü ke ti ci le rin bu hiz -
met ler den da ha ko lay ya rar lan ma s� n�n sa� lan ma s�
için ça l� �a ca �� m� z� ,

C- Te mel g� da mad de miz ek mek te ya p� lan
hak s�z uy gu la ma la ra kar �� du ra rak  hal k�n ek me �i
ile oy nat ma ya ca �� m� z�,

D- Sa bit te le fon lar ve cep te le fon la r�n da ki sa -
bit üc ret ve hiz met kar �� l� �� ol ma yan hak s�z uy gu -
la ma la r� ve hak s�z söz le� me ko �ul la r� n� or ta dan
kal d� ra ca �� m� z�, tek yan l� ve da yat ma c� hü küm ler
içe ren söz le� me ler ye ri ne tü ke ti ci hak la r� n�n  ko -
run du �u, aç�k, net ve  an la �� l�r hü küm ler içe ren, AB
Stan dart la r� na uy gun söz le� me ler ha z�r la ta ca �� m� -

z� ve uy gu la ma ya koy du ra ca �� m� z�, 
E- Tü ke ti ci le rin can ve mal gü -

ven li �i nin ko run ma s� için ula ��m da
al ter na tif ler olu� tu ra ca �� m� z�, top lu
ta �� ma c� l� ��n yay g�n la� t� r�l ma s�, de niz
ve de mir yol la r� n�n ge li� ti ril me si gi bi
da ha gü ven li ya t� r�m la ra yö ne le ce �i -
mi zi,

F- Yi ne Ev ren sel Tü ke ti ci Hak la -
r�n dan ol du �u ka dar en te mek �n san
Hak la r�n dan olan ba r�n ma hak k� n�n
ça� da� bir bi çim de çö züm len me si
için hem mer ke zi, hem de ye rel an -
lam da plan l� po li ti ka lar olu� tu rup uy -
gu la ya ca �� m� z�,

2- Ka mu sal Hiz met ler ve te mel
tü ke tim mad de le rin de KDV. ora n� n�
% 1’e in di re ce �i mi zi,

3- Sa� l�k l� bir çev re ya ra ta rak
do �a y� ko ru ya ca �� m� z�, 

ka mu nun sa� l� �� na za rar ve ren g� da lar üre til -
me yen bir üre tim sis te mi ku ra ca �� m� z� ve ka mu
sa� l� ��y la oy na yan lar la so nu na ka dar mü ca de le
ede ce �i mi zi, 

4- Tü ke ti ci nin sa� l� �� n�n ko run ma s� için ön ce -
lik li ted bir ler olu� tu ra ca �� m� z�, bu nun için;

A- Tüm sa� l�k ku rum la r�n da tü ke ti ci le rin sa� -
l�k hiz met le rin den ay r� ca l�k s�z, ka li te li ve ucuz ya -
rar la na bi le ce �i dü zen le me ler ya p�l ma s� n� sa� la ya -
ca �� m� z�,

B- Sa� l�k ku ru lu� la r�n da mu aye ne kuy ruk la r� -
n�n bi ti ril me si için ge rek li dü zen le me ler ya p�l ma s� -
na ça l� �a ca �� m� z�, 

C- �la c�n ti ca ri bir mal ol mak tan ç� ka r� la rak tü -
ke ti ci le rin ko lay ca edi ne bi le ce �i ha le gel me si için
ge re ke ni ya pa ca �� m� z�,

D- Sa� l�k hiz met le rin den ve ilaç lar dan KDV.ni
kal d� ra ca �� m� z�,

E- Top lu mun tüm ke sim le ri nin Sos yal gü ven -
ce si nin sa� lan ma s� için ge rek li tüm ya sal dü zen le -
me le ri ya pa ca �� m� z� ve uy gu la ma ya ko ya ca �� m� z� ,  

5- E�i tim de f�r sat e�it li �i nin sa� lan ma s� için ;
A- Bu gü ne ka dar ay� r�m ya p�l ma dan tüm ö� -

ren ci ler den al� nan e�i ti me kat k� pay la r� n� kal d� ra ca -
�� m� z�,

B- TC. Ana ya sa s�’n�n “ E�i tim de F�r sat E�it li �i
�l ke si “ do� rul tu sun da ilk ve or ta ö� re ti min pa ra s�z
ol ma s� n�, Dev let okul la r� na ka y�t s� ra s�n da ba ���
ve sa ir isim al t�n da ta lep edi len her tür lü pa ra n�n
al�n ma s� n�n önü ne ge çe ce �i mi zi, ta lep eden ler ve
alan lar hak k�n da ida ri ve ce za i i� lem ya pa ca �� m� z�,

6- Tü ke ti ci le rin hak ve ç� kar la r� n� ko ru mak ve
ken di le riy le il gi li sü reç le re ka t� l�m la r� n� sa� la mak
için ça l� �a ca �� m� z� ve bu mak sat la Eko no mik Sos -
yal Kon sey, Re ka bet Ku ru mu, BDDK, EPDK, Te le -
ko mü ni kas yon Ku ru mu, Ak re di tas yon Ku ru mu,
RTÜK ve ben ze ri ku rum ve ku rul lar da tü ke ti ci le rin
tü ke ti ci ör güt le ri ka na l�y la da ha et kin tem sil edil -
me le ri ni sa� la ya ca �� m� z�, 

7- Zam lar ve ha yat pa ha l� l� �� kar �� s�n da ezi len
me mur, i� çi, emek li, dar ve sa bit  ge lir li le rin üc ret -
le ri nin iyi le� ti ril me si için ak tif çe ça l� �a ca �� m� z�,

8-Sos yal bir ya ra ha li ne ge len yol suz luk la ra
kar �� mü ca de le ede ce �i mi zi ve yol suz luk la r� or ta -
dan kal d� ra rak hal k�n ç� kar la r� n� göz önü ne ala ca �� -
m� z�,

9- Par ti miz ik ti dar ol du �u tak dir de yu ka r� da
ya z� l� tüm ta ah hüt le ri mi zin Hü kü met po li ti ka s� ha li -
ne ge ti ril me si ni sa� la ya ca �� m� z� , mu ha le fet te kal -
ma m�z ha lin de  ise Hü kü met’in bu Tü ke ti ci Hak la -
r� do� rul tu sun da ça l�� ma lar yap ma s� için bas k�
olu� tu ra ca �� m� z� ve Hü kü me tin bu ko nu da ya pa -
ca �� iyi le� ti ri ci ça l�� ma la r� da mu ha le fet et me u� ru -
na en gel le me ye ce �i mi zi , ak si ne des tek ve re ce �i -
mi zi

KA BUL VE TA AH HÜT EDE R�Z.

�S�M VE SO YA DI
�M ZA

�� bu ta ah hüt na me TÜ KO DER ( Tü ke ti ci yi Ko -
ru ma Der ne �i ) Ge nel Mer kez Yö ne tim Ku ru lu ta -
ra f�n dan ha z�r lan m�� ve gön de ril mi� tir.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
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KADIKÖY Meydan�’n�n festival ad�yla
çe�itli derneklere verilmesiyle ya�anan
görüntü kirlili�i Kad�köy’e yak��m�yor.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin yetki
alan�nda bulunan Kad�köy �skele

Meydan�’nda kurulan stantlar hem
görüntü kirlili�i hem de
çevre kirlili�ine neden

oluyor. 2–29 May�s
tarihleri aras�nda �stanbul

Roman Kültürleri Sanat
Derne�i’ne tahsis edildi�i

ö�renilen �skele
Meydan�’nda kurulan
stantlar ve çad�rlar�n,

stantlarda sat�lan
malzemelerin Kad�köy’e

yak��mad���n� belirten
Kad�köylüler, �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi’nin bu tür
organizasyonlara izin vermemesini
istiyor. Bir taraftan trafik, di�er taraftan
metro in�aat�yla zaten tam bir karma�a
manzaras�n�n sergilendi�i Kad�köy
Meydan�’n�n stantlarla istila edilmesine

tepki gösteren Kad�köylüler,
Büyük�ehir Belediyesi’nin
hangi amaçla stant
kurulmas�na izin verdi�ini
merak ediyorlar.

● Semra ÇELEB�

Ga ze te ci ler Ah met ��k ve Er tu� rul
Ma vi o� lu’nun, ka le me al d�k la r� 2
cilt ha lin de ki “K�rk Sa t�r, K�rk

Ka t�r” ad l� ki tap ta, “Er ge ne kon so ru� tur -
ma s� n�n giz li li �i nin ih lal edil di �i” id di -
as�y la yar g� lan d�k la r� da va ka ra ra ba� lan -
d�. Ka d� köy 2. As li ye Ce za Mah ke me -
si’nde gö rü len du ru� ma ya tu tuk suz yar g� -
la nan ga ze te ci Er tu� rul Ma vi o� lu ve “Er -
ge ne kon” so ru� tur ma s� kap ma s�n da tu -
tuk la nan ga ze te ci Ah met ��k ka t�l d�. 68
gün dür Er ge ne kon so ru� tur ma s� kap sa -
m�n da tu tuk lu bu lu nan Ah met ��k du ru� -
ma da, suç suz ol du �u nu be lir te rek be ra -
ati ne ka rar ve ril me si ni is te di. Hâ kim Gül -
den Fi liz Tüy süz, ��k ve Ma vi o� lu’nun
giz li li �i ih lal su çu nun un su la r� n�n olu� -
ma ma s� ne de niy le be ra at le ri ne ka rar ver -
di. Du ru� ma sa lo nu önün de bek le yen Ah -
met ��k’�n ga ze te ci ar ka da� la r� ve ya k�n -
la r� be ra at ka ra r� n� al k�� lar la kar �� la ya rak
“Ah met ç� ka cak yi ne ya za cak” sloganlar�
att�.

■ �IK VE MA V� O� LU’NUN
3 YI LA KA DAR HAP S� �S TE N� YOR DU

Ka d� köy Cum hu ri yet Ba� sav c� l� -
��’nca ha z�r la nan id di ana me de, Er ge ne -
kon so ru� tur ma s� kap sa m�n da ba z� �üp -
he li ler hak k�n da ki ev ra k�n ay r�l d� �� ve id -
di ana me d� ��n da ka lan bil gi le re ili� kin,
�s tan bul 13. A��r Ce za Mah ke me si’nce
bel ge ve bil gi le rin ya y�m lan ma ma s� için
k� s�t la ma ka ra r� ve ril di �i ha t�r la t�l d�. Sa -
n�k lar Ah met ��k ve Er tu� rul Ma vi o� -
lu’nun “K�rk Ka t�r, K�rk Sa t�r -1 (Er ge ne -
kon’da Kim Kim dir?)” ve “K�rk Ka t�r,
K�rk Sa t�r -2 (Kont rge ril la ve Er ge ne -
kon’u An la ma K� la vu zu)” ad l� ki tap la r�
ya za rak, mah ke me nin ka ra r� na ra� men
“giz li li �i ih lal” su çu i� le dik le ri id di a edil -
mi� ti. �d di ana me de, sa n�k la r�n bu suç tan
TCK’n�n 285/1. mad de si uya r�n ca 1 ile
3’er y�l ara s�n da ha pis ce za s� na çarp t� r�l -
ma s� ta lep edi li yor du. Ah met ��k, 6 Mart

2011’de Er ge ne kon So ru� tur ma s� kap sa -
m�n da tu tuk lan m�� t�.
■ DA VA DAN ÖN CE GA ZE TE C� LE RE

ÖZ GÜR LÜK YÜ RÜ YÜ �Ü
Ga ze te ci ler Ah met ��k ve Er tu� rul

Ma vi o� lu hak k�n da, “so ru� tur ma n�n giz -
li li �i ni ih lal” su çun dan aç� lan da va n�n
Ka d� köy Ad li ye si’nde ki du ru� ma s� ön ce -
sin de yü rü yü� dü zen len di.

Ka d� köy Al t� yol’da ki Bo �a Hey ke li
önün de, “Yan sak da Do ku na ca ��z” pan -
kar t� ar ka s�n da top la nan ga ze te ci ler, “Öz -
gür ba s�n sus tu ru la maz”, “Ah met Ç� ka -
cak yi ne ya za cak”, “Ah met, Ne dim onu -
ru muz dur” slo gan la r�y la Ba ha ri ye’de ki
Ad li ye bi na s� na ka dar yü rü dü.

Yü rü yü �e, CHP Ge nel Ba� kan Yar -
d�m c� s� Gür sel Te kin, mil let ve kil le ri
Mus ta fa Öz yü rek ve Sa ba hat Tun cel,
CHP �s tan bul �l Ba� ka n� Bah ri �a hin, Ga -
ze te ci le re Öz gür lük Plat for mu Dö nem

Ba� ka n� Fe rai T�nç, ga ze te ci Er tu� rul
Ma vi o� lu, Ru �en Ça k�r, Ba nu Gü ven,
hak k�n da 18 y�l 9 ay ha pis ce za s� ve ri len
Tu tuk lu Ga ze te ci ler le Da ya n�� ma Plat -
for mu Söz cü sü Ne ca ti Abay, sa nat ç� Sua -
vi’nin de ara la r�n da bu lun du �u çok sa y� -
da po li ti ka c�, sa nat ç� ve ga ze te ci ka t�l d�.
Ara la r�n da Gür sel Te kin’in de bu lun du �u
ba z� ka t� l�m c� lar, üze rin de “Ga ze te ci le re

Öz gür lük” ya zan be yaz bir ti �ört gi yer -
ken, tu tuk lu ga ze te ci Ah met ��k’�n boy -
dan çe kil mi� bir res mi nin yer al d� �� kar -
ton ç� kart ma s� yü rü yü� bo yun ca ta ��n d�.
■ “YAN SAK DA DO KU NA CA �IZ”

Ka d� köy Ad li ye si önün de ga ze te ci
Ru �en Ça k�r, yü rü yü �ü ger çek le� ti ren ga -
ze te ci ler ad� na bir ba s�n aç�k la ma s� oku -
du. Ga ze te ci Ah met ��k’�n 67 gün dür

“Er ge ne kon” te rör ör gü tü ne üye ol mak -
tan tu tuk lu bu lun du �u nu be lir ten Ça k�r,
bu id di aya ili� kin han gi bel ge ve ka n�t lar
bu lun du �u nun ha la be lir siz ol du �u nu
söy le di. Ba z� Em ni yet gö rev li le ri nin
Hrant Dink ci na ye tin de ki ih mal le ri ne
vur gu ya pan Ne dim �e ner ile Em ni yet
için de ki ya p� lan ma la r� mer cek al t� na al d� -
�� “�ma m�n Or du su” ça l�� ma s� top la t� lan

Ah met ��k’�n bu gün bir lik te ce za evin de
ol ma la r� n�n rast lan t� ola ma ya ca �� n� di le
ge ti ren Ça k�r, bu gün bu iki ga ze te ci nin
“Er ge ne kon”a üye ol du �u id di as� n�n vic -
da na s�� ma d� �� gi bi in san ak l� na da iha -
net ol du �u nu söy le di. Hü kü met üye le ri -
nin  “Tür ki ye’de ABD’den da ha öz gür
ba s�n var” söz le ri ni ha t�r la tan Ça k�r “Da -
ha ge çen haf ta At� l�m Ga ze te si’nden Ha -
ti ce Du man mü eb bet, Tu tuk lu Ga ze te ci -
ler le Da ya n�� ma Plat for mu söz cü sü Ne -
ca ti Abay 18 y�l 9 ay, Yük se ko va Ha -
ber’dan Er kan Çap raz 10 ay hap se mah -
kum edil di.” de di. �le ri de mok ra si nin hü -
küm sür dü �ü söy le nen Tür ki ye’de bu gün
60’dan faz la ga ze te ci nin tu tuk lu ol du �u -
nu, mah ke me ler de 4 bin den faz la ga ze te -
ci da va s� n�n sür dü �ü nü be lir ten Ça k�r,
�öy le ko nu� tu: “Ba� ba kan Re cep Tay yip
Er do �an ulus la ra ra s� ba s� na, ‘Tu tuk la nan
ga ze te ci ler, hü kü me ti de vir mek is te di’
di yor. Bir kim se nin, Ba� ba kan bi le ol sa,
da va sü rer ken, bu tür bir yar g� da bu lun -
ma ya hak k� ola maz. Ül ke miz de za ten oto
san sür gi bi bir zor luk la u� ra �an ga ze te ci -
ler, bu na ek ola rak her an her han gi bir se -
bep le tu tuk lan ma en di �e si ile ya �� yor. So -
nuç ta ül ke miz yal n�z ga ze te ci ler için de -
�il, öz gür dü �ün ce yi sa vu nan her kes için
her ge çen gün gü ve ni lir ol mak tan da ha
faz la ç� k� yor. Biz yal n�z ga ze te ci ler için
de �il her kes için ada let is ti yo ruz.Ta lep le -
ri miz den as la vaz geç me ye ce �iz ve bi li niz
ki yan sak da do ku na ca ��z.”

�
s tan bul �l Ge nel Mec li si 2011 y� l�
Ma y�s ay� mec lis otu ru mun da, Ka -
d� köy’den se çi len �s tan bul CHP �l

Ge nel Mec lis Üye si Ali Ce mal Kim -
ver di, KTVK (Kül tür Var l�k la r� Ko ru -
ma Ku ru lu) ta ra f�n dan tes cil len mi�
eser le rin du ru mu nu, ken di çek ti �i fo -
to� raf lar la �l Ge nel Mec li si’nin gün -
de mi ne ta �� d�. Em lak ver gi si öde yen
her va tan da� tan ke si len pay la, Ta ��n -
maz Kül tür Var l�k la r� Kat k� Pa y�’na
ak ta r� lan pa ra la r�n ne yön de har can d� -

�� n�n ka mu oyu na aç�k lan ma s� n� is te -
yen Kim ver di, öner ge si ile il gi li �un -
la r� söy le di; “Em lak ver gi si öde yen
her ver gi mü kel le fin den, bu fon için
pa ra al� n�r. Al� nan bu pa ra lar es ki
eser le rin ko run ma s� için �s tan bul �l
Özel �da re si’ne ak ta r� l�r. �li miz de ki 39
il çe nin 24 il çe be le di ye si, 2010 y� l� iti -
ba riy le �l Özel �da re si’ne borç lu dur.
Top lam borç la r� 136.274.686,45
TL’dir. Ya ni Özel �da re, 24 be le di ye -
den ala cak l� d�r ve il ler ban ka s�n dan

ke sin ti uy gu lat mak ta d�r.” 
■ KA DI KÖY’ÜN BOR CU YOK

Bor cu ol ma yan 15 il çe be le di ye -
sin den bi ri nin de Ka d� köy Be le di ye si
ol du �u nun al t� n� çi zen Kim ver di �öy -
le de vam et ti: “Ka d� köy lü va tan da� la -
r� m� z�n bu fon için öde di �i pa ra lar çok
cid di bo yut ta d�r. Ta le bi miz, Ka d� -
köy’den top la nan bu pa ra la r�n tek rar
Ka d� köy’de ki es ki eser le re ait pro je le -
re ve ril me si dir. 2010 y� l�n da hiç bor cu
ol ma ma s� na ra� men Ka d� köy Be le di -
ye si’ne ait sa de ce bir pro je ye öde me
ya p�l m�� t�r. Oy sa bor cu olan il çe ler de
da ha çok pro je ye öde me ya p�l d� �� n�
bi li yo ruz.

�l çe miz Ka d� köy’de ona r�l ma s�
için y�l lar d�r u� ra� ver di �i miz ta ri hi
okul lar ona r�m bek li yor. Ka d� köy Li -
se si (Mer mer Ko nak), ta ri hi R�d van
Pa �a Kö� kü (Av ni Ak yol Gü zel Sa -
nat lar Li se si), Ga zi Mus ta fa Ke mal pa -
�a Etüt Bes len me �.Ö.Oku lu gi bi e�i -
tim ya p� la r� m�z ona r�m bek ler ken, bu
fon da top la nan pa ra lar özel mül ki yet -
le re ait pro je le re ve ril me me li dir. Sor -
gu la ma n�n as�l ama c� bu dur. Ol duk ça
önem li olan bu ko nu da ta ra f� ma ve ri -
le cek ce vap ka mu oyu na ve ril mi� ola -
cak t�r” 

■ ÖNER GE GE NEL
SEK RE TER L� �E GÖN DE R�L D�

Oy bir li �i ile �s tan bul �l Özel �da -

re si Ge nel Sek re ter li �i ne ha va le edi -
len CHP’li Kim ver di’nin öner ge si
�öy le;

“Ta ��n maz Kül tür Var l�k la r� Kat k�
Pa y� Kap sa m�n da ger çek le �en ça l�� -
ma lar ne ler dir? Ta ��n maz Kül tür Var -
l�k la r� Ko run ma s� na ait kat k� pa y�
kap sa m�n da 11.Dö nem �l Ge nel Mec -
li si nin ça l�� ma ya ba� la ma ta ri hi olan
2009 y� l� ba �� iti ba r� ile öner ge ta ri hi -
ne ka dar, bu fo na kaç pro je ba� vu ru su
ya p�l m��, han gi pro je ler ne ka dar Türk
Li ra s� ile bu fon dan fay da lan m�� t�r?
Bu fo na ya p�l m�� olan pro je ba� vu ru -
la r� n�n ve fon dan fay da la nan pro je le -
rin isim ve har ca nan Türk Li ra s� ola -
rak ta ra f� ma ya z� l� ola rak bil di ril me si
için öner ge min Ge nel Sek re ter li �e ha -
va le si ni say g� ile arz ede rim.”

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
■ Dörtler Et-Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
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Tutuklu gazeteci Ahmet �ık ve Ertu�rul Mavio�lu,
‘Ergenekon Klavuzu’ kitabından yargılandıkları davadan

beraat etti. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
duru�ma öncesi Altıyol’da bulu�an meslekta�ları, alkı� ve

sloganlarla yürüyerek �ık ve Mavio�lu’na destek verdi.

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

Bu tarihi eserler ilgi bekliyor!
CHP’li �stanbul �l Genel Meclis Üyeleri, Kadıköy’de bulunan tarihi

eserlerin onarımı konusunda Kadıköy Belediyesi’ne kaynak
aktarılmamasını meclis gündemine ta�ıdı.

Ahmet Şık’a Kadıköy’de beraat

Demiryolu
işçilerinden 

Haydarpaşa’da 
EYLEM

KESK’e ba�l� Birle�ik Ta��mac�l�k Çal��anlar�
Sendikas� geçti�imiz hafta  “Demiryolu yönetiminin

uygulad��� adaletsizliklere, keyfi tutum ve ayr�mc�l��a
kar��” 6 koldan yürüyü� ba�latt�. 11 May�s’ta Edirne,

Antep, �zmir, Kars, Samsun ve Diyarbak�r
Gar’lar�ndan yola ç�kan demiryolu çal��anlar�,

raylardan yürüyerek 16 May�s’ta Ankara’da bulu�tu.
Edirne Kap�kule’den yola ç�karak 13 May�s’ta

�stanbul’a gelen demiryolu çal��anlar� da
Haydarpa�a Tren Gar�’ndan hareket etti. BTS

�stanbul 1 No’lu �ube üyeleri, Haydarpa�a Tren Gar�
önünde biraraya geldi. BTS Genel Ba�kan� Yavuz

Demirkol, demiryollar�n�n
155 y�ll�k kurumsal i�leyi�ini

bir kenara atan TCDD
yönetiminin, çal��anlar

aras�nda yanda�l�k ili�kisi
üzerinden ayr�mc�l�k yapmay�

ve adam kay�rmay�
kurumsalla�t�rd���n� söyledi.
Demirkol, AKP hükümetinin
uygulamalar�n�n demiryolu

emekçilerinin adalet
duygusunu rencide etti�ini

ve sab�rlar�n� ta��rd���n�
belirtti. TCDD yönetiminin,
liyakat, kariyer, hizmet ve

ba�ar� gibi ölçüleri bir kenara
b�rakarak, demiryolcular�n
taleplerini, üyesi olduklar�

sendikaya göre de�erlendirdi�ini kaydeden
Demirkol, “Haklar�m�za yap�lan sald�r�lar�n son
bulmas�, taleplerimizin dikkate al�nmas� için

yürüyoruz” diye konu�tu. Aç�klaman�n ard�ndan
demiryolu emekçileri, “Direne direne kazanaca��z”,

“Yanda� sendika istemiyoruz” sloganlar� ile
yürüyü�lerini ba�latt�lar. Bir süre yürüyen emekçiler,

daha sonra araçlar�na binerek Adapazar� Gar�’na
do�ru hareket etti.

Edirne Kapıkule’den
yola çıkarak

�stanbul’a gelen
demiryolu
çalı�anları,
13 Mayıs’ta

Haydarpa�a Tren
Garı’ndan hareket

etti. “Adaletsizliklere,
keyfi tutum ve

ayrımcılı�a kar�ı”
6 koldan yürüyü�
ba�latan i�çilerin
eylemi Ankara’da

son buldu.

Fo to� raf lar:
Sey han Kal kan VA Y�Ç 

Foto�raf: Cansu ÇA�IRTEK�N

Kadıköy’e yakışmayan manzaralar
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     20 MAYIS – 29 MAYIS 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ROMAT�ZMA VE BEL A�RISI
HASTALIKLARI

Konu�mac�: Prof. Dr. Metin
ERTÜRK

Tarih: 21 May�s Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Osmana�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri 
Ö�RENME B�Ç�MLER�

Konu�mac�: Ya�am Koçu Elgiz
HENDEN

Tarih: 25 May�s 2011
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park� Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

NLP SOHBETLER�
Konu�mac�: NLP Uzman� ve

E�itimci Cengiz EREN
Tarih: 25 May�s 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah. Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

YAPAMADIKLARIMIZ!
Konu�mac�:Sanayici U�ur

UZUNHEK�M
Tarih: 26 May�s 2011

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah. Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

A�LE HEK�ML��� NED�R?
Konu�mac�: Dr. Nedim

KILIÇALP
Tarih: 26 May�s 2011

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi Brifing
Salonu

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

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
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
RUHSAL DETOKSLA

MUTLULUK
Konu�mac�: Dr. Halil �brahim

ERBIYIK
Tarih: 29 May�s 2011 Pazar 

Saat: 15.30
Yer: Koztaya�� Kültür Merkezi

C Salonu
Düzenleyen: Gönüllü E�itim ve

Dan��ma Merkezi
● SOSYAL ETK�NL�K

“ART�Z MEKTEB�” �S�ML�
T�YATRO OYUNU

Tarih: 21 May�s 2011
Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro 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

A�K ÜZER�NE KISA
F�LMLER

Tarih: 22 May�s 2011 Pazar 
Saat: 20.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri
“KAFKA DÜNYASI” �S�ML�

T�YATRO OYUNU
Tarih: 23 May�s 2011 Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri
GÖNÜLDEN GÖNÜLE TÜRK

SANAT MÜZ��� 
KOROSU KONSER�

Koro �efi: Taylan AYTÖRE
Tarih: 23 May�s 2011 Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Ko�uyolu Mah. Evi

Gönüllüleri
SUAD�YE GÖNÜLLÜ EV� YIL

SONU RES�M SERG�S�
(Kad�köy Halk E�itim Merkezi

��birli�i �le)
Tarih: 23-31 May�s 2011

Pazartesi
Aç�l�� Kokteyl Tarih ve Saati: 24

May�s 2011 - 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi Performans Salon
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
PASTA ve KURAB�YE

YARI�MASI
Tarih: 24 May�s 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri
HO� SADA MUS�K�

TOPLULU�U KONSER�
Koro �efi: Cihat HIRÇIN
Tarih: 24 May�s 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

DEKORAT�F
EL SANATLARI

KURSU SERG�S�
(Kad�köy Halk E�itim Merkezi

��birli�i �le)
Tarih: 26-27 May�s 2011

Per�embe - Cuma
Aç�l�� Tarih ve Saati: 26  May�s

2011 Per�embe – 11.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

RES�M , D�K��, MODERN
KANAV�ÇE , MEFRU�AT

SERG�S�
Tarih: 26-27-28 May�s

Per�embe-Cuma-Cumartesi
Saat: 12.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

KR�TON CUR� PARKI
GÖNÜLLÜLER� 

TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

Koro �efi: Caner BAKIR
Tarih: 26 May�s 2011

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

“SANIRIM ADI A�KTI” Kitabı
�mza Günü

Yazar: Gülfidan ÖZGÜR
Tarih: 28 May�s 2011

Cumartesi
Saat: 19.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri
ERENKÖY GÖNÜLLÜLER�

TÜRK SANAT MÜZ���
KONSER�

Koro �efi: Itri �MANLI
Tarih: 30 May�s 2011 Pazartesi

Kokteyl Yer ve Saati: Büyük
Salon Giri�i – 20.00
Konser Saati: 20.30

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi Büyük Salon
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
● GEZ�

ERGUVAN GEZ�S�
Tarih: 24 May�s 2011 Sal�

Hareket Yeri: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Hareket Saati: 09.30
Düzenleyen: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri

MODA Gönüllüleri, Kad�köy Belediyesi Rana
Be�e Poliklini�i ile i�birli�i yaparak ''Diyabetle

ya�amak'' adl� bir konferans düzenledi. Dr.
Arslan Da�ar’�n Moda Gönüllüleri ve semt

sakinlerine �eker hastal��� ile nas�l bar���k ve
sa�l�kl� ya�anaca��n� anlatt��� konferans, geni�

kat�l�m ve büyük bir ilgiyle izlendi

Moda’da diabet paneli

KADIKÖY Belediyesi Göztepe Gönüllüleri
taraf�ndan 15 Nisan 2011 tarihinde saat
14.00-16.00 saatleri aras�nda Kad�köy

Belediyesi 19 May�s Kültür Merkezi’nde
''Hayvan sevgisi ve çocuk'' isimli bir

konferans düzenlendi.  Konu�mac� olarak
Vet. Hek. Dr. �smail Karakuzey ve Vet. Hek.
Sevtap Kutbek'in kat�ld��� etkinlik izleyiciler
taraf�ndan yo�un ilgi gördü. Konu�mac�lar;

çocu�un ruhsal geli�iminde hayvan besleme
ve hayvan sevgisinin çok önemli oldu�unu ve

onun yeti�kin ça�lar�ndaki toplum içindeki
yerinin; hayvan dostlu�undan ve bu dostlukta

elde etti�i sorumluluk duygusundan olu�an
bir birikim oldu�unu vurgulad�lar. Ayr�ca Vet.
Hek. Sevtap Kutbek, ya�l�lar�n ve özürlülerin

hayvanlar ile ili�kilerine de�inerek, onlar�
toplum içinde etkin bireyler haline

getirebilmenin hayvan sevgisi ile olabilece�ini
söyledi. Etkinlik sonras�nda konu�mac�lara

te�ekkür belgeleri ve adlar�na diktirilmi� olan
a�açlar�n sertifikalar� Göztepe Gönüllüleri
Ba�kan� Nihal Co�kun taraf�ndan sunuldu.

Hayvan sevgisi ve çocuk

ERENKÖY Gönüllüleri tiyatro kursiyerleri,
e�itmenleri Nurdan Albamya yönetiminde,
Haldun Taner’in “Ay I����nda �amata” adl�

oyununu; halk oyunlar� kursiyerleri de,
e�itmenleri Üstün Gürtuna yönetiminde Silivri
ve Artvin yöresi oyunlar�n� sergilediler. Halk�n
yo�un ilgi gösterip ayakta izledi�i gösteriye,
Sevgi Derne�i kurucusu Sn.�nal Ayd�no�lu,

Kad�köy Belediyesi Çevre Müdürü �ule
Yard�m ve Meclis Üyesi Ay�en Gürer de
kat�ld�.Ba�kan Handan Benice, gösteri

sonunda e�itmenlere te�ekkürleriyle birlikte
plaketlerini sundu.

GAZ�ANTEP’� GEZD�LER
Erenköy Gönüllü Evi, Aborda Tur

rehberli�inde 41 ki�ilik kalabal�k bir grupla 4-9
May�s günleri aras�nda Gaziantep, Antakya,
Tarsus, Adana kentlerine tarih ve lezzet turu
düzenledi. Birecik’te nesli tükenmekte olan

Kelaynak ku�lar�n� ziyaret eden, sonras�nda da
yap�lan baraj nedeniyle sular alt�nda kalan
Halfeti’de tekne gezintisi yapan gönüllüler
ikinci gün medeniyetler �ehri Antakya’ya

geçip farkl� dinsel kimlikteki insanlar�n
ya�amlar�na tan�k oldular. Gezi, �skenderun,

Tarsus ve Adana’da do�al ve tarihi
güzelliklerin ziyaretiyle son buldu.

Erenköy Gönüllüleri’nden
tiyatro ve halkoyunlar�

GÖSTER�S�

Zühtüpa�a
Gönüllüleri,

düzenledikleri
kahvaltılı sohbette
Kadıköy  Belediye

Ba�kanı Selami
Öztürk ile bulu�tular.

6 Mayıs günü
Kalamı�'taki

Kadıköy Gençlik
Merkezi’nde gerçekle�tirilen kahvaltıya Gönüllü Merkezi

Yönetim Kurulu üyeleri, sanatçı Selçuk Alagöz ve e�i Birsen
Alagöz de katıldı. Gönüllü Ba�kanı Melek Bozdo�an, verdikler

destekten dolayı Öztürk ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu’na
te�ekkür etti. Bozdo�an, ''Yeni dönemde Zühtüpa�a

Mahallesi’nde etkinlik
yapaca�ız. Mahalle
ve mahalleliye çok
güzel hizmetler
sunaca�ız. Böylece
mahallelinin sesi
olaca�ız'' dedi.
Zühtüpa�a
Gönüllüleri’ne
ba�arılar dileyen

Öztürk de Kadıköy Belediyesi ile gönüülü birimlerin e�güdümlü
olarak çalı�tıklarını, dolayısıyla sorunları gönüllüler aracılı�ıyla
yakından takip ederek hızla çözümlediklerini söyledi. Selçuk
Alagöz’de gitarı ve �ahane sesi ile birbirinden güzel �arkıları ile
gönüllülere ho� dakikalar geçirtti.

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

Mi zah us ta s� Ci han De mir ci, 11 Ma y�s
Çar �am ba gü nü, Ka d� köy Be le di ye si
Fe ner bah çe Gö nül lü le ri’nin da vet li si

ola rak Gö nül lü Evi’nde “Si ya si Mi za h�n 600 Y� l�
A�an En gel li Ta ri hi” ba� l�k l� gör sel su num lu bir
söy le �i ger çek le� tir di. 2 sa at te bit me si plan la nan
et kin lik, iz le yen le rin al d� �� ke yif ne de niy le 3 saa ti
a� t�. 

Ka d� köy lü lü �ün al t� n� her f�r sat ta çi zen Ci -
han De mir ci, hem ka ri ka tür cü hem de mi zah
ya za r� ola rak 33 y�l d�r mi za h�n için de. De mir -
ci, cid di an lam da mi zah ve ka ri ka tür ta ri hiy le
de il gi le ni yor, bu ko nu da y�l lar d�r ara� t�r ma -
lar, ça l�� ma lar ya p� yor, ki tap lar ya y�m l� yor.
Söy le �i sin de bu bi ri ki mi ni Fe ner bah çe li ler le
pay la �an De mir ci, Os man l�’da hi civ �a ir le ri -
nin ba� la r� na ge len ler le ba� la yan si ya si mi zah
yol cu lu �u nu mi zah der gi le ri nin ç� k�� dö ne -
min den bu gün le re ya ni 2011’e dek ge tir di. Ci -
han De mir ci da ha son ra ye ni ka ri ka tür al bü mü
“Ge rek siz Ta ra ma lar dan Ka ç� na ma d�m”� im -
za la d�. 

■ D� YAR BA KIR LI
KO NUK LAR LA YE MEK

Fe ner bah çe Gö nül lü le ri, Di yar ba k�r’�n
Çer mik il çe si ve çev re köy le ri ile Gü zel bah çe
kö yün den �s tan bul’a gez me ye ge len 45 ça l�� -
kan ö� ren ci ile 10 ö� ret me ni bir ö� le ye me -
�in de a��r la d�. Ara la r�n da �s tan bul’u ilk de fa
gö ren le rin de ol du �u top lu lu �un he ye ca n� na

gö nül lü ler de or tak ol du.
■ BA HAR KON SE R�

Fe ner bah çe Gö nül lü le ri, �ef Ca ner Ba k�r
yö ne ti min de 40 ki �i lik ko ro ile Ba har Kon se -
ri’ni ger çek le� tir di. Gö nül lü ler ren ga renk k� -
ya fet le riy le sah ne ye de ba ha r� ta �� d� lar. Er can

Bos tan c� o� lu’nun (Ate� bö ce �i Er can) su nu cu -
lu �u nu yap t� �� ge ce de, gö nül lü ko ro su 25
TSM ese ri ni ba �a r�y la ses len dir di. Gö nül lü ler,
5 Ha zi ran’da Fe ner bah çe Par k�’nda ya pa cak -
la r� Ge le nek sel Mü zik ve Sa nat Fes ti va li’ne de
tüm Ka d� köy lü le ri da vet et ti.

Ka d� köy Be le di ye si Mer di ven köy Gö nül lü -
le ri’nin bu y�l 12.si ni dü zen le di �i Ley lak
Fes ti va li, so �uk ha va ne de niy le iç me kan -

lar da ger çek le� ti ril di. Fes ti va lin ilk et kin li �i Mer -
di ven köy Gö nül lü sü Se nar Kes ki no� lu’nun re -
sim,alü mi yum ka bart ma ve ka ra ka lem ser gi siy di.
Ka d� köy Be le di ye Mec li si ve Gö nül lü E�i tim ve
Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye si Nur han
Kut man’�n ko nu� ma s�y la aç� lan ser gi gö nül lü ler
ve mi sa fir ler ta ra f�n dan be �e niy le kar �� lan d�. Ar -
d�n dan, Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Gö nül lü le ri
“K� z�m Ev le ni yor” ad l� oyu nu ser gi le di. Ti yat ro
Gö nül lü le ri Ba� ka n� Gü lin Ek �i’nin ba� rol de
oy na d� �� oyun çok be �e nil di ve ayak ta al k�� -
lan d�. Oyun so nun da Gö nül lü Ba� ka n� Eser
Kö mür cü, Ti yat ro Gö nül lü le ri Ba� ka n� Gü lin
Ek �i’ye te �ek kür le ri ni sun du ve ba �a r� la r� n�n
de va m� n� di le di.

■ GE LE NEK SEL AN NE LER
GÜ NÜ KAH VAL TI SI 

Mer di ven köy Gö nül lü le ri’nin Ge le nek -
sel An ne ler Gü nü Kah val t� s� Be le di ye Ba� -
ka n� Av. Se la mi Öz türk, Özel Ka lem Mü -
dü rü Kad ri ye Ka sa po� lu, Özel Ka lem Mü -
dür lü �ü ça l� �a n� Ay ça Ak ka ya, Be le di ye

Mec lis üye si Nur han Kut man ve ge ni� gö -
nül lü ka t� l� m�y la ya p�l d�. Ba� kan Öz türk, gö -
nül lü le re hi ta ben bir ko nu� ma yap t�. 

■ HEP GÜL MU SI K�
TOP LU LU �U KON SE R�

Mer di ven köy Gö nül lü sü Türk Mü zi �i
Ko ro �e fi Sn. Sel ma Hep gül, Ka d� köy Halk
E�i tim Mer ke zi’nde ko ro su ile bir lik te muh -
te �em bir kon ser ver di. Türk Sa nat Mü zi -
�i’nin seç kin eser le rin den olu �an prog ram
sa lo nu dol du ran se yir ci ler ta ra f�n dan ayak ta
al k�� lan d�. Kon ser de hu zur evin de ka lan ya� -
l� lar da a��r la d�.

Mizah ustas� Cihan Demirci
Fenerbahçe’ye konuk oldu

Kadıköy Belediyesi
Fenerbahçe Gönüllüleri’nin
davetlisi olarak bir söyle�i
düzenleyen Cihan Demirci,
siyasi mizahın 600 yılı a�an

engelli tarihini anlattı.

Merdivenköy’de 12 yıldır yapılan Leylak Festivali
Etkinlikleri bu yıl havanın ya�murlu ve so�uk
olması nedeniyle farklı bir konseptte yapıldı.

Merdivenköy’de Geleneksel 12. Leylak Festivali

Zühtüpa�a gönüllüleri kahvalt�da bulu�tu
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si, �l çe Mil li E�i tim
Müdürlü�ü ve Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi güç le ri ni bir le� tir di ve top -

lum ge li �i mi ne kat k� da bu lun mak üze re
önem li bir mer ke zi ha ya ta ge çir di. Ka d� köy
Be le di ye si E�i tim ve Sos yal Des tek Mer kez -
le ri (ES DEM) ad�y la 17 Ma y�s 2011 Sa l� gü -
nü tö ren le hiz me te aç� lan e�i tim ve kül tür
komp lek si Ka d� köy lü yurt ta� la r�n, özel lik le
de ka d�n la r�n sos yal ya �am da
da ha et kin rol üst len me le ri
için önem li bir mis yon üst le -
ne cek. 

Ka d� köy Be le di ye si
E�i tim ve Sos yal Des tek
Mer kez le ri’nin (ES DEM)
aç� l� �� na Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk,
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka d� -
köy Halk E�i tim Mer ke zi
Mü dü rü Nu ri Ba�, Ka d� köy
Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Hu lu si Özo cak ka t�l d�. Tö -
ren de ko nu� ma ya pan Ka -
d� köy �l çe Mil li E� tim
Mü dü rü Fer �at Ayar ve
Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, mer ke zin top -
lumun kal k�n ma s� ad� -
na önem li mis yon üst -
len di �i ni ko nu� ma la r�n -
da vur gu la d�. Ba� kan Öz -
türk, Ka d� köy Be le di ye si
E�i tim ve Sos yal Des tek Mer -
kez le ri ye rel yö ne tim un sur la r� ve
halk bir lik te li �i nin so mut da ya n�� ma s� -
n�n bir ör ne �i ol du �u nu be lirt ti �i ko nu� -
ma s�n da, “Tek ça ba m�z e�i tim ve ba� ka
alan lar da da ken di ni ge li� tir mek is te yen -
le re f�r sat ver mek. Özel lik le ka d�n lar ve
bu na ba� l� ola rak ço cuk la r� m� z�n ge li �i -
mi ne kat k� da bu lun mak önem li. Te mel ta�
an ne. An ne ken di ni ge li� ti rir se top lu ma
iyi ye ti� mi� ço cuk lar ka zan d� r�r. An ne ge -
li �ir se ai le de ge li �ir. Üre ten ka d�n pro fi li -
ni ayak ta tut ma l� y�z. Ka d�n var sa vü cut

ta mam d�r. Ka d�n var sa ül ke ta mam d�r.
Ka d�n la r� m� za su na ca �� m�z ola nak lar la
me sa fe ka tet mek is ti yo ruz” de di. Ka d� köy
�l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar ise
ko nu� ma s�n da ye ti� mi� in san gü cü nün
öne mi ne de �in di. �n san e�i ti miy le ba �a r� -
n�n ya ka la na ca �� n�n al t� n� çi zen Ayar,
“Ka d� köy Be le di ye si ile bir ara ya ge le rek
da ha iyi yi he def le dik. Pla n� m� z� yap t�k ve

67 alan da kurs aç t�k. Sos yal
kül tü rel fa ali yet ler den el be ce -
ri le ri ne ka dar bir çok kurs var.
1100 ka dar kur si ye re me zu ni -
yet bel ge si ve re ce �iz. Eme �i
ge çen ku rum ve ki �i le re te �ek -
kür edi yo rum. Hiz met ler da ha
da ar ta rak de vam ede cek” di ye
ko nu� tu. 

Da ha son ra bir lik te aç� l��
kur de le si ni ke sen Ka d� köy’ün

se vi len yö ne ti ci le ri mer kez de ki
ça l�� ma la r� da ta kip et ti ler.

Kur si yer ler le za man za man
soh bet eden Öz türk ve
Ayar, kur si yer ler den her -
han gi bir ih ti yaç la r� n�n
olup ol ma d� �� n� da sor -
du lar. Kur si yer le rin s� cak
il gi si ve mut lu lu �u na ta -

n�k olan yö ne ti ci le rin key -
fi ne di ye cek yok tu.

Prog ra m�n son bö lü mün -
de ise tüm alan lar da kur si yer -

ler ce ha z�r la nan bir bi rin den gü zel
ve el eme �i göz nu ru ça l�� ma la r�n ye -

ral d� �� muh te �em bir ser gi var d�. 
Tek ça t� al t�n da çe �it li fa ali yet le ri bir

ara ya ge ti re cek �e kil de olu� tu ru lan mer -
kez de kurs sa lon la r�, se mi ner oda la r�,
Aç�k Gar drop �kin ci El Giy si Ma �a za s�,
in ter net ka fe, ço cuk ve ye ti� kin kü tüp ha -
ne le ri, ço cuk e�i tim s� n� f� bu lu nu yor. Ay -
r� ca is tih dam bi ri mi, sos yal des tek bi ri mi
de unu tul ma m��. Tüm fa ali yet le rin üc ret -
siz ol du �u mer kez Fi kir te pe’de ça l�� ma la -
r� n� sür dü re cek.

520 - 26 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

� Yasemin Kokusu
� Gilbert Sinoue
� Çeviri: Gönül Akgerman
� Can Yayınları/Tarihi Roman Dizisi

Osmanl� Da��l�rken Bat�l� Güçlerin
Kozlar�n� Payla�t��� Ortado�u’da,
Yahudi, Filistinli, Irakl� ve M�s�rl� Dört
Ailenin Öyküsü...

Yasemin Kokusu, Gilbert
Sinoué’nin, Ortado�u’nun yak�n
tarihini fon olarak kulland��� iki ciltlik
destans� dizisinin ilk kitab�... Birinci
Dünya Sava��’ndan sonra, Osmanl�
topraklar�n�n payla��ld��� günlerde
ba�layan roman, yollar� birbiriyle
kesi�en dört ailenin öyküsünü
anlat�yor: Hayfal� meyve sebze
üreticisi �ahid, onun Yahudi dostu
Yusuf Markus, M�s�rl� pamuk üreticisi
Lütfi ailesi ve Ba�datl� el-Safiler...
Politik ve ekonomik gerilim, günden
güne altüst olan
Ortado�u’da parçalanan
ya�amlar, kopu�lar, çekilen
ac�lar, yoksulluklar, gelecek
endi�esi ve olmaz� olur
yapan a�klar... Sinoué,
dünyan�n en kar���k, en ac�l�
co�rafyas�nda ya�ananlar�,
soluk solu�a okunacak bir
romana dönü�türmü�.

Ba�ar�yla çizilmi�
kahramanlar�, çok geni� bir
co�rafyaya ve koca bir
yüzy�la yay�lm�� kurgusuyla

Yasemin Kokusu, okumay� seven
herkese hitap edecek bir öyküyü
anlat�yor. Bizi yak�ndan ilgilendiren
Ortado�u’nun geçmi�ini ve o
günlerden bugünlere ta��nan
meseleleri yeniden ya��yor olmam�z
da cabas�...
� Kaygı Veren Dostluklar
� Carlos Fuentes
� Çeviren: Pınar Sava�
� Can Yayınları / Öykü Dizisi

Meksika’n�n en sayg�n
yazarlar�ndan Carlos Fuentes, alt�
öyküden olu�an Kayg� Veren
Dostluklar ile ya�am ve ölüm denen iki
de�i�mezin aras�nda s�k���p kalan
varl�klar�n; hayaletler, vampirler,
zebaniler, cad�lar ve ba�ka do�aüstü
yarat�klar�n üzerinden okuyucuyu
ülkesinin renkli kültür co�rafyas�nda
büyüleyici bir yolculu�a ç�kar�yor.

Kayg� Veren Dostluklar’da günlük
ya�amlar iç içe geçen do�aüstü

varl�klar beklenmedik
�ekillerde hayatlar�na
girdikleri insanlar�n
kaderlerini de�i�tiriyor. Bir
yandan da Kaz�kl�
Voyvoda’dan �kinci Dünya
Sava��’na, Shakespeare
oyunlar�ndan azizelerin
rengârenk dünyas�na
uzanarak a�k, aile,
cinsellik ve din gibi
evrensel konular
irdeleniyor.

Fuentes, fantastik
edebiyata görkemli bir

dönü� yapt��� Kayg� Veren
Dostluklar’da hem Meksika’n�n
ça�da� kimli�inin geçmi� taraf�ndan
nas�l �ekillendirildi�ini inceleyerek
nesiller, s�n�flar ve cinsiyetler
aras�ndaki, toplumun üzerine ölü
topra�� gibi çöken yabanc�la�may�
sorguluyor hem de okuyucuyu ölüm
ve ya�am�n hem tezatlar�n� hem de
birbirine olan ba��ml�l���n� ke�fe davet
ediyor; biraz ürküterek, biraz da
�ehvetle...

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

TÜRK�YE’N�N ilk ve tek
uçurtma müzesi olan
“Üsküdar Belediyesi
Mehmet Naci Aköz

Uçurtma Müzesi”nden
seçilen nadide parçalar,
aç�klay�c� bilgiler içeren

anlat�mlar�n�n da yer ald���
bilgi panolar� ile birlikte

CarrefourSA Maltepe Park
Al��veri� Merkezi taraf�ndan
ziyaretçilere sunuluyor. Bu

etkinlik kapsam�nda 13
May�s ve 22 May�s 2011

tarihleri aras�nda, 16
ülkeden toplanm�� 900’e

yak�n ürünü olan “Mehmet Naci Aköz Uçurtma
Müzesi” sergisi CarrefourSA Maltepe Park
Al��veri� Merkezi’nde olacak. 18 -19 May�s

günlerinde düzenlenecek Uçurtma Atölyesi’nin
ard�ndan 20 May�s Cuma günü Uçurtma

�enli�i yap�lacak. Gökyüzünün bin bir çe�it
renge bürünmesini izlemek isteyen herkes,

uçurtma festivaline ücretsiz olarak kat�labilir.

KAYIP 
Marmara Üniversitesi ö�renci kimli�imi kaybettim.

Hükümsüzdür. Dilek G�N�GEN

CarrefourSA
Maltepe Park

Alı�veri� Merkezi,
13 - 22 Mayıs

tarihleri arasında
Uçurtma Festivali

düzenliyor.
Festival

kapsamında
20 Mayıs Cuma
günü yapılacak

Uçurtma
�enli�i’ne herkes

davetli!

‘KİTAP ŞENLİĞİ’, bilgiyi, çoşkuyu ve eğlenceyi buluşturdu
● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Be le di ye si ile Koz ya ta �� Ro tary
Ku lü bü’nün or tak la �a dü zen le di �i
‘2.Ka d� köy Yo �urt çu Par k� Ki tap �en li -

�i’, 14–15 Ma y�s ta rih le rin de ki tap se ver le ri bir
ara ya ge tir di. ‘Dün ya m� z� bil gi ile ay d�n la ta l�m’
slo ga n�y la bu y�l ikin ci si nin dü zen len di �i �en li -
�in aç� l� �� n�, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk yap t�. TE MA Vak f� ile Ça� da� Ya �a m�
Des tek le me Der ne �i (ÇYDD)’nin de stant la r� -
n�n bu lun du �u �en lik te, 25 ya y� ne vi ki tap la r� n�
oku yu cu ile bu lu� tur du. Oku yu cu lar, ga ze te ci -
ya zar Ne bil Öz gen türk, ya zar lar Tun cer
Cü ce no� lu ve Os man �a hin ile de söy le �i
yap ma �an s� n� el de et ti ler. Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, aç� l�� ko nu� ma -
s�n da, Ro tary Ku lü bü ile ay n� he de fe bak -
t�k la r� n� söy le di, “He pi mi zin he de fi e�i ti me
des tek. Ay n� he def te bu lu� tu �u muz Ro tary
Ku lüp le ri ile ça l�� mak gu rur ve ri ci. Bi ze
kim pro je ge ti rir se be ra ber uy gu la r�z. Ka d� -
köy he pi mi zin, ül ke he pi mi zin.” di ye ko -
nu� tu. Koz ya ta �� Ro tary Ku lü bü Ba� ka n�
Ka z�m Sön mez ise “Bu y�l ikin ci si ni dü -
zen le di �i miz �en li �i ge le nek sel ha le ge tir -

mek is ti yo ruz. 13 ö� ren ci ye burs ve ri yo ruz.
Ama c� m�z bu sa y� y� art t�r mak” de di.
ÇYDD’nin ço cuk la ra Türk bay ra ��, �e ker ve
bo ya ma ki ta b� da ��t t� �� ve hal ko yun la r� gös te -
ri le ri nin de yer al d� �� �en lik te, Ka d� köy Mil li
E�i tim Mü dür lü �ü’nün des tek le di �i ve Koz -
ya ta �� Ro tary Ku lü bü’nün dü zen le di �i, al t� li -
se nin ka t�l d� �� ‘Ki tap ve Tek no lo ji’ ko nu lu
kom po zis yon ya r�� ma s�n da de re ce ye gi ren ö� -
ren ci le re ödül le ri ve ril di. Ya r�� ma so nu cun da,
�n ta� Li se si ö� ren ci si Küb ra Ke ler bi rin ci ola -
rak di züs tü bil gi sa yar, Göz te pe �h san Kur �u -
no� lu Ana do lu Li se si ö� ren ci si Eda Tu lum

ikin ci ola rak el bil gi sa ya r�, Ka d� köy Ana -
do lu Li se si ö� ren ci si �rem Nur Kes kin ise
üçün cü ola rak I-Pod ka zan d�. Ö� ren ci ler
ay r� ca okul la r� na pa ra ödü lü ka zan d�r d� lar.
Bi rin ci olan Küb ra Ke ler’e ödü lü ve ren Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
“Me de ni ye tin ge tir di �i in ter ne ti ve bil gi sa -
ya r� do� ru kul la n�r sak bir çok bil gi ye ula� -
ma ve dün ya n�n her ye ri ile ko nu� ma im ka -
n� n� el de ede riz. Di züs tü bil gi sa ya r�n la ken -
di ne ve çev re ne bil gi yük le” de di. Küb ra
Ke ler ise, ya r�� ma ya ka t�l ma s�n da ve ka -
zan ma s�n da kat k� su nan la ra te �ek kür et ti.

Uçurtma Şenliği’ne
DAVETLiSiNiZ!

ESDEM ile bir sıcak gülücük yetti
Kadıköy’ün yöneticileri,
Kadıköy Belediyesi’nin

öncülü�ünde omuz omuza
verdi, ortaya muhte�em bir

E�itim Merkezi çıktı.

Kadıköy Belediyesi ile Kozyata�ı Rotary Kulübü’nün
‘Dünyamızı bilgi ile aydınlatalım’ sloganı ile

düzenledi�i ‘2.Kadıköy Yo�urtçu Parkı Kitap �enli�i’
14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekle�ti.

Carlos
Fuentes
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ütüp ha ne ler ve ar �iv ler, in san l� ��n bel lek le ri dir.
El bet mil let le rin ha f� za la r� n�n ya ni mil lî ha f� za la -
r�n da ka sa s�, hat ta tem sil ci si o ül ke le rin ar �iv
ve ki tap l�k la r� d�r. Bu ku rum lar, hem yer yü zün -

de ki in san l�k ma ce ra s� n�n, hem de ay r� ay r� ken di
mil let le ri nin ta rih bo yun ca mey da na ge tir di �i bil gi bi -
ri ki mi ni, dü zen li ve me tot lu bi çim de top lar ve ko rur.
Ya zar ve dü �ün ce in sa n� Ah met Ham di Tan p� nar,
“… Ba t� y� Ba t� ya pan, ken di ken di le ri ni bil me key fi -
yet le ri (özel lik le ri, ni te lik le ri), sa nat ve ede bi yat la r� na
de vam ara ma la r�, mil lî kay nak la ra her an ye ni ba� tan
yak la� ma la r� key fi ye ti dir” di ye yaz m��. De �er li dü �ü -
nü rün “Ba t� y� Ba t� ya pan”dan kas tet ti �i nin, yük sek
kül tür ve uy gar l�k dü ze yi ol du �u nu be lirt me ye aca ba
ge rek var m� d�r? Ta bi i yak la ��k iki yüz se ne dir Türk
yö ne ti ci kad ro la r� n�n im re nip ör nek al ma ya ça l�� t� ��
ül ke le rin kü tüp ha ne, ar �iv (is ter se niz bu na mü ze le ri
de ek le ye bi lir si niz) ku rum la r�, ku� ku suz tam bir uy -
gar l�k ve ge li� mi� lik öl çü tü ka bul edil me li dir. Tan p� -
nar’�n ha y�f lan ma s�, im ren me si de el bet Fran sa’n�n
‘Mil lî Kü tüp ha ne si’ne; Ame ri kan Bir le �ik Dev let le -
ri’nin ‘Kon gre Ki tap l� ��’na, �n gil te re’nin ‘Re cord Of fi -
ce’ine ya ni mil lî ar �i vi ne ve ben zer le ri ne dir.

Ar �iv, bir mil le tin ta rih sel ge li �im sü re ci için de;
gü nü müz de ki si ya sal, eko no mik, sos yal, kül tü rel
ili� ki ler dü ze ni ni ya z� l�, gör sel, ses li her tür lü ka y�t,
bel ge, ki tap ve ben zer le riy le, ya ni top lu mu bü tün
yön le riy le yan s� tan ‘mil lî bel lek’tir. Bu ta n�m la an la t�l -
mak is te nen ge li� mi� ül ke ler de ki bü yük, mer ke zi
‘Dev let Ar �iv’le ri dir. ‘Mil lî Kü tüp ha ne’ di ye ni te le nen
mer ke zi, tam te� ki lat l� ku rum lar da Dev let Ar �iv le riy -
le bir lik te top lu mun en te lek tü el ya p� s� n�n te mel ta� -
la r� d�r. �n gil te re Mü ze si (Bri tish Mu se um), Lo uv re,
Ber lin Dev let Mü ze le ri, Met ro po li tan gi bi mer ke zî
mü ze ler de, o top lum la r�n kül tür ka pi ta li nin seç kin
mad di ör nek le ri ni ba r�n d� ra rak, mil lî ha f� za y�, do la y� -
s�y la ta rih sel, si ya sal mil lî bi lin cin sü rek li li �i ni te mel -
len di rir ler. Ta rih sel sü reç te el de et tik le ri bu ko lek si -
yon lar on la r�n hem mil lî ser ve ti; hem de mü ca de le -
le rin, ulus la ra ra s� ili� ki le rin, sos yal ge li� me le rin so -
mut ve ri le ri dir. 

Ar �iv ler ve kü tüp ha ne ler, her tür lü bi lim sel ara� -
t�r ma n�n, si ya sal pro je le rin dün ya ve ül ke ger çek le ri -
ne da yan ma s� n� sa� la ya cak ze min dir. Yük sek kül tür
ha ya t� n�n ‘ol maz sa ol maz’ be sin kay na �� d�r. Sa nat -
ç� la r�n da, bi lim in san la r� n�n da öz gün ya ra t� la r� için
ba� vu rup ya rar lan d�k la r� bil gi ve es te tik de po la r� d�r. 

Ye ni ile ti �im ve bi li �im tek nik le ri, ka y�t sis tem le -
ri nin, bu ku rum la r�n ye ri ni ala ca �� n� dü �ü nen ler de
var d�r. Hat ta ABD Stan ford Üni ver si te si’nde ve bir
�n gi liz Üni ver si te si’nde ki tap la r�n di ji tal ka y�t la ra ak -
ta r�l ma la r� ve k�s men tas fi ye le riy le, me kân sal yer ta -
sar ru fu na gi dil mi� tir. �n san l�k ku� ku suz bu gün de,
ya r�n da, ge le cek te de ye ni tek no lo ji le re ge çe cek tir.
Ne var ki han gi yön tem olur sa ol sun, ar �iv ler, kü tüp -
ha ne ler ve mü ze ler, in san l�k bi ri ki mi ni ye ni ko �ul lar -
da da ye ni yön tem ler le dai ma bi rik tir me yi sür dü re -
cek ler dir. 

Ha f� za la r�n za y�f la d� ��, in san la r�n unut kan l� �a,
da ha do� ru su geç mi� ten ve ken di top lu mu nun bi ri -
ki min den, ha t� ra la r�n dan, ta ri hin den ade ta ar�n d� r�l -
ma ya, ya ni ‘geç mi� siz li �e’ do� ru iti lip sü rük len di �i
bir dün ya da ya �an d� �� n� dik kat li göz lem ci ler gör -
mek te ler… Kit le le rin ta ri hin çe �it li dö nem le rin de na -
s�l ko lay ca rüz gâr la ra ka p� l�p sav rul du �u bi li ni yor.
Önem li olan top lum lar da ki en te lek tü el züm re nin bi -
linç ka pa si te si dir. Çün kü en te lek tü el ol ma n�n önem -
li vas f� ve sos yal yü küm lü lü �ü, mil let le rin her tür lü
bi ri ki mi nin ta �� y� c� l� �� ve tem sil ci li �i dir. Ce mi yet ha -
ya t�n da ki sü rek li li �i, öz gün lü �ü; böy le ce top lu mun
kim li �i nin ko run ma ve ge li� ti ril me si ni her yer de do -
�al ola rak bu züm re ler yü küm len mi� tir. K� sa ca s�,
ge li� mi� top lum la r�n üst kim lik le ri nin ve özel lik le ri nin
p� nar la r�; ar �iv ler, ki tap l�k lar, mü ze ler dir. Ta �� y� c� la r�
ise en te lek tü el ke sim dir. Bu yak la ��m, ko lay c� bir tu -
tum la eli tizm di ye suç la na bi lir. Ama es ki za man lar
ta ri hin den be ri sü reç böy le i� le mi� tir. Ki tap l�k la r�, ar -
�iv le ri, mü ze le ri zen gin ve yay g�n olan top lum lar ay -
n� za man da dün ya n�n ge li� mi�, kud ret li top lum la r�
de �il mi dir? Oku ma al�� kan l� �� ve sev gi si nin, da ha
da önem li si, oku ma ve ara� t�r ma ih ti ya c� n�n yay g�n -
l� �� ile ge li� mi� lik do� ru oran t� l� de �il mi dir?

Tür ki ye’de oku ma al�� kan l� �� da aca ba nü fus ar -
t�� h� z� na pa ra lel �e kil de ge li� mi� mi dir? Bu nun la ar -
�iv ve kü tüp ha ne le rin ne il gi si var de me yin… Bah -
set ti �i miz ku rum lar, ül ke le rin bi linç dü ze yi nin sim ge -
le ri dir. Pres tij ku rum la r� d�r. �n san la ra yön ve rir; özen -
di rir; ni te lik kay g� s� n� ve me rak duy gu su nu a�� lar.
Tür ki ye her y�l ye ni üni ver si te ler ku ru yor, mu az zam
bi na lar, kam püs ler ya p� l� yor. Bi na in �a et me ye gös -
te ri len he ye can in san ye ti� tir me sis te mi nin te mel ih -
ti yaç la r�n dan olan ki tap, ba s� l� mal ze me nin genç le re
ula� t� r�l ma s�n da, on la ra oku ma ve ara� t�r ma he ve si
ve ril me sin de de gö rü lü yor mu?

Ki tap l�k la r�n, ar �iv le rin; üni ver si te le rin en az bi na
ka dar ih ti yaç la r� ol du �u nu söy le me li. �n san lar çok
mü te va zi bi na lar da da e�i tim gö re bi lir ler ama oku -
ma/ara� t�r ma al�� kan l� �� edi ne mez ler se…? 

K� r�l gan l� �� git gi de ar tan Tür ki ye’nin, bir çok so -
run ara s�n da bir tür lü s� ra gel me yen, aç�k ça s� önem -
sen me yen önem li i� le re ak�l yor ma s� zo run lu dur.
Uy gar top lum da, her top lum sal ih ti yaç ka mu hiz me -
ti po li ti ka s� aç� s�n dan e�it a��r l�k ta d�r. Bu nun bi lin ci -
ne sa hip ol ma l�.

Murat  KATOĞLU

K

Kütüphane ve
Arşiv…
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● Ka dir �N CE SU

Ka d� köy’de dü zen le nen ede bi yat iz len -
ce le rin de ta n� d�m Fü gen K� v�l c� -
mer’i… Tur gut Uyar, Edip Can se ver

ve Ce mal Sü re ya ba� ta ol mak üze re �a ir le ri -
miz den �i ir ler yo rum lu yor du. Bir den bi re
“Ca n�m S� k� l� yor” ad l� Art shop Ya y�n la r� ta -
ra f�n dan ya y�m la nan bir öy kü ki ta b�y la ç�k t�
kar �� ma… Fü gen K� v�l c� mer ile ilk ki ta b�
üze ri ne ko nu� tuk.

● �lk öy kü nüz “Ma sa”da sa nat ç� la -
r�n mü da vi mi ol du �u sof ra lar dan söz
edi yor su nuz… Ar t�k pek ku rul ma yan o
sof ra la r� ve o gün le ri an la t�r m� s� n�z? O
ma sa lar da ne ler ko nu �u lur du?

Ku� ku suz yi ne sa nat ç� la r�n bir ara ya
gel di �i ma sa lar var d�r. Be nim sö zü nü et ti -
�im, 80’li y�l lar da ki o gü ze lim in san la r�n
ma sa la r�y d�. Sa nat la, �i ir le il gi li ko nu lar -
da ay r�� ma la r�n, tar t�� ma la r�n ola bil me si -
ne kar ��n ül ke so run la r� na yak la ��m la r�n
ör tü� tü �ü ya ni bu gün kü bö lün mü� lü �ün

ya �an ma d� �� ma sa lar… Çe ki len ac� lar, i� -
ken ce ler, sür gün ler, ül ke nin gi di �a t� hep -
si nin or tak kay g� la r�y d�. O gün ler de ko nu -
�u lan la r�n bir bir ger çek le� ti �i ne ta n�k ol -
duk ça ön gö rü le ri ne say g�m da ha da ar t� -
yor. Ne ler mi ko nu �u lur du? Bir yaz din -
len ce si ge li yor ak l� ma. E�im Er cü ment
Gen çer’le git ti �i miz bel de de, Edip Can se -
ver, e�i Mef ha ret ha n�m, Fet hi Na ci, e�i,
(son ra la r� yi tir di �im) Nev zat Üs tün’le bir -
lik tey dik. 70’li y�l lar d�. Bel le �im de en
çok Ke mal Ta hir’le il gi li tar t�� ma lar ve
Edip Can se ver’in her ka deh kal d� r�� ta
söy le di �i di ze ler den “Ga la ta’ya ba har
gel di” di ze si kal m��. As�m Be zir ci ve Ah -
met Mis ki o� lu’nun per �em be top lan t� la r� -
na ise �im di us ta la �an ki mi genç �a ir ler de
ge lir, As�m Be zir ci’yle bir ke na ra çe ki lip
�i ir le ri ni pay la ��r lar d�. Ben Tur gut
Uyar’dan �i ir ler oku duk ça da ikin ci ye ni

tar t�� ma s� alev le nir di. So nun da bir ge ce
As�m Be zir ci gü le rek “Sen hiç bü yü me -
ye cek bir ço cuk sun. Ta mam, ikin ci ye ni -
ye söz yok, Tur gut Uyar da bü yük �a ir”
di ye rek be ni sus tur mu� tu. Ve dat Gün -
yol’un ma sa la r�n da ki mi kez önem li �a ir
ve ya zar lar ki mi kez de genç ler olur du.
Ho� gö rü ve sev gi nin ege men ol du �u s� ca -
c�k or tam da yi ne �i ir ve sa nat ko nu la r�
a��r l�k ka za n�r d�. Ce mal Sü re ya’n�n tüm
�a ir le ri, ya zar- çi zer le ri m�k na t�s gi bi çek -
ti �i ma sa lar da (kim ler yok tu ki) bek len -
me dik bir so ru ya da ye ni bir ze kâ p� r�l t� -
s�y la kar �� la �� la bil mek ola s� l� �� na her an
ha z�r ol mak ge re kir di

● “Ma sa” ad l� öy kü nü zün kah ra -
ma n� n�n ken di si ni ‘s� nav da at la na cak
so ru’ gi bi his set me si nin ne de ni ne dir?

At la na cak so ru çet re fil li, zor ya da bi -
lin me yen so ru dur. Çö zü mü za man ala ca -

� � n  -
dan, ön ce, bi li nen, ko lay so ru lar
ele al� n�r, za man ka l�r sa on la ra dö nü lür.
Gül ten Ak�n’�n “Ah kim se le rin vak ti yok/
Du rup in ce �ey le ri an la ma ya” de di �i gi bi
öy kü kah ra ma n� da d�� lan m�� l� �� n� böy le
be tim li yor. Öy kü de bi raz abar t�l m�� da ol -
sa gü nü müz de bu na ben zer d�� lan ma la r�n
ya �a na bi le ce �i ola s� bir du rum… Ay r� ca
yaz d�k la r� n� ki tap la� t� r�p gün yü zü ne ç� -
ka ra ma m�� bi ri si ken di ken di nin de at lan -
m�� so ru su ola bi lir.

● Bu gü ne ka dar pek çok et kin lik te
�i ir okur ken gör dük si zi. Fa kat siz bir öy -
kü ki ta b�y la ç�k t� n�z kar �� m� za. Bu gü ne
ka dar ne yi bek le di niz?

Evet, �i ir oku mak hep se ve rek yap t� -

��m, içim de bi ri ken co� ku la r� m�,
üzünç le ri mi d� �a vu ra bil di �im a�k gi bi
bir �ey di. Sa n� r�m bu a� k� din le yen le re
de ile te bil di �im için se vil di �i ir oku yu� -
la r�m.

Öy kü ki ta b� m� ç� ka ra bil mek için ne -
yi bek le di �i me ge lin ce; bi raz “mü kem -
me li yet çi lik” say r� l� �� bi raz da içim de ki
ha �a r�, do yum suz ço cu �un de rin le rim de
ca n� m� ac� tan oyun la r� n�n din gin le� me si ni
bek le mem ola bi lir. Hoy rat ça kul lan d� ��m,
ho var da ca har ca d� ��m za man lar da bi lin -
çal t� ma i� le yen mü zik, �i ir, ro man, re sim,
ti yat ro y�l lar son ra an cak bir öy kü ki ta b�
ola rak bi çim le ne bil di. 

● “Ca n�m S� k� l� yor” ad l� ki ta b� n�z
ya �am la ve ken di niz le bir he sap la� ma n�z
m� d�r?

He sap la� ma dan öte öy kü kah ra man -
la r� n�n di lin de a��t la �an bir geç kal m�� l�k
ç�� l� �� d�r. Ba tak l� ��n üs tün de bir ku �un
son ka nat ç�r p� n�� la r�, cam gi bi in ce cik
buz üs tün de yü rü nüp ge çil mi� ür per ti le rin
d� �a vu ru lu �u dur. �ç sel kâ sem de çok bi -
rik mi�, çok bek le mi� dü� le ri min bi lin çal t�
dal ga la r� n�n vur du �u k� y� d�r.

● Ka d� köy'de otu ru yor su nuz de �il
mi?

Evet, 6 -7 y�l d�r Ka d� köy'de otu ru yo -
rum. Da ha ön ce F�s t� ka �a c�’nda otu rur -
ken de he men he men her gün Ka d� -
köy'dey dim. Yö re sin de ki il çe le re bak t� �� -
m�z da Ka d� köy san ki bir va ha, gi de rek
çok ge li� ti. Kül tü rel sa nat sal et kin lik ler
ço �al d�. Ar t�k bu tür et kin lik ler için kar ��
ya ka ya geç mek ge rek mi yor. Ka d� köy’de
her �ey var.

�iir yorumlarıyla
tanıdı�ımız, ilk kez bir

öykü kitabıyla kar�ımıza
çıkan Kadıköylü yazar
Fügen Kıvılcımer “�iir
okumak hep severek

yaptı�ım, içimde biriken
co�kularımı, üzünçlerimi

dı�a vurabildi�im a�k
gibi bir �ey…” diyor.

“�iir okumak a�k gibi bir �ey”“�iir okumak a�k gibi bir �ey”“�iir okumak a�k gibi bir �ey”“�iir okumak a�k gibi bir �ey”“�iir okumak a�k gibi bir �ey”“�iir okumak a�k gibi bir �ey”

Çocuklar bu kuklalar� çok sevdi
Uluslararası �stanbul Kukla

Festivali 5–20 Mayıs tarihleri
arasında �stanbul’un çe�itli
semtlerinde devam ediyor.

Festival kapsamında
geçti�imiz hafta Kadıköy’de

iki kukla gösterisi vardı.
Kadıköy Belediyesi

Kozyata�ı Kültür
Merkezi’ndeki gösteriler,

çocuklarla ve kukla meraklılarıyla bulu�tu. 9
Mayıs Pazartesi günü gerçekle�tirilen gösteride

Norveçli kukla oynatıcıları, caz ve kuklayı
birle�tirdi. Kukla Festivali kapsamındaki bir

di�er gösteri de 11 Mayıs
Çar�amba günü saat 11.00’de
yine Kozyata�ı Kültür
Merkezi’nde yapıldı.
Çocukların yo�un ilgi
gösterdi�i etkinlikte, �sveçli
kukla oynatıcısı Staffan
Björklunds, kuklalarla yarattı�ı
renkli dünyasını Kadıköylülerle
payla�tı.  Ah�ap malzemeden

yapılan kuklaların renkli görünümleri ve a�ırlık
merkezine dayalı hareketleri kukla sanatçısının
beden dili ile birle�ince seyredilmesi ho� bir
gösteri ortaya çıktı.

Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi’nde te -
mel fo to� raf e�i tim le ri 17 Ma y�s
Sa l� gü nü ba� l� yor. Ka d� köy Fo -

to� raf Gün le ri Ge nel Ko or di na tö rü Ay �e
Kü çük kurt ta ra f�n dan ve ri le cek olan fo -
to� raf e�i tim le ri so nun da, kur si yer ler,
Fo to Ame le Fo to� raf Gru bu’na ka t� la rak
Mer kez’den bir çok hiz me ti üc ret siz ola -
rak ala bi le cek ler. 

Te mel e�i ti mi al�p fo to� raf sa na -
t�n da iler le me yi he def le yen le re edi tör -
lük hiz me ti ve re cek olan mer kez, ay n�
za man da ga le ri bu la ma d� �� için ser gi
aça ma yan ama tör sa nat ç� la ra da des -
tek ola cak. Ga le ri yi ama tör sa nat ç� la -
r�n kul lan ma s� na izin ve re cek. Bu nun
için ga le ri ye eser le ri nin bu lun du �u bir
CD ve öz geç mi� ile mü ra ca at edil me -
si ye ter li ola cak. Port fol yo su de �er -
len di ri len ama tör ler ga le ri için üc ret

öde me den ser gi aça bi le cek ler. 
■ H� KÂ YE S� OLAN

FO TO� RAF LAR KO NU �A CAK
Her fo to� ra f�n bir hi kâ ye si ol ma s�

ge rek ti �i dü �ün ce si ile yo la ç� kan Ka -
d� köy Fo to� raf Mer ke zi yö ne ti ci le ri
te mel fo to� raf e�i mi al m��, fo to� raf
sa na t� na gö nül ver mi�, ken di ni bu sa -
nat da l�n da ge li� tir me yi he def le yen
tüm fo to� raf se ver le rin ka t� la bi le ce �i
“Hi kâ ye si Olan Fo to� raf Se mi ne ri”
dü zen le ye cek. Se mi ner ba� lan g� c�n da
ka t� l�m c� lar la bir ara ya ge li ne rek bir
ko nu ve sü re be lir le ne cek. Ay da bir -
kaç de fa bir ara ya ge le cek olan ka t� -
l�m c� lar, se mi ner e�it me ni ile be ra ber

be lir le nen ko nu ya yö ne lik çek tik le ri
fo to� raf la r� de �er len di re cek ler. Se mi -
ner so nun da ise se çi len fo to� raf lar dan
slayt gös te ri si ha z�r la n�p, ser gi aç� la -
cak.

Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi 6–14
ya� ara s�n da ki ço cuk lar için de sa nat
atöl ye le ri dü zen li yor. Bun la r�n ba ��n -
da 6–9 ya� ara s�n da ki ço cuk lar la fo -
to� raf atöl ye le ri ge li yor. Di ji tal kom -
pakt ma ki ne ler ile ger çek le� ti ri le cek
olan bu atöl ye ça l�� ma s� so nun da ço -
cuk lar için bir de ser gi aç� la cak. Ço -
cuk la r�n sa na ta olan il gi le ri nin art ma s�
için fark l� pro je ler za man la ha ya ta ge -
çi ri le cek. Tel.: 0216 405 22 62 

�stanbul Devlet Opera ve Balesi,
opera tarihimizin ve dünya

operalarının divası olarak kabul
edilen Leyla Gencer’i, Kadıköy

Belediyesi Süreyya Operası’nda
düzenledi�i bir etkinlikle andı. 10

Mayıs Salı ak�amı düzenlenen
etkinlikte, ülke dı�ında “La Diva

Turca” olarak tanınan Leyla Gencer
hakkında bir söyle�i düzenlenirken,

sanat ya�amını anlatan bir
barkovizyon gösterisi yapıldı ve

seslendirdi�i opera yapıtlarından
örnekler sunuldu. �zleyicilerin de

katıldı�ı interaktif söyle�i çok sıcak
bir ortamda gerçekle�ti. Devlet

Opera ve Balesi Genel Müdürü ve

Genel Sanat Yönetmeni Prof.
Rengim Gökmen, �stanbul Devlet
Opera ve Balesi Müdür ve Sanat
Yönetmeni Suat Arıkan, Gazeteci
Yazar Zeynep Oral, Müzik Yazarı
Serhan Bali ve Leyla Gencer’in
akrabası Alp Ulusoy, Gencer’le ilgili
anılarını payla�tı. Söyle�i sonrası
Zeynep Oral, Leyla Gencer’in
ya�amı ve sanat serüvenini anlattı�ı,
�ngilizce ve �talyancaya çevrilerek
sınırlar ötesinde de be�eni kazanan
“Tutkunun Romanı”  adlı kitabını
imzaladı. Törene katılanlara
üzerinde Leyla Gencer’in resmi
bulunan “Opera Günleri” afi�i anı
olarak verildi.

Ana do lu Ha yat Emek li lik’in ge le -
nek sel le �en fo to� raf ya r�� ma s�
Ka d�n Gö züy le Ha yat tan Ka re ler

’11’de de re ce ye gi ren ve ser gi len me ye
de �er bu lu nan 44 ese rin yer al d� �� ser gi 5
Ma y�s Per �em be ak �a m� ger çek le� ti ri len
tö ren le aç�l d�.Ya r�� ma da bi rin ci lik ödü lü -
ne “Ka d� n�n Öz gür lük Ça ba s�” ad l� fo -
to� ra f� ile Ece Po len Er ci yas, ikin ci lik

ödü lü ne “Apo caly pto” ad l� fo to� ra f� ile
Ay �e Hay ta, üçün cü lük ödü lü ne ise
“�sim siz” ad l� fo to� ra f� ile Eb ru Ç� nar la -
y�k gö rül dü.

Tür ki ye’nin dört bir ya n�n dan
1434 ama tör ve pro fes yo nel ka d� n�n
ha ya ta da ir an la r� ya ka la d� �� 6 bin 454
fo to� raf, Arel Üni ver si te si Gü zel Sa -
nat lar Fa kül te si De ka n� Prof. Gü ler
Er tan, Fo to� raf Sa nat ç� la r� Ara mis
Ka lay, La le per Ay tek, Ti mur ta� Onan
ve Ana do lu Ha yat Emek li lik �le ti �im
Mü �a vi ri Ni han Gü ney’den olu �an jü -
ri ta ra f�n dan de �er len di ril di. Jü ri üye -
le ri zor lu bir de �er len dir me sü re ci nin
ar d�n dan ilk üçü ve ser gi len me ye de -
�er bu lu nan 41 ese ri be lir le di.

Ana do lu Ha yat Emek li lik Ka d�n
Gö züy le Ha yat tan Ka re ler ’11 ya r�� -
ma s�n da de re ce ye gi ren ve jü ri üye le ri
ta ra f�n dan ser gi len me ye de �er bu lu -
nan top lam 44 eser, 5 Ma y�s Per �em -
be gü nü, Ka d� köy Te pe Na uti lus Al�� -
ve ri� Mer ke zi’nde aç� lan ser gi de fo -

to� raf se ver ler le bu lu� tu. Ana do lu Ha -
yat Emek li lik ta ra f�n dan her y�l ol du -
�u gi bi An ne ler Gü nü’ne it haf edi len
ser gi, 29 Ma y�s ta ri hi ne ka dar de vam
ede cek. De re ce ye gi ren ve ser gi len -
me ye de �er gö rü len fo to� raf la r�n top -
lan d� �� özel ka ta log ise bu y�l da bir bi -
rin den gü zel 44 ese ri say fa la r�n da
ölüm süz le� ti re cek.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Kadıköy’de

Süreyya’da Darüşşafaka
yararına konser

DARÜ��AFAKA E�itim Kurumlar�’na k�z
ö�rencilerin kabul edilmesinin 40. y�l� nedeniyle

haz�rlanan “Darü��afakal� K�zlar 40. Y�l”
kampanyas�na bir destek de dünyaca ünlü keman
virtüözü Cihat A�k�n ile piyanist Tulu� T�rpan’dan
geldi. Darü��afaka yarar�na 25 May�s Çar�amba

günü saat 20.00’de Kad�köy
Belediyesi Süreyya

Operas�’nda hiçbir ücret
almadan konser verecek

olan ikilinin, bu konserinden
elde edilecek tüm gelir ise
2011–2012 e�itim y�l�nda

Darü��afaka’ya ba�layacak
10 k�z ö�rencinin 10 y�ll�k

e�itim giderinin
kar��lanmas�nda kullan�lacak.

50 TL lira olan biletler
Biletix’ten temin edilebilir.
www.sureyyaoperasi.org

Ope ra’n�n di va s�
Ka d� köy’de an�l d�
Türkiye’nin operadaki gururu Leyla Gencer, ölümünün üçüncü

yılında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda anıldı.

Kad�köy’de yeni bir
Foto�raf Merkezi

FotoAmele Foto�raf Grubu
kurucuları Kadıköy Foto�raf
Merkezi’ni açtı. Temel ve ileri

foto�raf e�itimlerinin yanı sıra,
sergiler, söyle�iler, foto�raf

danı�manlı�ı gibi hizmetlerin
de verilece�i Foto�raf Merkezi,

foto�raf meraklılarının da
u�rak yeri olacak. 

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Foto�raf Yarı�ması’nda
dereceye giren 44 foto�raf 29 Mayıs’a kadar Tepe Natilius

Alı�veri� Merkezi’nde görülebilecek.

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi �ehir
Tiyatrolar�’n�n geleneksel hale getirdi�i ‘Yaz

Oyunlar�’, 31 May�s-6 Haziran tarihleri aras�nda
Cemil Topuzlu Aç�khava Sahnesi’nde

sanatseverlerle bulu�uyor. Yaz
Oyunlar�, her y�l oldu�u gibi

bu y�l da müzikallerle
seyirciyi büyüleyecek.
�stanbul Büyük�ehir

Belediyesi �ehir
Tiyatrolar�’n�n

düzenledi�i 1961 y�l�
Temmuz ay�nda Rumeli
Hisar�’nda ba�layan �BB

�ehir Tiyatrolar� Yaz
Oyunlar�’nda, izleyicinin

be�enisini kazanan
�stanbul Efendisi, Kabare,

Lüküs Hayat, Ya�ar Ne Ya�ar

Ne Ya�amaz adl� oyunlar sahnelenecek.
Biletlerine �BB �ehir Tiyatrolar� gi�eleri ve
internet adresinden ula�abilece�iniz oyunlar�n

isimleri ve tarihleri �u �eklide: �stanbul
Efendisi, 31 May�s Sal� günü saat

21.00’de Yaz Oyunlar�’n�n ilk
oyunu olarak izleyiciye

merhaba diyecek. 2
Haziran Per�embe günü
saat 21.00’de Kabare
ile 4 Haziran Cumartesi
günü saat 21.00’de de
Lüküs Hayat
sanatseverleri
a��rlayacak. Ya�ar Ne

Ya�ar Ne Ya�amaz ise 6
Haziran Pazartesi günü

saat: 21.00’de izleyicisine
kap�s�n� açacak.

Yaz Oyunlar� seyirciyi
BÜYÜLEYECEK
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hayvan�n temel özellikleri, davran��lar� ve
ya�am biçimleriyle bireyin davran�� ve ki�ilik
özellikleriyle ilginç ba�lar kuracak, davran��lar
de�ifre edecek. Ücretsiz seminer 26 May�s
19.00'da Kozyata�� Kültür Merkezi'nde
verilecek. www.kkm.gen.tr.
� Deprem Konferansı
S.O.S Platformu, ''Deprem zarar�n� azaltmak
için, ben nereden ba�lamal�y�m?'' ba�l�kl� bir
konferans düzenliyor. Uzmanlar�n kat�laca��
konferans, 25 May�s  13.00'te Bar�� Manço
Kültür Merkezi'nde gerçekle�ecek.
www.bmkm.gen.tr
� Tarih Sohbeti
CKM  Performans Sanatlar� Yönetmenli�i'nin
düzenledi�i ''Hakan Bayrakç� ile Tarih
Sohbetleri' dizisinde, sezonun son sohbet
konusu, “III. Selim ve Kabakç� Mustafa �syan�”
olacak. Etkinlik, 22 May�s 14.00'te
Caddebostan Kültür Merkezi'nde.
www.ckm.gen.tr
� Erol Mütercimler Söyle�isi
Yazar Erol Mütercimler, 19.05.1919 gününün
y�ldönümünden ba�layan sürecin, bilinen ve
bilinmeyenlerini; neden ve sonuçlar� güncel
durumla birlikte de�erlendirerek, saydam
gösterisi e�li�inde sunacak. Cumok �stanbul
Toplulu�u'nun etkinli�i 20 May�s Cuma
19.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde.
www.ckm.gen.tr
� Matematikten Korku Çıktı Kaç Kaldı?
Mesut Erkol, matematik korkusu nas�l
olu�uyor, s�nav kayg�s�n� nas�l yenebiliriz ve
matematik savar ö�renci nas�l olunur gibi
sorular�n yan�tlar�n� verecek. Seminer, 22
May�s 16.00'da Caddebostan Kültür
Merkezi'nde. www.ckm.gen.tr
� Sa�lıklı Zayıflama Semineri
Tüm Aktarlar ve Baharatç�lar, T�bbi ve
Aromatik Bitki Yeti�tiricileri Derne�i Ba�kan�
Ayhan Ercan yaz mevsimini daha formda ve
sa�l�kl� bir �ekilde kar��lamak için organik
bitkilerin nas�l kullan�laca��n� anlatacak.
Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Gönüllüleri'nin düzenledi�i seminer, 24 May�s
14.00'te Caddebostan Kültür Merkezi'nde.
www.ckm.gen.tr
� Okuma Atölyesi 
Kad�köy Belediyesi Sanat Kütüphanesi'nin
düzenledi�i, Prof. Dr. A. Didem Uslu
yönetimindeki Okuma Atölyesi sürüyor. 22
May�s Pazar günü 13.00'te  Halit Ziya
U�akl�gil'in Nemide, 24 May�s Sal� günü de
11.00'de Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu
Madonna eserleri ele al�nacak. 

� E��T�M
� Engellilere E�itim
Engelli Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi,
ba�armak ve mutlu olmak isteyen engellilere
yönelik ba�ar� psikolojisi e�itimi düzenleyecek.
Profesyonel bir dan��manl�k firmas� taraf�ndan
sadece engellilere yönelik olarak ücretsiz
verilecek olan e�itimde,kat�l�mc�lara her türlü
zorlu�a ra�men nas�l ba�ar�l� ve mutlu
olabileceklerinin ipuçlar� verilecek. Fikirtepe
E�itim ve Sosyal Destek Merkezi'nde 24 May�s
Sal� günü düzenlenecek olan e�itime 
kayıt için Tel: 0216 338 88 84 -
0216 338 24 14

� SERG�
� Koleksiyon Sergisi
Selamiçe�me'deki Tolga Eti SanatEvi
koleksiyonu’nda yer alan  Mevlut Aky�ld�z,
Muzaffer Akyol, �adan Bezeyi�, Tufan
Da��stanl�, Bayram Gümü�, Sait Günel, Abit
Güner, Ramu� �pek, Gencay Kasapç�, Mehmet
Koyuno�lu, Muhsin Kut, Fikret Otyam ve
Demet Yersel’e ait resim, seramik, cam alt�
eserler sergileniyor. Sergi, 30 Haziran'a dek
aç�k kalacak.
www.tolgaetigaleri.com
� Türker Güne�o�lu Sergisi
Resimlerinde genellikle �stanbul'u konu edinen
Türker Güne�o�lu'nun yeni sergisi, Dü�
Yolcusu Sanat Dura��'nda aç�lacak. Aç�l���  20
May�s saat 17.00'de yap�lacak olan sergi, 2
Haziran'a dek ziyaret edilebilir. 
www.dusyolcususanatduragi.com
� Karma Takı Sergisi
Tak� tasar�mc�s�  Afitap Tufan, Moda'daki
atölyesinde geçti�imiz sezon içinde
tak�severlerle yap�lan dersler sonucu olu�an
tak�lar� sergiliyor. L'ea Silver Tak� Tasar�m
Kolonisi YILDIZLAR ''Yaza Merhaba'' sergisi,
4-11 Haziran tarihleri aras�nda ziyaret edilebilir. 
Tel: 0216 414 12 18 
� Ressam Ercan'dan 30. Sergi
Ressam Cansen Ercan, 30. ki�isel sergisini
K�z�ltoprak Sanat Galerisi’nde aç�yor. Ercan, 35
eserinin yer ald��� sergisiyle ilgili, ''�nsan� resim
yapmaya iten nedenler, yani önce ressam�n
kendisiyle girdi�i hesapla�ma ve yüzle�me
iste�i, sonra bu yüzle�meden do�anlar�
biriktirme dürtüsü ve nihayet biriktirdiklerini
gözler önüne serme, bir anlamda izlenme
iste�i; yaratma güdüsünü ayakta tutar. Ortaya
konan sanatç�n�n kendi içinde ç�kt��� yolculukta
valizine koyduklar�d�r... Öznel olan�n nesnel
olanla çat��mas�n�n sonucunda ortaya ç�kan,
kurgunun gerisinde ressam�n ki�isel tan�kl���
resmin inand�r�c�l���n� omuzlar...'' diyor.  Sergi,
10 Haziran'a dek görülebilir.
www.kiziltopraksanatgalerisi.net
� “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. Caddebostan Kültür
Merkezi’ndeki sergi 19 Haziran’a kadar
görülebilir. 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, 24 May�s'a dek Kad�köy Belediyesi
CKM’de görülebilir. www.ckm.gen.tr
� Dilek Demirci Resim Sergisi
Dilek Demirci “Çocuklar, A�açlar ve Burgaz
Adas�” resimleriyle Ürün Sanat Galerisi'nde.
Sergi, 9 Haziran'a dek Ürün Sanat Galerisi'nde
izlenebilecek.
www.urunart.com
� 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 aç�k.
� 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. 
� Gökay Günindi Sergisi
Gökay Günindi'nin ''Son Ak�am Yeme�ine
Sövgü'' adl� resim sergisi, 20-26 May�s
aras�nda Bar�� Manço kültür Merkezi'nde
görülebilir.
� Yılsonu Resim Sergisi
Kad�köy Halk e�itimi merkezi i� birli�i ile
Suadiye Gönüllüevi y�l sonu resim sergisi
düzenliyor. Suadiye Gönüllüevi resim
kursiyerlerinin, Kad�köy Halk E�itim Merkezi
ö�retmeni Münevver Özkul e�itmenli�inde
olu�turduklar� 2010/2011 y�l� çal��malar�, 24-31
May�s tarihleri aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi'nde izlenebilir. 
www.ckm.gen.tr
� �zlenimler Kareler Sergisi
Yurt içi ve yurt d���nda birçok ki�isel ve karma
sergiye kat�lan ve önemli koleksiyonlarda
eserleri yer alan Figen Bat� ve Berna Erkün, son
dönem çal��malar�n� sergiliyor. Sergi, 24 May�s-
2 Haziran aras�  Caddebostan Kültür
Merkezi'nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr

� ÇOCUK
� Çilli Kız ile Afacan Çocuk
Y�ld�zlar Tiyatro Toplulu�u'nun oyununda, çok
yaramaz bir k�z olan çilli k�z yaramaz
arkada�lar�na özenerek baz� �eylere kar��n çok
duyars�z olur. Çilli k�z�n en büyük hayali büyük

bir balona sahip olmakt�r. Ta ki mahalleye ya�l�
sihirli bir baloncu amcan�n gelmesi ile hayali
gerçek olur. Çilli k�zda güzel de�i�meler olmaya
ba�lar. Küçüklere, büyük derslerin verildi�i bu
oyun, Bar�� Manço kültür Merkezi'nde 21
May�s saat 13.00'te izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� ''Bizim Mahalle''de Ya�ananlar...
Aile �efkati ve ilgisi arayan kimsesiz peri k�z�
yanl�� davran��lar�n yo�un oldu�u bir mahalleye
gelir. Peri k�z� bu mahalle de ya�l�, çocu�u
olmayan bir kar�-kocan�n evlatl��� olur. Aile ve
mahalle k�z�n peri k�z� oldu�unu bilmemektedir.
Peri k�z� hem aileyi kötü insanlardan korur hem
de mahalle de ki kötü insanlar�, baz�
hayvanlar�n �ekline dönü�türerek, cezaland�r�r.
Kötü insanlar bu cezadan sonra ak�llan�rlar. Peri
k�z� mahalleyi güzel bir mahalle haline getirir.
Y�ld�zlar Tiyatro Toplulu�u'nun ''Bizim Mahalle''
oyunu, 22 May�s saat 13.00'te Bar�� Manço
Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. 
www.bmkm.gen.tr
� �ngilizce Tiyatro �enli�i
Spoken Englisgh E�itim Kurumlar�,  y�l sonu
etkinlikleri kapsam�nda  7-15 ya� aras�
ö�rencilerin kat�l�m�yla "Geleneksel �ngilizce
Tiyatro �enli�i" düzenliyor. Bu y�l 2.si
gerçekle�tirilecek olan �enlik, 22 May�s günü
13:00 - 17:00 saatleri aras�nda Kad�köy Halk

E�itim Merkezi'nde yap�lacak. 
� Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
Dünyaca ünlü masal ''Pamuk Prenses ve
7 Cüceler'', Tiyatro Alk�� uyarlamas�yla
sahnede. Çocuklar�n psikolojisine göre
haz�rlanm�� oyun, masallar�n gizemli
dünyas�na bir kap� aral�yor. Oyun 21
May�s 11.00 ve 13.00'te Kozyata�� Kültür
Merkezi'nde sahnelenecek.
www.kkm.gen.tr
� Tarzan Sahnede!
Tarzan, bir uçak kazas� sonucu ya�mur
ormanlar�na dü�üp, maymun kuki, aslan
kral ve narin koala taraf�ndan büyütülmü�
ve onlarla ya�amakta olan bir insand�r.
Fakat insan oldu�unu bilmemektedir. Bir
gün aslan kral’�n yukardan geçen bir
uçaktan ormana b�rak�lan çöpler için
“insanlar�n i�i bu!” demesi ile Tarzan,
‘insan’�n ne demek oldu�unu merak edip
sürekli sormaya ba�lar. Müzikleri,
kostümleri ve dekorlar�yla tam bir tiyatro

�öleni olan Tiyatro Alk��'�n ''Tarzan Ya�mur
Ormanalr�nda'' adl� oyunu, 22 May�s 12.00'de
Kozyata�� Kültür Merkezi'nde!
www.kkm.gen.tr

� ETK�NL�K
� Yaza Merhaba Partisi
Kad�köy Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i
Psikodrama Grubu, ''Yaza Merhaba Partisi'' ve
kültür aktivitesi düzenliyor. Etkinlikte, ''Bavul
Mu Davul Mu?'' adl� psikodrama tiyatro
gösterisinin sunulaca�� etkinlikte, grubun
kurulu� serüveni anlat�lacak. Sertifika töreninin
de gerçekle�tirilece�i etkinlik, 22 May�s Pazar
günü saat 14.30'da Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi'nde yap�lacak. 
www.hkkm.gen.tr
� Açıkhava Kütüphanesi
Kad�köy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi, ''Aç�k Hava Kütüphanesi''
etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda 24-27
May�s aras�nda Selamiçe�me Özgürlük
Park�'nda imza günü, drama çal��mas�,
öykülerle dinleti gibi etkinlikler olacak. 

KA DI KÖY DI�INDAN
� Kadıköy'lü  sanatçının ilk sergisi
Unesco AIAP Türkiye Ulusal Komitesi
Uluslararas� Plastik Sanatlar Derne�i üyesi olan
ve resim çal��malar�n� Fenerbahçe'deki
atölyesinde sürdüren sanatç� Tülin Gözükara,
ilk ki�isel resim sergisini aç�yor. ''Sonsuzluk -
Inf�nty'' ad�n� ta��yan sergi, 31 May�s'a dek Ni�
Art Galeri'de izlenebilir. 
Adres: Ahmet Fetgari Sok. No:22 Te�vikiye -
�stanbul
� Gerekli Taramalar Sergisi
�stanbul 1. Uluslararas� Mizah Festivali
kapsam�nda usta karikatürist O�uz Aral an�s�na
bir sergi aç�l�yor. ''Gerekli Taramalar Ailesine
Kalanlar�n �zlerinden O�uz Aral'' adl� sergi, 31
May�s'a dek Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Tophane-i Amire Tekkubbe
Salonu'ndan görülebilir. 
Adres: Defterdar Yoku�u No:2 Tophane
Karaköy 

� S�NEMA
� Engelsiz Film Festivali Ba�lıyor!
�stanbul’da bu y�l ilk kez düzenlenen
Uluslararas� Engelsiz Film Festivali, 21-27
May�s tarihleri aras�nda gerçekle�iyor. Ba�ka
Dilde A�k, Bornova Bornova gibi yerli filmlerin
yan�s�ra Hindistan ve Rusya’dan ödüllü 58
k�sa filmin de izleyiciyle bulu�aca�� festivalin
Kad�köy'deki adresi ise Haldun Taner
Sahnesi. Festivalle ilgili tüm ayr�nt�lara
http://www.engelsizfilm.com
adresinden ula�abilirsiniz.

� T�YATRO
� Ömürsün Doktor
Anton Çehov'un öykülerinden  olu�an
Ömürsün Doktor oyunu, Büyülü Sahne
taraf�ndan sahneleniyor. Kubilay Zerener'in
yönetti�i oyun, de�i�ik öykülerde Çehov’un
hayat�n içinden ç�km�� renkli karakterleri
e�li�inde yap�lan keyifli bir tiyatro
yolculu�u...Oyun 22 ve 29 May�s  tarihlerinde
saat  16.00'da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi'nde olacak.
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
� Yedi Kocalı Hürmüz
Kad�köy Belediyesi Kriton Curi Park�
Gönüllüleri Tiyatro Grubu, ünlü eser Yedi
Kocal� Hürmüz'ü sergiliyor. Müzikli oyun 23

May�s 20.00'de Kozyata�� Kültür Merkezi
Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde.
www.kkm.gen.tr
� Kuantum Dedikleri �ekerdir Yedikleri
Roots Sanat'�n Kuantum Dedikleri �ekerdir
Yedikleri adl� müzikli stand up'�nda ''Tam
olarak neyi seçti�inizden emin misiniz? Mutlu
olmay� m�, mutsuzlu�u mu seçiyorsunuz?
Kendinize mi ba�kalar�na m�? Kaderinize mi,
seçimlerinize mi? Ya�ad�klar�n�za m� yoksa
kendinize ya�att�klar�n�za m�?'' sorular�na yan�t
aran�yor. Bu gösteride neye güldü�ünüzü, ne
için gözlerinizin doldu�unu anlamaya
çal��may�n. B�rak�n kendinizi kuantumun sihirli
dünyas�na, ak�p gitsin zaman...Oyun
Kozyata�� Kültür Merkezi'nde 24 May�s
20.00'de sahnelenecek.  www.kkm.gen.tr.
� Ba�ka Kapıya
Ali Erdo�an’�n yeni oyunu “Ba�ka Kap�ya”
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenmeye devam ediyor. 22 May�s Pazar
günü saat 15.30'da oynanacak oyun, üstat
Â��k Veysel’in “�ki kap�l� bir handa gidiyorum
gündüz gece” dizelerini hat�rlat�r misali
insano�lunun hayat ile ölüm aras�nda geçen
süreçte a��nd�rd��� kap�lar� e�lenceli bir

biçimde anlat�yor. Oyunda Ali Erdo�an ile
birlikte Celal Belgil, Ümmühan K�ldi�, Burcu
Demirkollu, Cihan Bekta� rol al�yor.
www.bmkm.gen.tr
� Ye�ilçam'dan Sahneye ‘�çimizdeki Sızı'
Moda Sanat Tiyatrosu, Klasik Ye�ilçam
melodram�n�, sinema perdesinden tiyatro
sahnesine aktar�yor. Ye�ilçam'dan sahneye
‘�çimizdeki S�z�' oyunu,  tavan aras�nda kapal�
kalarak orada buldu�u günlükle ortak olmaya
ba�lad��� a�k hikayesini anlat�yor. Oyun, 25
May�s 20.30'da  Bar�� Manço Kültür
Merkezi'nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Sıfır Derecede A�k
Çok uzaklarda, karlarla kapl� so�uk bir k��
gecesinde, hayalle gerçek aras�nda küçük bir
kasaba... Y�ld�zl� gökyüzünde kuzey ���klar�
uçu�urken, bu �irin kasaban�n sakinleri

kendilerini umulmad�k ve
ço�unlukla e�lendirici
yollardan a�k�n içine ya da
d���na dü�mü� bulurlar.
Dokuz farkl� öykünün
anlat�ld��� “S�f�r Derecede
A�k” da, egolar yaralan�r;
kalpler k�r�l�r. Yine de bu
tatl� k�� gecesi rüyas�nda,
yaralar iyile�ecek, kalpler
onar�lacakt�r; hemen
hemen...Tiyatro Fora'n�n
oyunu,  21 May�s 20.30'da
Bar�� Manço Kültür
Merkezi'nde sahnelenecek.
www.bmkm.gen.tr
� Ödenmeyecek
Ödemiyoruz
Dario Fo'nun oyunu
''Ödenmeyecek
Ödemiyoruz'', Kad�köy
Tiyatrom uyarlamas�yla
sahnede. Enver Y�lmaz'�n
yönetti�i oyunda, bütün bir
mahalle taraf�ndan
ya�malanan bir
süpermarketin ard�ndan
polisin bütün mahalleyi
ku�at�p ev ev arama
yapmas�n� anlat�l�yor.  Bar��
Manço Kültür
Merkezi'ndeki oyun, 22
May�s 18.30'da
sahnelenecek.
www.bmkm.gen.tr
� Liselilerden Tiyatro
Gösterisi
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Lisesi, ödüllü
oyunlar�yla sahnede olacak.

Oyun, 23 May�s 20.30'da  Bar�� Manço Kültür
Merkezi'nde.  www.bmkm.gen.tr
� Tiyatro Radyosu
Bu Tiyatro, ''Tiyatro Radyosu'' sergiliyor.
Radyo Tiyatrosu vard� ama bu bir ilk, i�te
tiyatro radyosu. Gerçeklerin komiklik meydan�
olan oyun 22 May�s 16.00'da Caddebostan
Kültür Merkezi'nde.
www.ckm.gen.tr
� Daya�ımı Yer Misiniz?
Kad�köy Kent Konseyi Tiyatro Grubu
''Daya��m� Yer Misiniz?'' adl� oyunu sergiliyor.
Ali Erdo�an'�n yaz�p yönetti�i oyun, 28 May�s
15.00'te Kozyata�� Kültür Merkezi'nde
sahnelenecek. www.kkm.gen.tr

� KONSER
� Süreyya'da Kapanı� Konseri
Kad�köy  Belediyesi Süreyya Operas�, sezonu
kapat�yor.  Sezon kapan�� konserinde,
Romanya Arad Devlet Filarmoni ve Borusan
�stanbul Filarmoni Orkestras� gibi orkestralarla
U.C. Erkin’in Keman Konçertosu’nu
seslendiren ve di�er konserle de ad�ndan
ba�ar�yla söz ettiren kemanc� Pelin Halkac�

Ak�n, keman resitaliyle izleyicilerle bulu�acak.
Bu konserde Pelin Halkac� Ak�n’a piyanoda,
ba�ar�lar�yla tan�nan piyanist �ris �entürker
e�lik ediyor. Konser program�nda bulunan
L.van Beethoven’in 9 numaral� “Kreutzer” ve
E. Grieg’in do minör 3 numaral� keman-piyano
sonatlar�, ikili repertuvar�n en güzel ve ayn�
zamanda iki çalg� içinde en zorlar� aras�nda
yer almakta. Bu iki esere ek olarak ikili ayr�ca
E.Bloch’un “Nigun” adl� eserini de
seslendirecek. Süreyya'n�n kapan�� konserini
kaç�rmak istemiyorsan�z 23 May�s Pazartesi
saat 20.00'de yerinizi almay� unutmay�n!
www.sureyyaoperasi.org
� Darü��afaka için çalacaklar
Cihat A�k�n (keman) ve Tulu� T�rpan (piyano),
Darü��afaka yarar�na bir konser verecek.
Konser, 25 May�s Çar�amba 20.00'de
Kad�köy  Belediyesi Süreyya Operas�'nda
dinlenebilir.
www.sureyyaoperasi.org
� Burcu Göker ve Eric Jenkins
Amerika’da ya�ayan ve Keman�n Genç Divas�
olarak an�lan Burcu Göker ile piyanist Eric
Jenkins, 21 May�s’ta Halis Kurtça Kültür
Merkezi'nde konser verecek.
www.ckm.gen.tr
� Taylan Erler Jazz Quartet
Caz, h�zl� ak�p giden hayat�n içinde aç�lan
sakin ve dinlendirici bir dünya gibidir. D��ar�da
ne olursa olsun, yumu�ak melodileri kendi
içinde bir denge ve uyum halindedir. Kimi
zaman so�uk bir günde, kimi zaman bir gece
yar�s� dinleyicisini var olan dünyadan biraz da
olsa kopar�p kendi dünyas�na konuk eder.
Hüznünü de keyfini de, kendine has ritmiyle
anlat�r. Huzur verir, dinginlik verir. Bencil
de�ildir caz. �lla “yaln�zca beni dinle, ba�ka
hiçbir �eyle u�ra�ma!” demez. Bazen
kitab�n�zla olan randevunuzda size e�lik eder,
bazen de bir bardak s�cak kahveyle an�n�za
keyif katar. Trompet, davul, bas gitar, piyano
ve jazz gitardan olu�an klasik jazz grubu olan
Taylan Erler Jazz Quartet'�n konseri, 25 May�s
20.30'da Kozyata�� Kültür Merkezi'nde.
www.kkm.gen.tr
� Bahar Konseri 
�ef Serap Kuzey yönetiminde Cumhuriyet
Korosu Bahar Konseri, Kozyata�� Kültür
Merkezi'nde 26 May�s 20.30'de
gerçekle�ecek. www.kkm.gen.tr
� �TÜ'den Yıl Sonu Konseri
�TÜ Türk Müzi�i Devlet Konservatuar� �an ve
Ses E�itimi bölüm mezunu ve Kültür Ve
Turizm Bakanl��� Devlet Korosu Sanatç�s� Arif
Özgülü�’le �an S�n�f� Sene Sonu Konseri
yap�lacak. Konser,  20 May�s 20.00'de Bar��
Manço Kültür Merkezi'nde.
www.bmkm.gen.tr
� “Renkler ve Duyu�lar'' Konseri
Kad�köy Belediyesi Müzik Gönüllüleri,
“Renkler ve Duyu�lar'' Grup Yedirenk konseri
düzenliyor. Konserde dinleyicileri, 7 ki�iden
olu�an genç sanatç�lar�n olu�turdu�u grup ile
evrensel müzikten yerel müzi�e ula�an bir
yolculuk bekliyor. Konser, 24 May�s  20.00'de
Caddebostan Kültür Merkezi'nde.
www.ckm.gen.tr
� Borusan'dan Konser
Borusan �stanbul Filarmoni, Sascha Goetzel'in
yönetiminde bir konser verecek. Schubert,
Mozart ve Haydn'�n eserlerinin sunulaca��
konser, 23 May�s 20.00'de  Caddebostan
Kültür Merkezi'nde. www.ckm.gen.tr

� OPERA
� Kad�köy  Belediyesi Süreyya Operas�,
''D�do ve Aeneas'' operas�na ev sahipli�i
yap�yor. �stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvar�'n�n sahne alaca�� opera, 27
May�s Cuma ak�am� saat 20.00'de. 
www.sureyyaoperasi.org

� BALE
� �stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvar�'n�n bale gösterisi 31 May�s
Sal� ak�am� 20.00'de Kad�köy  Belediyesi
Süreyya Operas�'nda izlenebilir.
www.sureyyaoperasi.org

� KONFERANS/
SÖYLE�� / SEM�NER
� Tarihçi Kitabevi Söyle�ileri
Tarihçi Kitabevi söyle�ileri sürüyor. Prof. Dr.
Zeki Ar�kan ''Mustafa Kemal Pa�a’n�n
Samsun’a ç�k�ncaya kadar bas�nla olan
ili�kileri'' konulu söyle�isiyle 21 May�s
Cumartesi saat 15.00’de, Doç. Dr.  Cüneyt
Akal�n da “Cumhuriyet erdemdir” konulu
söyle�isi ile 22 May�s Pazar saat 15.00’de
Moda'daki kitapevinde olacak.
0216 418 68 86  www.tarihcikitabevi.com
� Bebe�im Olacak
Bebek hem�iresi ve do�um koçu Ay�e Öner,
anne ve baba adaylar�na hamilelik ve do�um
süreci, nefes çal��malar�, güvenlik ve ilkyard�m
önlemleri gibi konular� anlatacak. ''Bebe�im
Olacak'' adl�  seminer,  21 May�s 13.15'te
Kozyata�� Kültür Merkezi'nde yap�lacak.
www.kkm.gen.tr
� Ya�amın Neresindeyim?
Psikodrama uygulamalar�yla Psk. Dr. Halis
Özerk, Ya�am Pozisyonlar�: “Tilkilikten
Bayku�lu�a” Ya�am�n Neresindeyim? konulu
seminer verecek. Özerk, konu edilen her

20 - 26 MAYIS 2011SANATKÜLTÜR 7
KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY

● Haz›rlayan: Gökçe UYGUN

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.

Takı Sergisi
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Süreyya kapanı�
konseri
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KADIKÖY Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’ndeki mezuniyet töreni,

Ba�kan Selami Öztürk’ün
konu�mas�yla ba�lad�. Çocuklara
ücretsiz müzik ve sanat e�itimleri

verilmesi projesinin küçük bir
benzerini yurt d���nda gördükten

sonra Kad�köy’de uygulamay�
dü�ünerek ad�m att�klar�n�

kaydeden Öztürk �unlar� söyledi:
“Yurt d���nda gördü�üm örnek,

20–25 ki�ilik küçük gruptu. Ancak
biz bunu Kad�köy’de geli�tirerek,
bugün 2 bini a�k�n çocu�umuza

müzik, bale, dans, resim ve drama
e�itimi vermeye ba�lad�k. Bizim

amac�m�z her insana laz�m olan bir
sanat altyap�s�n� olu�turarak,
aralar�nda yetenekli olanlar�n

ke�fedilerek geli�imleri için do�ru
yönlendirilmeleri.  Çocuklar�m�z�n

ilerideki mesleklerinde fayda
görecekleri güveni kazanmalar�n�

istiyoruz. Çocuklar�m�z siyaset
adam� olsun, i�adam� olsun,

kendilerine güvensinler, özgüvenli
olsunlar, topluluk önünde kendilerini
do�ru ifade etsinler istiyoruz. Beni
ziyarete gelen çocuklara her zaman

baz� tavsiyelerde bulunuyorum.
Kendiniz için spor yap�n diyorum.
Tenis olsun, farkl� bir spor dal�
olsun ama mutlaka bir spor ile
ilgilenin. Müzik ile ilgilenin, bir
enstrüman çal�n diyorum. �yi dans
edin ya da folklor oynay�n diyorum.
Çocuk Sanat Merkezi i�te bu
altyap�y� olu�turuyor. Mezuniyet
gününde sizleri ve ailelerinizi
kutluyor, emek veren tüm
ö�retmenlerimize de te�ekkür
ediyorum.” Konu�malar�n ard�ndan
tek tek sahneye gelen ö�renciler
mezuniyet belgelerini Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün
elinden ald�lar.  345 ö�rencinin
mezuniyet heyecan�  ya�ad���
törende, ö�renciler, aileleri ve
Ba�kan Öztürk ile bol bol foto�raf
çektirdiler. 

● Mustafa SÜRMEL�

Tür ki ye’yi 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri nin
he ye ca n� sar d�. Se çi me do� ru mil let ve -
kil le ri de aday ol duk la r� böl ge ler de can -

h� ra� bir �e kil de pro pa gan da fa ali yet le ri ni tüm
h� z�y la sür dü rü yor lar. Se çi me do� ru yak la �� lan
her gün va at ler de bir bi ri ar d� na s� ra la n� yor.
Tür ki ye’nin sos yo-kül tü rel yön den en önem li

il çe le rin den olan Ka d� köy’de de du rum fark l�
de �il. Bi lin di �i üze re Ka d� köy �s tan bul’un 1.
Se çim Böl ge si kap sa m�n da yer alan il çe ler den
bi ri. Çok ta n�n m�� aday la r�n se çi me gi re cek le ri
1. Böl ge’de yer alan Ka d� köy, ken di s� n�r la -
r�n dan se çi lip Tür ki ye Bü yük Mil let
Mec li si’ne(TBMM) gi re cek ve kil -
ler den, y�l lar d�r her se çim de va -
at edi lip son ra s�n da unu tu lan
so run la r� n�n çö zü mü nü ve
önem li hiz met ler bek li -
yor. Zi ra Ka d� köy, y�l lar -
dan be ri çö züm bek le -
yen, çö zü mü de il çe ba -
z�n da ye rel yö ne tim üs tü
bü rok ra si ge rek ti ren so -
run lar la bo �u �u yor. Do la -

y� s�y la TBMM’ne �s tan bul 1. Böl ge’den ad�m
ata cak ve kil le re önem li gö rev ler dü �ü yor. K� sa -
ca s� Ka d� köy lü bu dö nem de de unu tul mak is te -
mi yor. Çev re ve da ha ça� da� ya �a ma ili� kin üst
bü rok ra si ge rek ti ren uy gu la ma la r�n bir an ön ce
ha ya ta ge çi ril me si ko nu sun da ta lep ler de bu lu -
nan Ka d� köy lü ler, özel lik le Ka d� köy’den aday
olan ve kil ler den ken tin so run la r� na TBMM’de
de sa hip ç�k ma la r� n� is ti yor.

■ �� TE KA DI KÖY LÜ NÜN
SO RUN LA RI!

� s  -

tan bul 1. Se çim Böl ge si kap sa m�n da önem li
kent ler ara s�n da yer alan Ka d� köy, ge rek ta -
ri hi ve kül tü rel özel lik le ri, ge rek se sos yo-
eko no mik ve co� ra fi ko nu mu iti ba riy le se çi -
min stra te jik öne me sa hip yer le ri ara s�n da.
Kent te res mi ra kam la ra gö re 533.452 ki �i
ya �� yor. Nü fu sun 285.859’unu ka d�n lar
olu� tu ru yor. Seç men ya �� da önem li oran da
yük sek olan ken tin ar t� la r� na ra� men so run -
la r� da yok de �il. Ör ne �in Kad�köy’ün tam

anlam�yla bir kompleks halinde Hükümet
Kona�� dahi yok. Ayr�ca bir ef sa ne

ha li ne ge len Kur ba �a l� de re so ru -
nu, 21. yüz y�l met ro po lü Av ru -

pa 2010 Kül tür Ba� ken ti �s -
tan bul’un ve Ka d� köy’ün
ka na yan ya ra s�. Bi lin di �i
üze re geç ti �i miz k�� ya �a -
nan sel ne de niy le “in san
yu tan de re” ola rak da ta ri -
he ge çen Kur ba �a l� de -

re’nin bir an ön ce sa� nak
ya� mur da ta �an, yaz ay la r�n -

da ko kan gö rü nü mün den, �s lah
edil mi� ça� da� gö rü nü me ka vu� -

ma s� Ka d� köy lü le rin en bü yük ha ya -
li. Bu nun ya n� s� ra kent le� me ve çar p�k

ya p� la� ma n�n en uç ör nek le ri nin de yer al d� -
�� kent te ye �il alan s� k�n t� s� da mev cut. Bel -
li ba� l� bir kaç alan d� ��n da kent li nin ra hat
ne fes ala ca �� alan lar gi de rek da ra l� yor. Bir
za man la r�n Ku� di li Ça y� r�, son ra la r� Sa l� Pa -
za r� ola rak kul la n� lan ve ad� öy le ka lan �u
an da da ze mi ni as falt la kap l� oto park ala n� -
n�n da, Ku� di li Ça y� r� ola rak an�l d� �� gün le -
re dön me si de Ka d� köy lü nün en bü yük ha -
yal le ri ara s�n da. Gaz ha ne’nin kül tür mer ke -
zi ola rak ori ji nal do ku suy la kent li nin ve tüm
�s tan bul’un kül tür ya �a m� na ka vu� tu rul ma -
s�, Ta r�m �l Mü dür lü �ü ve Dev let Mal ze me
Ofi si ara zi si nin ye �il alan ola rak dü zen len -
me si Ka d� köy lü le rin öz lem le ri ara s�n da. 

■ YE N� KA DI KÖY’DE
YOK SUL LA RA DA HA ÇOK

DES TEK VER ME L�
Ka d� köy Kent Kon se yi Ba� ka n� Prof.

Dr. Ko rel Göy men, Ka d� köy’ün �s tan bul’un
39 il çe si ara s�n da ba z� özel lik le riy le öne ç�k -
t� �� n� be lirt ti �i aç�k la ma s�n da; “Ka d� köy alt -
ya p� so run la r� n� bü yük öl çü de ta mam la m��.
Fa kat ken ti ge le ce �e ha z�r la mak için stra te -
jik ka rar lar al�n ma l�. Ken tin kül tü rel alan da
ye ni bir kim li �e ka vu� ma s�, mis yo nu nun ye -
ni den göz den ge çi ril me si ge re ki yor. Ge le ce -
�in Ka d� köy’ünün kül tü rel ve ta ri hi kim li �i -
ni ko ru ya rak kul la nan, sos yal da ya n�� ma y�
da ha ile ri ta �� m��, eko no mik ya �am da kat ma
de �e ri da ha yük sek ve çev re yi kir let me yen
alan la ra yön len di ril me si ge re ki yor. Ya ra t� -
c� l�k ve ye ni lik çi lik ön de gel me li. �l çe nin
özel lik le des tek bek le yen yok sul ke si mi ne
des tek �art. Kül tü rel üre tim ve tü ke tim yay -
g�n la� ma l�. Ken tin fi zi ki ve sos yal pla n�
bun lar için uy gun ha le ge ti ril me li. Do �al
afet le re ha z�r l�k h�z lan d� r�l ma l�. Sos yal he -
def le ri iyi dü �ü nül mü� kent sel dö nü �üm
önem li. Or tak he def ler için tüm pay da� la r�n
amaç bir li �i için de i� bir li �i yap ma s� zo run -
lu luk. 12 Ha zi ran’da Ka d� köy’ü tem sil ede -
cek olan tüm ve kil ler bu ama ca yö ne lik güç
bir li �i yap ma l� lar” de di.

■ KÜL TÜR M� RAS LA RI MIZ
KO RUN MA LI

Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent
�u be si Ana do lu 1. Böl ge Tem sil ci li �i Yö ne -
tim Ku ru lu Ba� ka n� Arif At�l gan ise yap t� ��
aç�k la ma da ken tin ta ri hi ve kül tür mi ra s�
eser ve böl ge le ri nin ori ji nal do ku su nun ko -
run ma s� ge rek li li �i ne vur gu yap t�. Hay dar -
pa �a ve li man çev re si nin, Yel de �ir me ni’nin
ta ri hi ve kül tü rel öne mi ne dik kat çe ken At�l -
gan, “Bu ra s� en düs tri yel bir kül tür mi ra s�.
Dün ya da böy le yer le rin öne mi bü yük. 140
y�l d�r can l� bir böl ge. �� le vi ni sür dü rü yor.

Gö zü müz gi bi bak ma m�z ge re ken an ti ka de -
�er ler. Yelde �ir me ni gü nü mü ze ula� m�� ori -
ji nal ya p� la r�y la Ka d� köy’ün tek ta ri hi sem -
ti dir di ye bi li riz.  

Fi kir te pe’de Kent sel Dö nü �üm Ya sa s�
uy gu la na ca ��n dan en di �e li yiz. Ku� di li ise
ye �il alan, park ol ma l�. Kur ba �a l� de re te -
miz len me li. Gaz ha ne ta ri hi de �e ri ne uy gun
ola rak de �er len di ril me li. Ta ri hi Çar ��’n�n
çar �� fonk si yo nu ko run ma l�. Ka d� köy sa hil -
le ri ka mu nun elin de kal ma l�” de di. 
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ile miz den bir genç k� z�n ni �an yü zük le ri ni tak ma
gö re vi ba na ve ril mi� ti. Er kek ta ra f� ile ilk kez kar -
�� la �� yor duk. Ter te miz in san lar ol duk la r�, çok iyi
duy gu lar ta �� d�k la r� her hal le rin den bel li olu yor -

du. Genç ler bir bir le ri ni uzun sü re den be ri ta n� d�k la r� için
ra hat lar d�, üs te lik ar ka da� l�k la r� n� res mi le� tir me nin se -
vin ci ni ya �� yor lar d�. Ai le ler ise ye ni ta n�� m�� ol ma n�n te -
red dü dü için dey di ler. Yü zük le ri ta kar ken yap t� ��m ko -
nu� ma da genç le rin ar t�k da ha güç lü ol duk la r� n� bir an -
ne le ri var ken iki an ne le ri ol du �u nu, kar de� le ri nin, da y� -
la r� n�n, am ca la r� n�n ço �al d� �� n�, da ha zen gin le� tik le ri ni
söy le dim. Önem li olan her iki ai le nin ara la r�n da ki dost -
luk, ar ka da� l�k ve an la y� �� ge li� ti re rek bü tün le� me le ri,
bu bü tün lü �ü iki gen ce his set tir me le ri ve ken di le ri nin
de bu zen gin li �i ya �a ma la r�y d�. Bi zim ge lin le ri miz den
bi ri si Al man. Dü nür le ri miz mü kem mel in san lar, çok se -
vi yor, sa y� yo ruz ama ya k�n ola ma ma n�n, dil le ri ni ko nu -
�a ma ma n�n ek sik li �i ni du yu yo ruz. Di �er ge li ni mi zin ai -
le si ise �s tan bul lu. Var l�k la r� n� hem bi zim, hem de o� lu -
muz için bü yük bir ser vet, bü yük bir de �er ola rak gö -
rü yo ruz. Ar ka da� l�k la r� bi ze çok zevk ve ri yor. Bir lik te ta -
til ya p� yo ruz, kar de� le ri miz le bu lu� tu �u muz gi bi on lar -
la bu lu �u yo ruz, bir bi ri mi zi öz lü yo ruz. O� lu mu za, ge li ni -
mi ze ve to ru nu mu za gös ter dik le ri sev gi bi zi öy le si ne
mut lu edi yor ki tüm ai le bi rey le ri ne duy du �u muz sev gi
ve say g� her gün bi raz da ha bü yü yor.

Ev le nen iki in sa n�n ya �a m�n da, mut lu luk la r� n�n de -
va m�n da ai le le rin önem li pa y� var d�r. Ki mi an ne ler, ba -
ba lar ço cuk la r� n� ev len di rin ce bir ka y�p ve yok luk his si
ya �a ma ya ba� lar lar. Bir k� s�m genç ler ise ai le le ri ne bu
his si ya �at ma mak için ya p� ��k kar de� gi bi ya �a ma yo -
lu nu se çer ler. Bir ar ka da �� m�n bo �a nan o� lu an la t� yor -
du: “So run ba la y� se ya ha tin de ba� la d�. An tal ya’ya ula -
��r ula� maz e�i min ilk i�i an ne si ni ara mak ol du. On gün
sü ren ba la y� bo yun ca e�im gün de en az iki kez an ne -
si ni ar� yor du. An ne si ise de fa lar ca onu… Öy le ba sit ne -
den ler le bir bir le ri ni ar� yor lar d� ki müt hi� s� k�l ma ya ve bu
iki s� k� f� k� ar ka da ��n ara s�n da ken di mi ya ban c� his set -
me ye ba� la d�m. Ba la y�n dan dön dü �ü müz de yi ne ilk i�
ola rak an ne si ni ara d�. An ne si sof ra ha z�r la m�� t�, ye me -
�i özen le ha z�r la d� �� m�z evi miz de de �il, an ne sin de ye -
mek zo run da kal d�k. Evi mi ze dön dü �ü müz de bir ba� -
ka sür priz le kar �� la� t�k. Zev ki mi ze en uy gu nu nu he nüz
bu la ma d� �� m�z için se çi mi ni dö nü �e b� rak t� �� m�z per -
de ler, ka y�n va li de min zev ki ne gö re se çil mi�, yap t� r�l m��
ve yer le ri ne as t� r�l m�� t�. Du var lar da yi ne onun seç ti �i ve
ken din ce evi mi ze ya k�� t�r d� �� tab lo lar var d�. Ba na gö re
tu haf olan �ey, e�im bun lar dan hiç ra hat s�z ol ma m�� t�.
E�im tek k�z ev lat ol du �un dan an ne siy le iki li bir dün ya
kur mu� lar. Ba ba s� ölü, a�a be yi de ev li ol du �u için i�i,
ho bi si ve faz la ar ka da �� ol ma yan ka y�n va li dem her �e -
yi ni k� z� na ba� la m��. Haf ta n�n bir kaç gü nü bi zim ev de
olur du, haf ta son la r� n� ise mut la ka bir lik te ge çir mek is -
ter di. E�im ça l�� t� �� için evi mi zin he men he men yö ne ti -
mi ka y�n va li dem dey di. Ka y�n va li dem ken di evi na s�l sa
bi zim evi de öy le dü zen li yor du. Bu ne den le bir tür lü eve
ken di evim gi bi ba ka ma d�m.”

Ev li lik e� ler ara s�n da olur, ai le ler ara s�n da ol maz.
Ai le ler göl ge gi bi hiç var l�k la r� n� his set tir me den des tek -
le ri ni ve rir ler. Genç le ri ya �am la r�n da öz gür b� ra k�r lar. Ai -
le ler, özel lik le ka y�n va li de ler, ev li lik te ye nil me si güç ra -
kip ler ve e� ler ara s�n da ki den ge yi bo zan güç ler ha li ne
gel me me li dir ler. Genç ler ev len dik le ri za man yu ka r� da
söy le di �im gi bi ai le le ri iki ye kat la n�r. Bu ya �am la r� na iki
mis li zor la ma de �il, iki mis li ko lay la� ma ola rak yan s� -
ma l� d�r. An ne ler ve ba ba lar ev le nen ço cuk la r� n�n ar t�k
ye ti� kin bi rer ai le rei si ve ya ev ka d� n� ol duk la r� n�n bi lin -
ci ne var ma l�, on la r� yö net mek ten vaz ge çip dost ol ma -
n�n yo lu nu bul ma l� d�r lar. Bil me li dir ler ki ar t�k on lar bir ai -
le dir. Es ki si gi bi ev le rin de ki ço cuk la r� de �il ler dir. On la -
ra, ya �am la r� n� bir ai le bü tün lü �ü için de ge li� ti re bil me -
le ri ve bü yü te bil me le ri için ba ��m s�z l�k ta n� ma l� d�r lar.

Özel lik le ev li li �in ilk y�l la r� an ne ler, ba ba lar ve genç -
ler için bir uyum ve ge çi� sü re ci dir. Bu dö nem de in san -
lar has sas, k� r�l gan ve ya es ki gün le rin al�� kan l� �� için de
ola bi lir ler. Suç la ma dan, yar g� la ma dan, hat ta bo �an -
ma ya uza nan yo la gir me den ön ce ta raf lar aç�k ve net
ola rak ye ni ku ral la r� ko nu� ma l�, ba z� ger çek le ri ve kav -
ram la r� ka bul len me li dir ler. Ya ni an ne ler, ba ba lar an la -
ma l� d�r lar ki on lar ar t�k ev len mi� tir. Or ta da genç ço cuk -
la r� de �il, üç ay r� ai le var d�r. Genç ler de bil me li dir ler ki,
an ne ve ba ba la r� on la r� öz ler ler, il gi, sev gi ve say g� bek -
ler ler. Ev li li �in gü zel li �i an ne ler, ba ba lar, ço cuk lar, to -
run lar iç ten lik le bir bir le ri ne ba� lan d�k la r�, öz lem için de
ol duk la r�, aç�k l�k la duy gu ve dü �ün ce le ri ni pay la� t�k la r�
za man ya �a n�r.

ÖN CE SEV Gİ �
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na Sa hi bi
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ
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Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

Genel seçime kısa bir süre kaldı. Türkiye seçimle birlikte yeni bir
döneme girecek. �stanbul’da seçimin kalbinin attı�ı önemli bir nokta

da Kadıköy. Kamuoyunun yakından tanıdı�ı a�ır top adayların
seçilmek için yarı�tı�ı Kadıköy’de heyecan dorukta. Kadıköylüler bu

seçim öncesinde de TBMM’ye gönderecekleri milletvekillerinden
kentin sorunlarına sahip çıkmalarını istiyor.

Kadıköylülerin vekillerden
beklentileri büyük
Kadıköylülerin vekillerden
beklentileri büyük
Kadıköylülerin vekillerden
beklentileri büyük
Kadıköylülerin vekillerden
beklentileri büyük
Kadıköylülerin vekillerden
beklentileri büyük
Kadıköylülerin vekillerden
beklentileri büyük

● Öncelikle Kad�köy’ün bir
Hükümet Kona�� bulunmuyor.

Kad�köylüler, Kaymakaml�k �lçe Milli
E�itim Müdürlü�ü, Nüfus Müdürlü�ü,
Vergi Dairesi gibi resmi kurumlar�n tek

binada topland��� bir Hükümet
Kona��’na ihtiyaç duyuyor.

● Kad�köy Meydan� Kad�köy’e ve
Kad�köylü’ye yak��m�yor. Kad�köy
Meydan� Kad�köy’ün önemine ve

de�erine yak���r bir halde modern bir
yap�ya kavu�turulmal�.

● Devlet Malzeme Ofisi’nin E-5
kenar�nda bulunan arazisi, ye�il alan
olarak  Kad�köylüler’in kullan�m�na

b�rak�lmal�. 
● Ba�dat Caddesi’nde bulunan

Tar�m �l Müdürlü�ü arazisi, ye�il alan
olarak düzenlenip, gezi ve dinlenme
alan� olarak Kad�köylüler’in hizmetine

sokulmal�.
● Bütün ilçelerin geçi� ve ula��m
noktas� olan Kad�köy’ün trafik

problemi çözülmeli, Kad�köylülerin
kullan�m� için ücretsiz kat otoparklar

yap�lmal�.
● Kad�köy’ün tarihi de�erini

koruyacak ve yeni nesillere aktaracak
Kent Müzesi yap�lmal�.

● Kad�köylü, kapal� spor salonu ile
yüzme havuzlar�n�n bulundu�u bir

komplekse sahip olmak istiyor.
● Ku�dili Meydan�, tarihteki

misyonuna uygun olarak dinlenme ve
e�lenme alan� olarak düzenlenmeli.

● Hasanpa�a Gazhane Binas�,
Kültür Merkezi olarak Kad�köy’e

kazand�r�lmal�.

KADIKÖYLÜ BUNLARI
iSTiYOR

GAZHANE ÇEVRE KÜLTÜR VE
��LETME KOOPERAT�F�

Genel kurulumuz a�a��da belirtilen yer ve gündemle toplanacakt�r.

Tarih; 19.06.2011
Saat; 12.00

Yer; Eski Hasanpa�a Sabit Pazar� no; 37-38 Hasanpa�a-Kad�köy

Nisap sa�lanamad��� takdirde
Tarih; 26.06.2011

Saat; 12.00
Yer; Eski Hasanpa�a Sabit Pazar� no; 37-38 Hasanpa�a-Kad�köy

GÜNDEM

1- Aç�l��, yoklama, Bakanl�k Divan� seçimi ve sayg� duru�u
2- Genel Kurul tutanaklar�n�n Divan Ba�kanl���nca imzalanmas�

konusunda Divan’a yetki verilmesi,
3- Faaliyet raporunun okunmas�, görü�ülmesi ve onanmas�,

4- Denetçi raporunun okunmas�,
5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibras�,

6- Kooperatifin fesih i�lemlerinin ba�lat�lmas�.
7- 2011 y�l� tahmini bütçesinin görü�ülmesi, oylamas�,

8- Dilek, temenniler ve kapan��.

5 HAZ�RAN 2011 PAZAR 10.30

SAAT KULELER�N�N ALTINDA, ORTA BAHÇEDE
NEF�S P�LAVIN YANI SIRA GELENEKSEL

TULUMBA TATLIMIZI Y�YECE��Z.

HAYDARPA�A L�SEL�LER
BU YIL P�LAV TÖREN�

TAR�H� ESK� B�NAMIZDA
(Marmara Üniversitesi)

Dernek tel.: 0216 330 46 94

HAYDARPA�ALILARIN
P�LAV GÜNÜ

Çocuk Sanat Merkezi’nin mezuniyet gururu
Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz müzik, bale, dans ve drama e�itimi verdi�i Çocuk Sanat

Merkezi’nde hafta sonu mezuniyet gururu vardı. Bale ve Dans Bölümü’nün 165, Müzik Bölümü’nün
ise 180 ö�rencisi diplomalarını Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün elinden aldı.
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Merhaba Lezzet Yolcular�,
Havalar iyiden iyiye �s�nd� nihayet…

Sizlerle �öyle �ehre yak�n ama
do�ayla iç içe yerlerine uzanmak
istiyorum. Kad�köy’ün bu özelli�i

de var biliyorsunuz. Çok de�il
yar�m saatlik bir oto yolculu�uyla
kendinizi ormanlar�n içinde ku�

seslerinin aras�nda
buluveriyorsunuz… Uçsuz

bucaks�z ye�il... K�r gazinolar�...
Dere kenarlar�...  Öte yandan
Bo�aziçi... Her yer cömertçe

kendini sergiliyor baharla birlikte...
Ama biz bu hafta hiç uza�a

gitmeyece�iz...
Kad�köy’ümüzün en güzel

k�y�lar�ndan birinde Fenerbahçe’yiz.
�stanbul’da ya�ay�p,

Fenerbahçe’de çocukluk ya da
gençlik an�s� olmayan çok az ki�i
vard�r. Örne�in ben ilk yüzmeyi
buradaki Fenerbahçe plaj�nda

ö�renmi�tim. Küçücüktüm, annem
getirmi�ti. Çok me�hurdu

Fenerbahçe Plaj�… O zamanlar her
yer plajd� asl�nda ama buras�n�n

havas� bamba�kayd�…
GÜNEYDE B�R TAT�L KÖYÜ

G�B�...
�imdi Fenerbahçe’nin bu dingin

koyunda, Prens adalar�n�n
muhte�em manzaras�na kar�� yine

havas� bamba�ka bir yer var...

TRUE BLUE... Gerçekten de
aç�ld���ndan itibaren, Anadolu

Yakas�’na Ni�anta�� ��kl��� getiren
Kad�köy’ün en seçkin

mekânlar�ndan biri True Blue...  
Mekân�n aç�k alan�na girdi�inizde
Güney’de ya da Ege’de bir tatil
köyüne geldi�inizi san�yorsunuz.

Bahçe düzenlemesi muhte�em…
Bahçenin ortas�nda kocaman bir

havuz... Çimlerde koca koca
minderler... Gölgelikli ah�ap

kerevetler... Çok ��k ve iddial�
bar�yla da hemen dikkat çeken d��

mekân, deniz kenar�na yap�lan
ah�ap balkonuyla da ayr� bir
havada… Ah�ap balkonda

�ezlongunuza yatarak masmavi
Marmara ve Prens adalar�na kar��

güne�lenirken egzotik so�uk
içeceklerle keyiflerin en keyiflisini

ya�ayabilirsiniz...
N��ANTA�I TADINDA �IK B�R

SALON...
Üç taraf� da yere kadar inen

camlarla kapl� çok ��k ve ferah bir
salon… Modern tarz�n harika bir

örne�i… 350 ki�i kapasiteli
salonda �ömineli rahat kö�eye

bay�ld�m… TRUE BLUE, bu sezona
her �eyini yenileyerek giriyor;

çataldan peçeteye, masa
örtüsünden tuzlu�a kadar her �ey
yenilendi...Yeni ama mesle�inde

deneyimli kadrosuyla yeni sezonu
kar��l�yor…Yine Güney a��rl�kl�
dünya mutfa��yla hizmette…

Mutfak, a�ç� diyar� Mengenli olan
Erkan Y�ld�z usta ve ekibine

emanet edilmi�. Erkan Usta 5
y�ld�zl� otellerde, markal�

restaurantlarda yeti�mi� bir isim.
Hatta yurtd���nda görevler

üstlenmi�… Kazakistan Alma-

Ata’da, Universal Catering ve
Restaurantlar Üretim ve Planlama
Müdürlü�ü yapm�� deneyimli ve
ara�t�rmac� biri… “Bundan böyle

özel ekibimle True Blue’da
hünerlerimi, spesiyallerimi

Kad�köylülerle bulu�turma zevkini
ya�ayaca��m” diyor. Ve hatta bir

de tarif verdi ama ben burada
yazmayay�m… Yerinde görüp
yemek en iyisi... Lezzeti hala

dama��mda...
TRUE BLUE’da her gün zengin bir

kahvalt�y� 15 TL gibi bir fiyatla
yiyebilirsiniz. Doyurucu bol çe�itli

kahvalt� yan�nda s�n�rs�z çay
içebiliyorsunuz. Pazar günleri aç�k

büfe brunch saat 2’ye kadar
sürüyor. �nan�lmaz kahvalt�

çe�itlerinin yan�nda sarmas�ndan,
etine kadar her �ey veriliyor ve

sadece 25 TL. Belediye
çal��anlar�na % 35’e varan

indirimler uygulan�yor... Evde
haz�rlamaya de�mez…Bundan

sonra kahvalt�lar True Blue’da....
ÜNLÜ �S�MLER�N

KONSERLER�YLE ÇO�ACA�IZ...
Çar�amba geceleri Türk Sanat
Müzi�i’nin e�siz na�meleriyle

konuklar�na unutulmaz geceler
ya�atacak olan TRUE BLUE, Cuma
ve Cumartesi geceleri pop tarz�yla
gelenleri co�turacak. Ayr�ca bu yaz

ünlü sanatç�lar�n verece�i
konserlerle, unutulmaz gecelerin

ya�anaca�� tek adres olacak...
Kalite ve ��kl�k kelimelerinin

anlam�n� buldu�u ender yerlerden
biri olan TRUE BLUE, Marmara’n�n

efil efil esintisiyle, romantik yaz
ak�amlar� ya�ayaca��n�z, kendinizi
çok özel hissedece�iniz yerlerin en

ba��nda geliyor... Arad���n�z her
türlü konforu bulabilece�iniz bu

e�siz mekan ikinci adresimiz
olmaya �imdiden aday görünüyor...

Haydi Lezzet Yolcular�, TRUE
BLUE’ya gidiyoruz! Sizler

seversiniz ��kl��� ve kaliteyi... Afiyet
olsun… LEZZETLE KALIN...

Adres: 
Fener Kalam�� Cd. Marina Kar��s� 

Kad�köy-Fenerbahçe
(0216) 550 51 95 

http://www.truebluelive.com/
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Pirates of the Caribbean: On
Stranger Tides
● Karayip Korsanları: Gizemli
Denizlerde
� Yönetmen: Rob Marshall
� Oyuncular: Johnny
Depp,Geoffrey Rush ,Penélope
Cruz ve Ian McShane

Johnny Depp simgele�mi� rolü
Kaptan Jack Sparrow’a aksiyon
dolu bir macerayla geri dönüyor... 

Gizemli Angelica (Penelope
Cruz) ile yollar� kesi�en Jack

Sparrow, bunun a�k oldu�undan
emin de�ildir – yoksa bu kad�n
onu efsanevi Gençlik P�nar�’n�
bulmak için kullanmakta m�d�r?
Kad�n onu efsane korsan Kara
Sakal’�n gemisi "Kraliçe Anne’in
�ntikam�"na bindirdi�inde kendisini
beklenmedik bir maceran�n
ortas�nda bulur ve kimden daha
çok korkmas� gerekti�ini bilemez:
Kara Sakal’dan m� yoksa gizemli
bir geçmi�i payla�t���
Angelica’dan m�? 

Uluslararas� oyuncu
kadrosunda �u isimler yer al�yor:
Kinci Kaptan Hector Barbossa
rolündeki Geoffrey Rush, Kaptan
Jack’in eski yolda�� Joshamee
Gibbs rolündeki Kevin R. McNally,
cesur misyoner rolündeki Sam
Claflin ve gizemli denizk�z�
rolündeki Astrid Berges-Frisbey...

Kaptan Jack Sparrow (Johnny
Depp) geçmi�inden gelen bir
kad�n�n (Penelope Cruz) zoruyla
kötü korsan Kara Sakal’�n (Ian
McShane) Kraliçe Anne’in �ntikam�
gemisine bindi�inde kendisini
efsanevi Gençlik P�nar�’na giden
beklenmedik bir maceran�n
ortas�nda bulur.
● Beastly
� Yönetmen: Daniel Barnz
� Oyuncular: Alex Pettyfer, Justin
Bradley, Mary-Kate Olsen

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...
● �ov Bizinis
� Yönetmen: Mustafa U�ur
Ya�c�o�lu

Unkapan� müzik dünyas�n�n
komik ve gerçekçi hikâyeleri.
Kaset ç�kar�p ünlü olmak isteyen
bir gencin hikayesini çok komik bir
üslupla anlat�yor. Filmde Cem K�l�ç
ve Müslüm Gürses ise mafya

üyesi iki karde�i canland�r�yor.
● Türkan
� Yönetmen: Cemal �an
� Oyuncular: Rüçhan
Cal��kur,Tardu Flordun, Rag�p
Sava�, Altan Erkekli 

Cüzzamla sava� ve e�itim
konusunda imza att��� reformlarla
sadece ülkemizde de�il dünyada
tan�nan ve gönüllerde yer eden
Türkan Saylan filmi yak�nda
sinemaseverlerle bulu�uyor...

Türkan’� izlerken zamanda bir
yolculu�a ç�kaca��z... Ama uzun
y�llar öncesine de�il... Birkaç y�l
öncesine... Ölüme be� kala neler
dü�ünür bir insan? Ne tür
korkular, ne tür hesapla�malar

ya�ar?
● Kadın �sterse
� Yönetmen: François Ozon
� Oyuncular: Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu,Fabrice Luchini,
Karin Viard, Judith Godrèche 

Bir tiyatro oyunundan
uyarlanan Potiche, usta yönetmen
François Ozon’un y�ld�zlarla dolu
görkemli komedilere dönü�ünü
müjdeliyor. Fransa’n�n kuzeyindeki
Sainte-Gudule kasabas�; sene
1977. Suzanne fabrikas�n� ve
ailesini demir yumrukla yöneten
varl�kl� sanayici Robert Pujol’ün
itaatkâr ve evine ba�l� kar�s�d�r.
��çiler greve giderek Robert’� rehin
ald�klar�nda fabrikan�n yönetimi

ellerine kal�r;
becerisi ve
iddias�yla herkesi
�a��rt�r. Ancak
kocas�, serbest
kal�p ç�kt��� deniz
yolculu�undan
dinlenmi� ve
formunu kazanm��
olarak
döndü�ünde i�ler
kar���r. Kad�n
�sterse siyaset,
intikam, e�it haklar
ve kad�n�n toplumdaki yeri üzerine
deli dolu bir komedi..
● Ba�ka Bir Yerde
� Yönetmen: Sofia Coppola
� Oyuncular: Stephen Dorff,Elle
Fanning

Kad�nlar, alkol, arabalar ve
hayranlar�yla gününü gün eden
Hollywood y�ld�z� Johnnie
Marco’nun ya�am�, on bir
ya��ndaki k�z� Cleo’nun
beklenmedik ziyaretiyle alt üst
olur. Eski parlak günlerini geride
b�rakm�� olan Johnnie ayaklar�n�
hayat�n� gözden geçirmeye ba�lar.
Art�k ayaklar�n� yere basmak
zorundad�r.
● �hanet
� Yönetmen: Catherine Corsini
� Oyuncular: Kristin
Scott,Thomas Sergi López, Yvan
Attal

Suzanne k�rkl� ya�lar�nda, iki
genç çocuk annesi bir doktor
e�idir. Çocuklar�n� yeti�tirmek için
b�rakmak zorunda kald��� eski
mesle�i fizyoterapistli�e tekrar
ba�lamaya karar verir. Kocas�
arka bahçelerine bir
muayenehane yapt�rmas�na izin
verir. �n�aat i�inin ba��ndaki ki�i
ise zor i�lerin adam� Ivan’d�r.
Suzanne her �eyden vazgeçip
tutkular�n� doya doya ya�amaya
karar verir.
● Misafir
� Yönetmen: Ozan Aksungur
� Oyuncular: Halit Ergenç, Lale
Mansur, Ye�im Ceren Bozo�lu

Oktay, uzun y�llard�r ya�ad���
Paris’ten memleketi Kütahya’ya
geldi�i ilk gece, bunca y�ld�r onu
evinden uzakta tutan nedenlerle
bir kez daha yüzle�ir. �ehri

yeniden terk etmek üzereyken,
tesadüf eseri kap�s�ndan içeri
girdi�i bir uzak akraba evinde
Ay�e ile kar��la��r. Ay�e, dört
duvar aras�ndan ibaret olan küçük
dünyas�na s��amayan, evlili�inde
mutsuz, ta�ral� bir kad�nd�r. Oktay
ve Ay�e, y�llar sonra birbirlerinde
mutlulu�u bulurlar. Mutlulu�u
sürdürebilmenin tek yolu ise,
Ay�e’nin Oktay ile birlikte Paris’e
gitmesidir. Ay�e, belki de ilk kez
mutlu olabilme f�rsat�yla, hayat
diye bildi�i her �ey aras�nda bir
tercih yapmak zorunda kal�r.
Ay�e’nin karar�, hiçbir yerde
evinde hissedemeyen Oktay’�n,
kendi hayat�ndaki "misafir"li�inin
sona erip ermeyece�ini de
belirleyecektir...

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

Fenerbahçe’nin dingin koyu: TRUE BLUE
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Ka d� köy lü en gel li ler, 10-16 Ma y�s
En gel li ler Haf ta s� ne de niy le Ka d� -
köy Be le di ye si En gel li Da n�� ma ve

Da ya n�� ma Mer ke zi ön der li �in de bir çok
et kin li �e im za at t�. Bun lar dan bi ri de 12
Ma y�s Per �em be gü nü Ba ha ri ye Cad de -
si’nde dü zen le nen per küs yon-ri tim kon se -
riy di. Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da n�� ma
ve Da ya n�� ma Mer ke zi’nin per küs yon ve
ri tim kur su na de vam eden en gel li ler, ilk
gös te ri le ri ni En gel li ler Haf ta s� Kap sa -
m�’nda Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope -
ra s� önün de ger çek le� tir di ler. Ha ya t�n Rit -
mi Per küs yon ve Ko ro Gös te ri si ad�y la Ka -
d� köy lü le re ba �a r� l� bir gös te ri su nan en gel -
li ler, gös te ri le ri s� ra s�n da ki dans la r�y la hem
ken di le ri co� tu hem de iz le yen le ri co� tur -
du lar. Gö nül lü ders ve ren ri tim e�it me ni
Ya �ar Mor pi nar’�n ö� ren ci si olan 25 ki �i lik
ri tim gru bu, ener ji le riy le, ye te nek le riy le
gös te ri yi iz le yen Ka d� köy lü va tan da� lar dan
bü yük al k�� al d� lar. En gel li per küs yon ve
ri tim gru bu nun bir son ra ki gün kü du ra �� ise
Ba� dat Cad de si’ydi. Ka z�m Ku lan �� Mer -
ke zi önün de ki kon se re Cad de sa kin le ri nin
il gi si de bü yük tü. Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi Fua ye Sa lo -
nu’nda ise yi ne en gel li ler için pan to mim
gös te ri si ya p�l d�. 

■ EN GEL L� LER
P�K N�K TE BU LU� TU

En gel li ler Haf ta s� et kin le ri kap sa m�n da
11 Ma y�s Çar �am ba gü nü de en gel li ler
pik nik yap mak için Se la mi çe� me Öz -
gür lük Par k�’nda bu lu� tu lar. Ai le le riy le
bir lik te �ar k� söy le yip dans eden en gel -
li ler dan s�n ar d�n dan ko ro ve pan to mim
gös te ri si ger çek le� tir di ler. En gel li ler ay -
r� ca, En gel li Da n�� ma ve Da ya n�� ma
Mer ke zi’nin gi ri �i miy le San cak te pe Ge -
ne ral �s ma il Hak k� Tu na boy lu K�� la -
s�’nda bir gün lük as ker ol du lar ve ye min
tö re ni ne ka t�l d� lar.
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ndan te der gi si nin or ga ni ze et ti �i, Do ni zet ti
Kla sik Mü zik Ödül le ri, geç ti �i miz Pa zar te si
ak �a m� ödül sa hip le ri ni aç�k la d�. Ödül tö re ni,
ikin ci si ni dü zen le ye rek ge le nek sel le� me yo -

lun da ilk ad� m� at m�� ol du. Tö ren, ge çen y�l An dan te
Kla sik Mü zik Ödül le ri ad�y la ilk kez dü zen le nir ken, bu
y�l ad� n� ‘Do ni zet ti’ Kla sik Mü zik Ödül le ri ola rak de �i� -
tir mi�. ‘Do ni zet ti’ Ödül le ri ad� n� 1928’de II. Mah -
mut’un da ve tiy le �s tan bul’a yer le �ip ‘Mu si ka-i Hü ma -
yun’un ba �� na ge çen, son ra dan Pa �a un va n� n� da
alan ve Os man l�’y�/Tür ki ye’yi çok ses li Ba t� mü zi �i ile
ta n�� t� ran �tal yan mü zis yen Gui sep pe Do ni zet ti’den
al� yor. Ad� ge çen Do ni zet ti’nin ope ra ta ri hi nin önem li
bes te ci le rin den Ga eta no Do ni zet ti’nin de, mek tup la -
r�n da “Türk a�a bey” ola rak bah set ti �i, kar de �i ol du -
�u nu kay de de lim.

Do ni zet ti Kla sik Mü zik Ödül le ri yir mi be� ka te go -
ri de ödül ver di. Se çi ci ku rul üye le ri An dan te der gi si
ya zar la r�n dan Ser han Ba li, �e fik Kah ra man kap tan,
Ah met Ma kal, Ay d�n Bü ke, Ay �e Ök tem, Ser han Ye -
dig, Mut lu Tan berk ve Ke mal Kü çük her ka te go ri de
üçer aday be lir le di. Bu aday la r� sa y� la r� iki yü zü a�an
bir jü ri oy la d� ve i� te ödül sa hip le rin den ba z� la r�: Bu
se ne �s tan bul Dev let Ope ra s�’n�n prog ra m� da hi lin de,
Sü rey ya Ope ra Sah ne si’nde de “Kö tü lü �ün Dön gü -
sü” ese ri ni sah ne ye ko yan Ay taç Ma ni za de, An tal ya
Ope ra s�’nda sah ne le de �i ‘Y� l�n ope ra ya p� m�’ se çi len
Ru sal ka ile ‘En iyi re ji sör’ da l�n da ödü le la y�k gö rü lür -
ken; ba le ko re og ra f� da l�n da ‘Y� l�n ba le ya p� m�’ Ça� r�
(Mer sin ve Sam sun DOB), ‘Y� l�n dans ya p� m�’ Otel lo
(�z mir DOB) ve yi ne Sü rey ya Ope ra s�’nda sah ne le nen
Don Ki �ot ba le le riy le, Meh met Bal kan ödü le la y�k gö -
rül dü. ‘Y� l�n er kek dans ç� s�’ �s tan bul DOB’dan, Ka d� -
köy’de Sü rey ya Ope ra s�’nda ki ba le ler de s�k s�k iz le di -
�i miz Me lih Mer tel ol du. ‘Y� l�n bes te ci si’ Öz kan Ma -
nav; ‘Y� l�n or kes tra s�’ Bil kent Sen fo ni Or kes tra s�; ‘Y� l�n
or kes tra �e fi’ Gü rel Ay kal ve ‘Y� l�n ka d�n ope ra yo rum -
cu su’, Ber lin’de ki De uts che Oper’in kad ro lu so list sa -
nat ç� la r� ara s� na gir me yi ba �a ran sop ra no, Bur cu
Uyar se çil di.

En iyi pi ya nist da l�n da ödül alan Gül sin Onay, ay -
n� ak �am Bo ru san Qu ar tet’in Ka d� köy Be le di ye si’nin
Sü rey ya Ope ra s�’nda ver di �i kon ser de ko nuk so list ti.
Aday la r�n da ha ön ce den bel li olan kon ser le ri ni dü -
�ün me den tö re nin ta ri hi ni be lir le me le ri bi raz zor luk ç� -
kar d� ama prog ram da ki bir ta k�m de �i �ik lik ler le Gül sin
Ha n�m ödü lü nü al ma ya ye ti �e bil di. Sü rey ya kon se rin -
de ki ba s� l� prog ram lar da ikin ci ya r� da ça la ca �� ya z� l�
olan Onay, son da ki ka da ki bir prog ram de �i �ik li �i
anon suy la ilk ya r� da ça l�p, apar to par Ka d� köy’den
Has köy’e, Rah mi Koç Mü ze si’ne ko� tur du.

Ge ce de, dev let sa nat ç� s� pi ya nist �dil Bi ret‘e ‘Ya -
�am bo yu ba �a r� ödü lü’ ve ri lir ken, �an e�i tim ci si Gü -
zin Gü rel ve ke man e�i tim ci si Ha zar Ala p� nar ‘Mü zik
e�i tim ci si özel ödü lü’nün sa hip le ri ol du. ‘Y� l�n kla sik
mü zik sa nat ç� s�’ bu y�l ilk kez ya p� lan halk oy la ma s�y -
la Tun cay Kur do� lu; ‘Y� l�n kla sik mü zik top lu lu �u’ da
yi ne halk oy la ma s�y la Bil kent Sut ri o se çil di. Ben ce bu
tö re nin en önem li iki ödü lü ise bi ze ge le ce �in önem li
vir tü öz le ri nin ha be ri ni ve ren ‘Genç Mü zis yen’ ödül le -
ri. ‘Y� l�n ç� k�� ya pan genç mü zis ye ni’ 30 ya� al t�n da
Do ruk han Do ruk olur ken, 17 ya� al t� ‘Y� l�n ç� k�� ya pan
genç mü zis ye ni’ ödü lü nü Ber fin Ak su al d�. �dil Bi ret
tö ren de, bu iki genç mü zis yen le mi ni bir kon ser ve re -
rek, Haydn‘�n Sol ma jör pi ya no üç lü sü’nü ses len dir di. 

Kla sik mü zik din le yi ci le ri ni ve ki tap okur la r� n� bel -
ki de en çok il gi len di re cek iki ödü lün sa hip le ri ile ya -
z� y� nok ta la ya l�m: ‘Y� l�n mü zik ki ta b�’ Em re Ara c�/ Na -
um Ti yat ro su (Ya p� Kre di Ya y�n la r�), ‘Y� l�n kla sik mü zik
al bü mü’ Bo ru san �s tan bul Flar mo ni Or kes tra s�/ Onyx
(�ef: Sasc ha Go et zel). Em re Ara c� ‘Na um Ti yat ro -
su’nda, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ne mi ras ka lan Os man l�
�m pa ra tor lu �u’nda ki Ba t� mü zi �i ge le ne �i nin çok
önem li bir par ça s� sa y� lan, pek çok ün lü �tal yan ope -
ra s� n�n �tal ya’da ki dün ya prö mi yer le rin den bir kaç y�l
son ra sah ne len di �i Be yo� lu’nda ki Na um Ti yat ro -
su’nun ta ri hi ni bi rin ci el kay nak la ra ine rek in ce le ye rek,
kay nak yö nün den hâ lâ bir çok ek si �i bu lu nan Türk
çok ses li mü zik ta ri hi nin önem li bir dö ne mi ni ay d�n la -
t� yor. Tür ki ye’de en der rast la nan bu ti tiz ça l�� ma n�n,
bu alan da cid di bir bo� lu �u dol dur du �u nu da vur gu -
la mak la z�m…

As l ı  AY HAN

A

Donizetti
Kararını Açıkladı!

ENGELL�LER�N SOSYAL HAKLARI
SA�LIK HAKKI - HASTA HAKLARI

● Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kay�tl� olanlar ve
bunlar�n birinci derece yak�nlar� (e�, çocuk, anne ve

baba) sa�l�k sigortas� kapsam�nda sa�l�k
hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

● Engelli ayl��� alanlar�n sa�l�k giderlerinin devlet
taraf�ndan kar��lanmas� sa�lanm��t�r.

● Muayene, tedavi, ilaç ve tedavi için gerekli araç ve
gereçler de sa�l�k sigortas� taraf�ndan

kar��lanmaktad�r.
● Engellilerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazand�r�c�
ortopedik ve di�er yard�mc� araç ve gereçlerin sosyal

güvenlik kurumlar�nca kar��lanmayan k�sm� Sosyal
Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Fonundan

kar��lanmas�n� öngörmektedir. 
● Ülkemizde hamilelik döneminde bebe�in fiziksel ve
zihinsel engelli olup olmad���n�n saptanmas� amac�yla

genetik dan��ma merkezlerinde genetik dan��ma
hizmeti sunulmaktad�r. 

● Sa�l�k mekanlar� engelliler için düzenlenmektedir. 
● Engellilerin sa�l�k hizmetlerinde öncelik hakk�

vard�r.
S�YAS� YA�AMA KATILMA - SEÇME VE

SEÇ�LME HAKKI
● Oy kullan�rken seçim kurullar�n�n engelliler için

düzenleme yapmalar� gerekmektedir. 
D�LEKÇE VE ADALETE ER���M HAKKI

● Zihinsel Ve Ruhsal Rahats�zl��� olan veya sa�l�kl�
bireylerin bir suçlama ile kar��la�malar� durumunda ve
kendilerini savunamayacak durumda olmalar� halinde,

ki�inin istemi aranmaks�z�n baro taraf�ndan avukat
atan�r. 

● E�er yakalanan ki�i veya san�k 18 ya��n� bitirmemi�
yahut sa��r veya dilsiz veya kendini savunamayacak

kadar malul olur ise talebi aranmadan Baro taraf�ndan
kendisine bir müdafii tayin edilir hükmü ile Müdafii

tayin yetkisi  Baroya verilmi�ti.  
REHAB�L�TASYON H�ZMETLER�NDEN

FAYDALANMA HAKKI
● Ülkemizde rehabilitasyon hizmeti, t�bbi

rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir. 
● Tüm illerde rehberlik ve ara�t�rma merkezleri

bulunmaktad�r. 
● Engelli çocu�u olan aileler buralara

ba�vurarak çocuklar� hakk�nda dan��manl�k
hizmeti alabilirler 

A�LE ORTAMINDA YA�AMA -
BA�IMSIZ YA�AMA HAKKI

● Medeni kanunun 13 ve 14. Maddelerine
göre ay�rt etme gücüne sahip olan herkes
fiili ehliyete sahiptir. Engelli bireyler de

evlenmek ve çocuk sahibi olmak haklar�na sahiptir.
Hiçbir ko�ulda çocu�un veya ebeveynlerinin engelli
olmas� nedeniyle, çocuk anne ve babas�ndan ayr�

tutulamaz. 
● A��r engelliler, ruhsal ve zihinsel engelliler için,

yasal i�lemlerinin yürütülmesi ve korunmas� için vasi
tayin edilmesi gerekmektedir. Vasi, bireyin

menfaatlerini korumuyorsa vasinin de�i�tirilmesi her
zaman istenebilir. 

Ki�i ikamet edece�i yeri ve nerede ve kiminle birlikte
ya�ayaca��n� ba�kalar�yla e�it olarak seçme hakk�na
sahiptir ve belirli bir �ekilde düzenlenmi� bir yerde

ikamet etmek zorunda de�ildir.

�stanbul  �l Sosyal Hizmetler Müdürlü�ü
Adres: Prof.Kaz�m �smail Gürkan Cad. No: 8

Ça�alo�lu/�STANBUL 
Santral: 0(212) 511 42 75 (5 Hat)

Fax: 0(212) 526 44 49
WEB S�TE: www.istanbulshcek.gov.tr 

(4982 Say�l� Bilgi Edinme Hakk� Kanunu ve ilgili
yönetmelik çerçevesinde bilgi edinme hakk�n�n

kullan�m� amac�yla �nternet üzerinden   bilgi edinme
formu doldurulabilir.)

�l Sosyal Hizmetler Müdürlü�ü Ek Hizmet Birimi –
Göztepe

Adres: �air Ar�i Cad. No 82 Merdivenköy/Göztepe
Tel.: 0216 411 92 53
Fax: 0216 411 90 19

Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi
Adres: FAHRETT�N KER�M GÖKAY CAD. NO:161

34722 GÖZTEPE-KADIKÖY/�STANBUL
Tel.: (216)565 40 30
Fax: (216)565 40 51

E- posta: kadikoysgm@sgk.gov.tr

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

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

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

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha ne si’nin dü zen -
le di �i “Yar g� Ba ��m s�z l� ��, Hu kuk Dev le ti ve
De mok ra si “ ko nu lu pa nel 14 Ma y�s Cu mar te si

Gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ya p�l d�. Yar g� -
tay Onur sal Cum hu ri yet Ba� sav c� s� Sa bih Ka na do� lu,
Yar sav Ku ru cu Ba� ka n� Ömer Fa ruk Emi na �a o� lu ile �s -
tan bul Ba ro su Ba� ka n� Av. Doç.Dr Ümit Ko ca sa kal’�n
ko nu� ma c� ol du �u kon fe ran sa il gi bü yük tü. Ko nu� ma c� -
lar, Tür ki ye’de yar g� ba ��m s�z l� �� n�n kal ma d� �� na dik kat
çe ke rek, “Yar g� esa ret al t�n da” de di ler.

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Bü yük Sa lo nu’nu
dol du ran yüz ler ce ki �i nin iz le di �i kon fe ran s�n ilk ko -
nu� ma s� n� Yar sav Ku ru cu Ba� ka n� Ömer Fa ruk
Emi na �a o� lu yap t�.  Tür ki ye’de son y�l lar da yar g�
üze ri ne bir ta k�m si ya si oyun lar oy na na rak, yar g� ba -
��m s�z l� �� n�n or ta dan kal d� r�l d� �� n� öne sü ren Emi -
na �a o� lu, Ru an da’da da hi, yar g� re for mu için Mec -
lis’ten ya sa ç� ka r�l d� �� n� ve ko mis yon ku rul du �u nu,
Tür ki ye’nin ise bu ko nu da Ru an da’n�n ar ka s� na dü� -
tü �ü nü be lirt ti. Emi na �a o� lu �öy le ko nu� tu:

“Tür ki ye bu nu hiç hak et mi yor. Yar g� re form la -
r� n�n si ya si uz la �� için de ya p�l ma s� ge re ki yor. Si ya si
par ti nin gö rü �ü ne gö re yar g� re for mu ya p� la maz.
Tür ki ye’de Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri kal d� r�l d�

ama on la r�n ye ri ne Özel Mah ke me ler aç�l d�. Ya ni sa -
de ce ta be la de �i� ti ril di. Yar g� Men sup la r� ola rak bir
sen di ka kur duk. Ta ma men ya sal an cak fa ali yet le ri -
mi zin dur du rul ma s� için da va aç�l d�. Tür ki ye’de hu -
ku kun üs tün lü �ü si ya si ira de nin hu ku ku ola rak uy -
gu la n� yor.”
■ “TÜRK S� LAH SIZ KUV VET LE R� OLAN

HALK HA RE KE TE GEÇ ME L�”
Kon fe ran s�n en he ye can l� ko nu� ma s� n� ya pan ve

s�k s�k al k�� lar la des tek le nen �s tan bul Ba ro su
Ba� ka n� Av.Doç.Dr. Ümit Ko ca sa kal
da söz le ri ne, ko nu� ma s� n�n çok
zor ola ca �� n� söy le ye rek ba� la -
d�. Yar g� ba ��m s�z l� ��, hu -
kuk dev le ti ve de mok ra si -
nin �u an da Tür ki ye’de
ol ma d� �� n�, bu ne den le
ol ma yan bir ko nu
üze rin de ko nu� ma n�n
her za man zor ol du -
�u nu söy le yen Ko ca -
sa kal �öy le ko nu� tu:

“Bi ze dü �en hal k�
uyan d�r mak. Ar t�k bi -

zim or du muz var,
bi zi ko rur an la y� ��

yok. Ar t�k Türk
Si lah s�z Kuv -
vet le ri nin ola -
ya el koy ma s�
ge rek li. Ka -
ba hat halk ta
de �il,  ka ba -
hat Ge ne ti �i

De �i� ti ril mi�
A y  d � n  l a r  d a ,

ken di le ri ne �kin ci
Cum hu ri yet çi di yen

ay maz lar da. Tür ki -
ye’de ya lan rüz gar la r� di -

zi si var. Dün ya n�n han gi ül ke -
sin de Ba� ba kan kal k�p, yar g� be nim

aya ��m da pran ga di yor. �k ti dar ken di yar g� s� n� olu� -
tur ma ya ça l� �� yor. �s tan bul Ba ro su ola rak so lu �u muz
on la r�n en se sin de, her �e yi ta kip edi yo ruz. Hu ku ken
hep si nin he sa b� n� so ra ca ��z. Yar g� esa ret al t�n da,

yar g� y� bu esa ret ten kur tar ma m�z ge rek li.”
■ “SE Ç�M LER HA YA T� ÖNEM TA �I YOR”

12 Ha zi ran se çim le ri nin “ha yat me mat” me se le -
si ol du �u nu söy le yen Yar g� tay Onur sal Cum hu ri yet
Ba� sav c� s� Sa bih Ka na do� lu da, se çim ler den son ra
mut la ka bir Ana ya sa De �i �ik li �i nin gün de me ge le -
ce �i ni be lirt ti. Ana ya sa De �i �ik li �i için �im di den
“Tür ki ye Cum hu ri ye ti La ik Hu kuk Dev le ti dir” mad -
de si nin ve “Ba� kent An ka ra’d�r” ye ri ne �s tan bul ola -
rak de �i� ti ril me si nin di le ge ti ril di �i ni vur gu la yan
Ka na do� lu, bu de �i �ik lik le rin ne den ya p�l mak is ten -
di �i nin hal ka an la t�l ma s� ge rek ti �i ni be lirt ti. Ka na -
do� lu, mu ha le fe tin özel lik le her kes ken di Ana ya sa -
s�’n� ya p�p ge tir sin tu za �� na da dü� me me si ni is te ye -
rek “O za man on lar da ken di ana ya sa s� n� ya p�p 330
oy ile ge çi rir ler. Bu tu za �a dü �ül me me li” de di.

Ko nu� ma c� la ra çi çek ve ren Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk de Ata türk’ün genç li �e hi ta -
be si nin bir bö lü mü nü oku ya rak “Muh taç ol du �u muz
kud ret da mar la r� m�z da ki asil kan da d�r. Ege men lik
mil le tin dir. Biz y�l lar d�r bu nun için mü ca de le edi yo -
ruz, ede ce �iz” de di.

Engelli Ritim Grubu Kadıköy’ü coşturdu

“Yargı Ba�ımsızlı�ı, Hukuk Devleti ve Demokrasi” konulu panelde konu�an hukukçular,
Türkiye’de yargı ba�ımsızlı�ının kalmadı�ına dikkat çekerek, “Yargı esaret altında” dediler.

“YARGI ESARET ALTINDA”

Li on lar dan En gel li ler �en li �i
Et kin li �e �s tan bul ilin de ki, otis tik, zi hin sel,

i�it me en gel li 34 okul dan, 240 spor cu ka -
t�l d�. Çe �it li en gel li okul la r� ve der nek le ri

de folk lor, ko ro, dans gös te ri le ri ger çek le� tir di.
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü ta ra f�n -
dan okul lar dan ge ti ri len 400 ö� ren ci ba lon lar ve
bay rak lar ile süs le nen sa lo nun gi ri �in de pal ya -
ço lar ile Sa bi ha Gök çen K�z Tek nik ve Mes lek
Li se si Ban do Ta k� m� gös te ri si ile kar �� lan d� lar.
Sa lon gi ri �in de okul la r�n el be ce ri le ri stand la r�
ile En gel li Spor cu lar Fo to� raf Ser gi si aç�l d�. Li -
on lar ta ra f�n dan ö� ren ci le re ve se yir ci le re, ti �ört,
�ap ka ve he di ye pa ket le ri da �� t�l d�. Aç� l��,
say g� du ru �u ve �s tik lal Mar ��’n�n ar d�n dan,
En gel li le re Des tek Ko mi te si Ba� ka n�
Ln.Sa va� Pra vu� ta l�, 2. Ke sim Ba� ka n�
Ln. Er tu� rul Y�l d�z, �l Mil li E�i tim
Özel E�i tim �u be Mü dü rü Ha lis Ku ra -
lay, 118 Y Ge nel Yö net me ni Ln.R�d -
van Eyü bo� lu, Li ons Kon sey Ba� ka n�
Ln. Erim Erinç Dinç bi rer ko nu� ma
yap t�.

Aç� l�� ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan
sa lon da ku ru lan Bi lek Gü re �i, Bad min -
ton ve Ma sa Te ni si alan la r�n da mü sa ba ka -
lar ba� la t�l d�. �s tan bul Mil li E�i tim Be den E�i -
ti mi Ö� ret men le ri nin koç lu �un da, res mi ha kem le rin
ne za re tin de ger çek le� ti ri len mü sa ba ka la r�n so nun da
tüm mü sa b�k lar ma dal ya ile ödül len di ril di ler.

■ DA LI� �AM P� YO NU DA ORA DAY DI
�en li �e ka t� lan Dün ya En gel li ler Da l�� �am pi yo nu

Ber na Bel gin de duy gu lu ve et ki li bir ko nu� ma yap t�.

Ge çir di �i ka za dan ön ce ken di sin de var
olan yüz me tut ku su nun, ge çir di �i ka -
za ya ve te ker lek li san dal ye ye mah -
kűm ol ma s� na ra� men de vam et me -
si nin, ken di si ne bek le me di �i dün ya
�am pi yo na l� �� n� ge tir di �i ni ifa de et -
ti. Av ru pa En gel li ler Te ker lek li San -

dal ye Bas ket bol �am pi yo nu Ga la ta -
sa ray Ta k� m�’ n�n sa lo na gir me si ile tri -

bün ler de iz le yi ci ler co� tu lar. Ta k� m�n
yap t� �� bas ket bol gös te ri ma ç� bü yük be �e -

ni ka zan d�, ö� ren ci ler spor cu lar dan �ap ka la r� na
im za al mak için s� ra ya gir di ler. Ö� ren ci le re ve ka t� l�m -
c� la ra ku man ya da �� t� m� n�n ar d�n dan Ata �e hir Li ons ��
Oku lu Folk lor Eki bi bir gös te ri yap t�. Tür ki ye Kas
Has ta l�k la r� Der ne �i’nin Dans Gru bu nun Te ker lek li
San dal ye Tan go Gös te ri si ise, gü nün en ro man tik ve
duy gu lu et kin li �i ol du. Av ras ya �i zof ren Der ne �i’nin

Gür han Ya man yö ne ti min de Türk
Sa nat Mü zi �i Ko ro su Kon se ri’ne
tri bün ler de ki iz le yi ci ler de ka t�l d� -
lar. Gün bo yu et kin lik Spon so ru
Özel Pen dik Böl ge Has ta ne si ta ra -
f�n dan iz le yi ci le re üc ret siz Ke mik
Yo �un lu �u öl çü mü ya p�l d�. Gü -
nün son et kin li �i K�rk la re li, Kü -
çük Çek me ce ve Ana do lu Ya ka s�
En gel li ler Spor Ku lü bü Te ker lek li
San dal ye Bas ket bol Ta k�m la r� n�n
maç la r� ol du.

Kadıköy Belediyesi Engelli
Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi,

Engelliler Haftası’nı renkli
etkinliklerle kutladı. Engellilerin
verdi�i perküsyon-ritim konseri,

Kadıköylüleri büyüledi.

Fo to� raf lar:
Bü� ra DUR GUN
Gür büz EN G�N

ATATÜRKÇÜ
Dü�ünce Derne�i

Kad�köy
�ubesi’nin

Kad�köy Belediyesi
i�birli�iyle 2.sini

düzenledi�i
Geleneksel

Gençlik Festivali,
Selamiçe�me

Özgürlük Park�’nda
gerçekle�tirilecek.
19 May�s Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve

Spor Bayram�
etkinlikleri

kapsam�nda 21-22 May�s’ta yap�lacak olan festival,
okullar�n çe�itli gösterileri, spor turnuvalar�,

geleneksel kermes ile birbirinden önemli sanatç� ve
yazarlar�n konser, söyle�i ve kitap imzalamalar�yla

Kad�köylülerle bulu�acak. Tiyatro oyunlar�n�n
sahnelenece�i festivalde 5 Haziran Dünya Çevre

Günü’ne de vurgu yap�lacak. Bu konuyla ilgili olarak
yap�lan aktiviteler, Kad�köy’ün çevreye olan
duyarl�l���n� bir kez daha ortaya koyacak.

KADIKÖY Belediyesi E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi’nin “Y�l Sonu Sergisi” geçti�imiz günlerde

Kozyata�� Kültür Merkezi’nde aç�ld�.
12–15 May�s tarihleri aras�nda devam eden serginin

aç�l���n� Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk
yapt�. Sergide; el sanatlar�, resim, ebru derslerinin y�l
boyunca yap�lan ürünleri sergilendi. Aç�l��a Kad�köy
Halk E�itim Müdürü Nuri Ba� da kat�ld�. Sergide el
sanatlar�ndan 150, resimden 83, ebrudan 40 olmak

üzere toplamda 273 ürün yer ald�. Ekim ay�ndan
beri kurslara devam eden kat�l�mc�lar ve aileleri de

Y�l Sonu Sergisi’ni keyifle gezdiler.

E�itim ve Sosyal
Destek Merkezi Y�l
Sonu Sergisi aç�ld�

Uluslararası
Lions Dernekleri

118-Y �stanbul Anadolu
Yakası Federasyonu ve
�stanbul �l Milli E�itim

Müdürlü�ü i�birli�i ile “Lions
Engelliler �enli�i” 12 Mayıs

Per�embe günü Burhan
Felek Spor Kompleksi

Kubbe Salon’da
gerçekle�tirildi.

Fo to� raf lar:
Can su ÇA �IR TE K�N

Kad�köylüler
Gençlik

Festivali’nde
BULU�UYOR
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● Mustafa SÜRMEL�

Dünyan�n çevresini teknesiyle
dola�an ilk Türk denizcisi ve yazar

Sadun Boro’nun kâh deniz kâh
okyanuslarda geçen efsane ya�am�

Kad�köy’e yap�lacak bir an�tla
ölümsüzle�tirilecek. Bu an�t ayn�

zamanda, Sadun Boro’nun yan� s�ra
azim ve kararl�l�klar�yla dünyay�

tekneleriyle dola�ma ba�ar�s� gösteren
tüm amatör denizcilerimizi de temsil

edecek. Caddebostan k�y�lar�nda
büyüyen, denizi orada tan�y�p bir daha

ondan kopmayan Sadun Boro’nun
küçük ya�larda sahip oldu�u kendisi
gibi, küçük teknesiyle ç�kt��� hayat

yolculu�unun bir kesitinde gün gelip bir
efsaneyi gerçekle�tirece�ini kim

bilebilirdi ki…
■ EFSANEY�

GERÇEKLE�T�REN �LK TÜRK
�lk gençlik y�llar�nda, denizcili�e

sandalla ba�layan Sadun Boro,
Galatasaray Lisesi’ndeki e�itiminin

sonras�nda 1948’de �ngiltere’ye gider
ve tekstil üzerine e�itim al�r. �ngiltere’ye

gider e�itimini de al�r ancak deniz sevdas�
onu hiç yaln�z b�rakmaz. 1952 y�l�nda bir
�ngiliz ile birlikte Ling adl� 11 metrelik

yelkenliyle 6 ay süren ilk aç�k deniz
yolculu�una yelken açar. Bu seyahat onun

ilk Atlantik seyahati olarak tarih
sayfalar�ndaki yerini alacakt�r. Bu

seyahatler asl�nda gelecekteki dünya
turunun �s�nma turlar�d�r. Belli ki Sadun
Boro kafas�na koymu�tur büyük idealini.

1963’te kendi yelkenlisi 10,5 metre
uzunlu�unda, 3.20 metre eninde, tek

kamaral� çift direkli K�smet’i yapt�r�r.
K�smet, Salacak’ta Athar Be�p�nar‘�n
atölyesinde k�za�a konulur. Tarihler
1965’i gösterdi�inde yan�na e�i Oda
Boro‘yu da al�r ve o büyük hayalini

gerçekle�tirmek üzere “yelkenler fora”
der. Bu seyahat sadece Sadun Boro ve e�i
için de�il, Türk amatör denizcili�i için de
tarihe dü�ülecek önemli bir not niteli�inde

olacakt�r. E�i, kendisi ve bir de
K�smet’iyle ç�kt��� uzun yolculu�a
Kanarya Adalar� k�y�lar�nda turun

maskotu ve küçük kahraman� olacak
Miço da dâhil olur. Miço, �irin mi �irin

bir kedidir. Ama daha sonra gelecek
konuk Miço’yu gölgede b�rakacakt�r.

Çiftin seyahat s�ras�nda bir k�zlar�
dünyaya gelir. Boro çifti k�zlar�n�n ismini
“Deniz” koyarlar. Çünkü Deniz, denizin
onlara en büyük arma�an�d�r. Seyahat 3
y�lda tamamlan�r. Deniz de t�pk� baba ve

annesi gibi 8 ya��na geldi�inde iki y�l

sürecek deniz seyahati kapsam�nda
Karayipler ve Kuzey Amerika’n�n do�u
k�y�lar�n� dola�acakt�r. Sadun Boro 22
A�ustos 1965’te �stanbul’dan ba�lad���

dünya turunu s�ras�yla Cebelitar�k,
Kanarya Adalar�, Barbados, Karaip
Adalar�, Panama Kanal�, Galapagos
Adalar�, Markiz Adalar�, Tuamotu

Adalar�, Tahiti ve Rüzgaralt� Adalar�,
Tonga Adalar�, Fiji Adalar�, Yeni Hebrid
Adalar�, Yeni Gine Adas�, Torres Bo�az�,

Timor Adas�, Endonezya, Singapur,
Bengal Koyu, Seylan Adas�, Arap Denizi

ve K�z�ldeniz’i katederek, 15 Haziran
1968’de �srail’de tamamlad�. Bu, bir insan
için oldu�u kadar Türk amatör denizcili�i

için de büyük bir ba�ar� olarak tarihe
geçti. Daha sonra Sadun Boro, dünya

seyahatiyle ilgili birbirinden ilginç
an�lar�n� “Pupa Yelken” adl� kitab�nda

toplad�. 2004 y�l�nda “Bir Hayalin
Pe�inde” adl� kitab�n� yay�nlad�. Ünlü

Türk denizcisinin denizciler için rehber
niteli�inde olan “Vira Demir” adl� bir
kitab� daha yay�nland�. Sadun Boro
1980’den sonra Bodrum ve Gökova

Körfezi’nde ya�amaya ba�lad�. Bizler onu
teknesiyle dünya turu yapan ilk amatör
denizci olarak hat�rlasak da Sadun Boro

ülkemizin paha biçilmez güzellikteki
k�y�lar�, denizleri için de çok u�ra� verdi.
Özellikle Gökova, Göcek, Fethiye gibi

güney Ege k�y�lar�n�n korunmas� için çok
u�ra�t�. Gazete ve dergilerde yay�nlad���
yaz�larla gençlere do�a ve deniz sevgisi

a��lamay� amaç edindi. Bir Gökova
sevdal�s� olan Sadun Boro, Okluk
Koyu’nun ortas�na muhte�em bir

Denizk�z� heykeli de yapt�rd�.
■ BORO VE DEN�ZLERE
GÖNÜL VERENLER �Ç�N

Türk amatör denizcili�inin duayeni
Sadun Boro ve onun yelkenci dostlar�,

çocuklar� için sanatç� Ersal Yavi ve
arkada�lar�n�n yapt��� an�t, Kad�köy
Belediyesi ile amatör denizcilerin

katk�lar�yla 28 May�s 2011 Cumartesi
günü saat 10.00’da düzenlenen törenle

Kalam�� Marina giri�inde aç�lacak.
Kad�köy Belediyesi, amatör denizci

Mustafa Aksoy’un fikrini projele�tirip,
destekleyerek kendi hem�erileri ile el ele

örnek bir eser ortaya ç�kartt�. Kad�köy
Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk bu
çal��mayla Kad�köylü Sadun Boro’ya ve

Türk yelkencili�inin be�i�i Kalam��
Koyu’na bir anlamda sahip ç�kt�. 
Mustafa Aksoy da �u s�ralar Betame

adl� yelkenlisiyle dünya turunda. Aksoy,

an�t�n yap�m�nda önemli katk�ya da sahip.
An�t� arkada�lar� ile birlikte yapan �zmirli

sanatç� Ersal Yavi de bir amatör
denizci… An�t, sadece ya�am�n� amatör
denizcili�imize vermi� Sadun Boro’nun

ve e�inin hatta kedilerinin de�il, onun her
zaman dostlar�m dedi�i, el verdi�i

pe�inden giden denizci çocuklar�n�n,
karde�lerinin de an�t� olma özelli�i

ta��yor. Heykelde “Kendi te�ebbüs ve
teknesi ile yelkenle dünya seyahati

yapm�� amatör Türk denizcileri” de birer
rölyefle yer al�yor. Dahas� bundan sonra

yelkenle dünya seyahati yapan Türk
denizcileri de an�tta yer almaya devam

edecekler. An�t komitesinde duayen
yelkencilerimizden Necati Zincirk�ran ile

Turgay Noyan da görev ald�. Ayn�
zamanda gazeteci olan bu iki denizcimiz

tüm a�amalar, tüm metinler ve di�er
çal��malar� bizzat yönettiler.

Kad�köy Belediyesi, aç�l�� törenine
ilgili bakanlar�, vilayet protokolünü,
bahriyelileri, Deniz Ticaret Odas�

mensuplar�n� ve tüm amatör

denizcilerimiz ile Türkiye’deki yelken ve
amatör denizcilik kulüplerinin

ba�kanlar�n� davet etti. Aç�l��a deniz
izcilerinin de kat�lmas� bekleniyor. 

■ ANITIN H�KÂYES�
Halen Betame yat� ile dünya seyahati

yapmakta olan Mustafa Aksoy, fikir
babas� oldu�u kompleks an�t için önce
Ersal Yavi ile anla�t�. Sonra Mustafa

Aksoy, Ersal Yavi ve Turgay Noyan’dan
olu�an komite Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk’ü ziyaret ederek yer tahsisi

ve destek istedi. Olumlu cevap üzerine
duayen gazeteci ve denizci Necati

Zincirk�ran da komiteye davet edildi.
Çal��malar�n büyük bir bölümü

tamamlan�ncaya kadar heykelinin
yap�lmas�na izin vermeyece�i

dü�ünülerek Sadun Boro’ya haber
verilmedi. Sadun Boro olay� ö�rendi�inde
geri dönülmez noktaya gelinmi�ti. An�tta

di�er denizcilerin de yer almas� büyük
denizcinin ikna olmas�na önemli oranda

katk�da bulundu. Heykelin küçük bir
maketi ile rölyeflerin birer örne�i Rahmi

Koç Müzesi’nde sergilenecek olan
K�smet yelkenlisinin yan�na konulacak.

An�t� Ersal Yavi’nin yönetiminde �zmirli
sanatç� grubu gerçekle�tirdi. Proje ve
proje denetçisi �stanbul Devlet Güzel

Sanatlar Akademisi mezunu ara�t�rmac�
yazar Ersal Yavi… Figuratif çal��malar�

yapan heykeltra� grubu Ali Yald�r, Derya
Ersoy, Zafer Da�deviren’den olu�uyor.
An�t�n metal çal��malar�n� ise Ekrem

Uzuno�lu üstlendi.

YA�AM 20 - 26 MAYIS 2011

Sadun
BORO
Sadun
BORO
Sadun
BORO
Sadun
BORO
Sadun
BORO
Sadun
BORO
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Kadıköy Belediyesi ile amatör denizciler
ülkemizde bir ilki gerçekle�tiriyor.

Denizcili�imizin ya�ayan efsanesi Sadun Boro,
e�i Oda, kedileri Miço ve Kısmet yelkenlisi ile

amatör denizcilerimiz için yapılan anıt 28
Mayıs’ta Kalamı�’ta açılıyor. Bu anıt; denizler
hâkimi, 20. yüzyıl Barbaros’u Sadun Boro ve

tüm denizcilerimizi temsil edecek.

Aç�k denizlere Pupa Yelken:

1) Ayça - Levent Kiri�çio�lu
YOL (2004-2007)

2) Özkan Gülkaynak
KAYITSIZ III  (2006-2009)

3) Alim - Hattaya Sür
MY CHANCE  (2003-2008)

4) Turkan Yöney - Kerem Tayla
KATAMA (2005-2008)
5) Tan�l -Anette Tuncel
KELEBEK (1986-1991)

6) Ekrem Inozu
ANOUK-2004-2007

7) Elaine ve Mehmet Selis
ZARAFET-1995/2009

8) Osman -Zuhal Atasoy
UZAKLAR-1992/1997

9) Haluk - Christina - Deniz
Derin Karamano�lu

DERISKA (1988-1993)
10) Rahmi Koc

NAZEN�N IV (2004-2006)
11) Hakan Öge, Sophie Öge

MARDEK-2004/2007
12) Selçuk Karamano�lu

TURQU�SE 2000-2003
13) Eralp Akkoyunlu
YOSUN (1988-1995)
14) Erkan Gürsoy

BARI� (1993-1995)

HANGİ DENİZCİLERİN
RÖLYEFLERİ BULUNUYOR

Anıtı gerçekle�tiren
sanatçı grubu Sadun

Boro’yla birlikte.
Soldan Sa�a: Heykeltra�
Ali Yaldır, Proje ve proje

danı�manı Ersal Yavi,
Heykeltra� Derya Ersoy,

Sadun Boro ve
heykeltra� Zafer

Da�deviren.
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OZON üç ok si jen ato mun dan
olu� mu� olup (O3)  ka rar s�z bir
mo le kül dür. Ozon at mos fe rin üst
ta ba ka s�n da bü yük bir kat man
ola rak bu lu nur ve dün ya da ki
can l� la r� gü ne �in öl dü rü cü rad -
yas yo nun dan ko rur. Za rar l� gaz -
lar yü zün den ozon ta ba ka s�n da
aç� lan de li �i ve bu nun ne ka dar tar t� ��l d� -
�� n� bil me ye ni miz yok tur. Ya �a d� �� m�z or -
tam da da özel lik le de niz se vi ye sin de
ozon az mik tar da da ol sa bu lu nur. Ozon
bir gaz ol sa da ni ha ye tin de vü cu du iyi -
le� tir mek için kul la n�l d� ��n dan ilaç ola rak
ka bul edil mek te dir. Ve t�p ta kul la n� lan di -
�er tüm ilaç lar gi bi yük sek doz ve ril di �in -
de vü cut için za rar l� ola bi lir. Ama te da vi -
de kul la n� lan ozon doz la r� çok dü �ük
olup vü cu da bir za ra r� yok tur. Her ne ka -
dar ya z� n�n ba� l� �� “ye ni umut  ozon” ol -
sa da as l�n da ozon ba t� t�b b�n da ,özel lik -
le de �tal ya ve Al man ya gi bi ül ke ler de y�l -
lar d�r kul la n� lan bir te da vi yön te mi dir.  Y�l -
lar ön ce ok si dan mo le kül le rin bir çok
has ta l�k ta anah tar rol oy na d� �� n�n ke� fi ile
vü cut için an ti-ok si dan mo le kül le rin de
öne mi an la ��l ma ya ba� lan m�� t�r. Ba� l� ca
ok si dan mo le kül ler olan ser best ok si -
jen ra di kal le ri hüc re le rin ya� lan ma -
s�n da, özel lik le ro ma tiz mal has -
ta l�k lar ve a� r� da önem li rol oy -
na mak ta d�r. Do la y� s�y la an ti-
ok si dan mo le kül ler de bu sü -
reç ler de tam z�t et ki ile iyi le� -
ti ri ci rol oy na mak ta d�r. Pe ki
te mel de ok si dan bir mo le kül
olan ozon na s�l olu yor da vü -
cu da ve ril di �in de iyi le� ti ri ci
et ki gös te ri yor ?  Ozon vu cu -
da ve ril di �in de he men pe rok -
sid le re dö nü �ür. Pe rok sid ler
güç lü ok si dan mo le kül ler ol du �un -
dan bu güç lü ok si dan la ra kar �� vü cut
tüm an ti ok si dan sis tem le ri ni dev re ye so -
kar ki bu na te ra pö tik �ok et ki si de nir.
Böy le ce vü cut ta si nir ba s� s� n�n ol du �u
böl ge ler de olu �an ok si dan mo le kül ler
yok edi lir. Bu sa ye de özel lik le f� t�k kü çül -
tü le rek a� r� azal t� l�r ve iyi le� ti ri ci et ki olu -
�ur. Göz lem ler ve ya p� lan ara� t�r ma lar
ozo nun he nüz tam  aç�k la na ma yan ba� -
ka et ki le ri nin de ol du �u nu ve bu et ki le ri -
nin de iyi le� me ye yar d�m c� ol du �u nu
des tek le mek te dir.

Ozon vü cu da ak ci �er ha riç he men
bir çok yol la ve ri le bil mek te dir (kan yo lu,
en jek si yon). As l�n da vü cu da ve ri len saf
ozon de �il dir. Çün kü saf ozon ol duk ça
tok sik tir. Vü cu da ve ri len, için de çok az
(mik rog ram) ozon bu lu nan ok si jen dir.  Bu
de re ce dü �ük ozon kon san tras yo nu bi le
is te nen te da vi et ki si ni ya rat ma ya yet -
mek te dir. Her ne ka dar ozon, özel lik le de
da mar yo lu ile uy gu la nan ozon cilt genç -
le� ti ril me sin den se lü li te, ko les te rol yük -
sek li �in den za y�f la ma ya ka dar bir çok
alan da kul la n�l sa da bu te da vi le rin ço �u
göz lem sel ve ri le re da yan mak ta ve ya p� -
yo ruz iyi ge li yor �ek lin de ifa de edil mek te -
dir. Bu uy gu la ma lar dan fark l� ola rak ozo -
nun bel-bo yun f� t�k la r�n da, da mar t� ka -
n�k la r�n da, ro ma tiz mal ek lem has ta l�k la -
r�n da et kin li �i bi lim sel ola rak is pat lan m�� -
t�r. 

Ozon te da vi si nin bel f� t�k la r� n�n te da -
vi sin de kul la n� m� es ki ol mak la be ra ber bu
ko nu da ki bi lim sel ça l�� ma lar gö re ce li ye -
ni dir. Özel lik le son y�l lar da ki ara� t�r ma lar
ozon en jek si yon la r� n�n bel f� t� �� n�n te da vi -
sin de gü ve ni lir ve et kin bir yön tem ol du -
�u nu gös ter mi� tir. Bu ça l�� ma lar da iki tip
ozon uy gu la ma s� n�n bel f� t� ��n da et kin li �i
gös te ril mi� tir. Bun lar da bi ri in tra-dis kal
de di �i miz bel f� t� �� n�n ol du �u böl ge ye,
uzun özel i� ne ler le bil gi sa yar l� to mog ra fi
e� li �in de ya p� lan uy gu la ma lar d�r. Di �er
yön tem ise bi zim ken di kli ni �i miz de uy -
gu la d� �� m�z yön tem olan ve f� t�k se vi ye -
sin de, be lin yan kas la r� na iki ta raf l� ola rak
stan dart en jek tör ler le uy gu la nan  yön -
tem dir. �ki yön te min ba �a r� �an s� ben zer

ve %60-70’ler ci va r�n da ol mak la be ra ber
bir bir le ri ne kar �� bir ta k�m avan taj ve de -
za van taj la r� var d�r. Di rek ola rak f� t� ��n ol -
du �u dis kin içi ne ya p� lan ozon i� ne si
ame li yat ha na �art la r�n da ya p� l�r. Tek nik
ola rak zor bir yön tem ol du �un dan uy gu -
la ma s� ra s�n da is ten me yen et ki ler olu �up
si nir ve do ku lar ze de le ne bi lir. Bu i� lem
s� ra s�n da i� ne yi ve do ku la r� gö rün tü le -
mek için rönt gen ci ha z� ya da bil gi sa yar -
l� to mog ra fi ge rek ti �in den has ta rad yas -
yo na ma ruz ka l�r. Ek ola rak da ha pa ha -
l� bir yön tem dir. Bi zim ter cih et ti �i miz f� t� -
��n ol du �u se vi ye den, bel ve bo yun kas -
la r�n dan ya p� lan ozon uy gu la ma s�n da si -
nir  ze de len me ih ti ma li ol ma y�p ay r� ca
gö rün tü le me de  ge rek me di �in den has ta
rad yas yo na ma ruz kal maz. Di �er yön te -
me gö re da ha eko no mik tir. Bu yön te min
in tra dis kal yön te me gö re bek li de tek  de -
za van ta j� bir kez de �il haf ta da en az 1, en
faz la 3 ola cak �e kil de 5 ile 15 kez ara s�n -
da uy gu la ma ya p�l ma s� d�r. Bu yön tem

özel lik le  is ten me yen et ki ler aç� -
s�n dan son de re ce gü ven li dir.
Ozon en jek si yon la r� son bir y�l
içe ri sin de po pü ler ol mak la be ra -
ber kli ni �i miz de bu yön te mi ni
yak la ��k 5 y�l d�r uy gu la mak ta y�z.
Bu sü re zar f�n da yüz ler ce uy gu -
la ma yap t� �� m�z dan ve hiç komp -

li kas yon gör me di �i miz den yön te min gü -
ve ni lir li �i aç� s�n dan ol duk ça ra hat ko nu -
�a bil mek te yiz.  Bel den ya p� lan ozon en -
jek si yon te da vi sin den en çok fay da gö -
re cek has ta lar ani ba� lan g�ç l�, özel lik le
ba ca �a ya y� lan si ya tal ji �i ka ye ti olan f� t�k
has ta la r� d�r. Kro nik has ta lar da yön te min
ba �a r� ora n� bi raz dü� se de  özel lik le
ame li yat son ra s� va ka lar da yüz gül dü rü -
cü so nuç lar ala bil mek te yiz. Has ta ozon
en jek si yo nu son ra s� ge nel de  3-5 da ki ka
için de ge çen  ha fif bir yan ma his se de bi -
lir. A��r has ta lar da bu yan ma bi raz da ha
�id det li olup da ha uzun sü re bi lir. Bu f� t�k
a� r� s� n�n art t� �� le hi ne yo rum lan ma ma l� d�r
ve k� sa bir sü re zar f�n da bu a� r� da ge çe -
cek tir. Ozo nun  en jek si yo nu nun önem -
li özel li �i çok ça buk et ki et me si dir. Ya ni
en jek si yo nu yap t�k tan da ki ka lar son ra
has ta ba ca ��n da ki ve be lin de ki a� r� n�n

azal d� �� n� his se de bi lir. Bu er ken iyi lik
ha li ge nel de has ta n�n te da vi den

çok ya rar gö re ce �i an la m� na gel -
mek te dir. De vam eden en jek si -
yon lar la be ra ber has ta n�n a� r� s�
gi de rek aza l�r ve ge nel lik le 5 ile
15 se ans ara s�n da tam �i fa ile
so nuç la n�r. 

Bu ara da dik kat edil me si
ge re ken önem li bir  nok ta da

ba z� med ya ka nal la r�n da rek lam
amaç l� çe ki len gö rün tü ler de in tra-

dis kal uy gu la ma ile %100 ba �a r�
ga ran ti si ve ril mek te ve se yir ci ler ya -

n�l t�l mak ta d�r. T�p ta %100 ba �a r� ol ma -
d� �� her za man ak�l da tu tul ma l� d�r.  Ozon
en jek si yo nun da ba �a r� s� or ta la ma %70
ci va r�n da d�r. Kli ni �i miz de yak la ��k 5 y�l d�r
ozon en jek si yon la r� uy gu la mak ta y�m  ve
bu ko nu da ül ke mi zin en tec rü be li dok -
tor la r�n dan bi ri ol du �u mu söy le ye bi li rim.
Bi zim iyi le� me oran la r� m�z da yal n�z ba �� -
na ozon en jek si yo nu ile %70 ler ci va r�n -
da d�r. Kli ni �i miz de ay r� ca ozon en jek si -
yo nu nu fi zik te da vi uy gu la ma la r�y la kom -
bi ne ola rak da uy gu la mak ta y�z  ve bu ol -
gu lar da ba �a r� ora n� m�z %80-90’la ra ka -
dar ç� ka bil mek te dir. Kli ni �i miz de yüz ler -
ce ame li yat ka ra r� al�n m�� has ta fi zik te -
da vi ve ozon en jek si yo nu kom bi nas yo nu
ile cer ra hi siz ba �a r� l� bir �e kil de te da vi
edil mi� tir. Unu tul ma ma s� ge re ken ba zen
bi zim bi le ina na ma d� �� m�z so nuç la r� ol sa
da ozon bel f� t� �� te da vi yön tem le rin den
sa de ce bi ri si dir. Son de re ce et ki li bir
yön tem dir ama mu ci ze de �il dir. 

Bel f� t� �� n�n ger çek te da vi si nin  iyi le� -
tik ten son ra bir da ha tek ra r� n� ön le mek le
ola ca �� her za man ak�l da tu tul ma l� d�r.
Sa� l� cak la ka l�n

Doç. Dr. Cen giz BAHADIR

20 - 26 MAYIS 2011 SA�LIK

An ne ke di le rin ölü mü ya da tec rü be siz lik ne de niy le yav -
ru la r� n� red det me si ve terk et me si so nu cu bir çok ye ni do� -
mu� ke di ölüm le yüz yü ze gel mek te dir. �e hir ha ya t� için de
biz ler de böy le yav ru la r� aç l�k tan ve kor ku dan hiç sus ma dan
ba �� r�r ken bu la bi li yo ruz. Ye ni do �an bir ke di yav ru su nun g� -
da bul ma s� bir ta ra fa tu va let ih ti ya c� n� bi le ken di si gö re mez ve
an ne si ne ih ti ya c� var d�r.  Nor mal �art lar da yav ru bir ke di yi 6
haf ta dan ön ce an ne sin den ay�r ma mak ge re kir. An ne bu sü -
re den da ha uzun sü re de yav ru la r� na ba ka bi lir  ki bu du rum
yav ru nun be sin mad de le ri ni ye te rin ce al ma s� ve ba �� ��k l� �� n�n
yük sel me si için ol duk ça iyi dir. Yav ru nun an ne sü tü ile ka za -
na ca �� pa sif im mu ni te (ha z�r an ti kor lar la sa� la nan ba �� ��k l�k)
6-14 haf ta ya ka dar ko ru ma sa� lar. An ne siz ka lan yav ru lar bu
im mu ni te den mah rum ola cak la r�n dan ne ka dar iyi ba k� l�r sa
ba k�l s�n lar ani den öle bil mek te dir ler. An ne siz bir ke di bul du -
�u nuz da yap ma n�z ge re ken ilk i� vü cut �s� s� n� kon trol et mek
ve dü zen le mek ol ma l� d�r. Yav ru ke di ler de ener ji bü yü me için
kul la n�l d� ��n dan vü cut �s� s� n�n sa� lan ma s� için ener ji ay r�l ma -
ya bil mek te dir. He men cil di niz ile te mas ede cek �e kil de k� ya -
fe ti ni zin al t� na ko ya rak yav ru nun vü cut �s� s� n�n dü zel me si ni ya
da ko ru ma s� n� sa� la ya bi lir si niz. Ya �a m�n ilk iki haf ta s�n da
yav ru bir ke di nin bu lun du �u or tam �s� s� n�n 31-33 C° ara s�n da
ol ma s� ge rek mek te dir. �ki haf ta l�k -
tan son ra or tam �s� s� 26 de re ce ye
ve son ra s�n da da ted ri cen da ha
dü �ük s� cak l�k la ra adap te ola bi lir -
ler. Or tam ve vü cut �s� s� n� sa� la -
d�k tan son ra e�er müm kün se yav -
ru yu en k� sa za man da Ve te ri ner
He kim’e gö tü re rek s� v� kay b� ve
ge nel kon dis yo nu ba k� m�n dan
mu aye ne si ni sa� la ma l� s� n�z. An -
ne siz ke di ler çok k� sa za man da s� -
v� kay b� na u� ra mak ta ve bu ne -
den le de ri al t� ya da pe ri ton içi s� v�
al� m� na ge rek si nim duy mak ta d�r.
S� v� kay b� ya ye te rin ce s� v� al� na -
ma d� ��n dan ya da is hal ne ti ce sin de �e kil len mek te dir. S� v�
kay b� n�n ol du �u bir yav ru ke di de der hal vü cut �s� s�n da dü� me
ve i� tah s�z l�k ba� gös te rir ve k� sa za man da ölüm �e kil le ne bi -
lir. An ne siz ka lan bir ke di yav ru su nun ilk 4 haf ta bo yun ca 3-4
sa at ara l�k lar la bes le ne rek tu va let ih ti ya c� n�n gö rül me si ge -
rek mek te dir Bes len me için en ide al g� da pet mal ze me le ri sa -
tan mar ket ler ve ve te ri ner kli nik le rin den te min edi le cek olan
ha z�r ke di sü tü toz la r� d�r. Bu nu te min ede me di �i niz du rum lar -
da 3-6 ay l� �a ka dar nor mal ço cuk ma ma la r� n� kul la na bi lir si niz
an cak ke di süt to zu ka dar bes le yi ci ve sa� l�k l� ol ma ya cak t�r.
Em zir mek için de yi ne ha z�r yav ru ke di ve kö pek bi be ron la r� n�
kul la na bi lir si niz. G� da mut lak su ret le her se fe rin de ta ze ha z�r -
lan ma l�, �l�k ve te miz içi le bi lir su kul la n�l ma l� d�r. Bek le mi� ya da
buz do la b�n da bek le til mi� so �uk süt kul lan mak tan çe kin me li -
si niz. Süt içi rir ken yav ru nun ha va yut ma s� n� ve ci �er le ri ne s� -
v� kaç ma s� n� en gel le mek için bi be ro nu 45 de re ce aç� ile tut -
ma ya ça l� ��n. Yav ru nun süt içer ken ök sür me si ve ne fes al ma -
da zor lan ma s� ha lin de ba� a�a �� tu ta rak s�rt ve bel böl ge si ne
par mak la r� n�z la ha fif çe vur ma y� de ne yin. A�a �� da haf ta ya gö -
re bes len me sa y� s� n� ve mik ta r� n� k� sa ca aç�k l� yo rum. Bes len -
me yi bu tab lo ya gö re ya pa bi lir si niz.
HAF TA A�IR LIK (gr) GÜN LÜK BES LEN ME

M�K TAR (cc) SA YI SI (de fa)
1 113 32 6
2 198 56 4
3 283 80 3
4 368 104 3
5 453 128 3
Nor mal ola rak 1-1.5 ay l�k tan iti ba ren özel ke di ma ma la r� -

na (da ha çok kon ser ve) ge çe bi lir si niz. 1,5 ay l�k tan iti ba ren
yav ru ke di ni ze yi ne yav ru ke di ler için özel ha z�r ku ru ma ma -
la r� tek lif ede bi lir si niz. Bu dö nem de en çok dik kat et me niz ge -
re ken nok ta ye te rin ce su al� m� n�n olup ol ma d� �� d�r. Ye ti� kin
ke di ler de bi le ku ru ma ma ile bes len me s� ra s�n da su al� m� n�n
ye ter li ol ma s� ge rek li dir. An ne ke di ler yav ru la r� n�n ka r�n ve
anal böl ge si ile cin sel or ga n� n�n çev re si ni ya la mak su re ti ile
id rar ve d�� k� s� n� si ti mu las yon yön te mi ile yap t� r�r. An ne siz kal -
m�� ke di de bu gö re yi ne bi ze dü� mek te dir. Bu nun için en uy -
gu nu an ne nin di li ni tak lit ede bi le cek �l�k su ile �s la t�l m�� bir pa -
muk par ça s� d�r. Her bes len me son ra s� ya la ma ha re ke ti ne
ben zer �e kil de �s lak pa mu �u kul la na rak yav ru nun id rar ve
d�� k� s� n� yap t� ��n dan emin ol mak ge re kir. Ak si tak tir de ze hir -
len me ne de niy le ölüm �e kil le ne bil mek te dir. Yav ru lar kü çük
ol sa bi le kir len dik le rin de �l�k su ile y� ka na rak yi ne ya la ma ha -
re ke ti ne ben zer bir tak lit le pa muk la ku ru la na bi lir. Yav ru ke di -
ler de dik kat edil me si ge re ken bir di �er nok ta pi re ler dir. K� sa
sü re de kan em me le ri ve iç pa ra zit le ri bu la� t�r ma la r� ne de niy -
le ölü me ne den ola cak la r�n dan pi re ler Ve te ri ner He kim’in
kon tro lün de uy gun bir ilaç la uzak la� t� r�l ma l� d�r. Pi re le rin uzak -
la� t� r�l ma s�n da kul la n� la bi le cek en gü ven li ilaç fip ro nil et ken
mad de si ni içe ren sprey ler dir. 4 haf ta l�k tan iti ba ren ke di niz
için kum ka b� n� ha z�r la ma n�z ge re kir. An ne siz ka lan yav ru ke -
di ler ba �� ��k l�k sis tem le ri ge li �in ce ye ka dar pa sif ba �� ��k l�k
yo lu ile ha yat ta ka l�r lar an cak za man la an ti kor se vi ye si aza la -
ca ��n dan has ta l�k la ra kar �� sa vun ma s�z ka l�r lar. Ve te ri ner He -
kim’iniz de uy gun gö rür se zo run lu hal ler de 1 ay l�k ken ama
da ha iyi si 1,5 ay l�k tan iti ba ren ke di ni zin ilk a�� la r� n� yap t�r ma -
ya ba� la ma l� s� n�z. Yu ka r� da be lirt ti �im tüm hu sus la ra dik kat
et me ni ze ra� men ne den siz ani yav ru ke di ölüm le ri �e kil le ne -
bil mek te dir. Bu gi bi du rum lar da ken di ni zi suç la ma ma l� s� n�z
ço �u za man uz man ki �i ler bi le bu ko nu da ça re siz ka la bil -
mek te dir. Sa� l�k ve mut lu luk di lek le rim le ho� ça ka l�n.
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● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Kent Kon se yi Sos yal Hiz -
met ler ve Kent Yok sul lu �u Gru bu,
16 Ma y�s Pa zar te si gü nü sa at

14.00’te Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� ��
Bri fing Sa lo nu’nda, ‘Has ta Hak la r�’ ko -
nu lu kon fe rans dü zen le di. Kent Kon se yi

Ge nel Sek re te ri Avu kat Ün sal Tü zün’ün
mo de ra tör lü �ü nü yap t� �� kon fe ran sa ko -
nu� ma c� ola rak, Avu kat Su nay Ak y�l d�z,
Ai le He ki mi Öz gü Öz kök ile Halk la �li� -
ki ler Uz ma n� Sev can Has ret ka t�l d�. Ko -
nu� ma s�n da top lu mun has ta hak la r�n dan
çok faz la ha be ri ol ma d� �� na de �i nen Avu -

kat Su nay Ak y�l d�z, “has ta hak k�” kav ra -
m� n�n çok ge ni� bir kav ram ol du �u nu
söy le di, has ta hak la r� n�n ba z� la r� n� �u �e -
kil de s� ra la d�: “Has ta n�n r� za s� ve iz ni nin
al�n ma s�. Sa� l�k ku ru lu �u nu seç me ve de -
�i� tir me. He kim seç me. Te da vi yi red det -
me ve dur dur ma. Bil gi ve ril me si ni ya sak -
la ma. Mah re mi ye te say g� gös te ril me si.
Has ta gü ven li �i ni sa� la ma. Ba� vu ru, �i -
kâ yet ve da va hak k�.” 

■ ‘ASO LAN �N SAN DIR’
Has ta hak la r� n� is te me nin, he kim le rin

de da ha iyi bir or tam da ça l�� ma s� na ola nak
sa� la d� �� na dik kat çe ken Avu kat Ak y�l -
d�z, söz le ri ne �u �ek li de de vam et ti: “Aso -
lan in san d�r. O yüz den has ta hak la r� n� bil -
mek çok önem li dir. Sa� l�k Ba kan l� ��’na

ve ta bip oda s� na �i kâ yet ile ad li ve ida ri
yar g� ya mü ra ca at et me de hak ara ma yol -
la r�n dan ba z� la r� d�r. Has ta hak la r� yö net -
me lik ola rak ya y�n lan m��. Ta bi -
i ki biz ler ya sal ha le ge ti ril me si ni is ti yo -
ruz.” Has ta hak la r� n�n in san hak la r� n�n bir
uzan t� s� ol du �u nun al t� n� çi zen Hal ka �li� -
ki ler Uz ma n� Sev can Has ret ise, “Has ta
hak la r� n�n amaç la r�, has ta la r�n des tek len -
me si ve top lum sal aç� dan güç len di ril me si -
dir. Has ta hak la r� 70’li y�l lar da gün de me
gel di. 80’li y�l lar da ulus la ra ra s� ala na ta -
��n d�. 90’l� y�l lar da ya sal dü zen le me ler
ba� la d�. 2000’li y�l lar da ise uy gu lan ma ya
ba� la d�. Has ta hak la r� ile il gi li ulus la ra ra s�
bel ge ler de söz ko nu su dur. Liz bon, Ro ma
ve Ams ter dam bun lar dan ba z� la r�” de di.

Hasta hakları masaya yatırıldı

Her y�l ge le nek sel ola rak ya p� lan 12
Ma y�s Hem �i re ler Gü nü kok tey li Ka -
d� köy Be le di ye si Zü bey de Ha n�m

Kok teyl Sa lo nu’nda ya p�l d�. 
Et kin li �e, Ka d� köy Be le di ye si Dr. Ra na

Be �e Sa� l�k Po lik li ni �i Ba� he ki mi Prof. Dr.
Y. Kork maz Al tu� ile Dr. Er dinç Kök sal,
Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri ve Gö -
nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim
Ku ru lu üye le ri Nur han Kut man ile Ay �en
Gü rer ka t�l d� lar. Pro je Ko or di na tö rü Gül sün
I��k yap t� �� aç� l�� ko nu� ma s�n da, bi linç li bir
top lum da en önem li un su run sa� l�k ol du �u -
nu be lirt ti ve “Sa� l�k l�, iyi e�i til mi� bir top -
lum ül ke nin ba �a r� kay na �� d�r. Ka d� köy’de
ya �a yan de �er li hem �i re le ri miz le bu an lam -
l� gün de her y�l bir lik te ol mak, on la r�n mut -
lu gü nü nü bir lik te ya �a mak ama c� ile dü zen -
le di �i miz et kin li �i miz de biz ler de çok mut -
lu yuz” di ye rek Ka d� köy Be le di ye si’ne te -
�ek kür et ti. 

Ka t� l� m�n ol duk ça yük sek ol du �u kok -
teyl de da ha son ra y�l la r� n� bu kut sal gö re ve
ada m�� en k� dem li hem �i re Nec la Tez can l�,
gü nün öne mi ni be lir ten bir ko nu� ma yap t�.
Tez can l�, hem �i re li �in kut sal bir gö rev ol du -
�u nu be lir te rek zor luk la r� olan bir gö rev ol -
ma s� na ra� men bu gö re vi y�l lar ca sev giy le
yap t� �� n� ve bu du rum dan da hep mut lu luk
duy du �u nu ifa de et ti. Ko nu� ma la r�n ar d�n -
dan Nur han Kut man, Nec la Tez can l�’ya çi -
çe �i ni tak dim et ti.

Kok tey le, hem �i re le rin dans gös te ri si de
renk kat t�.

Hemşireler, günlerini
Kadıköy’de kutladı

OZON!
BEL FITIĞI TEDAVİSİNDE YENİ UMUT: Aytaç Sedat KAVAL

(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

Sosyal Hizmetler ve
Kent Yoksullu�u Grubu,

Kadıköy Belediye
Ba�kanlı�ı Brifing

Salonu’nda düzenledi�i
‘Hasta Hakları’ ba�lıklı

konferansta hasta
haklarını ele aldı.

S� NER J� F� Z�K TE DA V�-RE HA B� L� TAS YON MER KE Z�
POY RAZ SO KAK ER DEM LER �� MER KE Z� A BLOK K. 2

(KA DI KÖY EV LEN D�R ME DA �RE S� KAR �I SI)
TEL.: (0216) 449 09 41 - (0555) 977 12 14

12 Mayıs Dünya
Hem�ireler Günü, Kadıköy
Belediyesi Zübeyde Hanım
Salonu’nda düzenlenen bir

kokteylle kutlandı.

Foto�raflar: Cansu ÇA�IRTEK�N

KADIKÖY Belediyesi’nin geçti�imiz
y�llarda uygulad��� Üreme Sa�l���

Program�'n�n bir parças� olan ''Erkek
Erke�e Sa�l�k Sohbetleri'' bu y�l da
devam ediyor. Büyük ilgi gören bu
sohbetlerin ilki geçti�imiz günlerde

E�itim Mahallesi Bayraktar
Camii'nde uygulanm��t�. Sohbetler
kapsam�nda 8 May�s Pazar günü

sabah namaz�ndan sonra
Fenerbahçe Camii'nde bir bulu�ma

daha gerçekle�tirildi. Kad�köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i

Kad�n Hastal�klar�  ve Do�um
Uzman�  Dr. Erdinç Köksal,  100'ü

a�k�n ki�inin kat�ld��� toplant�da
insan�n olu�umu, cinsiyet te�ekkülü,

evlenme dönemindeki sorunlar,
yak�n akraba evlili�i, kan uyu�mazl���
ve aile planlamas� konular� hakk�nda
bilgi verdi. Bu tür toplant�lar� isteyen
ki�i ve kurumlar�n muhtarl�klara ya

da Kad�köy Belediyesi’ne
ba�vurmalar� gerekiyor.

Camilerde sağlık sohbetiYa�l�lar�n
�ark�l� günü

KADIKÖY Sa�lık E�itim
Merkezi Vakfı (KASEV)

Huzurevi’nde geçti�imiz
günlerde verilen konser
ya�lıları memnun etti.

Gayrettepe Rotary
Kulübü'nün öncülü�ünde,

Gayrettepe Çevre ve Kültür
Dayanı�ma Derne�i, KASEV

çalı�anları ile sakinlerinin
olu�turdu�u TSM konser
grubu, büyük bir co�kuyla
dinlendi. Ünlü spiker Defne
Sarısoy'un da renk kattı�ı
konser sonunda �ef Billur

Temizel'e ve Sarısoy'a,
Ba�kan Kamil Çetin Oraler

te�ekkür plaketi ve
çiçeklerini sundu.

Ya�lılar, kendilerine büyük
keyif veren bu konserin

tekrarını istediler.
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● Mustafa SÜRMEL�

Mar ma ra Üni ver si te si’ni, ev sa hip li �i ya pa ca -
�� ulus la ra ra s� dü zey de spor kon gre si nin he -
ye ca n� sar d�. Mar ma ra Üni ver si te si Be den

E�i ti mi Spor Yük se ko ku lu bün ye sin de ger çek le� ti ri -
le cek olan “4. Ulus la ra ra s� Spor Bi lim le ri Ö� ren ci
Kon gre si” ko nu ve ko nuk la r�y la spor dün ya s�n da ses
ge tir me yi he def li yor. Yer li ve ya ban c� bir çok uz ma -
n�n ka t� la rak zen gin le� ti re ce �i dev spor kon gre si bu
y�l 19–21 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara s�n da Mar ma ra
Üni ver si te si Be den E�i ti mi ve Spor Yük se ko ku lu’nda
bü yük bir �ö len ha va s�n da ger çek le� ti ri le cek.

Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi Spor
Yük se ko ku lu’nun in ter net si te sin de de ko nuy la il -
gi li ge ni� bil gi yer al�r ken; dev sem poz yum ön ce -
si 10 Ma y�s Sa l� gü nü ha z�r l�k top lan t� s� dü zen len -

di. Sem poz yum li sans, yük sek li sans ve dok to ra
ö� ren ci le ri ni kap s� yor.  Sem poz yum kap sa m�n da
Be den E�i ti mi ve Spor Ö� re ti mi, Spor da Psi ko-
Sos yal Alan lar, Ha re ket ve An tren man Bi lim le ri,
Spor ve Sa� l�k Bi lim le ri, Spor Yö ne -
ti mi ve Rek re as yon,
Spor Kül tü rü ve
Olim pik E�i tim ko -
nu la r� üze ri ne su -
num lar ger çek le� ti ri -
le cek. Bil di ri gön der me i� lem le ri nin ta mam lan d� -
�� sem poz yum da Türk çe ve �n gi liz ce su num lar
ya p� la cak. Sö zel ve ya pos ter su num la r�, ulus la ra -

ra s� spor bi lim le ri ö� ren ci fo ru mu, sos yal et kin lik -
ler, top lu ma hiz met uy gu la ma la r� pro je le ri su nu -
mu gi bi bö lüm ler le renk le ne cek sem poz yum da,

Tar tu Üni ver si te -
si’nden Dr. Ma ti Pa -
asu ke, Dr. Va hur Öö -
pik, Sof ya Spor Aka -
de mi si’nden Dr. Pe -
tir Bo nev, Dr. Da ni -

ela Das he va, Car diff Scho ol of Sport’tan Dr. Je -
remy Mo ody, North Ca ro li na Sta te Uni ver -
sity’den Dr. March L.Kro te e de ko nu� ma ya pa -
cak lar.
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Türkiye Spor Yazarları Derne�i’nin Ülker ile birlikte
geleneksel olarak düzenledi�i spor gazetecili�i ba�arı
arma�anı yarı�ması ve özel ödüller sahiplerini buldu.

Swissotel’de gerçekle�tirilen törenin açılı� konu�masını
yapan TSYD Genel Ba�kanı Esat Yılmaer, yarı�manın her

geçen yıl artan bir ba�arıyla düzenlendi�ini belirterek,
sa�ladı�ı destek için Ülker’e te�ekkür etti. Yılmaer, ayrıca

spor dünyasını bu ödül töreni ile bir araya getirmekten dolayı
mutluluk duyduklarını belirtti. Sunuculu�unu Melih �endil ve

Sine Büyüka’nın yaptı�ı gecede TSYD’nin özel ödülleri Nevin
Yanıt, Neslihan Darnel, Alex de Souza, �enol Güne�, Ertu�rul
Sa�lam, Erol Ünal Karabıyık’a verildi. �enol Güne� ve Alex de
Souza mazeretleri nedeniyle törene katılamadı. 2010 yılının
spor yayın kurulu�ları olarak da NTV Spor, Spormax ve
Sports TV ödül aldı. Be�ikta� Kulübü Yönetiminin neredeyse
tam kadro ödül törenine katılımı dikkat çekerken
Fenerbahçe’yi Yüksek Divan Kurulu Ba�kanı Yüksel Günay,
Galatasaray’ı da Teknik Direktör Bülent Ünder temsil etti.

Spor yazarlar� ödüllendirildi

Bu defa veliler ter döktü
ÖZEL Alev Okullar�’n�n,

ö�rencileri aras�nda düzenli olarak
gerçekle�tirdi�i orienteering

yar��mas�; bu defa Alev’li
miniklerin velilerine ter döktürdü.
Özel Alev Okullar� taraf�ndan bu

y�l ilk defa düzenlenen “Özel Alev
Okullar� Veliler Aras� Orienteering
Etkinli�i”; 15 May�s 2011, Pazar

günü Belgrad Orman�’nda
gerçekle�tirildi. Özel Alev Okullar�
velilerinin, hem birbirleriyle, hem

de okulla ili�kilerini güçlendirmek
amac�yla düzenlenen etkinlik,
ailelere hareketli ve keyifli bir
pazar günü ya�att�. Tüm okul

velilerine yönelik olarak
gerçekle�tirilen etkinlikte; velilerin,

çocuklar�n�n kat�ld��� zevkli
etkinlikleri tecrübe etmelerinin
yan� s�ra, velilerle yak�n ili�kiler

kurulmas� amaçland�. 
OR�ENTEER�NG NED�R?

Orienteering sözcü�ü �sveç

dilinden geliyor. Türkçe’de tam
kar��l��� olmayan “orienteering”
kelimesi; “do�ada yön ve hedef
bulma” anlam�nda kullan�l�yor.
Bedensel ve zihinsel bir çal��ma
olan orienteering sporunda
kat�l�mc�lar; ormanda harita ve
pusula kullanarak, özel bir
topografya haritas�nda
i�aretlenmi� kontrol noktalar�n�,
verilen s�rayla bulabilmeyi
hedefliyorlar. Türkiye’de
orienteering sporuna hak etti�i
önemi gösteren, uluslararas�
orienteering haritas�na sahip ilk ve
tek okul olan Özel Alev Okullar�;
hem ö�rencilerine, hem de

velilerine sevdirmeyi
hedefledi�i orienteering
sporunda, ba�ka
okullara örnek olmaya
devam ediyor.
Düzenlenen etkinlik,
veliler aras�nda
gerçekle�tirilen ilk
orienteering yar��mas�
olma özelli�i ta��yor.

Marmara Üniversitesi’nde düzenlenecek dev katılımlı spor kongresine
yabancı üniversitelerden uzmanlar da konu�macı olarak katılacak.

Altın madalyalı tekvandoculardan
nezaket ziyareti

Marmara’da uluslararas� spor kongresiMarmara’da uluslararas� spor kongresiMarmara’da uluslararas� spor kongresiMarmara’da uluslararas� spor kongresiMarmara’da uluslararas� spor kongresiMarmara’da uluslararas� spor kongresi

● Mustafa SÜRMEL�

Mal te pes por’un �am pi yon luk kut la -
ma s�n da Mal te pe Be le di ye Ba� ka -
n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin’in

prim sö zü çif te mut lu luk ya �at t�. Ba� kan
Zen gin, kut la ma ko nu� ma s�n da, “Ba �ar mak
bir ekip i�i dir. �ans s�z bir se ne ya �a d�k;
olum suz luk la r� or ta dan kal d�r mak için da ya -
n�� ma ge rek liy di. Siz le re yü re �i miz le gü ven -
dik, di �er des tek le ri bu ra da an lat ma n�n bir
an la m� yok. �am pi yon ola ca �� m� za inan d�k

ve bu nu bi ze ya �at t� n�z. He pi ni zi teb rik edi -
yo rum. Ba �a r� n�n de va m� n� sa� la ya ca ��z.
Yö ne tim ve ben ne ge re ki yor sa ya pa ca ��z.
Geç mi� ten dev ral d� �� m�z olum suz luk lar var -
d�, bun la r� bir ke na ra b� rak t�k. Ge le cek te ne -
ler ya pa bi le ce �i mi zi ko nu �a ca ��z. Spor te si -
si ve an tren man sa ha s� sa� la ya ca ��z. Bir de
�am pi yon luk pri mi var d�r, onu da ye ri ne ge -

ti re ce �iz. Bu ba �a r� n�z bü yük bir s�ç ra ma d�r.
Siz mu ci ze yi ya ra tan la ra te �ek kür ler” de di. 

Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Yö ne tim
Ku ru lu Üye si Meh met Bay kan ise yap t� -
�� ko nu� ma da bu gü ne ka dar �am pi yon lu -
�u bel li olan se kiz ama tör ta k�m dan sa de -
ce Mal te pes por’un ku pa s� n� biz zat tak -
dim et ti �i ni be lirt ti. Mal te pes por Yö ne -

tim Ku ru lu Ba� ka n� Nu ri Er koç, Mal te -
pes por’un; mi sa fir ol du �u Böl ge sel Ama -
tör Li gi’nden(BAL) la y�k ol du �u ye re
gel di �i ni, he def le ri nin ye ni lig de de mi sa -
fir ola rak ka l�p da ha üst ba �a r� lar el de et -
mek ol du �u nu söy le di. Tür ki ye Fut bol
Fe de ras yo nu �s tan bul �l Tem sil ci si Ye -
men Ek �i o� lu “�s tan bul’da ne be le di ye
ba� kan la r� bi li yo rum, siz çok �ans l� s� n�z
ki spo ru se ven ve des tek le yen bir be le di -
ye ba� ka n� n�z var. Bu lig de ka l� c� ol ma n� -
z� di li yo rum” de di. Mal te pes por �am pi -
yon luk ku pa s� n� hep bir lik te ha va ya kal -
d� ran yö ne ti ci ler ve fut bol cu la ra ba ��m s�z
ta raf tar gru bu da e� lik et ti. Ta raf tar tem -
sil ci le ri Mal te pes por’un dai ma ar ka s�n da
ol duk la r� n� ve hiç bir men fa at bek le me den
des tek le me ye de vam ede cek le ri ni be lirt -
ti ler. Ku pa tö re ni ne Mal te pes por ca mi as� -
n�n ya n� s� ra Kar tal Cum hu ri yet Ba� sav -
c� s�, Mal te pe Be le di ye si Ba� kan Yar d�m -
c� la r�, si ya si par ti il çe yö ne ti ci le ri, si vil
top lum ku ru lu �u tem sil ci le ri, fut bol fe de -
ras yo nu yö ne ti ci le ri, i� adam la r� da ka t�l -
d�. Ye rel ba s�n tem sil ci le ri ise ge ce ye ka -
t� la rak Mal te pes por’un ar ka s�n da ol duk -
la r� me sa j� ver di ler.

Mal te pes por’a Ba� kan’dan prim sö zü

● Mustafa SÜRMEL�

Tür ki ye Tek van do Fe de ras yo nu
Ba� ka n� Dr. Me tin �a hin, Gü ney
Ko re'de dü zen le nen Dün ya Tek -

van do �am pi yo na s�'nda Tür ki ye’ye al -
t�n ma dal ya ka zan d� ran tek van do nun
ye ni y�l d� z� Ser vet Ta ze gül ile bir lik te,
es ki Genç lik ve Spor Ge nel Mü dü rü,
Ba s�n �lan Ku ru mu Ge nel Mü dü rü
Meh met Ata lay’a ne za ket zi ya re tin de
bu lun du. Tür ki ye Tek van do Fe de ras yo -
nu Ba� ka n� Dr. Me tin �a hin ile Gü ney
Ko re'nin Gye ong ju ken tin de dü zen le -
nen Dün ya Tek van do �am pi yo na s�'nda
Türk Mil li Ta k� m�'ndan er kek ler 68 ki -
lo da al t�n ma dal ya ka za nan Ser vet Ta -

ze gül, es ki Genç lik ve Spor Ge nel Mü -
dü rü, Ba s�n �lan Ku ru mu’nun ye ni Ge -
nel Mü dü rü Meh met Ata lay’� zi ya ret
et ti. Lon dra Olim pi yat la r�’nda al t�n ma -
dal ya he def le yen Ta ze gül, ku ru mun te -
ra s�n da Ata lay ile bir lik te ha t� ra fo to� -
ra f� çek tir di.

Tür ki ye Tek van do Fe de ras yo nu
Ba� ka n� Dr. Me tin �a hin, Gü ney Ko -
re'de dü zen le nen Dün ya Tek van do
�am pi yo na s�'nda Tür ki ye’ye al t�n ma -
dal ya ka zan d� ran tek van do nun ye ni y�l -
d� z� Ser vet Ta ze gül ile bir lik te, es ki
Genç lik ve Spor Ge nel Mü dü rü, Ba s�n
�lan Ku ru mu Ge nel Mü dü rü Meh met
Ata lay’a ne za ket zi ya re tin de bu lun du.

Ba s�n �lan Ku ru mu’nun Sul ta nah -

met’te ki ge nel mü dür lük bi na s�n da ger -
çek le �en zi ya ret te Ba� kan �a hin, Tür ki -
ye'yi se vin ce bo �an Dün ya Tek van do
�am pi yo na s� ve fe de ras yo nun ça l�� ma -
la r� hak k�n da Ata lay’a bil gi ver di. Tek -
van do nun ana yur du Ko re'de ka zan d� ��
al t�n ma dal ya la r�y la bir lik te ge len Ser -
vet Ta ze gül ise zi ya re tin il gi oda �� ol -
du. �am pi yo na ya k�n il gi gös te ren Ata -
lay, ulus la ra ra s� are na da ki ba �a r� la r� n�n
de va m� n� di le di. 2004'te genç ler dün ya

�am pi yo nu olan, bü yük ler de de Av ru -
pa'da bay ra �� m� z� gön de re çek ti ren,
2008 Pe kin Olim pi yat la r�'nda bronz
ma dal ya ka za nan Ta ze gül ise, tek he de -
fi nin 2012'de ki Lon dra Olim pi yat la -
r�'nda al t�n ma dal ya ka zan mak ol du �u -
nu söy le di.

Tek van do he ye ti, zi ya ret son ra s�n da
Ba s�n �lan Ku ru mu’nun pa no ra mik
man za ra l� te ra s�n da ha t� ra fo to� ra f�
çek tir di.

Ö
nü müz de ki üç y�l bo yun ca �s tan bul’da dü zen le ne -
cek olan WTA Cham pi ons hips’in ta n� t�m ça l�� ma -
la r� olan “Han gi Üni ver si te Te ni si Da ha Çok Se vi -

yor?” pro je si h�z kes me den de vam edi yor. 25–30 Ekim
2011 ta rih le ri ara s�n da Si nan Er dem’de dü zen le ne cek or -
ga ni zas yo nun ta n� t� m� kap sa m�n da �pek �e no� lu, Naz
Ka ra göz ile en gel li te nis çi ler Ab dul lah Öz de mir ve Ba -
�ar Koç, Mar ma ra Üni ver si te si’nin Ana do lu Hi sa r� Kam -
pü sü’nde bir se mi ner ver di. Se mi ne re, Mar ma ra Üni ver -
si te si Rek tö rü Ba� da n�� ma n� Prof. Dr. Ab dül ke rim Kar,
Be den E�i ti mi Spor Yük se ko ku lu Mü dü rü Prof. Dr. H.

Bi rol Ço tuk  ve Mü dür Yar d�m c� la r� ve yük se ko kul yö -
ne ti ci le ri, te nis e�i ti mi ve ren ö� re tim gö rev li le ri ile oku -
lun di �er ö� re tim gö rev li le ri, Tür ki ye Te nis Fe de ras yo nu
Ba� ka n� Ay da Uluç, Tür ki ye Te nis Fe de ras yo nu(TTF)
As ba� ka n� Cen giz Dur mu�, Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve
PTT Ge nel Mü dü rü Os man Tu ral ve Mar ma ra Üni ver si -
te si ida ri per so ne li ile ö� ren ci le ri ka t�l d�.

Se mi ner de ö� ren ci ler “WTA Cham pi ons hips” hak -
k�n da me rak et tik le ri ni ö� re nir ken tur nu va bi let le ri ni de
üc ret siz ola rak te min et ti ler. �e no� lu ve be ra be rin de ki
ka t� l�m c� lar da ha son ra ufak bir gös te ri ma ç� yap t�.

Orienteering yarı�masında bu
defa kendileri ter döken
veliler bazı a�amalarda

zorlanınca daha önce bu
sporu ba�arıyla

gerçekle�tiren çocuklarıyla
gurur duydular.

�am pi yon luk ge lin ce Mal te pe Be le di ye Ba� ka nı Prof. Dr. Mus ta fa
Zen gin ke se nin a� zı nı aç tı. Ta kım da �im di prim he ye ca nı ya �a nı yor.

Tek van do nun ana va ta nın da al tın ma dal ya ka za nan Türk
gen ci Ser vet Ta ze gül Lon dra Olim pi yat la rı’ndan da al tın la

dön me yi he def li yor.

Hangi Üniversite tenisi daha çok seviyor?

Şampiyon AYEDAŞ
�STANBUL Anadolu Yakas� Elektrik Da��t�m A.�.(AYEDA�)

bünyesindeki AYEDA� Spor Kulübü’nün düzenledi�i 8.
Geleneksel Futbol Turnuvas� sonuçland�. Birim ve ��letme
Müdürlüklerinin birer tak�mla temsil edildi�i ve 17 tak�m ile
238 sporcunun mücadele etti�i turnuvada �ampiyonluk
ipini gö�üsleyen tak�m Kartal ��letme Müdürlü�ü oldu.

Nefes nefese geçen Final Maç�, Kartal ��letme Müdürlü�ü
�le Mü�teriler Müdürlü�ü aras�nda oynand�. Maçta Kartal

��letme Müdürlü�ü 1 - 0 galip gelerek �ampiyonluk
kupas�n� kald�ran tak�m oldu. AYEDA� personeline futbol

heyecan� ya�atmak, personelinin birlik ve beraberlik hissini
kuvvetlendirmek amac�yla düzenlenen turnuvaya bu y�l da

yo�un ilgi gösteren AYEDA� personeli final maç�n� da
aileleriyle birlikte izledi. Turnuvada dereceye girenlere kupa

ve plaketler, AYEDA� Genel Müdürü Sami Kovanc�,
Tes-�� 1 Nolu �ube Ba�kan� Ersin Akma, TE�A� 4. �letim
Tesis ve ��letme Grup Müdürü �dris Temiz ve AYEDA�

Genel Müdür Yard�mc�s� Sinan Çavu�o�lu ve
Kubilay Kaplan taraf�ndan verildi. 
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Ka d� köy Be le di ye si at�k ya� la r� n� z� evi -
niz den top la ya rak, çev re ci bir ya k�t
olan bi yo di ze le dö nü� tü rü yor. Böy le ce

hem bu ya� la r�n çev re ye za rar ver me si en gel -
len mi� olu yor hem de ge ri dö nü �ü mü sa� la na -
rak eko no mi ye kat k� su nu lu yor. Ka d� köy Be -
le di ye si Çev re Ko ru ma Mü dür lü �ü ile pro to -
kol im za la yan üç fir ma dan bi ri olan Ezi ci Bi -
yo elek trik de at�k ya� la r� ya k�p elek trik üret -
mek üze re ha re ke te geç ti. 

Tür ki ye’nin ilk bi yo elek trik te si si ni
hiz me te aç ma ya ha z�r la nan Mus ta fa Ezi ci,
4.6 mw de �e rin de yük sek bir ener ji ile ba� -
lan g�ç ta or ta bü yük lük te bir il çe nin elek trik
ih ti ya c� n�n kar �� la na bi le ce �i ni söy le -
di. Tür ki ye’de y�l da yak la ��k 350 bin
ton at�k bit ki sel ya� olu� tu �u nu, bu -
nun an cak 7 bin to nu nun top la na bil di -
�i ni söy le yen Ezi ci, “Bu oran ki �i ba -
�� na in dir gen di �in de y�l l�k 100 gra m�
bu lu yor. Av ru pa’da ise ki �i ba �� na
y�l l�k 1.2 ki lo at�k ya� top la n� yor” de -
di. Av ru pa ül ke le rin de bit ki sel at�k
ya� la r�n ge ri ka za n�m te sis le ri ne ve -
ril me si nin zo run lu tu tul du �u nu ve
top la nan at�k ya� la r�n bi odi ze le dö -
nü� tü rü lüp, di zel ya k�t la ra yüz de 5
ora n�n da ka t� la rak araç lar da kul la n�l -
ma s� n�n zo run lu ha le ge ti ril di �i ni ak -
ta ran Mus ta fa Ezi ci, “Di �er bir ge ri
ka za n�m yön te mi de ra fi ne edil dik ten
son ra di zel mo tor lu elek trik üre tim te sis le -
rin de ya k�l mak su re tiy le elek trik ener ji si
el de edil me si dir. Bu nun d� ��n da ge ri ka za -
n�m yön tem le ri ne izin ve ril me mek te dir”
di ye ko nu� tu.

■ NE KA DAR ATIK
O KA DAR ELEK TR�K

At�k ya ��n bi odi zel üre ti min den da ha
çok elek trik üre ti min de avan taj sa� la d� �� n�
tes pit et tik le ri ni söy le yen Ezi ci, “Ül ke mi -
zin at�k ya� lar dan elek trik ener ji si üre te cek

ilk te si si nin ku ru la bil me si için yurt d� ��n -
dan ye ni ma ki ne ler it hal ede rek, ge rek li
izin ba� vu ru la r� n� ta mam la d�k. Pro je nin
ha ya ta geç me siy le bir lik te 4.6 mw gi bi
yük sek bir elek trik ener ji si üre te ce �iz. Bu
ener ji or ta bü yük lük te bir il çe mi zin elek -
trik ener ji si nin kar �� lan ma s� an la m� na gel -
mek te dir” di ye ko nu� tu.

■ S�Z NE YA PA B� L�R S� N�Z?
K� zart ma i� le min den son ra ev le ri niz de

olu �an at�k bit ki sel ya� la r� n� z� pet �i �e, ka -
va noz v.b kap lar da bi rik ti re rek, 5 lit re ol -
du �un da At�k Ko or di nas yon Mer ke zi’ne
te le fon ile ula �a rak al�n ma s� n� sa� la ya bi lir -

si niz. Da ha az mik tar lar da bi rik tir dik le ri ni -
zi de at�k üni te le ri nin (bi don la r�n) ol du �u
nok ta la ra (il çe ge ne lin de ki Gö nül lü Ev le -
rin de ve Be le di ye bah çe sin de bu lu nan at�k
top la ma bi don la r� na) bi rik tir di �i niz at�k
ya� la r� n� z� ata bi lir si niz. Apart man ve si te
sa kin le ri ola rak da at�k ya� la r� n� z� bi rik tir -
me ye ka rar ve rip, At�k Ko or di nas yon Mer -
ke zi’ne ula �a bi lir, apart ma n� n�z için at�k
ya� top la ma üni te si ta lep ede bi lir si niz.

Tel.: 0216 414 38 15 (6 hat)

K� zart ma ya �� n� ya k�p
ELEK TR�K ÜRE TE CEK

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Ga zi Mus ta fa Ke mal
Pa �a �l kö� re tim Oku lu’nun dü -
zen le di �i ‘Tek no lo ji Ta sa r�m Bi lim

ve Sa nat �en li �i’ 15 Ma y�s Pa zar gü nü okul bah -
çe sin de ger çek le� ti. Çok yön lü dü �ün me nin, ara� t�r ma -
n�n ve ya ra t� c� l� ��n ürü nü olan 450’ye ya k�n ça l�� ma n�n ser gi -
len di �i �en li �e, ve li le rin il gi si yo �un du. Bay ra ma ge lir gi bi en
gü zel k� ya fet le ri ni gi yip �en li �e ge len ö� ren ci ler, kur duk la r�
stant lar da yap t�k la r� ça l�� ma la r� bü yük bir öz ve riy le ta n�t t� lar.
De niz al t�n da me tal le ri top la yan ‘De niz al t� örüm ce �i’, ha ri ta -
la r�n y�r t�l ma s� n� ön le yip da �� n�k dur ma ma s� n� sa� la yan ru lo
sis te mi, so ba ya yak la� t� �� za man alar m� ça lan be bek ara ba s�,
���k l� kü tüp ha ne, ku rut ma ma ki ne li do lap gi bi bir çok ça l�� ma -
n�n yer al d� �� �en li �in ya ra t� c� ka t� l�m c� lar dan bi ri de Ka d� -
köy’ü “�im di Dü �ün me Za ma n�” �l kö� re tim Okul la r� Tek no -
lo ji Ta sa r�m Der si Ö� ren ci Et kin lik le ri Ser gi si’nde tem sil
eden tek ö� ren ci olan Ar da Av c�’yd�. 

■ ‘YA RA TI CI LIK ÖN PLAN DA’
Mil li E�i tim Ba kan l� �� Ta lim ve Ter bi ye Ku -

ru lu Ba� kan l� �� ile Türk Pa tent Ens ti tü sü’nün or -
tak la �a dü zen len di �i 6-7 Ma y�s ta rih le rin de ger -
çek le �en “�im di Dü �ün me Za ma n�” �l kö� re tim
Okul la r� Tek no lo ji Ta sa r�m Der si Ö� ren ci Et kin -
lik le ri Ser gi si’ne Tür ki ye ge ne lin de 196, �s tan bul
ge ne lin de de 13 ö� ren ci ka t�l d�. Ser gi kap sa m�n da
‘Mo be se te miz le me ci ha z�’ ça l�� ma s� ile Pa tent
Ens ti tü sü Fay da l� Mo del ser ti fi ka s� al ma ya hak
ka za nan Ar da Av c�’ya, Ga zi Mus ta fa Ke mal Pa �a
�l kö� re tim Okul Mü dü rü Ya �ar Ad� gü zel ta ra f�n -
dan gös ter mi� ol du �u ba �a r� dan do la y� te �ek kür
bel ge si ve ril di.  

005 y� l�n dan be ri dü zen li ola rak bu �en li �i
ger çek le� tir dik le ri ni di le ge ti ren Okul Mü dü rü
Ad� gü zel, “Ö� ren ci le ri mi zi kar �� la� t�k la r� so run -
la ra çö züm üret me le ri için te� vik edi yo ruz. Ço -
cuk la r� m� za tek no lo ji nin iyi ta raf la r� n� gös te ri yo -
ruz” de di.

Tek no lo ji ve Ta sa r�m Ö� ret me ni Eb ru Bir gül
ise, ko nu ile il gi li dü �ün ce si ni �u �e kil de di le ge tir -
di: “Özel lik le ge le cek te ya pa cak la r� mes lek le re ön
ha z�r l�k yap ma la r� na or tam ha z�r l� yo ruz. Ya ra t� c� -
l�k la r� n� ön pla na ç� ka r�p, çok yön lü dü �ün me le ri -
ni sa� l� yo ruz. Ça l�� t�k la r� ko nu üze rin de in ce le me
yap ma la r� n� ve tar t�� ma la r� n� is ti yo ruz. Bu ve bu -
na ben zer ça l�� ma lar yap ma ya de vam ede ce �iz.”

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Müdürlü�ü ile protokol
imzalayan lisanslı firma Ezici Biyoelektrik; atık ya�ları

yakıp elektrik üretmek için tesis kurdu.

Şen lik, ya ra tı cı fi kir le re SAH NE OL DUŞen lik, ya ra tı cı fi kir le re SAH NE OL DUŞen lik, ya ra tı cı fi kir le re SAH NE OL DUŞen lik, ya ra tı cı fi kir le re SAH NE OL DUŞen lik, ya ra tı cı fi kir le re SAH NE OL DUŞen lik, ya ra tı cı fi kir le re SAH NE OL DU
Ö�rencilerin yaratıcı

çalı�malarının
sergilendi�i ‘Teknoloji

Tasarım Bilim ve
Sanat �enli�i’ 15

Mayıs Pazar günü
gerçekle�ti. 
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