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Havalar �s�nd�… Masmavi gökyüzü,
teninizi ok�arcas�na hafif hafif esen

rüzgâr… Bu defa herhalde �stanbul’a yaz
geldi dedirten cinsten bir may�s havas�…

Evde durmak ne mümkün, hele hafta
sonuysa. Günübirlik gezinti için �stanbul’da

alternatif çok. Ancak can�n�z Bo�az turu de�il
de, oldu ya bir safari ya da bir Amazon turu
çektiyse ne olacak? �lle de Serengeti, ille de

Ngorongoro diye tutturdunuz diyelim.
Üzülmeyin! Çaresi var. Hem de Kad�köy’e
arac�n�zla sadece 30-40 dakika mesafede
Dar�ca’da bulunan Faruk Yalç�n Hayvanlar

Âlemi ve Botanik Bahçesi sizi
bekliyor.Serengeti de orada Ngorongoro da,

Amazon’un bitki çe�idini aratmayacak
derecede zengin botanik bahçesi de… 

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin
Kerim Gökay Cad. No: 2 Kad�köy

Belediyesi 4. kat B blok

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33

Faks: (0216) 345 82 02    

E-posta:
gazetekadikoy@gmail.com

Web:
www.gazetekadikoy.com.tr
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TÜRK amatör
denizcili�inin duayeni

Sadun ve e�i Oda Boro
ile  di�er amatör

denizciler için Kadıköy
Belediyesi’nin de deste�i

alınarak yapılan “Sadun-Oda Boro ve Amatör
Denizciler Anıtı”, 28 Mayıs Cumartesi günü

Kalamı�'ta törenle açılacak.  ● Haberi Sayfa 10’da

Emlak ve Çevre Temizlik Verginizi ödemediyseniz acele edin! 2011 yılı
birinci taksidin son ödeme tarihi 31 Mayıs Salı günü mesai saatinde

bitiyor. Kadıköy Belediyesi vergilerini henüz ödeme fırsatı bulmayanlar
için haftasonu fazla mesai yaparak, Merkez binadaki veznelerini

Cumartesi-Pazar saat 09.00 ila 16.00 arası  açık tutuyor.
Bunun dı�ında ödemeleri Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasından

yapabilece�iniz gibi, belediyenin anla�malı oldu�u Denizbank,
Finansbank, Halk Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye �� Bankası ve

VakıfBank �ubelerinden de ödeyebilirsiniz.

5 HAZ�RAN Dünya Çevre
Günü Kadıköy'de iklim

de�i�ikli�i çadırından çevreci
tiyatro gösterilerine dek pek
çok aktiviteyle kutlanacak.

Etkinlikler, 30 Mayıs Pazartesi
günü ba�layacak. ● Haberi

Sayfa 14’te

Çevre Günü kutlanıyorSadun Boro Anıtı açılıyor
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Kad�köy Belediyesi ile
ÇEKÜL i�birli�inde,

Marshall Boya’n�n sponsorlu�u
ile yürütülen “Rasimpa�a -

Yelde�irmeni Yenileme Projesi”
kapsam�nda, �skele Sokak’ta
tüm gün sürecek bir Sokak

�enli�i düzenleniyor. 29 May�s
Pazar günü yap�lacak �enli�e

tüm Kad�köylüler davetli!

�stanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen �stanbul Müzik Festivali, 39.
yılında müzikseverleri dopdolu bir programla kar�ılıyor. Teması “Uzaklara

Yolculuklar” olan festival kapsamında, aralarında Gidon Kremer, Yuri Bashmet,
Patricia Petibon, Hilary Hahn, Renée Fleming, Christoph Eschenbach gibi yıldız

isimler ve klasik müzi�in en önemli orkestralarından Schleswig-Holstein Festival
Orkestrası’nın da dâhil oldu�u 600’ü a�kın yerli ve yabancı sanatçı �stanbul’a gelecek.

Festival mekânlarından biri de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası olacak.

Yeldeğirmeni’nde
Sokak Şenliği’ne

davetlisiniz!
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�stanbul’un Marmara Denizi’ne en uzun sahili bulunan ilçelerinden
biri olmas�na ra�men denizden en az faydalanan Kad�köy’de, o

uçsuz bucaks�z mavili�e sadece uzaktan bak�yoruz. A�la ve trolle
avlanma sonucu bal�k çe�itlerinin azald��� Marmara Denizi’nde, deniz

ula��m�n�n yo�unlu�u ve rotas�, su sporlar�n�n yap�lmas�n� da, bal�k
çe�itlerinin üremesini de neredeyse imkâns�z k�l�yor. 

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün
giri�imiyle Adalar, Kartal ve Maltepe Belediye

Ba�kanları, ortak bir kampanya için harekete
geçiyor. Marmara Denizi’nde, Kadıköy, Adalar,
Maltepe ve Kartal ilçelerinin kıyılarının birle�ti�i

üçgen alanda ula�ım ve avlanma yasa�ını getiren
Koruyucu Üçgen Projesi’nin hayata geçirilmesini
isteyen Belediye Ba�kanları konuyla ilgili �stanbul

Valili�i’ne ba�vurmaya hazırlanıyorlar. Proje ile
üçgen alanda sadece olta balıkçılı�ının yapılması,
deniz ula�ımının rotasının de�i�tirilmesi, bölgede
balık üretiminin arttırılması ve sörf, kürek, yelken

gibi deniz sporlarının yapılması amaçlanıyor.

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

EMLAK VERGİNİZİ ÖDEDİNİZ Mİ?

KADIKÖY-ADALAR-KARTAL DENiZ ÜÇGENiNE AVLANMA YASA�I GELSiN!

MARMARA’YA KORUYUCU
ALTIN ÜÇGEN
MARMARA’YA KORUYUCU
ALTIN ÜÇGEN
MARMARA’YA KORUYUCU
ALTIN ÜÇGEN
MARMARA’YA KORUYUCU
ALTIN ÜÇGEN
MARMARA’YA KORUYUCU
ALTIN ÜÇGEN
MARMARA’YA KORUYUCU
ALTIN ÜÇGEN

Müzikle ‘Uzaklara Yolculuklar’

Hem safari hem 
Amazon keyfi 

DARICA’da...
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1920’li y�l lar dan son ra Al t� yol’da ki Rum ve Er me ni me zar -
l�k la r� kal d� r�l m��, mey dan ge ni� le ti le rek da ha çok es na f�n
yer le� me si ne im kan ol mu� tu. �im di bun la r� �öy le s� ra la ya -

bi li riz;
■ 1925’L� YIL LAR DA AL TI YOL’DAN �S KE LE’YE

�NEN SÖ �ÜT LÜ ÇE� ME CAD DE S�’N�N
SOL TA RA FIN DA K� DÜK KAN LAR

Ba ha ri ye Cad de si’nin Al t� yol’da ki ba� lan g� c� n� te� kil
eden sa� l�, sol lu me zar l�k lar kal d� r�l d�k tan son ra is ke le ye
inen cad de nin sol ta ra f� na da ha s�k dük kan lar ya p�l ma ya
ba� la d�. �lk dük kan ufak bir bü fe idi. Mu rat bü fe di ye isim -
len di ri len bu dük ka n�n öm rü uzun ol ma d�.

Bü fe den son ra bir kaç ta� ba sa mak mer di ven le ç� k� lan
yük sek çe dük ka n� or ta boy lu, k� v�r c�k k� z�l saç l� bir genç
olan SU AT Bey fo to� raf ha ne ola rak kul la n�r “Fo to Su at” di -
ye ta n� n�r d�. Fo to Su at’ �n dük ka n�n dan son ra UN CU YAN
Efen di’nin dük ka n� ge lir di. Du var la r� renk renk  yün yu mak -
lar ile do lu olan ti ca ret ha ne Ka d� köy’de yün sa tan tek dük -
kan d�. Yün den ba� ka pi ko, pli se ci ola rak ta n� nan UN CU -
YAN Efen di, or ta dan uzun boy lu, or ta ya� l�, her za man ye -
lek ve ce ke ti ile i�i nin ba ��n da bu lu nan bir Ka d� köy es na f�
idi. UN CU YAN Efen di’nin bi ti �i �in de “Bin bir Çe �it” isim -
li ma �a za y� CE VAT UYAR Bey ve e�i MU AZ ZEZ Ha n�m
i� le tir le ri. Ak se su ar c� ola rak ta n� nan CE VAT Bey or ta dan
uzun boy lu, ar ka ya ta ran m�� sey rek saç l�, in ce ses li, ter bi ye -
li bir es naf t�. Dai ma be yaz Frenk göm le �i gi yer, si yah ve ya
k�r m� z� pap yon kra vat ta kar, dük kan da ce ket siz ça l� ��r d�.
Hiç de �i� me yen bu gi yi min den ötü rü “pap yon Ce vat” is mi

ta k�l m�� t�r. Ce vat Bey de rin li �i ol ma yan
uzun la ma s� na dü zen len mi� dük ka n�n da, ar ka -
s�n da ki cam l� raf lar la önün de ki tez ga h�n ara -
s�n da ayak ta du rur, dük kan da gi ren mü� te ri le -
re pek az bir yer ka l�r d�. Sat t� �� �ey le rin hep si
ufak te fek ti. Renk li �i �e ler de ko ku lu mad de -
ler, ruj lar, pud ra lar, ta� l�, ta� s�z ta rak lar ve bu -
na ben zer mak yaj ve süs mal ze me si dik ka ti
çe ker di. BEL MA ve CEV ZA isim li k�z la r�
dük ka na gi rer ç� kar lar, ti ca ret ha ne nin için de
ve d� ��n da ka r� ��k bir par füm ko ku su his se di -
lir.Çok efen di bir in san olan CE VAT Bey’in
dük ka n� kö �e ye isa bet eder, bu nu Fe cir isim li
k�r ta si ye ma �a za s� ta kip eder di. Fe cir ma �a -
za s� n�n sa hi bi, uzun boy lu, bu� day renk li ,cil -
di ha fif çi çek bo zu �u olan AH MET CEV DET Bey’di.As len
Kaf kas ya l� çer kez ler’den di. Ai le Rus bas k� la r�n dan hic ret et -
mi�, M� s�r’a git mi�, ora dan da �s tan bul’a gel mi� ler di. AH -
MET CEV DET Bey Yük sek Ti ca ret Oku lu’na de vam et mi� -
se de bi tir me den ay r�l m��, Al t� yol’da “Fe cir” isim li k�r ta si ye
ma �a za s� n� aç m�� t�. Her ne den se i� le ri iyi git me di; dük ka n�

MUH S�N ve MEH MET isim li kar de� le re dev -
re de rek El ham ra  Pa sa j�’nda mo del dük ka n� aç -
t�. Bu ku ru lu� da yü rü me di. 14.5.1949 ta ri hin de
AH MET CEV DET Bey ve fat et ti. Fe cir ma �a -
za s� cad de ge ni� le yip, dük kan lar y� k� l�n ca ya ka -
dar fa ali ye ti ni sür dür dü.

■ TAT LI CI RA S�M
RA S�M Efen di �i� man, k�r m� z� ya nak l� ,

ha re ket le rin de a��r, her za man be yaz ön lük gi -
yen yük sek ses le ko nu� tu �u hiç bir za man du -
yul ma m�� , süt lü tat l� lar dan ba� ka ha mur tat l� la -
r� da sa tan bir Ka d� köy es na f� idi. Bir kaç y�l
son ra ay n� s� ra da Ne fis pas ta ne si aç� l�n ca Ra sim
Efen di �a� k�n bak kal’da bir �u be aç ma ge re �i ni
duy du ve ken di si da ha çok ora da ça l�� ma ya ba� -

la d�. Sa n� r�m �e ker has ta l� �� na ya ka lan m�� t�. Ölüm den son ra
her iki dük kan da ka pan d�.

■ KA NAR YA MA �A ZA SI
AGOP Efen di, de vam l� yu var lak cam l�, si yah göz lük ta -

kan, son de re ce ak si ta bi at l� bir es naf t�. Tu ha fi ye mal ze me -
le ri sa tar d�. Son ra dan dük ka n� AGOP GA BUR YAN isim li

bir es na fa dev ret mi�, o da ay n� mal ze me le ri sat m�� t�.
■ KE �AM MA �A ZA SI

Ma �a za n�n sa hi bi MA NUK BAL KIR SOY’du. “Ke -
�am” ma �a za n�n ad� idi. Ka d�n iç ça ma �� r� ve pi ja ma gi bi
e� ya lar sa tar d�.

■ YE N� DÜN YA TER Z� HA NE S�
Ter zi GA RA BET Efen di Fe ner yo lu’nda bah çe için de

iki kat l�, ah �ap bir ev de otu rur,sa bah la r� yü rü ye rek Al t� -
yol’da ki dük ka n� na gi der di. KA P�K ve MI DIR GIÇ isim li
iki o� lu ken di siy le be ra ber ça l� ��r d�. Ze mi ni tah ta olan dük -
kan da GA RA BET Efen di uzun ca bir tez ga h�n ge ri sin de du -
rur, ara s�n da ki raf la ra yer le� ti ril mi� top top ku ma� lar dan bi -
ri ni mü� te ri si ne be �en dir dik ten son ra öl çü al�r d�.

Dük ka n� as ma ka t� ter zi atöl ye si idi. Bu ra da ça l� �an kal -
fa ve ç� rak lar a�a �� dan gö rü lür dü. Da ha son ra ki dö nem ler de
GA RA BET Efen di’nin kü çük o� lu MI DIR GIÇ da bu as ma
kat ta ça l� �a cak, fa kat mes lek te bir ba �a r� kay de de me ye cek ti.
GA RA BET Efen di za y�f al çak ses le ko nu �an , or ta boy lu,
dai ma es ki gün le rin has re ti ni çe ken, bu yüz den her soh bet te
la f� es ki ye kay d� ran, ahi re te göç mü� dost la r� n� iç ten lik le yad
eden, tok göz lü bir in san d�. Y�l lar ge çip bü yük o� lu Ka pik
mü� te ri ler le il gi len me ye ba� la y�n ca, ken di si dük ka n�n bir
kö �e sin de otu rur, ya ��t la r�y la hep es ki gün le ri ko nu �ur du. 

GA RA BET Efen di’nin ölü mün den son ra o�ul la r� bir -
kaç y�l ter zi ha ne yi de vam et tir di ler se de KA P�K’in bir oto -
büs ka za s�n dan son ra öl me siy le Ye ni Dün ya Ter zi ha ne si ka -
pan d�.

DE VAM EDE CEK...

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

2 27 MAYIS - 2 HAZ�RAN 2011 NOSTALJ�

“1925’L� YILLAR”

De �er li tü ke ti ci ler
Bu haf ta so ru ol ma d�,

ben de ül ke mi zin se çim sü -
re ci ne gir di �i �u gün ler de
ba z� ko nu lar da siz le rin de
�i ka ye ti ni zin olup ol ma d� �� -
n� an la mak ad� na ya p� lan
se çim ça l�� ma la r�y la il gi li
bir �ey ler ya za y�m is te dim.

Ya z� la r�m da de vam l�
ola rak EV REN SEL TÜ KE T� -
C� HAK LA RIN DAN bah se -
di yo rum.  Bu hak la r� m�z dan
bi ri si Sa� l�k ve Gü ven li �i mi -
zin Ko run ma s� Hak k� m�z,
bir di �e ri de Sa� l�k l� bir çev -
re de ya �a ma hak k� m�z d�r.
Ya ni  su nu lan mal ve hiz met le rin ya -
�am ve sa� l�k aç� s�n dan kul la n� c� s�
olan tü ke ti ci le re za rar ver me ye cek
du rum da ol ma s� hak k� ile  tü ke ti ci le rin
sa� l�k ko �ul la r� na uy gun fi zik sel bir
çev re de ya �a ma, çev re sel teh li ke ler -
den ko run ma, gü nü müz ve ge le cek
ne sil ler için do �a n�n ve çev re nin ko -
run ma s� n� is te me hak la r�n dan söz
edi yo ruz.

�s tan bul uzun y�l lar d�r ya� ma la n� -
yor, ge rek çar p�k �e hir le� me, ge rek
önü ne ge çi le me yen göç, ge rek rant
u� ru na ve ri len ta viz ler ve ge rek se
çev re ye önem ve ril me me si gü zel
�eh ri mi zi her ge çen gün kir le ti yor, ka -
la ba l�k la� t� r� yor ve ne re dey se ya �a na -
maz ha le ge ti ri yor. Bu na bir de se çim
dö nem le rin de par ti le rin as t�k la r� bay -
rak lar, gü rül tü lü anons la r� ve her ye re
kur duk la r� stant lar ek le nin ce gü rül tü

in san sa� l� �� n� teh dit eder
dü zey le re ula �� yor. El bet te
ki si ya si par ti ler se çim ge -
zi le ri ve se çim pro pa gan -
da la r� ya pa cak lar, bu na ya -
sal ola rak ta, ta lep ola rak
ta bir en gel yok. An cak
bun la r� ya par ken biz le ri dü -
�ü ne rek ses de si be li ni nor -
mal de tut ma la r� , ge rek siz
bir mas raf olan bay rak as -
ma i� le mi ne son ver me le ri
ve anons ara ba la r�n da ba -
��r ta rak mü zik çal ma ma la r�
ge re kir di ye dü �ü nü yo rum.
Zi ra çev re ye ve in sa na
say g� l� dav ran mak her ke sin

gö re vi ve bun la r� is te mek te biz tü ke ti -
ci le rin en do �al hak k� m�z d�r. Ül ke miz -
de ge rek siz ka ��t sar fi ya t� hat saf ha -
da d�r. Ka �� d�n a�aç tan üre til di �i gö -
zö nü ne al�n d� ��n da bas t� r� lan el ilan la -
r� için kaç a�a c�n ke sil di �i dü �ün dü -
rü cü dür. Bü tün dün ya çev re yi, do �a -
y�, or ma n� ko ru ma ya ça l� ��r ken biz de
ter si ne or man kat li am la r� n�n, a�aç
kes me nin ve do �a y� kir let me nin önü -
ne ge çil me mek te, bu ko nu da  ön lem -
ler al�n ma y�p, cay d� r� c� ce za lar ve ril -
me mek te dir. Se çim bit ti �in de (hat ta
bit me den) bay rak lar kop mak ta, yer -
ler de, ara ba la r�n al t�n da ezil mek te ve
te miz lik gö rev li le rin ce sü pü rül mek te -
dir. Çö pe gi den böy le bir mas ra fa ge -

rek var m� d�r ?
Si ya si par ti le rin ta ma m� se çim dö -

ne min de ay�p l� hiz met ver mek te dir ler.
Çev re ye, tü ke ti ci le rin sa� l� �� na ve gü -
ven li �i ne say g� gös ter me mek te, ge -
rek gü rül tü ya pa rak, ge rek ka ��t is ra -
f�y la, ge rek se �eh rin her ye ri ne as t�k -
la r� bay rak la r�y la biz le rin ce bin den ç� -
kan pa ra la r� he ba et mek te dir ler. Bu -
nun için dir ki siz tü ke ti ci le ri bu ko nu -
da du yar l� ol ma ya ve �i ka yet le ri ni zi
si ya si par ti le re ilet me ye ça �� r� yo ruz.
Her kes di lek çe ya zar, ya da ma il gön -
de rir se bel ki bir da ha ki dö nem de bu
ay�p l� hiz met le rin önü ne geç mi� olu -
ruz.

Ay r� ca se çim va at le ri nin se çim ler -
den son ra unu tul du �u da bir ger çek -
tir. Bu ne den le der ne �i miz " Tü ke ti ci
Hak la r� Ta ah hüt na me si " ha z�r la ya rak
si ya si par ti ba� kan la r� na ve ba ��m s�z
aday la ra gön der mi� olup, im za eden -
ler ve et me yen ler bi la ha re ka mu oyu -
na aç�k la na cak t�r. �u ana ka dar ta ah -
hüt na me yi CHP mil let ve ki li aday la r�
Av. Mah mut Ta nal, Çe tin Soy sal ve
Ali Y�l d�z im za la m�� lar ve ta ra f� m� za
tes lim et mi� ler dir. Yi ne ev ren sel tü ke -
ti ci hak la r� m�z dan olan bil gi len di ril me
hak k� m�z çer çe ve sin de ge li� me ler
hak k�n da bil gi al mak tü ke ti ci le ri mi zin
hak k� d�r. Do la y� s�y la tüm aday lar dan
ya pa cak la r� hak k�n da bil gi edin me ni zi
de ri ca edi yo ruz. 

TÜKETİCİNİN
DOSTU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com adresine

iletebilirsiniz. Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Dr. Müfid Ekdal

1988
M�LL�YET
GAZETES�

1970 - TERCÜMAN GAZETES�

Haz›rlayan: Buket TURAN
KADIKÖY MECMUASI

1965 - HÜRR�YET GAZETES�

KADIKOY-2:Layout 1  5/26/11  1:33 PM  Page 1



● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Genç Ba �a r� Vak f�, Tür ki ye’de genç
gi ri �im ci ler ya rat mak ve genç le rin
i� let me dün ya s�n da ak tif ola rak yer

al ma s� n� sa� la mak ama c�y la ‘Genç Ba �a r�
�ir ke ti Pro je si’ dü zen li yor. Pro je’nin bu
y�l ki ka t� l�m c� okul la r� ara s�n da yer alan
Mer di ven köy'de ki Mus ta fa Saf fet Ana do -
lu Li se si’nin yir mi dört ki �i lik ö� ren ci gru -

bu da kur duk la r� ‘�de a genç ba �a r� �ir ke ti’
ile bi rin ci olup, Ame ri ka’da staj yap ma
im ka n� n� ka zan mak için  ça l�� ma la r� na de -
vam edi yor. Pro je kap sa m�n da se çi len
okul lar da bir gö zet men ö� ret men e� li �in -
de yir mi dört ki �i lik bir ö� ren ci gru bu nun
ger çek �ir ket for mat la r� na uy gun ola rak
bir �ir ket kur du �u nu be lir ten Pro je Ko or -
di na tö rü Re sim Ö� ret me ni Tu ba Ka ra ars -

lan, “Mus ta fa Saf fet Ana do lu Li se si ola rak
biz de  bu pro je ye se çil dik. Yir mi dört ki -
�i den olu �an �ir ke ti mi zi kur duk. Her �ir -
ket te ol du �u gi bi bi zim �ir ke ti miz de de
yö ne tim ku ru lu, ça l� �an lar ve sat t� �� m�z
ürü nü müz var” de di. 

■ ‘�DE A B� LEK L�K
SEN DE N� YE YOK’

Genç Ba �a r� Vak f�’n�n gön der di �i his -

se se net le ri ni sa t�p, ilk ser ma ye le ri ni sa� -
la d�k la r� n� be lir ten �ir ke tin Halk la �li� ki ler
Mü dü rü Ce ren Çe tin ka ya ise “Bu ser ma ye
ile ilk ürün le ri mi zi olu� tu rup, pa zar la ma ya
ba� la d�k. Bir ay içe ri sin de 1 mil ya ra ya k�n
kar el de et me yi ba �ar d�k. Ge çir di �i miz bu
bir ay l�k sü reç te her de part man dü zen li
ola rak top lan t� la ra ka t�l d� ve ra por la r� n�
sun du” di ye ko nu� tu. Ürün ola rak bi lek lik
seç tik le ri ni ifa de eden Çe tin ka ya, söz le ri -
ne �u �e kil de de vam et ti: “Bi lek li �i se çer -
ken bir çok �e yi göz önün de bu lun dur duk.
Hem k�z la r�n hem de er kek le rin il gi si ni
çek me si ge re ki yor du. O yüz den bi lek lik
en do� ru se çim di. El de et ti �i miz kar da
bu nun bir gös ter ge si. ‘�de a bi lek lik sen de
ni ye yok’ slo ga n� ile 19 Ma y�s’ta Ata -
türk’ün ad� n�n yaz d� �� bi lek lik le ri sat t�k.
Da ha son ra da na zar bon cuk lu ve u�ur bö -
cek li bi lek lik le ri sat t�k.”  

■ ‘KEN D� M� ZE
GÜ VEN ME M� Z� SA� LA DI’

Pro je çer çe ve sin de 3 Ha zi ran’da �ir -
ke ti tas fi ye ede cek le ri ni söy le yen Çe tin ka -
ya söz le ri ne �u bil gi le ri ek le di: “Ha zi ran
ay�n da Genç Ba �a r� Vak f�’n�n dü zen le di �i
bir fua ra da vet li yiz. Tut tu �u muz ra por lar -
la ve pro je nin ama c� na yö ne lik hiz met ler -
le bu fu ar da bi rin ci li �e la y�k gö rü lür sek,
Ame ri ka’da staj im ka n� ka za na ca ��z. Ay -
r� ca Tür ki ye’nin en ba �a r� l� �ir ket le rin de
de staj ya pa bi le ce �iz. Bu pro je bi ze ken di -
mi ze gü ven me mi zi sa� la d�. Bir lik te bir çok
�e yi ya pa bi le ce �i mi zi an la d�k.”

● Sinem TEZER

19 Ma y�s Ata türk’ü An ma Genç lik ve Spor
Bay ra m�, Ka d� köy’de co� kuy la kut lan d�. Ka d� -
köy’de ki tö ren ler sa bah �s ke le Mey da n�’nda ki

Ata türk an� t� na çe lenk koy ma tö re ni ile ba� la d�. Tö -
re ne Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, 2. Z�rh l� Tu gay
Ko mu ta n� Tu� ge ne ral Sa d�k Pi ya de, Ka d� köy �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka d� köy Cum hu -

ri yet Ba� sav c� s� Ke mal Can baz, ka mu ku rum mü -
dür le ri, si ya si par ti tem sil ci le ri, ka mu ya ra r� na ça l� -
�an der nek ve di �er ku ru lu� la r�n tem sil ci le ri, il kö� -
re tim, or ta ö� re tim ve özel ö� re tim ku rum la r� n�n
mü dür le ri, ö� ren ci ler ve va tan da� lar ka t�l d�.  Ka d� -
köy’de ki ikin ci tö ren ise Fe ner bah çe �ük rü Sa ra -
ço� lu Sta d�’nda ger çek le� ti. Stat ta, Ka d� köy Kay -
ma ka m� Ha san Ka ra han, Tu� ge ne ral Sa d�k Pi ya de
ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, ö� -
ren ci lerin ve hal k�n bay ra m� n� kut la d� -
. Gü nün an lam ve öne mi be lir ten ko nu� ma la r�n ya -
p�l d� �� tö ren de, ar d�n dan Ata türk’ün Genç li �e Hi ta -
b� ve Genç li �in Ata türk’e ce va b� okun du, Türk Ulu -
su ve Cum hur ba� ka n� ad� na �e ref ça� r� s� ya p�l d�.
Tö ren de, ö� ren ci le rin ger çek le� tir di �i mü zik li gös -
te ri ler, iz le yi ci ler ta ra f�n dan be �e ni top la d�. 

■ GENÇ LER GÖK HAN ÖZEN
KON SE R�Y LE CO� TU

Ka d� köy Be le di ye si, 19 Ma y�s Ata türk’ü An ma
Genç lik ve Spor Bay ra m�’n�n 92. y�l co� ku su nu, Gök -
han Özen kon se riy le ya �at t�. Ka d� köy Be le di ye si Ev -
len dir me Da ire si Oto par k�'nda ger çek le �en Genç lik
Kon se ri’nde se vi len pop sa nat ç�s� Gök han Özen, �ar -
k� la r� n� Ka d� köy lü genç ler için ses len dir di. Ka d� köy
Be le di ye si’nin Genç lik Kon se ri’nde genç ler Gök han
Özen’e e� lik ede rek ge ce nin ta d� n� ç� kart t� lar.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde 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
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara 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
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, 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,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

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 Hs t: 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 Hs t.: 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
■ Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
■ Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Mustafa Saffet Anadolu Lisesi’nin ö�rencilerinin kurdu�u ‘�dea
Genç Ba�arı �irketi’, ‘Genç Ba�arı �irketi Projesi’nde birinci

olmak için çalı�malarına ara vermeden devam ediyor.

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

Kadıköy’de 19 Mayıs coşkusu

● Merve KEÇEC�O�LU
MUHS�N Adil Binal �lkö�retim Okulu'nda ''Erguvan

�öleni'' yap�ld�. 18 May�s  Çar�amba günü
gerçekle�tirilen �ölene, Özdemir �lkö�retim Okulu,
Zühtü Pa�a �lkö�retim Okulu, Bostanc� �lkö�retim

Okulu, Ye�il Bahar �lkö�retim Okulu ve Hakk� De�er
�lkö�retim Okulu ö�rencileri kat�ld�. Ö�renciler, �iirler

okudu, �ark�lar söyledi, dans gösterileri yapt�lar.
Çe�itli renkli kostümleriyle ilgi çeken ö�renciler
danslar�nda da ba�ar�lar�n� sergilediler. �ölen,
ö�renci velilerin toplu danslar�yla sone erdi.

Erguvan
şöleni yapıldı

ATATÜRKÇÜ Dü�ünce Derne�i Kad�köy
�ubesi'nin ''Geleneksel Gençlik Festivali'' yap�ld�.

ADD Kad�köy ile Kad�köy Belediyesi'nin i�birli�inde
bu y�l 2.si düzenlenen festival,  Selamiçe�me

Özgürlük Park�nda büyük bir co�kuyla
gerçekle�tirildi. 19 May�s Atatürk'ü Anma, Gençlik

ve Spor Bayram� etkinlikleri kapsam�nda 21-22
May�s'ta yap�lan festival program�nda okullar�n
çe�itli gösterileri, spor turnuvalar�, geleneksel

kermes ile birbirinden önemli sanatç� ve yazarlar�n
konser, söyle�i ve kitap imza günleri vard�. Tiyatro
oyunlar�n�n sergilendi�i festivalde, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü'ne de vurgu yap�ld�.  Atatürk'ün "Ben
sporcunun zeki, çevik ve ahlakl� olan�n� severim"
sözüne uygun Cumhuriyet gençli�inden olu�an

tak�mlar, basketbol, futbol, satranç ve tavla
turnuvalar�yla festivale renk katt�.

Foto�raf: Cansu ÇA�IRTEK�N

Kadıköylüler, ADD
festivalinde buluştu

Genç girişimciler yarışıyor

F�K�RTEPE Mahallesi Muhtar� Halil
Erdo�an, o�lunu evlendirdi. Kadir

Erdo�an, ya�am�n� Zeynep Erdo�an
ile birle�tirdi. 22 May�s Pazar günü

Kad�köy Evlendirme Dairesi'nde
k�y�lan nikahta, çiftin �ahitliklerini
Kad�köy Kaymakam� Hasan Karahan
ve Marmara Üniversitesi Ö�retim
Görevlisi Hakan Akçay yapt�. Nikaha
çiftin ailesi, akrabalar� ve dostlar�n�n
yan�s�ra Kad�köy �lçe Emniyet
Müdürü Hakan Boydak, Dumlup�nar
Mahallesi Muhtar� Ahmet Gediz,
E�itim Mahallesi Muhtar� Sabahattin
Güven ve Hasanpa�a Mahallesi
Muhtar� Ali Ek�i kat�ld�. Biz de
Gazete Kad�köy olarak genç çifte
mutluluklar diliyoruz. 

Fi kir te pe muh ta r� o� lu nu ev len dir di

Ba�bakanlık Türkiye
�statistik Kurumu

Ba�kanlı�ı �stanbul
Bölge Müdürlü�ü,
2011 yılı içerisinde
gerçekle�tirmeyi

planladı�ı Konut ve
Nüfus Ara�tırması ile

Ulusal Adres ve
E�itim Veri Tabanlarının Kontrol
çalı�malarında görevlendirmek
üzere geçicici personel alımı
yapacak. Kurumdan yapılan
duyuruya göre, söz konusu

çalı�malar 2011 yılı Mayıs ayı
sonunda ba�layacak Aralık

sonu itibariyle sonuçlanacak.
Çalı�tırılacak ki�ilere ili�kin

�artlar �öyle:

● En az lise ve
dengi okul mezunu

olmak, 
● 35 ya�ını

tamamlamamı�
olmak (Haziran 1976

ve sonrası
do�umlular), 

● Adli sicil kaydı
bulunmamak, 

● TÜ�K’te çalı�aca�ı süre
zarfında kazanç getirici ba�ka

bir i�te çalı�mamak, 
● Alanda çalı�maya engel

sa�lık sorunu bulunmamak.

Ba�vuru için 0212 258 92 96  ve
0216 469 22 00  numaralı

telefonlar aranabilir.

TÜİK eleman arıyor!

Dokuz Sütun gazetesinin ba�
yazarı  ve basınımızın önemli
kalemlerinden Alptekin Cebe
dede oldu. Gazete Kadıköy
olarak Arzu Cebe �laslan ve

Erdim �laslan çiftinin 23 Nisan
2011 tarihinde dünyaya gelen
minik bebekleri Aslı Melek’e

bir ya�am boyu sa�lık ve
mutluluk diliyoruz.

Gazeteci
büyüğümüz
dede oldu
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MODA Gönüllüleri, 22 May�s Pazar
günü Moda’da bulunan Muhsin Adil
Binal ve Nihat I��k �lkö�retim okullar�

ile Özel Patika ve Özel Bahariye
Anaokullar�n�n kat�l�m�yla Moda

Çocuk Park�’nda “Moda’da
Ya�arken Fikrim Çiçek Açt�” ana

temal� bir çocuk �enli�i düzenledi.
Bu okullardan 117 çocuk Moda’da

ya�arken çevre konusunda
yap�lmas�n� arzulad�klar�, dikkat
edilmesini istedikleri konular�
resimleyerek anlatt�lar. Moda
Gönüllüleri’nin bu resimlerden

haz�rlad��� posterleri �enlik günü
davet edilen çocuklar Moda

Park�’nda topra�a törenle diktiler.
Özel Patika Anaokulu Çocuk Korosu

�ark�lar�yla �enli�i ba�latt� ve
ard�ndan, �enlik program� Genç

Sanatç�lar ve Sanatseverler Derne�i’nden
Grup Par�ömen’in konseriyle devam etti.
Tiyatro Alk��’�n kukla gösterisini çocuklar
büyük bir ilgiyle izledi. Son olarak, Moda

Gönüllüleri Koro �efi Bülent Yüksel,
“Nostalji 70” �ark�lar�yla Modal�lar� dansa
davet etti. 70’li y�llar�n �ark�lar�yla Moda
Gönüllüleri ve Moda halk� birlikte dans

ederek �enli�i renklendirdiler. Moda

Gönüllüleri Ba�kan� Hüseyin Ak�en,
gelecek sene bu �enli�i, Moda’da daha

fazla say�da okulu ve ö�renciyi
kapsayarak geleneksel hale

getireceklerini müjdeledi.

HABER4 27 MAYIS - 2 HAZ�RAN 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     27 MAYIS–5 HAZ�RAN 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

GENÇL�K’TEN
ATATÜRK’E

(Multivizyon Gösterisi
– Konser)

Tarih: 28 May�s 2011
Cumartesi
Saat: 15.00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

ÇEVRE GÜNÜ
ETK�NL�KLER�

(Göztepe Gönüllüleri
Çocuk Sanat Atölyesi
Y�l Sonu Gösterileri-
Göztepe Gönüllüleri
Bez Çanta Atölye

Çal��malar�)
Tarih: 1 Haziran 2011

Çar�amba
Saat: 09.00

Yer: Yo�urtçu Park�
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
● SA�LIK
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

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
ERENKÖY

GÖNÜLLÜLER� 
8.KURULU�
YILDÖNÜMÜ

FEST�VAL�
Tarih: 28 May�s 2011

Cumartesi
Saat: 13.00

Yer: Erenköy Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Erenköy
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
KIZIMIN

GONCALARI
Tarih: 30 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

E��T�ME DESTEK
AMAÇLI BAHAR

�ENL��� VE
KERMES

Tarih: 30 May�s 2011
Pazartesi

Saat: 10.00
Yer: Fenerbahçe
True Blue kar��s�

Etkinlik Alan�
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
SADABAT TSM

KONSER�
Koro �efi: Abidin

GERÇEKER
Tarih: 30 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
DÜNYA MÜZ�KLER�
KOROSU KONSER�

Koro �efi: Leyla
PEK�N

Tarih: 31 May�s 2011
Sal�

Saat: 20.00
Yer:Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
FA�ZE DARCAN
RES�M SERG�S�
Tarih: 1-5 Haziran
2011 ÇAR�AMBA-

PAZAR
Saat: 13.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

TEMEL FOTO�RAF
B�LG�S�

Ö�RENC�LER� 
FOTO�RAF

SERG�S�
Tarih: 3 Haziran 2011

Cuma
Saat: 17.00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

AYTEN PEL�T
Ö�RENC�LER� 

TEZH�P M�NYATÜR
SERG�S�

Tarih: 4 Haziran 2011
Cumartesi
Saat: 13.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Giri�i
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
KADIKÖY Belediyesi Göztepe Gönüllüleri’nin

ev sahipli�i yapm�� oldu�u Kad�köy Halk
E�itim Merkezi e�itmeni Sevinç Köstepen

ö�rencilerinin sergisi aç�ld�. Ya�l� boya, pastel,
sulu boya ve guaj tekniklerinden olu�an 312
adet resimden olu�an Geleneksel Y�l Sonu
Sergisi, 21 May�s günü Kad�köy Belediye

Ba�kanl��� Giri�i'nde sanatseverlere sunuldu.
Serginin aç�l���n� Kad�köy Halk E�itim Merkezi

Müdürü Nuri Ba� ve Kad�köy Belediyesi
Göztepe Gönüllüleri Ba�kan� Nihal Co�kun

beraber yapt�lar. Törene Kad�köy Halk E�itim
Merkezi Müdür Ba� Yard�mc�s� Selçuk
Aydemir, Göztepe Gönüllüleri Ba�kan

Yard�mc�s� Simay Bodur, Yönetim Sekreteri
Linet Simonpur, Atatürk Komitesinden

Prof. Dr. Acar Sevim ve Yrd. Doç.
Dr. Korkmaz Uluçay da kat�ld�. Akademik
e�itimli resim ö�retmeni Sevinç Köstepen;
serginin özelli�inin, çok say�da ö�rencinin

tek bir vücut ve tek bir beyin gibi, tek f�rçadan
ç�km�� çal��malar�n sergilenmesi oldu�unu
vurgulad�. 27 May�s'a dek aç�k kalan sergi,

büyük ilgi gördü.

Sevinç Köstepen
ö�rencileri resim sergisi

Bostanc� Gönüllüleri, 6 May�s günü Bolu'ya
gitti. Gönüllüler burada Bolu Mengen

Gökçesu �lkö�retim Okulu'nu ziyaret etti.
Bostanc� Gönüllüleri Halkla �li�kiler, Üretim

Tasar�m Sosyal Komitesi üyeleri ile
Rasimpa�a Gönüllü Evi üyeleri, ö�rencilere

yeni giysi, k�rtasiye malzemeleri, oyuncak ve
yeni botlar hediye etti.

RASATHANE Z�YARET�
Bostanc� Gönüllüleri, 27 Nisan günü de

Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret etti. Bostanc�
Gönüllü Evi Do�a Çevre Afet Komitesi

Ba�kan� Fatma Biniçer'in, gönüllüleri deprem
konusunda bilgilendirmek amac�yla

düzenledi�i ziyarete, Gönüllü E�itim ve
Dan��ma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi

Nurhan Kutman, Bostanc� Gönüllüleri Ba�kan�
Vildan Efe de kat�ld�. Ziyarette gönüllüler,
Rasathane Jeoloji Mühendisi taraf�ndan

bilgilendirildi.

Bostanc�’dan
Bolu’ya yard�m

FENERBAHÇE Mahalle Gönüllüleri,
Vak�fbank Umut Çocuklar� Rehabilitasyon
Okulu ö�rencilerini 3. kez gönüllü evinde

a��rlad�. 22 May�s'ta gerçekle�en bulu�mada
çocuklar, Mertcan Ökem idaresinde türküler

söylediler. Daha sonra Fenerbahçe Park
içindeki sahada futbol maç� yapan çocuklar, 

600 y�ll�k a�ac�n önünde hat�ra foto�raf�
çektirdi. Denizi çok seven çocuklar,

Fenerbahçe Gönüllüleri'nden bir
sonraki bulu�mada bir tekne turu

yapma sözü de ald�lar.

Geçti�imiz yıl
yaptı�ı evlilik ile

ülkemize yerle�en
Tetiana

Müsevito�lu, 2.
ki�isel sergisini

Kadıköy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri
ev sahipli�inde 14
Mayıs Cumartesi

günü CKM
Fuayesinde açtı.
Açılı� kokteyline

gönüllüler,
sanatçının

atölyesinde resim
çalı�malarına katılanlar, yakın akrabaları ile çok sayıda
konuk katıldı. Sergi izleyenler tarafından büyük be�eni

kazandı. Tetiana Müsevito�lu açılı� konu�masında
“Türkiye’nin do�al ve tarihi güzelliklerine büyük hayranlık

duyuyorum.
Resimlerimde ikinci
vatanım olan bu
güzel ülkeyi ve
insanlarını
resmetmekten
büyük keyif
alıyorum.” dedi.
1986 Yılında
Ukrayna
Kherson’da do�an
Tetiana
Müsevito�lu, Kiev
Ulusal Sanat Lisesi
ve Kiev Ulusal
Sanat

Akademisi’nden mezun oldu. Bu güne kadar ülkesinde ve
ülkemizde birçok karma sergide yer aldı ve ki�isel sergi
açtı. Sanatseverler “Merhaba Türkiye” sergisini 24 Mayıs
2011’e kadar Kadıköy Belediyesi CKM’de görebilirler.

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK,

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,
DOSTLUKLARIN KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N
ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.

Bilgi için Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi’ne çay
içmeye davet ediyoruz.

�LET���M: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74
E-MA�L: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Ka d� köy Be le di ye si Fe ner yo lu Gö nül lü -
le ri, Ma y�s ay� bo yun ca çe �it li et kin lik -
le re im za at t�. 7 Ma y�s ve 9 Ma y�s gün -

le rin de “Ba ha ra Mer ha ba” ad� al t�n da bir ker -
mes dü zen le yen gö nül lü ler, semt sa kin le riy le
bu lu� tu. Ker mesten elde edilen gelir, Fe ner yo lu
Muh ta r�’n�n bil dir di �i yerlere yar d�m ola rak ve -
ril di.

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri, her ay�n ilk Cu -
mar te si gü nü dü zen le dik le ri Kah val t� ge le -
ne �i ni de de vam et ti ri yor. Fe ner yo lu Gö nül -
lü Evi’nde dü zen le nen kah val t� da An ne ler
Gü nü kut la ma s� da ya p�l d�.

■ GÖ NÜL LÜ LER DEN KON SER
Ko ro �e fi Gök nil Bi �ak Öz de mir yö ne ti -

min de ça l�� ma lar ya pan Fe ner yo lu Gö nül lü -
le ri T.S.M. Ko ro su, 11 Ma y�s Çar �am ba gü -

nü, Ka d� köy Ev len dir me Da ire si Sa lo nu’nda
bir kon ser ver di. Gö nül lü le rin kon se ri din le -
yi ci ler den bü yük al k�� al d�. Fe ner yo lu Gö -
nül lü Evi Re sim Kur si yer le ri ise Ka d� köy
Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde
y�l so nu ser gi si aç t�. 13-15 Ma y�s ta rih le rin -
de aç� lan re sim ser gi si, ba� ta Halk E�i tim
Mü dü rü Nuri Ba� ve Yar d�m c� s� ol mak üze -
re ser gi ye ka t� lan lar ta ra f�n dan il gi gör dü.

“Merhaba Türkiye” sergisi CKM’de aç�ld�

14 Ma y�s Cu mar te si gü nü Öz gür lük Par k� Am fi Ti yat -
ro’da ger çek le� ti ri len �ö len de, Dr. Mo ral Kon se ri, �i ir -
ler, �ar k� lar ve Ada Dans Ti yat ro su Top lu lu �u’nun

gös te ri si be �e ni ile iz len di. Dr. Ha lil �b ra him Er b� y�k’�n �i -
ir le ri, udu e� li �in de oku du �u �ar k� lar ve ken di si gi bi dok tor
olan k� z� Dr. Ra bi a Mer ve Er b� y�k ile yap t� �� dü et bü yük al -
k�� al d�. 1994'ten bu ya na Mar ma ra Üni ver si te si bün ye sin de
Yard. Doç. Dr. Vic dan Nal bur Ta� de mir ta ra f�n dan yü rü tü -
len dans ti yat ro su, dra ma ve per for mans ça l�� ma la r� n�n pro -
fes yo nel bir hal al ma s� ile 2004 y� l�n da Ya vuz Gü mü� yö -
net men li �in de gös te ri sa nat la r� top lu lu �u na dö nü �en Ada
Dans Ti yat ro su Top lu lu �u da, 70’e ya k�n oyun cu su ile bir -
çok fes ti val ve sah ne gös te ri le rin de ki ba �a r� la r� n� bir kez da -
ha ka n�t la ya rak bü yük bir be �e ni ve il gi ile iz len di. Prog ram
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi
Pro je Ko or di na tö rü Ley la Çe li ke zen’in ko nuk la ra ve ka t� -
l�m c� la ra te �ek kür et me siy le son bul du.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü E�itim
ve Danı�ma Merkezi, tiyatro, dans

ve müzik �öleni düzenledi.

Gönüllülerden sanat şöleniGönüllülerden sanat şöleniGönüllülerden sanat şöleniGönüllülerden sanat şöleniGönüllülerden sanat şöleniGönüllülerden sanat şöleni

Feneryolu’nda bahar coşkusuFeneryolu’nda bahar coşkusuFeneryolu’nda bahar coşkusuFeneryolu’nda bahar coşkusuFeneryolu’nda bahar coşkusuFeneryolu’nda bahar coşkusu
Kadıköy Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri’nin kahvaltı
bulu�maları, kermes, sergi ve

konser etkinlikleri semt sakinlerine
bahar co�kusu ya�attı.

Moda’da yaşarken fikrim çiçek açtı...

Umut Çocuklar�’na
E�LENCE
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Ka d� köy Be le di ye si ile Çev re ve Kül tür
De �er le ri ni Ko ru ma ve Ta n�t ma Vak f�
(ÇE KÜL) ta ra f�n dan Mars hall Bo ya’n�n

spon sor lu �u ile yü rü tü len “Ra sim pa �a -Yel de �ir -
me ni Ye ni le me Pro je si”, �s ke le So kak’ta tüm gün
sü re cek bir �en lik le taç la n� yor. Mars hall Bo ya,
ge çen y�l Ka d� köy Ay r� l�k Çe� me So ka ��’nda
ba� lat t� �� Renk Ha re ke ti’ni �im di �s ke le So kak’a
ta �� yor. Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan “Ra sim -
pa �a Ye ni le ni yor, Ma hal le miz Can la n� yor” slo -
ga n�y la dü zen le nen So kak �en li �i, 29 Ma y�s Pa -
zar gü nü sa at 12.00’de ba� la ya cak. Ka d� köy Be -
le di ye si Ra sim pa �a Ma hal le Gö nül lü le ri’nin de
bü yük kat k� sun du �u et kin lik te, ta ri hi do ku su,
ken di ne öz gü ma hal le kim li �i nin ko run ma s� ve
ya �a t�l ma s� ama c�y la ba� la t� lan, ma hal le nin za -
man içe ri sin de ma ruz kal d� �� fi zi ki, sos yal ve
eko no mik y�p ran ma la r�n gi de ril me si ni; ma hal le
kül tü rü nün ko run ma s� n� ve ya �a t�l ma s� n� he def -
le yen “Can lan d�r ma Pro je si’ ha z�r la nan so kak
ser gi siy le ma hal le sa kin le ri ile pay la �� la cak. Ke -
mal Ata türk Li se si kar �� s�n da ye ra lan ve ha len
oto park ola rak kul la n� lan, imar pla n�n da ise ye �il
alan olan ala n�n ço cuk bah çe si ol ma s� için im za
kam pan ya s� ba� la t� la cak. Ra sim pa �a hal k�, so -
kak la r� n�n ye ni renk le ri ni se çe cek. Ka d� köy Be le -
di ye si’nin sa t�n al d� �� Ta ri hi Ki li se’nin ka p� la r�

hal ka aç� la cak ve cep he le rin ye ni len me si nin ilk
ad� m� ola rak Yel de �ir me ni mey da n� na ba kan ev -
ler bir �en lik at mos fe rin de renk len di ri le cek. �en -
li �e, so kak sa kin le ri, gö nül lü ler, Mars hall ça l� �an -
la r� ve Ka d� köy Be le di ye si tem sil ci le ri ile Ak zo -
No bel Mars hall Bo ya Ge nel Mü dü rü Dick Ve -
lings ve Os man l� Sa na t� Uz ma n� ve Mars hall
Renk El çi si Ser dar Gül gün de ka t� la cak. �s tan -
bul’un ilk apart man la r� n�n ya p�l d� �� yer olan bu
böl ge, es ki can l� l� �� na ye ni renk le ri ile ka vu� tu ru -
la cak. �en lik te Di re nen M� z� ka c� lar da bir kon ser
ve re cek.

■ KA DI KÖY’ÜN AR KA 
MA HAL LE S�: YEL DE ��R ME N�

Os man l�’n�n �s tan bul’a gel me sin den iti ba ren
sü va ri bir lik le ri nin Hay dar pa �a Ça y� r�’n� ta -
lim ala n� ola rak kul lan ma ya ba� la ma s� n�n ar -
d�n dan, Ta lim ha ne’de de pi ya de bir lik le ri ta -
lim yap ma ya ba� la d�. Ka d� köy’ün es ki sa kin -
le ri nin Ta lim ha ne ad�y la bil dik le ri ya z� l� kay -
nak lar da 15. ve 16. yüz y�l lar da bah çe li kö�k -
le rin var ol du �u be lir ti len Yel de �ir me ni Ma -
hal le si’nde, 1774-1789 y�l la r� ara s�n da, Pa di -
�ah I. Ab dül ha mit ta ra f�n dan 4 yel de �ir me ni
yap t� r�l d�.Bu yel de �ir men le ri, or du nun, sa ra -
y�n ve hal k�n un ih ti ya c� n� kar �� la mak için
kul la n� l� yor du. 

Yel de �ir men le ri bu gün �b ra hi ma �a, Ra sim -
pa �a Ca mi si, Ka ra kol ve Os man ga zi �l ko ku -
lu’nun bu lun du �u yer ler de fa ali yet gös te ri -
yor du. Sem te ad� n� ve ren 4 yel de �ir me nin den
bu gün hiç bi ri nin izi ne rast lan m� yor. Yel de �ir -
me ni Ma hal le si’nde so kak lar, 1789–1807 y�l -
la r� ara s�n da Pa di �ah II I. Se lim za ma n�n da
olu� ma ya ba� la d�. 1845 y� l�n da ar t�k düz gün
so kak la r�n olu� tu �u bu semt te Ka d� köy'ün ilk
pos ta ne si hiz met ve ri yor du. Yel de �ir me -
ni’nde 1800’lü y�l la r�n ikin ci ya r� s�n da yer le -
�im h�z lan d�, özel lik le 1872 y� l�n da Kuz gun -
cuk Da� ha ma m�’nda ki yan g�n dan son ra
semt te apart man la� ma ba� la d�. 

Ay r�n t� l� bil gi için: 
www.yel de gir me ni.ka di koy.bel.tr

527 MAYIS - 2 HAZ�RAN 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

Bu hafta çocuklar için kitap
tan�taca��z kö�emizde, biri Bilgin
Adal�’n�n sizin için haz�rlad���
Hayvanlar�n ABC’si isimli �iir kitab�,
di�eri Muhsine Helimo�lu Yavuz’un

Gel Zaman Git Zaman
Anadolu Masallar� kitab�.
Muhsine Yavuz’un daha
önce Cumhuriyet
Kitaplar�ndan ç�kan �lyada
ve Odise simli kitab�n�
tan�tm��t�k. �imdi yine
masallarla dolu bir
hikâyeyi sizin için kaleme
alm��.

Bilgin Adal� size
sesleniyor çocuklar:

�lk büyük yolculu�umu Ay’la
yapt�m. Jules Verne’nin “Ay’la
Yolculuk” kitab�yla. “ �ki Çocu�un
Devrialemi” kitab�n� okuyarak tüm
dünyay� dola��p
serüvenden serüvene
ko�tu�umda be�inci
s�n�ftayd�m. Kitaplar�n
evreninde unutulmaz
geziler yaparken birde
bakt�m büyümü�üm.
Bu kez gerçek
yolculuklara ç�kt�m.
Yurdumuzun hemen
her yan�n�, dünyam�z�n
yar�s�n� dola�t�m. Bir
gün can�m s�k�ld� hep
günümüze
yakla�maktan.” Zaman
Bisikleti” ile zaman
içinde yolculu�a

ç�kt�m. Sonra da gördüklerimi oturup
yazd�m. Bir sürü kitab�m oldu,
yazmay� dü�ündü�üm daha onlarca
kitap var. �imdi yazmakta oldu�um
kitap m�? Söylemem!

Bilgin Amcan�z�n yeni bir �iir kitab�
var büyüklerinizden isteyin diye bu

kö�eye koyduk:
� Hayvanların ABC'si

� Bilgin Adalı
� Can Çocuk Yayınları /

�iir Dizisi
� Resimleyen:

Reha Barı�
Bilgin Adal�,
dizeleri ile

hem
harfleri
hem

hayvanlar� anlat�yor bize. Hem de
A'dan Z'ye.

Alfabenin her bir harfi için seçti�i
hayvanlar� �iirle�tirdi�i
bu kitab�nda
varacaks�n�z
hayvanlar dünyas�n�n
ve de �iirlerin tad�na.

Di�er kitab�m�z�n
yazar� Muhsine
Helimo�lu Yavuz
� Gel Zaman Git
Zaman
� Anadolu Masalları 
� Muhsine
Helimo�lu Yavuz
� Can Çocuk
Yayınları / Masal
Dizisi
� Resimleyen: Vagar
Agaei

�nsan Masals�z Olmaz
"Masallarda genellikle iyilik,

dürüstlük, adalet ve çal��kanl�k üstün
gelmekte ve yine ço�unlukla mutlu
sonla bitip iyiler hak ettikleri yerlere
ula��rken kötüler de cezalar�n�
çekmektedirler. Bu da henüz
geli�mekte olan çocuk ruhlar�n�n,
bilinçlerinin, do�rudan ve hakl�dan
yana tav�r koymalar� do�rultusunda
yönlendirilmeleri bak�m�ndan yararl�
olacakt�r. Önemli olan onlara, temelde
güzel ve sa�lam de�erler
kazand�rabilmektir. Bunun da en kolay
ve etkili yolu masallardan geçer."

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

NAZIM Hikmet Kültür Merkezi, ‘Kitaplara
Özgürlük’ ba�l��� alt�nda 21-29 May�s tarihleri
aras�nda ‘Kitap Günleri’ düzenliyor. ‘Kitaplara

Özgürlük’ temas� çercevesinde bir dizi
etkinli�in gerçekle�tirilece�i etkinli�e, kitaplar�

yasaklanan ayd�nlar da kat�l�yor. ‘Naz�m
Hikmet  Kitap Günleri’ne kat�lan yay�nevleri �u

�ekilde: Belge, BGST, Bilim ve Gelecek,
Cumartezleri, Doruk, Evrensel, �thaki,

Kalkedon, Kanes, Küba Dostluk Derne�i,
Leman, O2, Papirüs, Sahaf Turkuaz, Sokak
Kitaplar�, Sosyal Ara�t�rmalar Vakf�, Sosyal
�nsan, Tarihçi, Tüstav, Versus, Yaz�lama ve
Yordam. Yay�nevlerinin stantlar�, 09.00 ile

22.00 saatleri aras�nda kitapseverleri a��rl�yor. 

KAYIP 
Ye�il kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

�lhami Seçkin KAYA

NHKM ‘Kitaplara
Özgürlük’ diyor!

Yeldeğirmeni’nde Sokak
Şenliği’ne DAVETLiSiNiZ!
Yeldeğirmeni’nde Sokak
Şenliği’ne DAVETLiSiNiZ!
Yeldeğirmeni’nde Sokak
Şenliği’ne DAVETLiSiNiZ!
Yeldeğirmeni’nde Sokak
Şenliği’ne DAVETLiSiNiZ!
Yeldeğirmeni’nde Sokak
Şenliği’ne DAVETLiSiNiZ!
Yeldeğirmeni’nde Sokak
Şenliği’ne DAVETLiSiNiZ!

Kadıköy Belediyesi ile ÇEKÜL i�birli�inde, Marshall Boya’nın
sponsorlu�u ile yürütülen “Rasimpa�a -Yelde�irmeni

Yenileme Projesi” kapsamında, �skele Sokak’ta tüm gün
sürecek bir Sokak �enli�i düzenleniyor. 29 Mayıs Pazar günü

yapılacak �enli�e tüm Kadıköylüler davetli!

Ça� da� Ya �a m� Des tek le me Der ne �i (ÇYDD),
19 Ma y�s Per �em be  gü nü sa at 18.00’te Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda, Prof.

Dr.Tür kan Say lan’�n ölü mü nün ikin ci y� l�n da
‘1.Tür kan Say lan Sa nat ve Bi lim Ödül le ri ve An ma
Tö re ni’ dü zen le di. Se vin cin ve hüz nün bir ara da ol -
du �u ve Ka d� köy lü ler’in yo �un il gi gös ter di �i tö re -
ne, ÇYDD �u be tem sil ci le ri, üye le ri, Ge nel Ba� kan
Prof. Dr.Ay sel Çe li kel ile ti yat ro ve si ne ma sa nat ç� -
s� Meh met Ali Ala bo ra da ka t�l d�. ‘Tür kan’ di zi si nin
ba� rol oyun cu su P� nar Ö�ün’ün su nu cu lu �u nu yap -
t� �� tö ren, Tür kan Say lan'�n ha ya t� n�n an la t�l d� �� bel -
ge sel le ba� la d�. Tö re nin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan
ÇYDD Ge nel Ba� ka n� Prof Dr. Ay sel Çe li kel, “Ya -
�a m� n� top lu mun so run la r� n� çöz me ye ada m��,
Cum hu ri ye ti mi zin de �er le ri ni ko ru ma so rum lu lu �u -
nu yü re �in de his set mi� sev gi li dos tum, yol ar ka da -
�� m�z Tür kan Say lan’�n kay b�n dan bu ya na iki y�l
geç ti. An� la r� m�z dan hiç si lin me di. Onu öz lem le
an� yo ruz” de di. Say lan’� Cum hu ri yet de �er le ri nin,
la ik li �in, de mok ra si nin ve in san hak la r� n�n yo rul -

maz sa vu nu cu su ola rak gör dük le ri ni di le ge ti ren
Prof. Dr. Ay sel Çe li kel, söz le ri ne �u �e kil de de vam
et ti: “ÇYDD’yi Cum hu ri ye tin göz be be �i olan gü ve -
ni lir bir ku rum ola rak ge li� tir me yi ba �a ran Tür kan
Say lan, e�i tim ola na �� bu la ma yan k�z ço cuk la r� için
ha z�r la d� �� e�i ti me kat k� pro je le riy le yal n�z MEB
de �il si vil top lum ku ru lu� la r� na da ör nek ol mu� tur.” 

Törrende, bi lim ödül le ri se çi ci ku ru lu nun gön -
de ri len ya p�t lar ara s�n da bi lim ödü lü ne de �er eser
bu la ma d� �� için bi lim ödül le ri nin ve ril me di. ‘1.Tür -
kan Say lan Sa nat Ödül le ri’ kap sa m�n da Ay sel Çe li -
kel’in sa nat ala n� ödü lü nü ‘An ka ra l�’ ro ma n�y la
Zey nep Ce ma li’ye, se çi ci ku rul özel ödü lü nü de
‘Ar da’n�n Der di Ne?’ ad l� ro ma n�y la Ne ca ti To su -
ner’e ve r di �i tö ren de, Zey nep Ce ma li’nin ödü lü nü
o� lu Ke rem Ak tan al d�. Gü her ve Sü her Pe ki nel ve
mü zik ala n�n da des tek le di �i genç ye te nek ler re si ta li
ile de vam eden tö ren, ÇYDD Ge nel Ba� ka n� Prof.
Dr Ay sel Çe li kel’in re si tal so nun da, Gü her ve Sü her
Pe ki nel ve genç ye te nek le re te �ek kür bel ge si ver me -
si nin ar d�n dan son bul du. 

29 Mayıs Pazar:
12.00-12.30 Ko nu� ma lar

12.30-13.00 Cep he Bo ya ma Et kin li �i
13.00-13.30 Ka d� köy Be le di ye si
Ço cuk Mer ke zi Dans Gös te ri si 

13.30-13.45 ARA (DJ)
13.45-14.00 Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü le ri TSM Mü zik Ko ro su

14.00-14.15 ARA (DJ)
14.15-14.45 Fla men ko Dans Gös te ri si 

14.45-15.00 ARA (DJ)
15.00-16.15 Di re nen M� z� ka c� lar

RA SİM PA ŞA SO KAK
ŞEN Lİ Ğİ PROG RA MI

Caddebostan Sahil Kulübü’nün
GURUR GECESi

118 Y Anadolu Yakası Federasyonuna
ba�lı olan Caddebostan Sahil Kulübü,

geçti�imiz günlerde Bostancı Green Park
Otel’de bir gece düzenledi. Uluslararası

yardım fonu “LCIF”e ba�ı� yaparak Melvin
Jones Ödülü alan Caddebostan Sahil

Kulübü üyeleri bu ödülü Kurucu
Ba�kanları Nesibe Müsevvito�lu’na

vererek bir vefa örne�i sergiledi. Gecenin
tören bölümünü yöneten Uluslararası

Direktör Prof. Dr. Hayri Ülgen
“Caddebostan Sahil Kulübü bu yardımıyla

belki susuz bir köye su götürecek, belki
görmeyen birinin gözlerini açacak, belki

selden evi yıkılan birine yardım etmi�

olacak. Bu yüzden ben kulüp üyelerini ve
Ba�kanları Esma Soyaltınlı’yı kutluyorum.”
dedi.  Geceye Ulusal Konsey Ba�kanı Erim
Erinç Dinç e�iyle birlikte katılırken, ba�ta
Genel Yönetmen Ln. Rıdvan Eyübo�lu
olmak üzere, Lions camiasının önde gelen
isimleri ve kulüp ba�kanları da katılarak
Caddebostan Sahil Kulübü’nün yanında
oldular. Lions kurumunun dı�ından da çok
sayıda konu�un katıldı�ı gecede kulüp
ba�kanı Esma Soyaltınlı “Böyle bir olaya
ön ayak olmaktan gurur duyuyorum.
Kulübümün tüm üyelerine ve gecemize
katılarak bizleri onurlandıran herkese
te�ekkür ederim” dedi.

Tür kan Say lan, ve ri len ödül ler de ve ça lı nan
nağ me ler de ye ni den ‘HA YAT BUL DU’
ÇYDD’nin Türkan Saylan’ın ölümünün 2.
yılında Süreyya Operası’nda düzenledi�i
‘1.Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri

ve Anma Töreni’nde
sevinç ve hüzün

bir aradaydı.
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ür ki ye’nin 20. yüz y�l mo dern le� me at� l�m la r�n da, kül -
tür ve dü �ün ce ha ya t�n da Ha san Âli Yü cel tam bir
kuy ruk lu y�l d�z gi bi dir. 19. yüz y� l�n so nun da dün ya ya
ge len bu in san, ilk genç li �i ni çal kan t� lar için de son
gün le ri ni ya �a yan Os man l� Me� ru ti ye ti re ji mi or ta -

m�n da ge çir di. Ö� re ni mi ni Da rül fü nun’un Fel se fe Bö lü -
mü’nde ta mam la d�. Da ha 1922’de, Mus ta fa Ke mal’in bir �z -
mir zi ya re tin de, ge nel top lan t� da e�i tim le il gi li so ru ve ko -
nu� ma s�y la ku ru cu li de rin dik ka ti ni çek ti �i bi li ni yor… Bir
ga ze te ya z� s� öl çe �in de Ha san Âli Bey’in ina n�l maz de re ce -
de ve rim li ey lem le ri ni ve dü �ün ce le ri ni an lat mak bir ya na;
özet le mek de müm kün de �il dir. Bü tün öm rü nü e�i tim ve
kül tür ya �a m� na ada m�� bir in san d�r. Uzun y�l lar ö� ret men -
lik, e�i tim mü fet ti� li �i, yö ne ti ci lik yap t�k tan son ra 1938 y� l�
so nun da Mil li E�i tim Ba kan l� ��’na ge ti ril di. Ha san Âli Yü cel,
se kiz y� la yak la �an Ba kan l�k gö re vi bo yun ca ül ke nin e�i tim
ve kül tür ya �a m�n da ade ta bir de �i �im f�r t� na s� gi bi es mi� -
tir. Bir bi rin den fark l� alan lar da, pe� pe �e ge len dü zen le me -
ler, ka nun lar, ku rum lar onun ya p� c� ve ya ra t� c� ki �i li �i ka dar
ka rar l� ve ener jik ya ra d� l� �� n�n; el bet bil gi bi ri ki mi nin ve as�l
bi linç li tu tu mu Tür ki ye’nin kül tü rel ha ya t� n� de �i� tir mi�, zen -
gin le� tir mi� ve ni te lik çe yük selt mi� tir. 

Yü cel, se kiz y� la unu tul maz i� ler ve ka l� c� ku rum lar s�� -
d�r m�� bir ‘ku ru cu ba ba’d�r. Ha san Âli Bey’in bu si ya sal et -
kin li �i nin ve gü cü nün, en te lek tü el ki �i li �in den kay nak lan d� -
�� n� ra hat ça söy le mek ge re kir. Ken di si nin, si ya sal ya �a m� -
n�n ya n� s� ra, o gün kü Tür ki ye’de, aka de mis yen, ede bi yat -
ç�, sa nat ç� ve mü zis yen le rin den olu �an çev re nin bir men su -
bu ol du �u nu bi li yo ruz. Ah met Ham di Tan p� nar, Yü cel’in
1961’de er ken de ne cek bir ya� ta ölü mü üze ri ne yaz d� �� bir
ya z� da bu nu do� ru lar; ba kan l�k gö re vi ne gel me sin den son -
ra, en te lek tü el kim li �i nin ya n� s� ra ken di ni yük sek yö ne ti ci -
li �e de ha z�r la m�� ol du �u nu fark et ti �i ni söy ler. 

Ger çek ten de Ha san Âli Bey’in Tür ki ye’nin kül tür ve
e�i tim ha ya t� na ka zan d�r d�k la r�, top lu mun bir çok te mel ih ti -
ya c� n� ce vap la yan hiz met ve ku rum lar d�r. Bun lar, i� ba �� na
gel dik ten son ra ö� re ni le cek, tes pit edi le cek ve ger çek le� ti -
ri le cek i� ler de �il dir. Bel li ki ha yal edil mi�, dü �ü nül mü�, iç -
ten lik le be nim sen mi�, k� sa ca s� özüm sen mi�; her uy gar ve
ge li� mi� ül ke nin muh taç ol du �u ör güt len me le re du yu lan
öz le min do �ur du �u pro je ler dir.

Yü cel’in ard ar da or ta ya koy du �u ve ger çek le� tir di �i
bu pro je le re dik kat le ba k�l d� �� za man hep si nin top lum da ki
bir ek sik li �i gi der di �i ni ve dü �ün sel bü tün sel li �in ürü nü ol -
du �u nu gö rür sü nüz. Ha san Âli Bey, e�i tim ala n�n da da kül -
tür ala n�n da da ül ke için bir çok ‘ilk’le rin mü el li fi dir. Bu gün
e�i tim ve kül tür di ye iki ay r� ba kan l�k ta top la nan hiz met le rin
o dö nem de tek ba kan l�k ta ör güt len di �i ni de ha t�r la ma l�. 

Yü cel’in gö re ve gel me si nin ar d�n dan ilk ad� m�, ya y�n
ha ya t� n�n so run la r� ol mu� tur. 1939’da ül ke nin ya y�m c� l�k la
il gi li bü tün et kin ve so rum lu in san la r� n�, özel ve res mi ay� r� -
m� yap ma dan cid di ka rar lar al mak ve bir ya y�n stra te ji si be -
lir le mek üze re bir ara ya ge tir me si, Tür ki ye’nin kül tür ya �a -
m�n da önem li bir at� l� m�n ba� lan g� c� d�r. 1939’dan iti ba ren
her tür lü ya y�m c� l�k geo met rik bir h�z la art m��, ül ke ya y�m c� -
l� �� ni te lik ve ni ce lik çe ba� ka bir bo yu ta s�ç ra y�p yük sel mi� -
tir. Üni ver si te ler, özel ya y�n ev le ri ve her tür lü ya y�n et kin lik -
le ri ne de çe �it li ko lay l�k lar sa� lan m�� t�r. Ül ke de ilk an sik lo -
pe di ha z�r lan ma s� na da onun des te �iy le ba� lan m�� t�r. 

Kur du �u ‘Ter cü me Bü ro su’ ade ta in ce ele yip s�k do ku -
yan bir ‘ter cü me fab ri ka s�’ gi bi ça l� ��p; üç dört y�l için de sa -
y� s� be� yü ze va ran ün lü ‘Dün ya Ede bi ya t�n dan Ter cü me ler’
di zi si, ki tap la r�y la genç li �i dün ya dü �ün ce ve ya z�n ta ri hiy le
ta n�� t�r m�� t�r. Gü nü müz de �� Ban ka s�’n�n onun is mi ile ya -
y�m la ma ya ba� la d� �� di zi si nin, bel li öl çü de Yü cel’in Ter cü -
me Bü ro su’nun ürün le rin den olu� ma s�, ya p�l m�� olan i�in
de �e ri ni say g�y la an�p ka n�t l� yor.

Mil li kü tüp ha ne 1944’te Yü cel’in des te �iy le te mel len di -
ril mi� tir… K�r sal ke si min e�i tim so ru nu için Köy Ens ti tü sü
ör güt len me si 1940’ta onun eliy le ka nun la� t�… Tür ki ye’de
mü zik ve sah ne sa nat la r� n�n pro fes yo nel an lam da ku rum -
la� ma s� da H.Â. Yü cel’in bi linç li tu tu muy la ger çek le� ti.
1940 Dev let Kon ser va tu va r� Ka nu nu da onun ese ri dir. Plas -
tik sa nat la r�, Türk res sam ve hey kel t� ra� la r� n� des tek le mek
için, her y�l aç� lan ‘Dev let Re sim ve Hey kel Ser gi le ri’ni
1939’dan ba� la ya rak o olu� tur du. �s lam ve Türk An sik lo pe -
di le ri’nin ya y� n� n� ba� lat m�� t�r. Kap sam l� ve plan l� e�i tim
prog ram la r� ile de net le me sis te mi Yü cel’in yön len dir me siy -
le ge li� ti… 1943’te An ka ra T�p ve Fen fa kül te le ri nin; Edir ne
ve Ba l� ke sir ö� ret men okul la r� n�n, �z mir Yük sek Ti ca ret ve
�k ti sat Oku lu’nun (bu gün kü Ege Üni ver si te si), An ka ra’da
Yük sek Köy Ens ti tü sü’nün ku ru cu su O’dur. 1944’te �s tan -
bul Yük sek Mü hen dis Mek te bi’ni �s tan bul Tek nik Üni ver si -
te si’ne dö nü� tü ren ka nu nu ç� kar tan da Yü cel’dir. Ha san Âli
Bey 1946’da hem An ka ra Üni ver si te si’nin ku ru lu� ka nu nu -
nu, hem de Tür ki ye’de ki ilk ge nel ‘Üni ver si te ler Ka nu nu’nu
mec lis ten ge çi ren Mil li E�i tim Ba ka n�’d�r. �u nu da ek le ye -
lim: 1946’da ç� kan 4936 sa y� l� bu ka nun la üni ver si te le re de,
on la r�n fa kül te le ri ne de ida ri ve ma li özerk lik ile tü zel ki �i lik
Ha san Âli Yü cel’in des te �iy le ve ril mi� tir. Ya ni üni ver si te
özerk li �i ni ya sal gü ven ce ye ka vu� tu ran odur.

Hiç ku� ku yok ki, Ha san Âli Bey gel mi� geç mi� bü tün
mes lek ta �� ba kan lar ara s�n da seç kin ve ke sin ola rak ay r� ca -
l�k l� yer tu tar. Son yüz y� l�n e�i tim ve kül tür ba kan la r� ara s�n -
da ya p� c�, ku ru cu, ön cü va s�f la r�y la bir sem bol ol mu� tur. Ti -
yat ro, ope ra ve mü zik et kin lik le ri ni tam bir ka mu hiz me ti
ola rak ör güt le yen Yü cel’dir. Bu ku rum lar onun dök tü �ü çi -
men to ile ayak ta dur mak ta d�r lar. Özet le, Tür ki ye’nin e�i tim
ve kül tür or ta m�, bu in sa n�n se kiz y�l l�k ba kan l� ��n da po ta ya
dö kü lüp �e kil len mi� ve eser ler re per tu va r� h�z la ge li� mi�;
e�i tim dü ze yi h�z la yük sel mi� tir.

Yü cel, el bet ön ce lik le bir ey lem in sa n�y d�. Ne var ki par -
lak si ya sal yö ne ti ci lik gö re vin den son ra, ede bi yat, kül tür,
e�i tim ve si ya set üze ri ne de çok sa y� da ki tap lar yaz d� �� n�
bi li yo ruz. Dai ma bir dü �ün ce in sa n� ola rak da var ol mu� tur.
�a ir Can Yü cel’in ba ba s� Ha san Âli Bey’in de �i ir ler yaz d� -
�� n�; ba z� la r� n�n bes te le nip ün len di �i ni de kay det me li. 

Bu ye ni lik çi, ku ru cu, ya ra t� c� si ya set ve kül tür ada m� n�
‘köy ens ti tü lü ler’ hiç unut maz lar. O’nun ad� na top lan t� lar
dü zen ler, ya y�n lar ya par lar. Fa kat özel lik le ku ru lu� ya sa s� n�
ç� kart t� �� An ka ra Üni ver si te si ve ba z� fa kül te le ri ile te mel le -
ri ni at�p yo la koy du �u Dev let Ti yat ro la r�, Dev let Ope ra s� ve
mü zik ku ru lu� la r� onu pek ha t�r la maz lar. Böy le ha t�r la ma lar
an cak en te lek tü el bi linç le do� ru oran t� l� ol ma l�! Pe ki  bu,
Ha san Âli Bey’in umu run da olur muy du? 

O, on la r�n ka mu ya ra r� ge re �i top lu mun pres tij li ku rum -
la r� ol ma s� n� bi linç le ar zu lu yor du. Ya �im di ki ler?

Murat  KATOĞLU

T

Bir Kuyruklu Yıldız:
HASAN ÂLİ YÜCEL

6 27 MAYIS - 2 HAZ�RAN 2011 SANATKÜLTÜR

● Semra ÇELEB�

Fes ti val spon sor lu �u nu 2006 y� l�n dan be ri Bo -
ru san Hol ding’in üst len di �i �s tan bul Mü zik
Fes ti va li, bu y�l 4–29 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n -

da ger çek le� ti ri li yor. Üç dün ya ve al t� Tür ki ye prö -
mi ye ri ne ev sa hip li �i ya pa cak �s tan bul Mü zik Fes -
ti va li, ara la r�n da Gi don Kre mer, Yu ri Bash met,
Pat ri ci a Pe ti bon, Hi lary Hahn, Renée Fle ming,
Chris toph Esc hen bach gi bi y�l d�z isim ler ve kla sik
mü zi �in en önem li or kes tra la r�n dan Schles wig-
Hols te in Fes ti val Or kes tra s�’n�n da dâ hil ol du �u
600’ü a� k�n yer li ve ya ban c� sa nat ç� y� �s tan bul’da
a��r la ya cak. Fes ti val de, kon ser ön ce sin de ger çek -
le� ti ri le cek söy le �i ve an la t� la r�n ya n� s� ra, bu se ne
ilk de fa se yir ci le re aç�k ola rak ger çek le� ti ri le cek
us ta l�k s� n�f la r� da ola cak. �s tan bul Mü zik Fes ti va li,
bu y�l dan iti ba ren her y�l prog ra m� n� bir te ma üze -
ri ne kur gu la ya cak. 39. �s tan bul Mü zik Fes ti va li’nin
“Uzak la ra Yol cu luk lar” te ma s�y la ba� lan t� l� ola rak
olu� tu ru lan prog ra m�n da Ame ri ka’n�n ba t� ya ka -
s�n dan Rus ya’ya, �s pan ya’dan Bue nos Ai res, Ve -
ne dik, Hint Ok ya nu su ve Mek si ka’ya uza nan ge ni�
bir co� raf ya n�n mü zik le ri fes ti val se yir ci siy le bu lu -
�a cak. 
■ FARK LI ME KÂN LAR DA 24 KON SER

�s tan bul Mü zik Fes ti va li’nde bu y�l, sen fo -
ni ve oda or kes tra la r�, vo kal kon ser ler, oda mü -
zi �i, re si tal ler ol mak üze re top lam 24 kon ser
yer al� yor. Fes ti val bu y�l fark l� kon ser me kân -
la r�y la da dik kat çe ke cek; Aya �ri ni Mü ze si,
Ar ke olo ji Mü ze si, Çi ni li Kö�k, Sü rey ya Ope ra -
s�, Lüt fi K�r dar Kon gre ve Ser gi Sa ra y� gi bi
kla sik le� mi� me kân la ra bu y�l Ga la ta Mev le vi -
ha ne si, �s tan bul Üni ver si te si Rek tör lük Bi na s�,
�s tan bul Mo dern ve san tra lis tan bul gi bi fark l�
me kân lar da ek le ni yor. Te may la ba� lan t� l� ola -
rak olu� tu ru lan prog ram da mü zik se ver ler; 200.
do �um y� l�n da Franz Liszt’in de an�l d� ��, bes te -
ci nin �tal ya y�l la r� n� an lat t� �� “Ge zi Y�l la r�”, �i -
rin Pan ca ro� lu’nun “Uzak lar ve Ya k�n lar” ad l�
pro je si, Fer han-Fer zan Ön der’in Ame ri ka’n�n
ar ka so kak la r� n� an lat t� �� “Ba t� Ya ka s� n�n Hi -
kâ ye si”, Ric hard Gal li ano’nun akor de onun dan
Pi az zol la’n�n tan go la r�y la Bue nos Ai res’e ya p� -
lan bir yol cu luk, �s pan yol ve La tin Ame ri ka gi -
tar re per tu ar� n�n a��r l�k ta ol du �u “El ham ra Ge -
ce le ri”, 17. yüz y�l da M� s�r’dan Pe ru’ya dek
“Uzak Di yar lar”a gi de cek Ce nev re Oda Or kes -
tra s�’n�n kon se ri ve He zar fen En semb le’�n kon -
ser le riy le “Uzak la ra Yol cu luk lar” ya pa cak lar.

Bu nun ya n� s� ra, fes ti val,  prog ra m�n da yer alan
çe �it li ül ke le rin ye rel mo tif le ri ne yer ve ren
eser ler le mü zik se ver le ri bir ay bo yun ca fark l�
ses dün ya la r� na ve uzak di yar la ra do� ru mü zi -
kal bir yol cu lu �a ç� ka ra cak.

■ FES T� VA L�N AÇI LI� KON SE R�
39. �s tan bul Mü zik Fes ti va li, 4 Ha zi ran Cu -

mar te si ak �a m� Aya �rin Mü ze si’nde ki tö re nin
ar d�n dan, �ef Sasc ha Go et zel yö ne ti min de ki
�KSV’nin sü rek li or kes tra s� Bo ru san �s tan bul
Fi lar mo ni Or kes tra s�’n�n kon se riy le aç� l� yor.
Kon ser prog ra m�n da, fes ti va lin “Onur Ödü -
lü”ne la y�k gö rü len Mu am mer Sun’un �z mir
Rap so di si’nin ya n� s� ra 2010 BBC Genç Mü -
zis yen ler Ya r�� ma s�’n�n bi rin ci si, genç y�l d�z
La ra Mel da’n�n yo ru muy la Gri eg’in La mi nör
Pi ya no Kon çer to su yer al� yor.

■ F� YAT LAR VE �N D� R�M LER
39. �s tan bul Mü zik Fes ti va li bi let fi yat la r�

20 TL ile 450 TL ara s�n da de �i �i yor. Bu y�l yi -
ne s� n�r l� sa y� da ö� ren ci bi le ti de sa t� �a su nu lu -
yor, ö� ren ci bi let le ri yal n�z ca �KSV gi �e sin den
kim lik kar t� gös te ri le rek sa t�n al� na bi li yor. Bi -
let ler, Bi le tix sa t�� nok ta la r�, Bi le tix Ça� r� Mer -
ke zi (0216 556 98 00), www.bi le tix.com,
�KSV mer ke zi ve Fes ti val sü re sin ce Aya �ri ni
Mü ze si’nde yer alan gi �e den al� na bi lir. 

�stanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından
düzenlenen �stanbul Müzik Festivali,
39. yılında müzikseverleri dopdolu bir

programla kar�ılıyor. Teması
“Uzaklara Yolculuklar” olan festivalin

mekânlarından biri de Kadıköy
Belediyesi Süreyya Operası.

Genç gitaristten
Kadıköy’de konser

● Cansu ÇA�IRTEK�N

KADIKÖY Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde 17 May�s Sal� günü “Ba�lang�ç Gitar
Konseri” ad� alt�nda düzenlenen konserde, Utkan

Aslan, gitar� ve güzel
yorumu ile sahne ald�.
Utkan Aslan, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nin Lise
2. s�n�f�nda okuyor.

Kaan Umay’la klasik
gitar ve gitar tekni�i,

Bedri Ka�an Koçak’la
solfej ve gitar yorumu,

Arif Deniz Toker ile
elektrogitar çal��malar�n�

sürdürüyor.                                                                                                             

�stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Türk Sanat
Müzi�i Korosu, geleneksel “Bahar Konseri”ni 3 Mayıs

Salı ak�amı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde verdi. �ef Caner Bakır yönetimindeki

koronun konserini Av. Eylem Kayabalı sundu. �ki
bölümden olu�an konserin ilk bölümünde Hüzzam

eserler yer aldı. Kürdili Hicazkâr ve u��ak
eserlerden olu�an konserin ikinci bölümü ise koro

a�ırlıklıydı. Toplam 22 eserin seslendirildi�i
konserin bir de sürprizi vardı. Eylem Kayabalı ilk

kez, udi bestekâr ve Koro �efi Caner Bakır’ın
“Solan Bir Gül Gibi Ellerindeyim” adlı bestesini

seslendirdi. Caner Bakır da Kayabalı’ya e�lik etti.
Konser sonunda �stanbul Barosu Yönetim Kurulu

Üyesi Av. Özlem Aksungar ve Baro Meclisi Ba�kan
Vekili Av. Nizar Özkaya sanatçılara te�ekkür

ederek çiçek sundular. Ayrıca, Caddebostan
Gönüllüleri adına da �ef Caner Bakır’a çiçek verildi.
Suzidil Musiki Toplulu�u da Kadıköy Evlendirme
Dairesi’nde “Bahar Konseri” düzenledi. Konser,

derne�in kurucusu ve TRT sanatçısı Hayri Pek�en
�efli�inde gerçekle�ti. Türk Sanat Müzi�ine ilgi
duyan kalabalık bir izleyici kitlesinin izledi�i
konserde musiki dolu, co�kulu bir gece ya�andı.
Konserin ilk bölümünde Kürdîlihicazkâr �arkılar
söylenirken ikinci bölümde merhum bestekar
Alaattin �ensoy anıldı. E�i ve çocuklarının da
katıldı�ı gecede barkovizyon gösterisiyle de
sanatçının hayatından kesitler sunuldu. Gecenin
konuk sanatçısı ise TRT’nin genç seslerinden
Kadir Adıgüzel’di. Genç sanatçı, güzel sesi ve
sempatikli�i ile seyircilere keyifli bir gece ya�attı.

Mil li yet Ga ze te si Es ki So rum lu Ya z� �� le -
ri Mü dü rü Eren Gü ve ner’in tra fik ka za -
s�n da yi tir di �i o� lu Onur Gü ve ner an� -

s� na dü zen le nen ve her y�l ve ri len öy kü ödül le ri -
nin fi na li Ka d� köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu’nda
dü zen len di.

Tür ki ye ge ne lin de 154 il kö� re tim ö� ren -
ci si nin ka t�l d� �� ya r�� ma n�n ilk ele me sin de 41

ö� ren ci, son ele me de ise 10 ö� ren ci fi na le
kal d�. Fi nal tö re ni nin aç� l� ��n da Ak �em set tin
�l kö� re tim Oku lu Türk Sa nat Mü zi �i Ço cuk
Ko ro su bir kon ser ver di.

Fi na lin jü ri si Gü ne� Ga ze te si ya za r� Fi liz
Tos ya l�, ya zar Gül ten Da y� o� lu, ses li ki tap lar
sa nat ç� s� Tu na Ege men, TRT’den �ey ma
Dur maz, Ka zas ker Li ons Ba� ka n� Gon ca Si -

nar, Li ons Ge nel Yö net men 2. Yar d�m c� s� Er -
cü ment Yü ce ler, sa nat yö net me ni Ümit Ki -
reç çi, Be be �im ve Biz Der gi si’nden Se vil Ta -
ner, ya zar Kür �at Bu rak Ça ��l, Brük sel Dün -
ya ya �n sa na Say g� Ola nak ve Des tek Der ne �i
(DU SOD) Ba� ka n� Yur da gül Cen giz ve ya zar
Hüs nan �e ker ile da ha ön ce ya r�� ma da bi rin -
ci olan genç ya zar lar Dam la Tok ve Naz Kor -
no �or’dan olu� tu.

■ TRA F�K AN DI OKUN DU
Tra fik an d� n�n okun ma s� n�n ar d�n dan mi -
nik ya zar lar tek tek sah ne ye ç� ka rak öy -
kü le ri ni an lat t� lar. Ya ra t� c� l�k la r� n� da
kul la nan kü çük ya zar lar, çe �it li ani mas -
yon ve vi de o su num la r�y la öy kü le ri ni
des tek le di. Bu y�l yurt d� ��n dan Mol do va -
l� Min ha Ka ri na (10) da Ga ga vuz Türk -
çe siy le ka le me al d� ��, “De niz Sü tü” ad l�
öy kü süy le fi na le kal d�. �s tan bul’a ge le -
me yen Ka ri na bar ko viz yon dan iz len di.

�e hit Pi lot Mu zaf fer Er dön mez �l -
kö� re tim Oku lu ö� ren ci si Du ru Div ri -
ko� lu, “Or man da Tra fik Ku ral la r�” ad l�
ese riy le bi rin ci ol du. Aley na Top ta�
“Tra fik Çi le si” ad l� ça l�� ma s�y la ikin ci li -
�i, Eren Çe bi ise “�e kil ler De Yol Gös te -
rir” ad l� ça l�� ma s�y la üçün cü lü �ü el de et -
ti. Fi na le ka lan ö� ren ci le re prens ve
pren ses k� ya fet le ri giy di ril di. Ödül ola -
rak, Brük sel ve Bod rum ta ti li ile e�i tim
kam p�, sa at ve ses li ki tap ve ril di.

Müzikle ‘Uzaklara Yolculuklar’39.
�stanbul

Müzik Festivali

EL S�STEMA İSTANBUL’A GELİYOR
VENEZÜELLA’DA bir sosyal sorumluluk

projesi olarak José Antonio Abreu  taraf�ndan
ba�lat�lan El Sistema, ba���larla ayakta duran,
yoksul bölgelerde ya�ayan çocuklara müzik

ö�retmeyi amaçlayan bir topluluk. 1975 y�l�nda
ba�layan ve �imdiye kadar içinde toplam 30
senfonik orkestra bar�nd�ran El Sistema ideal

bir toplum modeline müzikle ula�may�
amaçl�yor. Bu ilham verici projenin esas adam�

José Antonio Abreu ve Sistema’n�n simgesi

haline gelmi� Venezüella Simon Bolivar
Senfoni Orkestras�, 8 – 9 A�ustos’ta Haliç

Kongre Merkezi’nde konserler verecek.
�stanbul Kültür Sanat Vakf�’n�n davetiyle
�stanbul’a gelecek olan orkestra üyeleri

konserlerin d���nda bu modelin Türkiye’de
uygulanmas�yla ilgili görü�lerini bildirecekleri

paneller de verecekler. Simon Bolivar
Senfoni Orkestras�’n�n biletleri
28 May�s'ta sat��a sunulacak.

Kadıköy’de mini
müzik festivali

Bant Dergisi,
Kad�köy’deki
Arkaoda’da

“To The
City” adl�
mini bir
müzik

festivali
düzenliyor.
3-5 Haziran

günleri
aras�nda ger -
çek le �e cek
festivalin

prog ra m�n -
da, Büyük Ev

Ablukada, Julianna Barwick, Prince
Rama, Six Organs of Admittance,
Moon Duo ve Manner gibi müzik

gruplar� bulunuyor.

Kad�köy’de bahar co�kusunda konserler
�stanbul Barosu Türk Sanat Müzi�i Korosu ve Suzidil
Musiki Toplulu�u’nun verdi�i “Bahar Konserleri” bir
türlü gelmeyen baharı, konser salonlarında ya�attı.

Küçük yazarlar trafik canavarına karşı yazdı
Melahat Hasano�lu, 1932
yılında Giresun’da do�du.

�stanbul �ehir Tiyatrosu’nda
“Dilsizlerin Dili” piyesinde
sahneye çıktı. 16 Mayıs

2011 Pazartesi günü
ya�ama veda eden Melahat
Hasano�lu’nun cenazesi,

17 Mayıs Salı günü,
Zincirlikuyu Mezarlı�ı

Camii’nde kılınan ikindi
namazından sonra aynı
mezarlıkta defnedildi.
Oynadı�ı Oyunlardan

Bazıları: Hep ve Hiç, Miras,
Ölü Kraliçe, Bir Gemim Var,

Cakomino Kendine Gel
(1951), Kasımpa�a-Maçka,
Son Koz, �akacı, Serseri,

Fırtına (1952), Koca Bebek,
Liliom, Dostum Harvey

(1953), Her�eye Ra�men, Sokakta (1954),
Mahallenin Romanı, Annemi Hatırlıyorum,

Figaro’nun Dü�ünü (1955), Rüya Gibi, Peer Gynt,
Hanımlar Terzihanesi, Gizli Anne (1956),

Köprüden Görünü�, Tahtaravalli (1959), Edebiyat
Mükafatı, Büyük Çınar, Çılgın Dünya (1960), Tarla
Ku�u, �ktidar (1961), Biraz Gelir misiniz?, Ma�ara

(1962), Kadınlar, Dövme Gül (1963)

Tra fik ka za sın da ya �a mı nı yi ti ren Onur Gü ve ner adı na ya pı lan
öy kü ya rı� ma sın da ö� ren ci ler öy kü le ri ni can lı ola rak sun du.

Tiyatro sanatçısı
Hasanoğlu’na veda

�stanbul �ehir
Tiyatrosu,

emekli sanatçısı
Melahat

Hasano�lu’nu
yitirmenin

üzüntüsünü
ya�ıyor.

Sascha
Goetzel

Margulis
Alexandra

Hager
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KA DI KÖY’DEN
� T�YATRO
� Vanya Dayı
Sahneledi�i 15 oyunu, 49 ödülle
de�erlendirilen ve sürekli olarak
ülkemizde önceden sahnelenmemi�
oyunlar� izleyiciyle bulu�turan Tiyatro
Stüdyosu, 20. y�l�nda ilk kez bir yak�n
klasik oyunu Anton Çehov’un bir yap�t�n�,
yazar�n 150. do�um y�ldönümünde
sahneliyor. Oyun, 28 May�s Cumartesi
günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle bulu�acak.
Vanya Day�, 3 Haziran Cuma günü ise
Kad�köy Belediyesi’nin Kad�köylülere
bir arma�an� olarak ücretsiz
sahnelenecek. Davetiyelerinizi
ay�rtmay� unutmay�n!
www.kkm.gen.tr
� Az Sonraaa…
“Herkes ya�arken kendi hayat�n�n
roman�n� yazar ya�am biçimiyle”
cümlesinden yola ç�karak gazeteciler,
magazinciler ve ünlüler aras�ndaki
ili�kileri anlatan bir güldürü!
“Magazinciler kendilerini ünlülerin
yerine koysayd�, ünlüler magazincileri
anlamaya çal��sayd�” derken; ortal�k
birden kar���yor ve kimin hakl�
oldu�una seyirciler karar veriyor.
Birbirinden çok farkl� ya�amlar
sorgulan�yor “Az Sonraaa”da, herkes
kendini, ötekinin tuttu�u aynada
görsün ve de�i�sin diye... Ali
Poyrazo�lu Tiyatrosu’nun sahneye
koydu�u oyunu, 28 May�s Cumartesi
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz. www.ckm.gen.tr
� Daya�ımı Yer Misiniz?
Kad�köy Kent Konseyi Tiyatro Grubu
“Daya��m� Yer Misiniz?” adl� oyunu
sahneliyor. Ali Erdo�an’�n yaz�p
yönetti�i oyun, 28 May�s 15.00’te
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde sahnelenecek.
www.kkm.gen.tr
� Ba�ka Kapıya
Ali Erdo�an’�n “Ba�ka Kap�ya” adl� oyunu
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenmeye devam ediyor. 28 May�s
Cumartesi günü saat 20.30’da
sahnelenecek 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

� �spinozlar
Mehmet Bayaz�d Lisesi Tiyatro Kulübü
ve Bar�� Manço Kültür Merkezi i�birli�iyle
sahneye konan �spinozlar, Orhan
Kemal’in bir öyküsüne dayan�yor. Enver
Y�lmaz’�n yönetti�i oyunda yoksul bir
göçmen ailesinin ya�am�, umutlar�,
hayalleri sergileniyor. Bu ailenin kar��s�na
karaborsac�l�k ve vurgunculukla zengin
olmu� bir memur eskisi ve ailesi ç�kar. Bu
kez kurtulu� umutlar�, bu zengin ailenin,
hastal�kl� ve çirkin k�z� Hülya’d�r. Lise
ö�rencilerinin oynad��� �spinozlar, 27
May�s Cuma günü saat 13.30’da, 1 ve 2
Haziran günleri ise 19.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Yarası Olana Bizim Hastane
Ba�hekim Nurettin yurt d���ndayken
yard�mc�s� Fahrettin ve sekreteri Ye�im
hastaneyi savsaklam��t�r. Hastaneye

Sa�l�k Bakanl���’ndan tefti�e gelinece�ini
ö�renen Nurettin panik içine girer.
Nurettin, hastaneye yatmaya gelen
emekli edebiyat hocas�n� müfetti� san�r.
Özel bir ak�l hastanesinde geçen komik
ili�kilerle, günümüz Türkiye’sinde
ya�ananlara komedi perspektifi ile
göndermeler içeren iki saatlik bir komedi.
Y�ld�zlar Tiyatro Toplulu�u’nun sahneye
koydu�u oyunu 27 May�s Cuma günü
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
BMKM’de izleyebilirsiniz.
www.bmkm.gen.tr

� 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 29
May�s Pazar günü saat 16.00’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
olacak. www.kkm.gen.tr
� Ödenmeyecek Ödemiyoruz
Bütün bir mahalle taraf�ndan ya�malanan
bir süpermarketin ard�ndan polisin bütün

mahalleyi ku�at�p ev ev arama
yapmas�n� anlatan ve bu
arama s�ras�nda o mahalledeki
iki i�çi ailesinin ba��ndan
geçen olaylar� konu alan
“Ödenmeyecek Ödemiyoruz”
kovalamacan�n hiç bitmedi�i,
keyifli, komedili bir oyun. Ünlü
yazar Dairo Fo’nun kaleme
ald��� oyunu Kad�köy Tiyatrom
grubu sahneliyor. Oyun 29
May�s Pazar günü saat
18.30’da Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. 
www.bmkm.gen.tr
� Yüksek Derece
Tiyatro Ti taraf�ndan
sahnelenen “Yüksek Derece”
belirsiz bir mekânda, belirsiz
bir zamanda geçiyor. Turgay
Do�an’�n yaz�p yönetti�i
oyun, 30 May�s Sal� günü
saat 20.30’da Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde.
www.bmkm.gen.tr
� �çsel Devinim 
Geli�im Sanat Oyuncular�,
“�çsel Devinim” adl�
psikolojik-gerilim türü
oyunuyla ilk kez seyircilerle
bulu�acak. Cenk Korkmaz’�n
eseri, ak�l hastanesindeki 5

farkl� kad�n�n ya�ad��� travmalar� konu
al�yor. Bu be� kad�n�n travmalar�n�n ç�k��
noktalar�n�, hayatlar�n�n nas�l kâbusa
çevrildi�ini ve içinden ç�k�lamaz bir hale
dönü�tü�ünü gözler önüne seriyor. ‘Kimi
zaman kontrolden ç�kabiliriz’ alt ba�l���n�
ta��yan oyun, 31 May�s Sal� günü saat
20:30’da Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenecek.
www.bmkm.gen.tr

� KONSER
� Sonbahar Kumpanya
Yönetmen Özcan Alper’in bol ödüllü
filmi Sonbahar’�n ödüllü müzi�ini yapan
müzisyenlerin çekirdek kadrosunu
olu�turdu�u Sonbahar Kumpanya, 30

May�s Pazartesi saat 20.30’da Oyun
Atölyesi’nde bir konser veriyor. Topluluk
Do�u Karadeniz, Kafkas co�rafyalar�n�n
ve ülkemizin hüzünlü siyasal ikliminin
sesinin izini sürüyor.
Tel.: 0 216 345 39 39
� Kadıköy Belediyesi Halk Müzi�i
Korosu
Kad�köy Belediyesi Halk Müzi�i Korosu,
Karadeniz, Azeri, Do�u, Orta Anadolu ve
Ege(Zeybek) ezgilerini solo a��rl�kl� olarak
Kad�köy Evlendirme Dairesi’nde 1
Haziran Çar�amba günü 20.30’da
izleyicilerle payla�acak. Etkinlik �TÜ
Devlet Konservatuar� Halk Müzi�i
Anabilimdal� Ba�kan� Ta�k�n Do�an���k
�efli�inde düzenleniyor. Ücretsiz olarak
gerçekle�tirilecek etkinli�e tüm
Kad�köylüler davetli!
� Taylan Erler Jazz Quartet
Caz hiç bu kadar e�lenceli olmam��t�!
Taylan Erler Jazz Quartet’in
Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki
Performanslar�nda caz, h�zl� ak�p giden
hayat�n içinde aç�lan sakin ve dinlendirici
bir dünya gibidir. 
Taylan Erler Jazz Quartet, vokal ve
trompette Taylan Erler, davulda Mehmet
Yüzgeç, piyanoda Ayhan Yava�, basta
Cüneyt Saka, trombonda Didem Y�lmaz
ile ragtime, swing, blues ve New Orleans
stilini günümüze ta��yor. Konser 28
May�s Cumartesi saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr

� OPERA
� Dido ve Aeneas
Kad�köy Belediyesi Süreyya Operas�,
“Dido ve Aeneas” operas�na ev sahipli�i
yap�yor. �stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvar�’n�n sahneleyece�i 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

� SÖYLE��
� Emre Kongar “�çimizdeki Zalim”
Prof. Dr. Emre Kongar, bir toplumbilimci
duyarl���yla hem bireysel dünyam�zda
hem de toplumsal ya�am�n
derinliklerinde bu kez “zalim”in izini
sürüyor. Psikolojinin ve sosyolojinin
kesi�me noktalar�nda kar��m�za ç�kan
“zulüm” kavram�n�, günümüzün
toplumsal olgular� aç�s�ndan yorumlayan
Kongar, bireysel ve toplumsal
geli�memize yönelik yepyeni bir bak��
aç�s� getiriyor. Kad�köy Belediyesi Sanat
Kütüphanesi’nin davetiyle Caddebostan
Kültür Merkezi’nin konu�u olacak Prof.
Dr. Emre Kongar’�n “�çimizdeki Zalim”
söyle�isi 28 May�s Cumartesi günü saat
15.00’te ba�l�yor. www.ckm.gen.tr

� SERG�
� Hayriye Kuran Resim Sergisi
Hayriye Kuran’�n ki�isel resim sergisi 29
May�s Pazar günü saat 15.00’te Kad�köy
Belediye Ba�kanl��� Giri� Fuayesi’nde
aç�l�yor. Gelemeyenler için ikinci aç�l�� 1
Haziran Çar�amba günü saat 17.00’de
yap�lacak. Sergi 3 Haziran’a kadar
görülebilir. Tel.: 0216 542 50 00 
� 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�ld�. 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 Y�ld�zlar “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��� 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.
Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’ndeki sergi 19
Haziran’a kadar 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.
� 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
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�
Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr

� FOTO�RAF
GÖSTER�S�
Kent, �nsan, Sanat ve
Foto�raf Üzerine
Murat Germen, 31 May�s Sal�
ak�am� PhotoWorld Foto�raf
Merkezi’nin konu�u olacak.
Germen, “Kent, �nsan, Sanat ve
Foto�raf Üzerine” ba�l�kl� söyle�i ve
sunumunda birbirinden daimi olarak
beslenen bu dört kavram üzerinden,
son dönemlerde sergilenen ve halen
yürütmekte oldu�u yeni projeleriyle
onlar�n yola ç�k�� noktalar�n�
tart��acak. Bu keyifli etkinli�e tüm
foto�rafseverler davetli. Etkinli�in
ba�lama saati 19.30.
Tel.: 0216 418 19 76 -
0216 418 01 74

� F�LM
GÖSTER�M�
� Zamansız
Kad�köy Foto�raf Merkezi’nde, 28 May�s
Cumartesi saat 20.00-22.00 aras�nda
genç yönetmen Mert Dikmen’in
“Zamans�z” isimli filmi gösterilecek. �lk
kez izleyiciyle bulu�acak filmin yönetmeni
Dikmen’le gösterim sonras� k�sa film
üzerine bir söyle�i yap�lacak.
Detaylı bilgi için; 0535 744 78 68

� ÇOCUK
� “6. Çocuk Gözüyle Sanat” Sergisi
Özel Alev �lkö�retim Okulu, bu y�l alt�nc�s�
gerçekle�tirilecek “Çocuk Gözüyle
Sanat” sergisiyle, ö�rencilerin okul
bünyesinde yapt�klar� sanatsal etkinlikleri
okul d���na ta��yor. Çocuklara sergi
kültürünü aktarabilmeyi amaçlayan Özel
Alev �lkö�retim Okulu, ö�rencileri
taraf�ndan yarat�lan ve dünyay� onlar�n
gözlerinden yans�tan eserleri tüm
sanatseverlerle payla�acak. Sergi 26
May�s – 2 Haziran aras�nda Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� La Fonten Orman Mahkemesinde
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun Sadri
Al���k Kültür Merkezi i�birli�iyle haz�rlanan
oyunu Yalvaç Ural’�n “La Fonten Orman
Mahkemesinde” adl� eseri, çocuklara
do�a ve hayvan sevgisi a��l�yor. Klasik La
Fonten masallar�n�n yarat�c� bir bak��la
yeniden uyarlamas� olan oyunda ana fikir
olarak, bugünden gerekli önlemler
al�nmad��� takdirde gelecekte dünyam�z�n
ve dolay�s�yla bugünün çocuklar�n�n
ya�ayacaklar� olumsuzluklar gösteriliyor.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle
ücretsiz sahnelenecek oyunu kaç�rmay�n!
28-29 May�s günleri saat 13.00’te
Caddebostan Kültür Merkezi B
Salonu’nda. www.ckm.gen.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
� BELGESEL
� DOCUMENTARIST 2011
DOCUMENTARIST �stanbul Belgesel
Günleri, 31 May�s - 5 Haziran 2011
tarihleri aras�nda belgeselseverlerle
4’üncü kez bulu�maya haz�rlan�yor.
Festivalin bu seneki program�nda
dünyan�n önemli festivallerinden seçilmi�
80’den fazla film yer al�yor.
DOCUMENTARIST’in bu y�lki program�;
Tüketti�imiz Dünya, �nsan Manzaralar�:
Portreler, Uluslararas� Panaroma, Post-
Komünizm Dönemi, Focus Romanya,
Arap Dünyas�ndan, Antropoloji-Belgesel,
Müzik Filmleri temalar� alt�nda yer alan ve
geni� bir yelpazeye uzanan filmleriyle
dikkat çekiyor. Türk belgeselcilerin filmleri
S�YAD Seçkisi ve Türkiye Panaroma
ba�l�klar� alt�nda DOCUMENTARIST
kapsam�nda izleyiciyle bulu�acak. 31

May�s - 5 Haziran 2011 tarihlerinde
gerçekle�ecek festivale dünyan�n dört bir
kö�esinden yönetmen, yap�mc�, festival
temsilcisi, proje sahipleri ve
e�itmenlerden olu�an 40’a yak�n yabanc�
konuk kat�lacak. Gösterim ve etkinlikler,
Akbank Sanat, Frans�z Kültür Merkezi,
Pera Müzesi, Cezayir Salonu,
Sismanoglio Megaro ve Frans�z Anadolu
Ara�t�rmalar� Enstitüsü’nde (IFEA) yer
alacak.  Atölye, sinema dersi ve di�er
yan etkinlikler ücretsiz olup festival
biletleri, MyBilet üzerinden 4 TL’ye
al�nabilir.
http://www.documentarist.org

� SERG�
� Kadıköylü  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 

� KONSER
� Sert Sessizler Genç
Klasikçiler Festivali’nde
Farkl� tarzlar�n sesi Sumru A��ryürüyen ile
çal��malar�n� Fransa’da sürdüren
viyolonselci An�l Eraslan’dan olu�an “Sert
Sessizler”, 3. Uluslararas� Genç
Klasikçiler Festivali kapsam�nda 28 May�s
22.30’da StüdYOYO’da seyirciyle
bulu�uyor. �kili, Do�açlama Sahnesi’ni,
ayn� gece sahneye ç�kacak olan
Türkiye’nin ilk özgür do�açlama grubu
Islak Köpek ile payla�acak. “Sert
Sessizler” konserde Bach’tan, Bulgar
ezgilerine, bestelerden, özgür
do�açlamalara uzanan geni� bir
düzlemde gezinecek. Giri� serbest ancak
0541 969 6001 no.lu telefondan ya da
festival alanlar�ndaki masalardan
rezervasyon yapt�rmak gerekiyor.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB‹

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

Sonbahar Kumpanya

Murat Germen Foto�raf Gösterisi

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

KADIKOY-7:Layout 1  5/26/11  1:39 PM  Page 1



● Semra ÇELEB�

�s tan bul, dün ya n�n en gü zel �e hir le rin den bi -
ri. Bu ka dar gü zel ol ma s� n� sa� la yan sa her -
ke sin or tak la� t� ��, bü yük bir de ni ze ve muh -

te �em bir bo �a za sa hip ol ma s�. An cak �s tan bul -
lu lar, bu de niz den, sa de ce uzak tan ba ka rak ve
va pur la yol cu luk ya par ken ko ku su nu iç le ri ne
çe ke rek ya rar la na bi li yor lar. Ana do lu Ya ka -
s�’nda de ni ze k� y� s� bu lu nan il çe ler se geç mi �e
öz lem le ba k� yor lar Mar ma ra De ni zi’ne. Sa hil -
le rin de uzun plaj la r�n ol du �u, de niz le rin de ra -
hat ça yü zül dü �ü, san dal la ge zin ti ler ya p�l d� ��,
ol tay la ba l�k tu tul du �u ya ni de ni zin bü tün ni -
met le rin den ona za rar ver me den fay da la n�l d� ��
gün le ri öz lü yor lar.

O gün ler çok uzak ta kal d�y sa da, de ni zi -
mi zi tek rar ka zan mak bir ha yal de �il! Ama
ön ce ge lin Mar ma ra De ni zi’nde du rum ne -
dir ona bir ba ka l�m.

■ TROL LE VE A� LA
AV LAN MAK BA LIK

ÇE ��T LE R� N� YOK ED� YOR!
Bir iç de niz olan Mar ma ra De ni zi’nde

ba l�k çe �it li li �i nin azal ma s� n�n en bü yük ne -
de ni trol le av lan mak. Ka ra de niz’de k�s men
uy gu la nan trol le av lan mak Mar ma ra De ni -
zi’nde ya sak! An cak her ya sak ta ol du �u gi -
bi bu ya sa �� da çi� ne yen ler var. Uz man lar,
k� y� �e ri din de ya p� lan trol av c� l� �� n�n ba l�k
yu va la r� na za rar ver di �i ne dik kat çe ki yor.
�s tan bul Üni ver si te si Su Ürün le ri Fa kül te -
si’nden Do çent Dok tor Saa det Ka ra ku lak
“K� y� sal alan da av c� l�k ya p�l d� �� tak dir de
ba l�k la r�n üre me ve bes len me alan la r� na ve
eko sis te me za rar ve ril mi� olur, bu nun ya -
n�n da trol a� la r� n�n se çi ci li �i çok dü �ük ol -
du �un dan kü çük ba l�k la r�n ya ka lan ma s� söz
ko nu su ol du �un dan ba l�k stok la r� n�n azal -
ma s� na et ki yap mak ta d�r.” di yor.

Trol, 3 met re ge ni� li �in de iki ka pak ve
ar ka s�n da 8–10 met re uzun lu �un da bir tor -
ba dan mü te �ek kil bir ter ti bat. De ni zin di bi -
ne otur tu lup çe ki li yor. Ba zen mil ler ce çe ki -
li yor. Çek me s� ra s�n da di bi ta r� yor ve geç ti -
�i yer de ze min de ne var sa top lu yor. Ba l�k la -
r�n üre di �i yu va la r� tah rip edi yor ve bir da ha
or da ba l�k üre ye cek or ta m�n olu� ma s� çok
uzun za man al� yor.

Trol av c� l� ��, Ha zi ran-Tem muz-A�us -
tos ay la r� ha riç y� l�n 9 ay� ka ra dan an az 3
mil aç�k ta ya p� la bi li yor. Ama trol cü ler Ada -
lar’da, Pen dik’te ve Tuz la’da trol le av lan -
ma ya de vam edi yor lar. Bu böl ge ler de ye ti -
�en çi na kop ve te ki ri yok edi yor lar. En çok
ya �a nan ka çak av lan ma tü rü ise k� y� ya ya k�n
trol çek mek. Ce za lar ise ko mik ve cay d� r� c�
de �il. Usul süz av la nan la ra sem bo lik pa ra
ce za la r� ke si li yor. Oy sa 80’li y�l lar da tro lü
ya sak la yan Yu na nis tan’da, sa hil gü ven lik,
trol ya pan la r� ya ka la d� �� za man, tek ne de ki
mü ret te ba t� bo �al t� yor ve aka bin de tek ne yi
ba t� r� yor.

Biz de ise de ne tim me ka niz ma s� n�n ye -
ter siz li �i, k� y� lar da ya sa d� �� trol av c� l� �� n�
sü rek li k� l� yor. De ne tim ek sik li �i nin en bü -

yük ne de ni ise üç ta ra f� de niz ler le çev ri li, bir
bü yük iç de ni ze sa hip ül ke miz de ha la bir
De niz ci lik Ba kan l� ��’n�n bu lun ma ma s�.

■ “MER CAN, US KUM RU
AR TIK MAR MA RA’DA YOK!”
1954 y� l�n dan be ri Cad de bos tan’da fa -

ali yet te olan Türk Ba l�k Adam la r� Ku lü -
bü’nün Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Ne zih Sa -
ru ha no� lu da “Mar ma ra’n�n bir iç de niz ol -
du �u nun unu tul ma ma s� ge rek ti �i ni” söy lü -
yor: “1980’li y�l lar dan iti ba ren Mar ma ra
De ni zi’nde göz le gö rü lür �e kil de ba l�k çe �it -

li li �in de azal ma gö rül mek te dir. Me se la
mer can, us kum ru gi bi Mar ma ra’m� z�n en
göz de ba l�k la r� yok ol mu� tur. A� la ya p� lan
ni za mi av c� l� ��n bir za ra r� n�n ol ma ma s� icap
eder ken, pra tik te tam ter si uy gu lan mak ta d�r.
Lü zu mun dan bü yük a� lar la ya p� lan av c� l�k,
trol, lam ba, elek tro nik sis tem le rin ve av za -
man la ma s� n�n yan l�� ya p�l ma s�, Bo �az lar’�n
had din den bü yük ba l�k ç� tek ne le ri ta ra f�n -
dan ka pa t� la rak ba l�k göç le ri nin ön len me si,
ko ta uy gu lan ma ma s� Mar ma ra De ni zi’miz -
de ki ba l�k mik ta r� n�n ve çe �it li li �i nin azal -
ma s� n�n en önem li se bep le rin den dir. Bu gi -
di �a t�n önü ne ge çe bil mek için ge rek li ka nun
ve ni zam na me le rin sü rat le ye ni le nip, i� ler
ha le ge ti ril me si ve yö ne ti ci ler ta ra f�n dan
har fi yen uy gu lan ma s� ge rek mek te dir. En
önem li si ha len bir Ba l�k ç� l�k Ba kan l� ��’m� -
z�n ol ma ma s� d�r. Mar ma ra de ni zi nin can lan -
ma s� için Mar ma ra’m� z�n bir iç de niz ol du -
�u unu tul ma ma l�, Bo �az lar de vam l� aç�k tu -
tul ma l�, trol le av c� l�k ta ma men ya sak lan ma -
l�, di �er a� lar ve tek ne ler müm kün ol du �un -
ca azal t�l ma l� d�r. En önem li si de niz le ri mi zin
kir le til me si ön len me li, ge rek li ar�t ma sis -
tem le ri çok ça buk �e kil de ku rul ma l� ve ça -
l�� t� r�l ma l� d�r.”

■ “BA LIK YU VA LA RI NI
KUR TA RA LIM, MAR MA RA’YI SU

SPOR LA RI NA AÇA LIM”
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi

Öz türk ise Ana do lu Ya ka s�’nda Mar ma -
ra’ya k� y� s� olan il çe le rin be le di ye ba� kan la -
r�y la bir ara ya ge le rek bu ko nu da bir ad�m
at ma ya ha z�r la n� yor. “Mar ma ra De ni zi’nde
ba l�k kal ma d�.” di yen Ba� kan Öz türk, kay -
g� la r� n� �öy le di le ge ti ri yor: “De niz k� y� la r� -
na ka dar a� at�l ma s�, dip ta ran ma s�, ba l�k
yu va la r� n� son de rer ce olum suz et ki li yor, bu
yu va la r� bo zu yor. Kal d� ki bu alan su spor -
la r� için kul la n�l ma s� ge re ken bir alan. Ol ta
ba l�k ç� l� �� n�n ge li� me si, in san la r�n de ni zi
da ha faz la kul lan ma s�, san dal lar la de ni ze

aç� la bil me si ne ola nak sa� la na bil me si için
Ada lar, Kar tal, Mal te pe ve Ka d� köy üç ge -
nin de ka lan böl ge de a� la, trol le av lan ma n�n
ta ma men ya sak lan ma s� ge re ki yor. Sa de ce
ol ta ba l�k ç� l� �� na izin ve ril me li. Hat ta ola bi -
li yor sa de niz oto büs le ri gi bi h�z l� ula ��m
araç la r� n�n ro ta s� de �i� tir me li. Bu üç gen,
haf ta n�n bel li gün le ri ve ya gü nün bel li sa at -
le ri d� ��n da de niz ula �� m� na ka pa t� la bi lir.
Ör ne �in Cu mar te si ve Pa zar gün le ri hiç bu
böl ge ye gir me sin ler. Haf ta son la r� in san lar
bu ra da sörf yap s�n, yel ken li kul lan s�n… Bi -
li yor su nuz bu spor la r�n gü ven lik için de ya -
p�l ma s� ge re ki yor. Do la y� s�y la de niz oto büs -
le ri nin bu ra dan sü rat le geç me si spor cu lar
aç� s�n dan cid di teh li ke olu� tu ru yor.”

Türk Ba l�k Adam lar Ku lü bü Ba� ka n�
Sa ru ha no� lu da Ba� kan Öz türk ile ay n� fi -
kir de: “Ku lü bü mü zün ger çek le� tir di �i sörf,
kü rek ve yel ken spor la r� n�n sa� l�k l� bir �e -
kil de ya p� la bil me si için bi ze yer gös te ril me -
si ge re ki yor. �u ana ka dar bu spor la r�, çok
teh li ke li bir �e kil de bü yük ge mi le rin, va pur -

la r�n, de niz oto büs le ri nin ara s�n da yap ma ya
ça l�� t�k. �im di ye ka dar bir ka za ol ma ma s�
mu ci ze. Ba� kan Öz türk’ün haf ta n�n bel li
gün le ri ve ya gü nün bel li sa at le rin de gös te ri -
len ala n�n de niz tra fi �i ne ka pa t�l ma s� öne ri -
si çok önem li. Be le di ye ba� kan la r� m�z ve si -
vil top lum ör güt le riy le bir lik te bu nun için
gi ri �im ler de bu lun ma ya ha z� r�z.”

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, Ada lar Be le di ye Ba� ka n� Dr. Mus -
ta fa Far sa ko� lu, Kar tal Be le di ye Ba� ka n�
Op. Dr. Al t� nok Öz, Mal te pe Be le di ye Ba� -
ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin ve si vil top -
lum ör gü tü tem sil ci le riy le bir ara ya ge le rek
Çev re ve Or man Ba kan l� �� ile �s tan bul Va li -
li �i’ne ba� vu ru da bu lu na cak. Ba� kan lar, il çe
k� y� la r� n�n olu� tur du �u üç gen alan da, a� la
ba l�k av la ma n�n ya sak lan ma s�, za ten ya sak
olan trol le av lan ma n�n de ne tim le ri nin s�k -
la� t� r�l ma s� ve haf ta n�n bel li gün le ri bu böl -
ge nin de niz ula �� m� na ka pa t�l ma s� ta lep le ri -
ni ile te cek.
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ir ta n� d� ��m, i� ve ai le ya �a m�n da ki olum suz luk lar
ne de niy le çok s� k�n t� l� gün ler ya �� yor du. Bu na l� m�
çok ile ri de re ce ye ula� m�� t�. A��r a� la ma kriz le ri ge -
çi ri yor, ya �a m� n� den ge için de sür dür me yi ar t�k be -
ce re mi yor du. Bir ar ka da �� ona psi ko lo jik des tek al -

ma s� n� öner mi�.  Psi ko log uzun sü re gö rü� tük ten son ra
“Dep res yo na dü� mü� sün” de mi�. Son ra �ef kat le om zu nu
ok �a y�p “Key fi ni sür” di ye ek le mi� ve dep res yon dan ç� k��
için te da vi yol la r� n� s� ra la m��. Dep res yo nun key fi ni sür me
öne ri si he pi mi ze ko mik gel di, gül dük. Fa kat bi raz da ha dü -
�ü nün ce psi ko la �a hak ver dik. Ne yi dert edi nir se niz ba tak -
l� �a dü� mü� gi bi da ha de ri ni ne da lar s� n�z ve kur tul ma ola -
nak la r� n� zor la� t� r�r s� n�z. En zor, en kar ma ��k me se le yi bi le
key fi ni ç� kar mak ama c�y la ele al�r sa n�z, ke yif li, ne �e li yön le -
ri ni bu lup a��r l� �� n� ha fif le te bi lir si niz. Bi zim Ga zi an tep’te ki
evi miz bir yo ku� tan son ra olu �an düz lük tey di. Kar l�, buz lu
ha va lar da yo ku� ta ka y�p dü �en ler olur du. Dü �en le rin bir
bö lü mü öf key le kal kar, kü für ler eder, ile ri de bir kez da ha
dü �er di. Bir bö lü mü ise dü� tük ten son ra bir kaç kez da ha
kar da yu var la n�r dü� me nin key fi ni sü rer di.

Ya �am ini� li ç� k�� l�, ka zanç l� ka y�p l�, do� ru lu yan l�� l� d�r.
Ben iyi le re se vi nir, kö tü le re üzü lü rüm der se niz ya �a m� n� z�n
bü yük bir bö lü mü üzün tü ler le do lar. Çün kü ilim adam la r� n�n
sap ta ma la r� na gö re se vinç ler h�z l� ge çi yor, üzün tü ler ise
uzun sü ren ya ra lar aç�p de rin iz ler b� ra k� yor mu�. Mut lu luk
iyi yi de kö tü yü de ya �a m�n do �al bir ger çe �i ola rak gör -
mek, her iki si nin de ta d� n� al ma ya ça l�� mak tan kay nak la n�r.
Üc ret li ça l� �an ar ka da� la r� m�n bir bö lü mü ay l�k la r� n� al d�k la -
r� gün ler de en s� k�n t� l� za man la r� n� ya �ar lar. Pa ra y� han gi ih -
ti ya ca ve ya bor ca da �� ta cak la r� n� �a �� r�r lar. Bir bö lüm ar ka -
da� la r�m ise öde me le ri ya par ken en se vinç li za man la r� n�
ge çi rir ler. “Onun hak k� n� ver dim, öbü rü nün bor cu nu tam
öde ye me dim ama bir bö lü mü nü ve rip gön lü nü al d�m, �ü -
kür ler ol sun buz do la b� m�n son tak si di ni de öde dim…” gi bi
se vinç ç�� l�k la r� atar lar. Ki mi öde ye me di �i �ey le rin s� k�n t� s�
için de ki mi de öde ye bil dik le ri nin se vin ci için de ay ba� la r� n�
ge çi rir ler. 

Her kes mut lu lu �u ar� yor, mut lu lu �u en önem li de �er
ola rak gö rü yor fa kat mut lu lu �u ö� ren mek için hiç ça ba sarf
et mi yor lar. Ya �am la r� n� bi linç siz bir bi çim de te sa düf le re
tes lim edi yor lar. Bir ar ka da ��m son y�l lar da ya �� ge re �i ba z�
has ta l�k lar ya �a d�. �ü kür ler ol sun �im di çok iyi ama has ta
ol du �u gün ler on da bir al�� kan l�k b� rak m��. Ka t�l d� �� her top -
lu luk ta uzun uzun has ta l�k lar dan söz edi yor ve gru bun ne -
�e si aza l� yor. Bu lu� ma la r� m�z dan bi rin de has ta l�k lar dan hiç
ko nu� mak is te me di �i mi, san ki ko nu� tu �u muz her has ta l� ��
üze ri me çe ke cek mi� gi bi bir duy gu ta �� d� �� m� söy le dim. Ar -
t�k bu lu� ma la r� m�z da ha ne �e li ge çi yor. Ko nu� tuk la r� m�z bi -
zi ve çev re mi zi çok et ki ler. �yi, gü zel ve ne �e li �ey ler den söz
edi niz. F�k ra lar an la t� n�z, �ar k� lar söy le yi niz, gü zel an� la r�
an�m sa y� n�z, ge le ce �in iyi ola ca �� na ina n� n�z, iyi umut lar ta -
�� y� n�z. Ken di ni zi mut lu his set me se niz bi le mut lu gi bi dav ra -
n� n�z, sü rat le da ha iyi his set me ye ba� lar s� n�z. 

Kurs la r� ma ka t� lan bir ha n� me fen di, “ Bir kaç ay dan be ri
ev de ki te le viz yon la r� aç m� yo ruz. Bir ai le ol ma n�n key fi ni ya -
�a ma ya ba� la d�k; bir bi ri miz le ko nu �u yo ruz, �a ka la �� yo ruz.
Ço cuk lar okul la r� n� ve ar ka da� la r� n� an la t� yor lar, e�im i�in -
den söz edi yor. Ye mek le ri miz da ha lez zet li, ar ka da� l� �� m�z
do yum suz ol du” di yor du. Her kes bir haf ta s� n� ele al�p in ce -
le se bo �a ge çen, ya rar s�z ve yer siz kul la n� lan za man la r� n�
he sa bet se ve hiç ol maz sa bun la r�n ya r� s� n� ai le si ne ay� ra bil -
se ai le ler de ki mut lu luk ve se vinç do ruk la ra ula ��r. Za ma n� -
n� z�n yö ne tim ve de ne ti mi ni eli ni ze al� n�z, s� n�r la r� n� z� be lir le -
yi niz, her is te ye nin za ma n� n� z� i� gal et me si ne en gel olu nuz.
Ken di za ma n� n�z ko nu sun da ise ha sis dav ra n� n�z. Biz bu
dün ya ya za man öl dür mek için de �il, her da ki ka y� ve rim li ve
ya rar l� kul la na bil mek için gel dik. �n san öm rü s� n�r l� d�r ve ge -
çen hiç bir da ki ka y� ye ri ne ye ni den koy mak ola s� de �il dir.

Bun dan ön ce bir kaç ya z�m da Sa nat ç� Me tin �en -
türk’ten söz et mi� tim. Ken di ne olan bü yük gü ve ni ile gör -
mez li �i üze ri ne es pri ler ya par, gör mez li �i ile dal ga ge çer ve
kah ka ha lar atar. Kör lük zor bir �ey dir ama o kör lü �ü ne s� -
��n ma dan, is yan et me den, kör lü �ü bir yük ola rak ta �� ma -
dan gö zü gö ren le rin bi le yap ma ya ce sa ret ede me ye ce �i i� -
le ri ya pa rak onur lu bir ya �am sür dü rü yor. Ken di ni se vi yor.
Her ha lin den bel li; mut lu ve gü zel bir ha yat ya �� yor. Hiç ek -
si �i ol ma yan bir çok in san ta n� r�m. Sü rek li ken di le ri ni ele� ti -
rir ler, ken di le ri ni sev mez ler, kü çü cük olay la r�n ar ka s� na s� �� -
n�r, �ans s�z ve k�s met siz ol duk la r�n dan ya k� n�r lar. Zan ne -
der si niz ki Al lah tüm en gel le ri yal n�z on la r�n önü ne ç� ka r� yor,
her zor luk la yal n�z ca on lar kar �� la �� yor. Ön le ri ne ç� kan her
ola ya ilk ba k�� la r� �üp he ci, en di �e li ve olum suz dur. Böy le ce
olum suz luk la r� üzer le ri ne çe ker, olum suz so nuç lar al�r lar.
Bir in sa n�n ken di ne inan ma dan, gü ven me den, ken di ni sev -
me den ve kar �� la� t� �� olay la ra olum lu bak ma al�� kan l� �� n�
edin me den mut lu ya �a ya bil me si ola s� de �il dir.

Bi zim bu dün ya da ki gö re vi miz, iyi ve mut lu ya �a mak t�r.
Ya �am ise �im di dir, bu an d�r. Geç mi�, ge çip bit mi� tir; ge -
le cek ise meç hul dür. Ki min ne yi gö re ce �i ve ya gö re me ye -
ce �i hiç bel li de �il dir ama �im di va r�z ve ya �� yo ruz. Öy ley -
se bu an�n de �e ri ni bi li niz. �yi, ne �e li, se vinç li, co� ku lu ya -
�a ma n�n yol la r� n� ö� re ni niz. Al lah’�n ver di �i tüm ni met ler de
hak k� n�z ol du �u bi lin ci ne va r� n�z ve on lar dan ya rar la n� n�z.
Zen gin, ve rim li, inanç l�, ya rar l� bir ya �am sür dü rü nüz. Ken -
di ni zi, ha ya t�, tüm in san la r�, tüm can l� la r� ve do �a y� çok se -
vi niz. Dün ya n�n key fi ni sü rü nüz.
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

�stanbul’un Marmara Denizi’ne en uzun sahili bulunan ilçelerinden biri
olmasına ra�men denizden en az faydalanan Kadıköy’de, o uçsuz

bucaksız mavili�e sadece uzaktan bakıyoruz. A�la ve trolle avlanma
sonucu balık çe�itlerinin azaldı�ı Marmara Denizi’nde, deniz

ula�ımının yo�unlu�u ve rotası, su sporlarının yapılmasını da, balık
çe�itlerinin üremesini de neredeyse imkânsız kılıyor.

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün giri�imiyle Adalar, Kartal ve Maltepe Belediye
Ba�kanları, ortak bir kampanya için harekete geçiyor. Marmara Denizi’nde, Kadıköy, Adalar,

Maltepe ve Kartal ilçelerinin kıyılarının birle�ti�i üçgen alanda ula�ım ve avlanma yasa�ını
getiren Koruyucu Üçgen Projesi’nin hayata geçirilmesini isteyen Belediye Ba�kanları konuyla

ilgili �stanbul Valili�i’ne ba�vurmaya hazırlanıyorlar. Proje ile üçgen alanda sadece olta
balıkçılı�ının yapılması, deniz ula�ımının rotasının de�i�tirilmesi, bölgede balık üretiminin

arttırılması ve sörf, kürek, yelken gibi deniz sporlarının yapılması amaçlanıyor.

B�L�YORSUNUZ Adalar
do�al, tarihi ve kentsel sit alan�.
Do�al sit alan�, yaln�zca kara

parças� üzerindeki yerleri de�il,
denizin dibindeki yerleri de

kapsar. Denizin dibinde hem
arkeolojik buluntular hem

de bal�klar�n üreme alanlar�
var. Dolay�s�yla a�la

avlanma bunlara zarar
veriyor. Bunun için biz

daha önce 2001
y�l�nda yasaklama

getirmi�tik. �imdi de
Koruma ve Kontrol

Genel Müdürlü�ü’ne,
K�nal�ada ile Kad�köy, Sedefadas�’yla
Kartal aras�nda ve Adalar çevresinde

mekanik g�rg�rlarla ve trolle bal�k
av�n�n yasaklanmas� için

gerekçeleriyle birlikte bir dosya
sunduk. Büyük bir ihtimalle bu av

sezonunda Merkez Av Komisyonu,

bu alanlarda mekanik
g�rg�rlarla avlanmaya
k�s�tlama getirecek.

Böylece buradaki deniz
canl�lar�n�n korunmas�,

olta bal�kç�l���n�n
yayg�nla�mas�, göçmen
bal�klar�n da büyümesi

sa�lanm�� olacak.
Ba�kan Öztürk’ün

haftan�n belli günlerinde
özellikle de haftasonlar�

bu bölgenin deniz
ula��m�na kapat�lmas�

önerisini de çok anlaml�
buluyoruz. Özellikle

yelken sporunun te�vik edilmesi
gerekti�ini dü�ünüyoruz. Maltepe,
Kartal, Kad�köy Belediyelerimizle

birlikte Büyük�ehir Belediyesi ile güç
birli�i yaparak, sivil toplum

örgütleriyle de elele vererek bu denizi
halk�m�za kazand�raca��z.”

Adalar Belediye Başkanı Farsakoğlu:
“Denizimiz de sit alanı olmalı”
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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

Kad�köy-Adalar-Kartal Deniz Üçgenine Avlanma Yasa�� Gelsin!
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“KADIKÖY Belediye Ba�kan�
Öztürk’ün dü�üncesi çok önemli.

Kutluyorum. Adalar, Kartal, Maltepe
ve Kad�köy üçgeninde kalan
alanda, bal�klar�n kurtar�lmas�,

denizin temizlenmesi ve su
sporlar�na aç�lmas� için her türlü

deste�e haz�r�z. Bizim de bir Yelken
Kulübü’müz var. Geçen y�l küçük
ama etkileyici müsabakalar yapt�k.
Denizimizin mavi bayrakl�, bol bal�k
çe�idine sahip bir deniz olmas� için

giri�imlerimiz devam edecek.”

Maltepe Belediye Başkanı Zengin:
“Denizimiz mavi bayraklı olsun”

“KARTAL-Kad�köy-Adalar üçgeninde kalan bölgenin büyük deniz
araçlar�na kapat�lmas� fikrini çok anlaml� buluyorum ve destekliyorum. Bu

bölge bal�klar�n üreme yerleri. Ancak maalesef yasak olmas�na ra�men trolle
avlanman�n önüne geçilemedi�inden buralardaki bal�k yuvalar� yok ediliyor.
Bu nedenle büyük a�larla yap�lan avlanmaya kesinlikle kar��y�z. Büyük�ehir

Yasas�, k�y�lar� kontrol yetkisini yerel yönetimlere veriyor ancak bu yeterli
de�il. Denizlerin kontrolü de yerel yönetimlere verilmeli. Bu alt�n üçgende

kalan bölge su sporlar� için çok elveri�li. Örne�in Dragos k�y�lar� kuzey
rüzgârlar�n� en iyi alan yerdir, burada rüzgâr hiç kesilmez bunun için de

yelken sporu için en uygun yerdir. Buraya da �DO �skelesi yap�lmak istendi
ancak biz buna �iddetle kar�� ç�kt�k. Buras� su sporlar�n�n merkezi olabilir.” 

Kartal Belediye Başkanı Öz: “Denizin
kontrolü de yerel yönetimlere verilmeli”

TBK
Ba�kanı

Nezih
Saruhano�lu
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Merhaba Sevgili okurlar..
TANRININ BO�AZA

HED�YES�....MUHTE�EM
ERGUVAN A�AÇLARI....

Biliyorsunuz Erguvan
mevsimindeyiz... �stanbul bo�az�n�n

simgesi olan Erguvanlar en güzel
hallerini sergiliyorlar bu mevsim..

Ama ömürleri çok da uzun de�il.. En
fazla bir ay bilemedin bir buçuk ay
içinde a�açlar çiçeklerini dökerek

yapraklanmaya ba�l�yorlar..
Enteresan bir a�aç Erguvanlar

dallar� görünmez çiçekten. Bütün
a�aç tepeden t�rna�a çiçe�e

bezenir.. Daha sonra yapraklanmaya
ba�lar...Geçen gün Beylerbeyi'nden

Bo�az yoluna vurdum kendimi..
Çiçekler bozulmadan görelim diye

Bo�az�n her yerini sarm��
durumdalar ama en çok da Anadolu
yakas�nda Beylerbeyi, Çengelköy,

Vaniköy, Körfez ve Pa�abahçe
semtlerinde daha bir görkemlidirler.
Pembeye boyanm�� adeta bo�az�n

Anadolu yakas�... A�açlar�n alt�
pembeye kesmi�.. Geçerken

ezmemek için epey çaba sarfettim..
Ancak Rumeli hisar�ndaki erguvanlar�

Kandilli'den izlemek ayr� bir
görsellik.. Hisarlar�n o görkemli yap�s�
ve A�iyan'�n binbir ye�ilinin aras�nda
pembe erguvanlar... Eskiden Suna

ablan�n yeri diye küçük bir restaurant
vard� Kandilli iskelesine  inerken...
Hatta rak�y� gizli gizli verirdi gelen
konuklar�na.. ��te Erguvan zaman�

gidilir o küçük restaurantta hem
yemek yenir  hem de kar��daki o

muhte�em manzara izlenirdi... Evet
Küçüksu'ya do�ru devam ediyorum

yava� yava�...
G�DEL�M GÖKSUYA B�R 
LEM� AB EYLEYEL�M...

Tabi bu çok eskilerde kalm��... Alemi
Ab eylemek.. Yani  �emsiyeli �apkal�

han�mefendilerin sandal sefalar�...

Günümüzde her �ey o kadar de�i�ti
ki... Ne o süslü sandallar var, ne de
�apkal� han�mlar.... Göksu deresinin

üstünde küçük küçük bal�k
lokantalar� aç�lm��, hepsi de derenin
üstüne ah�ap iskele uzatm��lar veya

lokantan�n önüne tekne ba�lay�p
masalarla donatm��lar... T�kl�m t�kl�m

insanlar...Günlük taze bal�k ne
ç�kt�ysa bol salata fazla çe�it yok
ama doyurucu porsiyonlar ve çok
uygun fiyatlar... Göksu deresinin

denize dökülen k�sm�nda Derea�z�
.... Tarihi Küçüksu köprüsünün
Beykoz taraf�ndan girip dere

boyunca yol üzerinde içerilere do�ru
ilerlerken yeni  aç�lm�� �irin yerler

gözüme çarp�yor... Hüseyin Kaptan�n
yeri en eski olan�.. Dededen kalma
eski bir yal� ... Dereye do�ru mor

salk�mlarla bezeli bir bahçe
uzan�yor.. Yeniden düzenledikleri
bina ve bahçede hizmet veren bir
aile i�letmesi. Eskiden tekne turu

yapt�r�rd� kaptan. �imdilerde yerle�ik
düzene geçmi� durumda ..Tekneyi

de dereye ba�lam��
restaurant�na katm�� yani... Bir

de butik otel haz�rl���nda.. Hay�rl�
olsun diyelim... Yolunuz dü�erse
buraya mutlaka u�ray�n derim..
Dönü�e geçti�imde Bo�az�n en
eski semtlerinden biri olan tarihi
Çengelköy'de mola veriyorum...

V�LLA BOSPHORUS
ÇENGELKÖY...

Bir �ubesi de Beylerbeyi'nde
olan V�LLA BASPHORUS darac�k

sokaklardan inerek deniz
kenar�na var�lan , tarihi
ç�nar�n hemen yan�nda,

küçük bir koyda....
Hemen ö�reniyorum ki
y�llar evvel Kandilli'deki

Suna ablan�n �efleri
birle�erek bu mekanlar�

i�letiyorlar.. Yine i�in
çekirdekten yeti�enleri

i�i ele alm�� yani..Ba�ar�
kaç�n�lmaz.... Bo�az

köprüsünün renk
cümbü�ünü en iyi gören

noktada olan mekan, büyüleyici
manzaras�yla, dingin huzurlu bir

koyda, denize s�f�r bir konumda...
Kapal� mekan�n haricinde 250 ki�ilik
bahçe alan�yla da dikkat çeken bir
yer... Otopark sorunu yok. Dekoru
belli ki çok usta ve zevkli bir elden

ç�km��... Kendinizi �ehrin göbe�inde,
�ehirden uzak bir kasabada

hissedebilece�iniz bir yer...  Bana
kal�rsa bir kere giden hep

gidiyordur.... Ben büyülendim

diyebilirim.. Bal�k üzerine kurulu
mutfakta, dileyene et yemekleri de

mevcut... Zengin bir ot ve deniz
ürünleri meze çe�itlerinin yan�nda
günlük bal�k ve kabuklular da en

leziz �ekilde sunuluyor... Meslekleri
ya�am biçemleri haline gelmi�

personel , en iddial� �ekilde hizmet
üretiyorlar. Özel organizasyonlara da

cevap verebilen mekan, bu tür
organizasyonlarda grup indirimi de

uyguluyor. 
V�LLA BOSPHORUS

BEYLERBEY�...
Beylerbeyi iskelesine inen dar
yollar bitip iskele meydan�na

indi�inizde..Bir taraf� tarihi camii
ve Beylerbeyi hamam�...Di�er

tarafta iskele... Bu harika küçük
meydan�ndan Üsküdar taraf�na

yürüyü� yolundan giderken
sa�da muhte�em bir kap� dikkat
çekiyor..Tarihi bir yal�n�n bahçe
kap�s�....Kap�dan girdi�inizde

harika bir yal�.. Alt kat� yeniden
�ekillendirilip günümüze

muhte�em uyumuyla Villa
Bosphorus ....1999 y�l�ndan beri

burada hizmet veren bal�k
restaurant� belki de dünyan�n en

güzel noktas�nda bulunuyor...
Rüya gibi bir manzara

büyüleniyorsunuz adeta....
Avrupa yakas�ndan gelen

konuklar�n� özel tekneleriyle
al�yorlar. Ayn� hizmet Çengelköy
�ubesinde de mevcut.. Hizmet
süper kalite... Titiz personel sizi

bahçe kap�s�ndan al�p sanki yal�ya
misafir gelmi�siniz gibi

ilgileniyorlar.... Tüm personel
deneyimli... Güleryüzleriyle sizleri

adeta ��mart�yorlar... Kendinizi çok
özel hissediyorsunuz... Manzaran�n
en büyülüsü, deniz ürünlerinin en
güzeli, mezelerin en bol çe�idi ve
lezzetlisi, eh içece�inizi kendiniz

seçiniz... Hemen hemen tüm
markalar mevcut.... Öyle bir haz

ald�m ki can�m buradan ba�ka yere
gitmek istemedi.... Fiyatlar  m�

dediniz... Böyle bir yere göre bence
makul.... Bence yemek ve mekan

seçiminde serbestsiniz... Ama
mutlaka ve mutlaka Erguvanlar

bitmeden görmenizi tavsiye ederim...
Lezzetli haftalar... Haydi bo�az

zaman�....
Villa Bosphorus Beylerbeyi �skele

Cad. no.18 Tel..0216 318 68 10
Villa Bosphorus Çengelköy

0216 422 80 80
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Belli bir ya�tan sonra m� sorgulan�r,
ki�iye mi ba�l�d�r, ya�anm��l�klardan m�
edinilir ya�am sorgusu. Oldum denilen

zaman�n gelmemesine bir isyan�n
uzant�s� m�d�r yoksa. Herkesin hayat�n

bir yerinde yapt��� bu sorgunun
yo�unla�t��� zamanlar ve bu zamanlar�
aç��a ç�karan katalizörler ki�iye göre

farkl�l�klar bar�nd�r�yor olsa gerek.
Kimine i�siz dönemde gelen, kimine bir

dilenciye para verirken, kimine bir
cenazede, kimine hiç dü�ünemedi�i

fikirlerin sat�r aralar�nda bir
duraksamada. Olgunluk denilen �ey bu

sorgular�n ac� verdi�i, anlam�n art�k
aranmad��� ve hayat�n �a��rt�c�l���n�n

kalmad��� kötü bir zaman m�d�r asl�nda.
Hayatta yolunda kendi gölgemizi

arad���m�z dönemlerde bu ayr���n bitti�i
ve gölgesizli�imizi sorgulamad���m�z
zamanlar m�d�r olgunluk. Öngörülen
gelece�in verdi�i ac�y� da eklenince

hayat damar�n�n gerçekten koptu�u ve
sadece içgüdüsel zamanlara aç�lan
geminin sadece tayfas� olmak kolay

de�ildir elbette. “Dedikleri do�ru hayat
adil de�il özellikle senin için sana

sunulacak tek teselli, bütün bu ac�lar�n
ve yaln�zl���n ortas�nda yarataca��n
�eylerin, senin ümitsizli�inden ve

üstündeki gaddarl�ktan çok daha uzun
ya�ayacak olmas�.” Milyarlarca

ya�am�n anlam buldu�u dünyan�n
anlaml� olmas� gerekti�ine inanmaya
çal��an bir benli�in f�s�lt�s�. Öngörüleri

ve önyarg�lar� törpüleme çabas�.
Ya�am�n içinde kendimizi nerede

görürüz. Kaç ad�m hesaplay�p kaç
milim ilerleriz bilinmez. �lerler miyiz

gerçekten, öyle oldu�unu mu san�r�z. 

Bütün bunlar ya�am sorgusuna
birer hafif yakla��m elbette. Bu

sorgulamalar hayat içinde ne kadar
varsa sanatta da daha

fazlas�n�n olmas�
kaç�n�lmazd�r elbette. Bir

resmin renginde, bir
�ark�n�n nakarat�nda, bir

mimari eserin kudretinde,
sahne tozunda veya di�er

sanat dallar�n� kendine
araç edip harmanlay�p

sunan sinemada.
Sinema sanat�

ba�lang�c�ndan itibaren
gerçekli�e ne kadar yak�n

olmas� gerekti�i
konusunda tart��malara
konu olmu�tur. Kimisi sadece gerçek
hayattan, kimisi de hayal dünyas�ndan

beslenmesi gerekti�ini savunsa da
art�k ayr�m yava� yava� ortadan

kalkm��, ama tecimsel sineman�n hala

en çok kurgusal, gerçek zaman�n çok
uza��ndan geçen filmlerden beslendi�i
bir gerçek. Yönelimin sebebinin gerçek

hayattan uzakla�mak olmas� ayr� bir
ironi bar�nd�r�r m� bilinmez ama

televizyon olsun, tiyatro olsun ya da
yap�lan herhangi bir etkinlik olsun
yap�lanlar�n gerçek hayattan insan�

kaç�rabilirli�i ölçüsünde üreticisine para
ve �öhret kazand�rmas� ilginç. �nsanlar�
hayatlar�ndan uzakla�t�rarak kazan�lan

hayat. Ço�u zaman minimalist
sinemac�lar�n yakalamaya çal��t���

hayata yak�nl�k, hayat�n içinden gelen
kimisi büyük, ço�unun küçük hayatlar�
sadece ülkemizde de�il dünyada da

sinemalar� h�ncah�nç dolduran bir sanat
olay� olmuyor ço�u zaman. Zaten

kaçmak istedi�ini bir daha göstermek,
üstelik ço�u zaman fazla hareketin ve
diyalogun olmad��� bu eserler her ne
kadar anlatacak �eyleri olsa da yeteri
kadar be�eni toplayamam��t�r hiçbir

zaman. A��r kamera hareketleri, k�sa
diyaloglar ve uzun planlar festival
izleyicileri d���nda pek alk��lanmaz
olup, yurtd���nda büyük ödül alan

filmler dahi bu ba��ms�z hareket eden
sinemac� toplulu�a ilginin artmas�n�

sa�lam��t�r hiçbir zaman. Bu tür
ba��ms�z diyebilece�imiz sinema pek

çok devasa yönetmen yeti�tirmi�,
sadece ticari sinemaya gönül vermi�

izleyicinin bile takdirini kazanacak
duyarl�l�k ve yarat�c�l�kta eserler

verilmi�tir. Kendi ad�ma izledi�im her
türlü aksiyon ve adrenalin artt�ran o

kadar filmin, Bela Tarr ustam�z�n
‘Karhozat’ adl� eserinin yaratt���

heyecan�n yan�na bile yakla�amamas�
aç�klanabilir bir durum de�il biliyorum.
�nsanlar�n sabr� ve bu filmlerden de en
az bir Batman veya Titanic’ten al�nan

kadar zevk al�nabilece�inin alt�n�
çizmek istiyorum. Cümlelerimdeki

vurgu al�nan �eylerin payla��m�

üzerinedir. Yasujiro Ozu, Hsiao-hsien
Hou,Yoji Yamada,Kitano gibi uzak
do�ulu ustalar� Roy Anderson, Aki

KAurismaki gibi kuzeyli ustalar� Reha
Erdem, Semih Kaplano�lu gibi bizden
olup bize uzak olanlar� yak�nla�t�rmak
adlar�n� bir kez daha gururla yazmak. 

Sadece bu ülkelerde yok tabiî ki bu
yönetmenler. Zor �artlarda kendi sade

ve ba��ms�z yap�mlar�n� yapmaya
çal��an ve bu i�te oldukça ba�ar�l�
ki�iler Amerikada da çok. Bunlar�n

aras�ndan sivrilenlerin ba��nda babas�
‘Baba-Godfather’ filmlerinin yönetmeni

Francis Ford Coppola olan Sofia
Coppola. Kariyerine ‘Virgin Suicides’
filmiyle oyunculuktan sonra ba�layan

Sofia, as�l ç�k���n� dev aktör Bill Murray
için özel olarak yazd��� ‘Lost in

Translation’ filmiyle dünya çap�nda
tan�nd�. Film kusursuz yönetimi ve
senaryosuyla içinde Murray olmas�

art�s�yla ar�ivimde özel bir yere sahiptir.
Uzak do�uda reklam çekimine giden

bir Hollywood star�n�n oradaki
ileti�imsizli�i ve orada kald��� otelde

tan��t��� bir genç k�zla ya�ad���
duygusal ileti�im üzerine oldukça
kusursuz bir eserle bizi b�rakt�ktan

sonra. Tarihteki en ünlü kad�nlardan
Marie Antoinette’in hayat�n� anlatt���

daha süslü bir yap�mla kar��m�za ç�kt�.
Fakat kendi ad�ma beklentim

yükseltince hiç de ho� kar��layamad�m
filmi. Filmin tek art�s� �u anda en iyi

komedyenlerden biri oldu�unu
dü�ündü�üm, yine Murray gibi kendi

tarz� olan komedyen Jason
Schwartzman. (farkl� komedi dizisi

Bored to Death herkese tavsiyemdir)  .
Marie Antoinette’ten 4 y�l sonra çekti�i
Somewhere-Ba�ka Bir Yerde ile özüne
dönü� yap�p ba��ms�z sulara aç�l�yor.

‘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.’ Yine bir
Hollywood y�ld�z�n�n ba��ndan geçenleri
anlatan film sade anlat�m�, az diyalog

geçmesi sebebiyle  heycan,a�k ve
macera beklentileri olan izleyici için

tatminkar olmayacakt�r. ‘Bir
Konu�abilse-Lost in Translation’ kadar
etkileyici olmasa da sab�rl� izleyici için

finaliyle bu kez vurucu olmay�
ba�arabiliyor. Her �eyi olan adam�n

yaln�zl��� ba�ar�l� bir �ekilde anlat�l�yor.
Stephen Dorff’a fazla i� dü�mese de
oldukça ba�ar�l� ve küçük y�ld�z Elle

Fanning’in rol çalmas�na olanak
tan�m�yor sade oyunuyla. Daha önce

Greenberg, Whatever Works, Milk, The
Game,Zodiac  ve American Gangster

gibi büyük projelerde de çal��m��
görüntü yönetmeni  Harris Savides

ba�ar�l� çal��mas�yla övgüyü hak
ediyor. Filmi di�er ba��ms�z

yap�mlardan veya daha sade ve

minimal eserlerden ay�ran farkta
birazda Hollywood’dan geliyor. Her

türlü ba��ms�z yap�mda yer alan kli�e
burada yok. Minimal filmlerin genel

itibar�yla ald��� küçük insanlar�n, sosyal
aç�lardan a�a�� tabakadaki insanlar�n
günlük ya�amlar� veya bu ya�amdan
kurtulmak için çabalarken yitirdikleri
üzerine bir eser de�il tam tersine üst
tabakadan bir insan�n ya�ad��� ya�am

s�k�nt�s�n� seyirciye aktar�yor. Bu
durumuyla da hat�rda kal�nabilir oluyor.

Samimi anlat�m� ve s�cakl��� özellikle
Fanning’in varl���yla daha da artt�yor.
Bu ba�ar�s�ndan dolay� Venedik film
festivalinden ödülle dönen film ba�ta
bahsetti�im hayat sorgusu üzerine de
okumalar� olan, üst seviye bir yap�m. 

Bir Transformers filminden alaca��
zevkle filmleri s�n�fland�ran bünyeler

uzak dursun. Gerisi izlesin.

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

Erguvanlar alt�nda yemek keyfi...
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uri Bil ge Cey lan’�n, k� sa fil mi da hil ol mak
üze re, ye di fil min den ödül al ma ya n� yok.
Ka t�l d� �� fes ti val ler den eli bo� dön me yen
Cey lan’�n �s tan bul Film Fes ti va li, Si yad

Türk Si ne ma s� Ödül le ri, An tal ya Al t�n Por ta kal
Film Fes ti va li, An ka ra Film Fes ti va li, Ber lin Film
Fes ti va li, Chi ca go Ulus la ra ra s� Film Fes ti va li,
Bue nos Ai res Ulus la ra ra s� Film Fes ti va li, Bey rut
Film Fes ti va li, Tri es te Film Fes ti va li, Me xi co City
Film Fes ti va li, Ja pon ya Skip City Ulus la ra ra s� Di -
ji tal Si ne ma Fes ti va li’nden tu tun da As ya Pa si fik
Be yaz Per de Ödül le ri’ne ka dar bir çok ödü lü var.
Cey lan; Uzak do �u’dan Ame ri ka’ya, dün ya n�n
dört bir ta ra f�n dan al d� �� ödül ler le ade ta ko lek si -
yon ya p� yor!

Can nes Film Fes ti va li’nden 2003 y� l�n da
‘Uzak’ fil miy le ‘Bü yük Jü ri Ödü lü’, 2006’da ‘�k -
lim ler’ ile ‘FIP RES CI’ ödü lü, ‘Üç May mun’la 2008
‘En �yi Yö net men’ ödü lü bu lu nan ve 2009’da fes -
ti val jü ri sin de yer alan Nu ri Bil ge Cey lan; bu y�l
64'ün cü Ulus la ra ra s� Can nes Film Fes ti va li’nde
de ‘Bir Za man lar Ana do lu’da’ fil miy le ‘Jü ri Bü yük
Ödü lü’nü, Eric ve Luc Dar den ne kar de� le rin "Le
ga min au vélo" fil miy le pay la� t�. 

‘Bir Za man lar Ana do lu’da’n�n ya p�m c� l� �� n�
Zey nep Öz ba tur Ata kan üst le nir ken, gö rün tü yö -
net men li �i ni Gök han Tir ya ki yap t�. Fil min se nar -
yo su Er can Ke sal, Nu ri Bil ge Cey lan ve Eb ru
Cey lan’a ait. Ba� rol le ri pay la �an Y�l maz Er do �an,
Ta ner Bir sel, Mu am mer Uzu ner, Ah met Müm taz
Tay lan; bir dok tor ve bir sav c� n�n on iki sa at lik
ge ri lim li hi kâ ye si ni be yaz per de de can lan d� r� yor -
lar. �ki sa at otuz be� da ki ka sü ren film  özel lik le
Fran s�z ba s� n�n dan öv gü ler al d�. Hat ta ‘Bir Za -
man lar Ana do lu’da’y� ‘ba� ya p�t’ ola rak ni te len di -
ren ele� tir men ler var. Aley hin de de çok söz söy -
le nen Cey lan’�n son fil mi, dün ya si ne ma gün de -
mi ni bir sü re da ha me� gul ede cek gi bi gö rü nü -
yor.

Top lam yir mi fil min de �er len di ril di �i 64. Can -
nes Film Fes ti va li’nin jü ri he ye tin de Ro bert De
Ni ro, Ju de Law ve Uma Thur man gi bi ün lü isim -
ler de yer al d�. Bu y�l fes ti va lin en önem li ödü lü
olan ‘Al t�n Pal mi ye’yi ka za nan isim Tre e of Li fe’
fil miy le Ter ren ce Ma lick. ‘En �yi Yö net men Ödü -
lü’nün sa hi bi ise ‘Dri ve’ fil mi ile Ni co las Win ding
Refn ol du. Fes ti val de ‘En �yi Er kek Oyun cu’ ‘Ar -
tist’ fil min de ki per for man s�y la Je an Du jar din olur -
ken, ‘En �yi Ka d�n Oyun cu’ ödü lü ne Lars Von Tri -
er'in ‘Me lanc ho li a’ fil min de ki ro lü ile Holl ywo -
od’un ün lü y�l d� z� Kirs ten Dunst lâ y�k gö rül dü.

Can nes Ulus la ra ra s� Film Fes ti va li 1946’dan
be ri ya p� lan ve po pü la ri te, efekt, gi �e gi bi kay g� -
la r� bir ya na b� ra k�p ta ma men fil min sa nat sal de -
�e ri üze ri ne ödül sa hip le ri ni be lir le yen, kök lü ve
ala n�n da çok önem li bir fes ti val. Üs te lik Nu ri Bil -
ge Cey lan Can nes’da ödül al ma s� n�n te sa düf ve -
ya tek se fer lik bir ba �a r� ol ma d� �� n� de fa lar ca ka -
n�t la d�, bu y�l ki ödü lüy le de ar t�k si ne ma dün ya -
s�n da ki ye ri ni iyi ce say g�n la� t� r�p sa� lam la� t�r d�.
Cey lan’�n, bu ba �a r� s� n�, yurt d� ��n da önem li ödül -
ler alan ba z� Türk sa nat ç� la r�n ak si ne ül ke si ni ka -
ra la ya rak yap ma ma s�, onun i�i ni bi raz da ha zor -
la� t�r d� ��n dan iki kat de �er li k� l� yor. Üç May mun
fil miy le ka t�l d� �� 61. Can nes Film Fes ti va li’nde
ödü lü nü al�r ken “Bu ödü lü bi ri si ne ada mak is ti -
yo rum: Tut kuy la sev di �im, yal n�z ve gü zel ül ke -
me” di yen Cey lan, bu y�l ödü lü nü yi ne "Çok mut -
lu yum. Türk Si ne ma s� için bü yük ba �a r�" di ye rek
ül ke siy le pay la� t�. 

Yö net men bu tav r�y la, bir sa nat ç� n�n ye te ne �i
var sa hiç bir �e yin im kân s�z ol ma d� �� n�; ya ran ma
po li ti ka s�y la ken di ül ke si ni des tek li des tek siz ka -
ra la ma dan, sa mi mi yet le, dos do� ru i�i ni iyi ya pa -
rak da ba �a r� l� olu na bi le ce �i ni her ke se gös ter mi�
ol du. De mek ki top lu mu nu, ya ni ken di ni a�a �� la -
ma dan da dün ya dan ‘afe rin’ al� na bi li yor!

As l ı  AY HAN

N

‘Cannes’
Ceylan’ı Sevdi

ENGELL�LER�N E��T�M HAKLARI
Yüksekö�retim kurumlar� taraf�ndan bir

rektör yard�mc�s� sorumlulu�unda, ö�retim
elemanlar� ve ilgili daire ba�kanl�klar�

temsilcilerinden olu�an, özürlü
ö�rencilerin akademik, araç-gereç, idari,

fiziksel, bar�nma, sosyal ve benzeri
alanlarla ilgili ihtiyaçlar�n� tespit etmek ve
bu ihtiyaçlar�n kar��lanmas� için yap�lmas�

gerekenleri belirleyip, yap�lacak
çal��malar� planlamak, uygulamak,
geli�tirmek ve yap�lan çal��malar�n
sonuçlar�n� de�erlendirmek üzere,

mediko-sosyal sa�l�k, kültür ve spor i�leri
daire ba�kanl���na ba�l� özürlü ö�renci

birimleri olu�turulur.
Braille alfabesiyle yaz�lm�� ortaö�retim
ders kitaplar� görme engelliler aksam

sanat ve bas�mevi matbaas�nda bas�l�p
ihtiyaç sahiplerine talep halinde

ula�t�r�lmaktad�r. ��itme engellilere okul
öncesi, ilkö�retim ve ortaö�retim

düzeyinde gündüzlü ve yat�l� olarak e�itim
hizmeti verilmektedir, i�itme engelli
ö�renciler meslek liselerine s�navs�z

yerle�ebilir. Üniversite s�nav� s�ras�nda
ortopedik ve görme özrü bulunanlar için

uygun düzenlenmi� s�nav mekanlar�
haz�rlan�r, görme özürlüler ve az görenler

için 30 dakikal�k ek s�nav süresi verilir,
s�nav sorular�n� okuyacak ve söylenecek

yan�tlar� yazacak uygun e�itimde ve
düzgün diksiyonlu "Yard�mc� refakatçi"
e�li�inde s�nava girme imkan� tan�n�r.

Özürlü bar�nd�ran yurtlarda özürlüler için
tuvalet, binan�n kat durumuna göre özürlü

rampas� veya asansör bulunmas�

zorunludur. (Özel Ö�renci Yurtlar�
Yönetmeli�i m.6)

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim
Kurulu Karar� ile Kredi ve Yurtlar

Kurumu taraf�ndan uygulanan harç
ve ö�renim kredisi tahsisinde
yüzde 40 ve üzerinde özürlü

oldu�unu belgeleyenlere öncelik
tan�makta ve harç kredisinin geri

ödenmesinde yönetim kurulu karar� ile
yüzde 50 indirim yap�lmaktad�r.

Daha Detayl� bilgi almak için a�a��daki
kurumlarla ileti�ime geçebilirsiniz.
T.C. Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi

Ba�kanl���
Adres: T.C. Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi

Ba�kanl��� Necatibey Caddesi. No:49
K�z�lay/Ankara

Tel:0 (312) 229 55 11 / Fax: 0 (312) 229
83 11 

E-Posta: bilgiedinme@ozida.gov.tr 
�stanbul �l Milli E�itim Müdürlü�ü

Tel.: (212) 455 04 00-99 
Fax: 0 212 528 10 54

E-posta: ozelkalem34eb.gov.tr,
istanbulmem@meb.gov.tr 
http://istanbul.meb.gov.tr

Adres: Ankara Cad. No: 2 Ça�alo�lu
Fatih / �STANBUL

Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü
Tel.: +90 (216) 346 25 42 ,  

+90 (216) 346 26 57,
+90 (216) 346 99 79

E-posta: kadikoy34@meb.gov.tr
Adres: Bahariye Cad. Kuzu Kestane Sok.

No: 3 Kad�köy / �stanbul
Adres: Ankara Cad. no: Ç:

Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü
Bahariye Cad. Kuzu Kestane Sok.

No: 3 Kad�köy/�stanbul
Tel: +90 (216) 346 25 42   

+90 (216) 346 26 57   
+90 (216) 346 99 79

E-posta: kadikoy34@meb.gov.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Her y�l 10-16 Ma y�s haf ta s� ‘En gel li Haf ta s�’ ola rak
çe �it li et kin lik ler kap sa m�n da kut la n� yor. En gel li le -
rin ya �a d� ��, sos yal, psi ko lo jik, fi zik sel ve eko no mik
so run lar ma sa ya ya t� r� l� yor ama çö züm nok ta s�n da...
“Siz de bir gün en gel li ola bi lir si niz. O yüz den göz le -
ri ni zi ve ku la �� n� z� bi ze ka pat ma y�n. Se si mi ze ses
ve rin. Bi zi gör mez den gel me yin” di ye rek, ‘içi ni dö -
ken’ fi zik sel en gel li Ad nan Mus ta fa Öz söz’ün se si ni
Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da n�� ma ve Da ya n�� ma
Mer ke zi ile Fen �� le ri Mü dür lü �ü duy du ve Öz -
söz’ün ya �a d� �� so ru na çö züm üret ti. En gel li Da n�� -
ma ve Da ya n�� ma Mer ke zi’nin ver di �i bil gi üze ri ne
ha re ke te ge çen Fen �� le ri Mü dür lü �ü, fi zik sel en gel -
li olan Öz söz’ün evi ne  gi ri� ve ç� k�� ta zor luk ya �a -
ma ma s� ad� na ya �a d� �� apart ma n�n ön ta ra f� na, bah -
çe du va r� n�n ya n�n dan d�� kal d� r� ma uza nan saç tan
bir ram pa yap t�. En gel li Mer ke zi’ne ya �a d� �� so ru nu
an lat t� �� n� ve çö züm için he men ha re ke te ge çil di �i ni
söy le yen Ad nan Mus ta fa Öz söz, “Evi me gi ri� ve ç� -
k�� lar da ina n�l maz de re ce de zor luk ya �a d� �� m� En -
gel li Mer ke zi’ne ilet tim. So ru nu an lat ma m�n üze rin -
den bir haf ta geç tik ten son ra  Fen �� le ri’nden yet ki li -
ler ge lip, in ce le me yap t� lar. Bir ay içe ri sin de de ram -
pa ya p�l d�. �lk ram pa y� üç y�l ön ce yap t� lar. Fa kat

yet ki li ler dik ol du �u nu, kul lan mak ta zor luk ya �a ya -
ca �� m� be lirt ti ler. Ben de yar d�m ala rak kul la na bi le -
ce �i mi söy le dim. Ama dik ol du �u için kul la na ma -
d�m. Ram pa da so run ya �a d� �� m� söy le mem üze ri ne
yet ki li ler ge çen y�l ge lip, ram pa y� ye ni den dü zen le -
di ler” di ye ko nu� tu. Öz söz, “�im di çok ra ha t�m. Ha -
ya t�m çok ko lay la� t�. Ra hat l�k la evi me gi rip ve ç� k� -
yo rum. Sos yal ha yat tan kop ma d�m. Be ni ha pis ol -
mak tan kur tar d� lar” yo ru mu nu yap t�. Kom �u la r� n�n
ram pa ya kar �� ç�k t� �� n�n al t� n� çi zen Ad nan Öz söz,
“Kar �� gel di ler. Fa kat yet ki li ler ka bul et me le ri için
çok u� ra� t�. Ve ri len ça ba so nun da ka bul et ti ler. Alt
kom �um ‘evim de �er kay be di yor” di ye bir söz söy -
le di” de di. 

■ ‘HER K� �� B�R EN GEL L� ADA YI’
“Da mar t� ka n�k l� �� var d�. Fa kat ki mi bo yun dan

ki mi bel den di ye ne ka dar yan l�� te� hi� yü zün den ba -
cak la r� m� kay bet tim. Ha ta lar yü zün den �u an bu du -
rum da y�m” di ye rek için de bu lun du �u du ru ma dik kat
çe ken Öz söz, söz le ri ne �u bil gi le ri ek le di: “Her ki �i
bir en gel li ada y�. Ben de bir za man lar en gel li ola bi -
le ce �i mi bil mi yor dum. Ama üç bu çuk y�l d�r en gel li -
yim. O yüz den kom �u la r� ma da her gün so kak ta kar -
�� la� t� ��m ki �i le re de ses le ni yo rum. Siz de her da ki -
ka her an en gel li ola bi lir si niz. En gel li le re kar �� ta v�r
al�r ken, bu nu da dü �ü nün di yo rum. �n san lar ba �� na

bir �ey gel me den an la ya maz lar bi zim ya �a d�k la r� m� -
z�. O yüz den ca n� gö nül den du yar l� ol ma la r� n� is ti yo -
rum.”

■ ‘MAN ZA RA MI BOZ DU NUZ’
Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dür Yar d�m c� -

s� Mi ne Ka ra bu lut ise, Ad nan Öz söz'den ram pa ya -
p�l ma s�y la il gi li ba� vu ru nun 3 y�l ön ce gel di �i ni
an�m sa ta rak, ''En gel li Da n�� ma ve Da ya n�� ma Mer -
ke zi ko nu yu bi ze ilet ti. Ye rin de in ce le me yap t�k. Ze -
min kat ta otu ru yor. Tek gi ri� ve mer di ven le ri çok
dik.  Por ta tif bir ram pa is te di. Bu nun tek nik ola rak
im kan s�z ol du �u nu be lirt tik. Yar d�m la ç� ka bi le ce �i -
ni, ev de ha pis ol mak is te me di �i ni söy le di. �s te di �i
için biz de ram pa y� yap t�k. 

Fa kat dik ol du �u için kul la na ma d�. Bu so ru nun
çö zü mü için tek rar bi ze ba� vur du. Biz de bir y�l ön -
ce sa han l� ��n dan ba� la nan saç tan bir ram pa ya p�p
bah çe du va r� n�n ya n�n dan d�� kal d� r� ma ç� kar d�k” di -
ye ko nu� tu. Ola y�n ba� lan g� c�n da da ya p�m a�a ma -
s�n da da apart man sa kin le ri nin du ru ma hep tep ki li
ol du �u na de �i nen Mü dür Yar d�m c� s� Mi ne Ka ra bu -
lut,  “Kom�ulardan ‘Man za ra m� boz du nuz. Çö pü mü -
zü ne re ye ko ya ca ��z’ gi bi söy lem ler le kar �� la� t�k.
Hat ta en gel le mek için çöp te ne ke le ri ni ram pa n�n ç� -
k� �� na koy du lar. Kom �u la r� na çok uzun bir u� ra�
ver dik.”bil gi sini ver di.
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Kadıköy
Belediyesi'nin evine
rampa yaptı�ı engelli

Adnan Mustafa Özsöz,
‘Evimin de�eri dü�tü.

Manzaramı bozdu’ gibi
nedenlerle rampaya tepki

gösteren kom�ularına, “Ben
de bir zamanlar engelli

de�ildim. Ama �u an engelliyim.
Siz de her an engelli

olabilirsiniz” diye seslendi.

● Tolga KARAGÖZ

Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha ne si dü zen -
le di �i bir or ga ni zas yon la ga ze te ci-ya zar Ece
Te mel ku ran'� a��r la d�. Ka d� köy lü ler, 21 Ma -

y�s Cu mar te si gü nü ger çek le� ti ri len söy le �i ve im za
gü nü ne yo �un il gi gös ter di. Ya k�n za man da ya y�n -
la nan “�kin ci Ya r� s�” ki ta b� n�n gör dü �ü il gi se be biy -
le okur la r�y la s�k s�k bir ara ya ge len Te mel ku ran'�n
CKM'de ki et kin li �i soh bet ha va s�n da geç ti. Te mel -
ku ran, ''Tür ki ye’de Ca hit S�t k�’dan be ri ikin ci ba har
35 ya� ve son ra s� d�r. Ben ar t�k ikin ci ya r� ya gir dim

ve her fa ni gi bi ben de bi rin ci ya r� dan ders al d� �� m�
zan ne di yo rum. Da ha da fe na s�, bu ders le rin i�e ya -
ra ya ca �� na da ir bir ümi dim var. Ha yat de nen �e yin
her in san la ye ni den ba� la ma s� ne bü yük saç ma l�k!''
di ye rek, in sa n�n geç mi� te ki ha ta la r�n dan pay ç� kart -
ma s� ge rek ti �i nin al t� n� çiz di. Tür ki ye si ya si du ru -
mu nu da bu �e kil de ir de le ye rek, mev cut du rum hak -
k�n da kes kin ele� ti ri ler de bu lu nan Ece Te mel ku ran,

özel lik le son za man lar da ül ke nin gün de mi ne otu ran
YGS skan da l� hak k�n da genç li �in tep ki si ni, ken di
nes li ne na za ran da ha ha re ket li bul du �u nu ve ge le -
cek aç� s�n dan genç lik ten ümit len di �i ni vur gu la d�. 

■ ''SA M� M� YET MO DA OL DU,
CE HA LET ME� RU LA� TI''

Te mel ku ran, ka d� na yö ne lik �id de tin her ge -
çen gün art t� �� na dik kat çe ke rek, ''Bu ül ke de ka -
d�n la ra kar �� aç� lan bir sa va� var'' yo ru mu nu yap -
t�. Ay r� ca son za man lar da gün de mi me� gul eden
san sür ko nu su hak k�n da da bi rey le rin in ter net
öz gür lü �ü nün elin den al�n d� �� n� dü �ün dü �ü nü
vur gu la yan Te mel ku ran, ''Özel lik le se çim dö -
nem le rin de te le viz yon ek ran la r� n� kap la yan 'pro -
fes yo nel mu hab bet çi ler' bir den ga ze te ci ya p�l d�.
Bu ki �i le rin her ge çen gün fark l� bir uz man s� fa -
t�y la kit le le re bir ola y� aç�k l� yor. Bu gi di �at sa� -
l�k l� de �il'' di ye ko nu� tu. Ko nu� ma s� n�, genç ka -
ri ka tü rist Umut Sa r� ka ya’n�n ''Sa mi mi yet mo da
ol du �un dan be ri, ce ha let me� ru la� t�'' sö züy le ta -
mam la yan Ece Te mel ku ran, da ha son ra ki tap la -
r� n� im za la d�.

■ TE MEL KU RAN HAK KIN DA
Ga ze te ci li �e 1993 y� l�n da Cum hu ri yet ga ze -

te sin de ba� la yan Ece Te mel ku ran, yurt için de ve
yurt d� ��n da çe �it li der gi ler de ya z� lar ya y�m la d�.
“A� r�’n�n De rin li �i”, “Muz Ses le ri” ki tap la r�y la,
K� y� dan ad l� ye ni te le viz yon prog ra m�y la, Ha ber
Türk ga ze te sin de ki kö �e siy le ad�n dan söz et ti ren
Te mel ku ran, ha re ket ha lin dey ken den ge si ni bu -
lan, üret ken isim ler den bi ri si.

Ulus la ra s� Li ons 118-Y �s tan bul Ana do lu
Ya ka s� Yö ne tim Çev re si nin or ga ni ze sin de,
Su adi ye Sa hil Li ons Ku lü bü ta ra f�n dan va -

tan ve bay rak için �e hit ve ga zi olan kah ra man ve
ai le le ri için 13 Ma y�s Cu ma gü nü Tür ki ye Mu ha -
rip Ga zi ler Der ne �i �s tan bul Sir ke ci �u be si’nde
118-Y Li ons Ko ro su özel bir kon ser dü zen len di.
Kon se re 300’den faz la �e hit ve ga zi ai le le riy le bir -
lik te ka t�l d�. Yü rek le rin bir lik te at t� �� et kin lik te
ko nu �an �e hit ve Ga zi Ai le le ri ne Des tek Ko mi te -
si Ba� ka n� Ln.Fi sun Bel li san ga zi le re ses le ne rek,
“�� te siz kah ra man lar, va ta n� m�z için her �e yi ni zi

gö zü nü zü bir an bi le k�rp ma dan fe da eden ler si niz.
Biz ler siz le rin sa ye sin de bay ra �� m�z al t�n da öz gür
ola rak ya �a ya bi li yor sak, bir yü ce gö rev ola rak �e -
hit le ri mi zi bir de fa da ha ana rak Al lah’tan rah met
di li yor, ge ri de b� rak t�k la r� na yal n�z l�k his set tir me -
mek is ti yor ve siz ga zi le ri miz önün de say g� ile e�i -
li yo ruz” de di. Da ha son ra �ef Ale at tin Pak soy yö -
ne ti min de ki Li ons Ko ro su, bir bi rin den gü zel eser -
le riy le sa lo nu co� tur du. Kon ser so nun da Tür ki ye
Mu ha rip Ga zi ler Der nek Ba� ka n�. Kd. Al bay Ah -
met Ken di gel yap t� �� ko nu� ma da et kin li �i dü zen -
le yen le re te �ek kür et ti.

BU y�l 6.'s� düzenlenen "Dünya Horon Günü"nde
dünyan�n çe�itli bölgelerinde ayn� gün, ayn� saatte
binlerce ki�i ayn� anda horona durdu. Kutlamalar�n

�stanbul'daki adresi ise Selamiçe�me Özgürlük
Park�'yd�. 15 May�s Pazar günü bir araya gelen horon
sevdal�lar�, ''Özgürlük ve A�k için el ele verip'' horon

teptiler. Dünyada 10 ülkede, Türkiye’de 28 noktada ayn�
saatte düzenlenen etkinlik kapsam�nda ilk olarak Milli

E�itim Vakf� �lkö�retim Okulu ö�rencileri k�sa bir horon
gösterisi yapt�. Ard�ndan sahneye ç�karak bir konu�ma

yapan organizasyon sorumlusu Tahsin Ocakl�, ''Bir
araya geli� nedenimiz asl�nda bizim Kaz�m Koyuncu ile
ya�ad���m�z sevgi ba��... Bu etkinlik bir anma etkinli�i

de�ildir. Belki bize y�llarca �ark�lar söyledi, sevdik. �imdi
belki biraz da biz onun istedi�ini yapm�� gibi oluyoruz.
Horon Günü asl�nda Kaz�m Koyuncu’nun planlad��� bir
etkinlikti. Sevenleri ve arkada�lar� olarak bunu yapmaya

ve ya�atmaya devam ediyoruz’ dedi. Kaz�m
Koyuncu’nun hayattayken birlikte çal��t��� müzisyen
arkada�lar�n�n çald��� ‘Hayde’ �ark�s� e�li�inde el ele

tutu�an çok say�da ki�i hep birlikte horon tepti.

TÜRK amatör denizcili�inin duayeni Sadun
ve e�i Oda Boro ile dünyay� yelkenle dola�an

di�er amatör denizciler için Kad�köy
Belediyesi’nin de deste�i al�narak yap�lan

“Sadun-Oda Boro ve Amatör Denizciler An�t�”n�n
aç�l��� 28 May�s 2011 Cumartesi günü saat

11.00’da Münir Nurettin Selçuk Caddesi Kalam��
Marina’n�n giri�inde törenle gerçekle�tirilecek.
Sadun Boro’nun da kat�lmas� beklenen törene
Kad�köy Belediyesi Ba�kan� Av. Selami Öztürk,

Amatör denizciler ad�na Necati Zincirk�ran’�n yan�
s�ra denizcilik camias�n�n önde gelen isimlerinin

de kat�lmas� bekleniyor. 

Sadun-Oda Boro ve
Amatör Denizciler

Anıtı açılıyor

Gazeteci-yazar Ece Temelkuran:

“Türkiye’de kadınlara karşı
açılan bir savaş var”

Kadıköy Belediyesi’nin konu�u olan Temelkuran, ülke gündemindeki olayları,
kendine has üslubu ile yorumladı.

GAZiLER iÇiN KONSER

Öz gür lük ve a�k için
horona durdular!
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● Mustafa SÜRMEL�

Yapan yapm�� y�llar önce, sunmu�
insan�m�z�n hizmetine; gezip, görüp,

ö�rensinler diye. Dar�ca’da bulunan Faruk
Yalç�n Hayvanlar Âlemi ve Botanik

Bahçesi’nde dünyan�n e�siz zenginliklerini bir
çat� alt�nda görmek çok kolay. Öyle bir çat� ki,

binlerce metrekare alanda yüzlerce hayvan
türü ve bitki türü ya��yor. Dar�ca Faruk Yalç�n

Hayvanlar Âlemi ve Botanik Bahçesi Genel
Müdürü Arif Sankur’dan Hayvanat ve Botanik
Bahçesi’nin önümüzdeki günlerde 40 dönüm

daha geni�leyece�ini ö�rendi�imizi belirtelim.
Havas� temiz, ye�ili bol, sahil kenti Dar�ca’da
yeti�kinlerin yan� s�ra çocuklar için de önemli

bir e�itim kompleksi havas�na bürünmü�
Faruk Yalç�n Hayvanlar Âlemi ve Botanik
Bahçesi. Bildi�iniz ya da dü�ündü�ünüz

hayvanat bahçesi kavram�n� silin at�n
kafan�zdan. Buras� hayvanat bahçesinin de
ötesinde, türü tükenmeye yüz tutan hayvan

dostlar�m�z için adeta bir s���nak. Ya
bitkilerimiz? Onlar için de öyle. Dünyada ve

Türkiye’de nesli tükenmeye yüz tutmu�
hayvan ve bitkilerimiz için Dar�ca Faruk

Yalç�n Hayvanlar Âlemi ve Botanik
Bahçesi’nin yöneticisi, veterineri, botanikçisi,

bak�c�s� seferber olmu�. Faruk Yalç�n
Hayvanlar Âlemi ve Botanik Bahçesi; uluslar

aras�, ulusal, yerel, sivil toplum örgütü baz�nda
çok yönlü ili�ki a��yla bir
çal��mayla do�al ya�am�n

korunmas� için kollar� s�vam��,
projeler hayata geçirmi�.

Gelece�i emanet edece�imiz
çocuklar�m�z�n çevre konusunda

bilinçlenmesi için e�itim
çal��malar� da tam h�z�yla

sürüyor.
■ HAYVANAT BAHÇELER�

M�SYON ÜSTLEN�YOR
Dar�ca Faruk Yalç�n

Hayvanlar Alemi ve Botanik
Bahçesi Genel Müdürü Arif

Sankur muhte�em donan�m� ve
i�ine olan ba�l�l���yla Hayvanat ve Botanik
Bahçesi ile ilgili bilgiler verirken, çevreye

ili�kin önemli mesajlar� da aralara ili�tirmeyi
ihmal etmiyor. Onun verdi�i bilgiler �����nda

bilmedi�imiz pek çok �eyi ö�reniyoruz.
Hayvanat bahçeleri do�an�n korunmas�

anlam�nda ex-situ (d��arda) koruma yöntemi
ile enderle�en ve endemik türleri korunmak ve
soylar�n�n devam�n� sa�lamak gibi önemli bir

görev üstleniyor. Günümüzde hayvanat
bahçeleri; birbirleriyle, hayvanat bahçelerinde

do�mu�, büyümü� hayvanlar� de�i� toku�
ediyorlar. Do�al ortam�ndan al�nm��

hayvanlar� alm�yorlar. Zaten do�al ortam�ndan
ayr�lm�� hayvanlar�n hayvanat bahçelerinde
ya�amalar� da zor bir olas�l�k. Ekosistemin

bozuldu�u, kaçak avc�l���n artt���, türlerin yok
olmaya ba�lad��� günümüzde hayvanat
bahçeleri kaybolmaya yüz tutan türlerin
yeti�tirilmesini, bak�m�n�, korumas�n�

sa�layarak do�a dostu bir tav�r sergiliyor.
Dar�ca Hayvanat Bahçesi; Türkiye’deki

hayvanat bahçeleri aras�nda, en fazla say�da
türü bar�nd�r�yor. Bünyesindeki 200’e yak�n

türden 136’s� enderle�en türler s�n�f�nda
yeral�yor. Bunlar�n 40’� ise k�rm�z� listede
olup, yok olmak üzereler.  Anadolu’daki

enderle�en türlerden 14’ü Dar�ca’daki
Hayvanat Bahçesi’nde görülebiliyor. Dar�ca

Faruk Yalç�n Park�, Türkiye’de yaban hayvan
hastanesi olan tek hayvanat bahçesi. Ayr�ca,

Çevre ve Orman Bakanl��� taraf�ndan
Marmara Bölgesi Yaban Hayvanlar� Kurtarma

Merkezi olarak da yetkilendirilmi�. Ayn�
zamanda 15 y�ld�r Avrupa Hayvanat Bahçeleri

ve Akvaryumlar Birli�i (EAZA) üyesi.
Ülkemizde EAZA’ya tam üye olan tek
hayvanat bahçesi. Geli�meler; Dünya
literatürü, EAZA, ve Dünya Hayvanat

Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli�i (WAZA) ve
Amerika Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar

Birli�i (AZA)
kaynaklar�ndan s�k� takip

ediliyor.
■ ENDERLE�EN 13
TÜR DARICA’DA 

Dünyada 105 hayvan
türü yüksek risk alt�nda.

Bengal kaplan�, Mor ba�l�
amazon, Cüce su samuru,
Kral sülün, Aldabra dev

kaplumba�a, Dev su
kaplumba�as�, Kara
kaplumba�as�, F�rat
kaplumba�as�, Ye�il

tavusku�u, Gri telli turna, Büyük orman
kartal�, �ah kartal, Elliot Sülününden olu�an

13 türü Dar�ca’da görebilirsiniz. Nesli
tükenmekte olan daha ba�ka türler de var

Dar�ca’da. Ayr�ca Anadolu’nun enderle�en 75
türünden 13’ü parkta mevcut. Bunlar;

Kelaynak, Telli turna, Kurt, K�z�l Tilki,
Anadolu va�a��, F�rat kaplumba�as�, Alageyik,
Boz ay�, Küçük akbaba, Küçük orman kartal�,

Kaya kartal�, Kara akbaba, Boz kaz. 

■

BOTAN�K
BAHÇES� DE VAR

80 dönümlük alanda,
Nisan 2010 tarihinden itibaren yeniden yap�lan

düzenlemelerle hayvan bar�naklar�n�n %35
inde hayvanlar�n yazl�k ve k��l�k alanlar�

büyütüldü. Hayvanlar�n ihtiyaçlar� ve hijyen
kriterlerine göre düzenlemeler yap�ld�.

Hayvanlar�n sosyal ihtiyaçlar�na yönelik,
besinsel ve davran��sal zenginle�tirme

programlar� geli�tirildi. Türlerin birlikte
ya�ayabilecekleri ortak bar�nma alanlar� da yer

yer olu�turuldu. Parkta bitki türleri de
unutulmam��. 250’yi a�k�n bitki türünü de

görebilirsiniz. Bunlar�n 170 kadar�
odunsu/a�açs� tür. %70’ten fazlas� ise egzotik.
Dar�ca’da ayn� zamanda hem hayvanlar� hem
de bitkileri görmek mümkün. Yeni bitki türü
koleksiyonlar� ile türlerin say�s� artt�r�lacak.

Bitki türlerinin bak�m�, sa�l��� ve ço�alt�lmas�
çal��malar�na Kad�köy Belediyesi destek
veriyor. Dar�ca ve Kocaeli Büyük�ehir

Belediyesi de destekçi kurumlar aras�nda.
Dar�ca Faruk Yalç�n Hayvanlar Alemi ve

Botanik Bahçesi, yerinde (in-situ) koruma ile
ilgili Kocaeli ilinde uygulanan projede aktif
kat�l�mc�. Do�a ve çevre koruma konusunda

ve enderle�en türler konusunda Milli E�itim
Bakanl��� ile i� birli�i yaparak, ö�rencilere

yönelik e�itim ve bilinçlendirme çal��malar�
gerçekle�tiriyor. Çevreci kurulu�, dernek ve
vak�flarla da dirsek temas�nda. Anadolu’daki
bitki türlerinin, Avrupa k�tas� türlerinin %75’i

kadar oldu�u yönünde tahmini bir bilgiyi
veriyor Genel Müdür Arif Sankur. Türkiye’nin
dünyada bulunan endemik türlerin %25’ini tek

ba��na bar�nd�rd��� bilgisi etkileyici geliyor.
Anadolu floras�n�n yakla��k 12.000 türünün

üçte birini endemik türler olu�turuyor.
Anadolu’da 4.000 civar�ndaki endemik bitki

türlerinin neredeyse tamam�n�n tehlikede
olmas� ise üzüyor. 

■ GEL�RLER DO�AYA HARCANIYOR
De�i�ik türlerin kendilerine özgü

tüketmesi gereken yiyecekler etinden, bal���na,
hububat�ndan meyve ve sebzesine peynirden

bal�na reçeline kadar geni� bir mönü
gerektiriyor. Tüm hayvanlar�n g�da ihtiyaçlar�

ise ayl�k yakla��k 123 bin TL’yi buluyor.
Gider büyük ama kurulu�un amac� kardan

ziyade do�aya nas�l faydal� olunur için çaba
sarfetmek. Ku� Cenneti Çevre Güzelle�tirme

ve E�itim Vakf� Ziraat Bankas� Dar�ca �ubesi
39 000 1000 784 13711455 5004 IBAN nolu
TL hesab�na yap�lan ba���lar bir nebze olsun
hayvanat ve botanik bahçesindeki hayvan ve
bitki dostlar�m�z�n ihtiyaçlar�na ilaç olmu�.
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Havalar ısındı…
Masmavi gökyüzü,

teninizi ok�arcasına hafif
hafif esen rüzgâr… Bu

defa herhalde �stanbul’a
yaz geldi dedirten
cinsten bir mayıs

havası… Evde durmak
ne mümkün, hele hafta

sonuysa. Günübirlik
gezinti için �stanbul’da
alternatif çok. Ancak

canınız Bo�az turu de�il
de, oldu ya bir safari ya

da bir Amazon turu
çektiyse ne olacak? �lle

de Serengeti, ille de
Ngorongoro diye

tutturdunuz diyelim.
Üzülmeyin! Çaresi var.

Hem de Kadıköy’e
aracınızla sadece

30-40 dakika mesafede
Darıca’da. Serengeti de
orada Ngorongoro da,

Amazon’un bitki
çe�idini aratmayacak

derecede zengin botanik
bahçesi de…

Hafta sonu hem safari hem de Amazon keyfi ya�ad�k desek yeridir…

Dar�ca hayvanat bahçesiDar�ca hayvanat bahçesiDar�ca hayvanat bahçesiDar�ca hayvanat bahçesiDar�ca hayvanat bahçesiDar�ca hayvanat bahçesi

“Evet, ke�ke hayvanat bahçeleri hiç
olmasayd�. Ama ke�ke insano�lu da

bu h�zda tüketmeseydi, ke�ke hayvan
ve bitki türlerinin do�al ortamlar�n�,
kendi ihtiyaçlar� do�rultusunda bu
�iddette tahrip etmeseydi. Ancak

günümüz ç�lg�n tüketiminin, ça�da�
ya�aman�n geldi�i nokta maalesef bu.
K�z�lmas� veya kar�� olunmas� gereken

tek �eyin kendimiz oldu�unu
anlamal�y�z. Kavrayamad���m�z,

ayaklar�m�z� yere basmad���m�z ve
buna kar�� bir �eyler üretemedi�imiz
sürece, bizleri ve çocuklar�m�z� daha

zorlu devirler bekliyor. Hayvanat
bahçelerinin var olma sebebi

günümüzde türlerin soylar�n� koruma
alt�na almak, genetik olarak bu soylar�n

bak�m�n� ve ço�almas�n� sa�lamak.
Sirk mant���, lunapark mant���, keza
yetersiz ko�ullardaki hayvan gösteri
merkezleri ile ayn� kefeye koymamak
laz�m. Onlar kar ederken, dünyada

hayvanat ve botanik
bahçeler/arboretumlar büyük giderleri
nedeniyle kar edemezler. E�er bir gün
biz kar edersek kimse merak etmesin
biz o fazlay� do�a koruma projelerine

aktar�r�z. Arzumuz, ziyaretçilerimizin ve
sponsorlar�m�z�n deste�i ile bu
seviyeye gelebilmektir. Bizim

park�m�zla ilgili ayr�ca belirtmek
istedi�im bir husus da, 20 y�la

yakla�an bir sürede kar etmemesine,
hatta senede ortalama 500.000 TL.’lik

bir ilave kayna�� sermaye olarak
almas�na ra�men, kurucumuz Faruk
Yalç�n’�, sahip oldu�u bu vizyonunu,

hayalini uygulamaya koymas� ve bunu
uzun y�llar sürdürmesi nedeniyle

be�eni ve gurur ile rahmetle an�yorum.
Büyük bir mali yük. Ancak türlerin

korunmas�, çocuklar�n do�a koruma ile
bilgilendirilmesi, bilimsel ara�t�rmalar

için do�al bir merkez olmas� ve
yerinde koruma projelerindeki varl��� ile
bo� zamanlarda bilgilendirme yan�nda
ho� vakit geçirilecek bir mekân olmas�,
buras�n�n sahiplerine ve çal��anlar�na

en büyük arma�and�r.”

Darıca Faruk Yalçın
Hayvanlar Alemi ve

Botanik Bahçesi Genel
Müdürü Arif Sankur

ÜCRET VE G�R�� SAATLER�
Haftanın her günü 09.00-19.00 arası

açık
18 ya� ve üstü 15 TL.

5-17 ya� 10 TL.
0-4 ya� ücretsiz.
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KADIKÖY Flo ren ce Nigh tin ga le Has -
ta ne si Ye ni do �an Yo �un Ba k�m Üni te si;
yo �un ba k�m ya ta ��,  yo �un ba k�m uz ma n�
ve  uz man ço cuk dok tor la r�,so rum lu hem -
�i re, an ne sü tü da n�� man la r� ve  ye ni do �an
hem �i re le ri  ile hiz met ve ri yor.Ye ni do �an
Yo �un Ba k�m Üni te si'nde 3 t�b bi dü zey de
hiz met ve ril di �i ni be lir ten   Ne ona to lo -
ji Uz ma n� Doç. Dr. Fü sun Okan  ye ni do �an
üni te le ri nin ça l�� ma sis tem le ri ni �öy le an la -
t� yor: Bi rin ci dü zey de, sa� l�k l� ye ni do �an
be bek ler iz le ni yor. Bu ra da te mel il ke miz
an ne ya n�n da iz le nen be bek le rin do �um
son ra s� ya �a ma sa� l�k la geç me si nin sa� -
lan ma s�, an ne ve ebe veyn ba �� n�n ku rul -
ma s� ve an ne sü tü em zir me nin sa� lan ma -
s�. Her gün bir uz man he kim ve ye ni do �an
hem �i re si an ney le bir lik te be be �i iz li yor.
�kin ci dü zey de, t�b bi des te �e ih ti ya c� olan,
an ne ya n�n da iz len me si ne en gel olan bir
sa� l�k du ru mu olan be bek ler iz le ni yor. Bu
dü zey de ki be bek le rin iz le ni mi nin ye ni do -
�an uz ma n� bir he kim ta ra f�n dan ya p�l -
ma s� ge re ki yor, o ne den le de ikin ci dü -
zey iz le nim de ki tüm be bek le rin so rum -
lu lu �u nu ben üst le ni yo rum. Üçün cü
dü zey de ise, ge nel lik le tam an la m�y la
t�b bi ba k�m ve ya yo �un ba k�m ih ti ya c�
olan pre ma tü re be bek ler iz le ni yor.  Na -
di ren de ol sa pre ma tü re do� ma yan an -
cak ba� ka ne den ler le yo �un ba k�m
des te �i ne ih ti ya c� olan be bek ler de yi -
ne yo �un ba k�m üni te si ne al� na bi li yor.
Yo �un ba k�m da ki be bek le rin ba k� m�n -
dan da yi ne ben so rum lu olu yo rum.

Do �um s� ra s� da vü cut tar t� s� 2 bin
500 gra m�n al t�n da olan 'dü �ük do �um
a��r l�k l�', ge be lik ya �� 37 haf ta dan kü -
çük ler ise 'pre ma tü re' ola rak ta n�m la n� -
yor.  Gü nü müz de ye ni do �an ba k�m
ola nak la r� n� ge li� me si ne de niy le pre ma tü re
do �an be bek le rin ço �u ya �a t� la bi li yor ken,
Doç. Dr. Fü sun Okan 23-25 haf ta ara s� n�
'Gri Böl ge' ola rak ta n�m l� yor. “T�p dün ya s�
etik an lam da, en dü �ük ya �am a��r l� �� ne -
dir ve han gi nok ta da en yük sek des te �i
ver me miz ge re ki yor? An lam l� ya �a m� sa� -
la yan en dü �ük  ge be lik haf ta s� ne dir? so -
ru la r� n�n ya n� t� n� tar t� �� yor” di yor. Bi lim ve
tek no lo ji iler le dik çe, ya �am la ba� da �an
ge be lik haf ta s� n�n gi de rek a�a �� çe kil di �i ni,
10-20 y�l ön ce ya �am s� n� r� 28 haf ta iken,
gü nü müz de 23 haf ta ya ka dar dü� tü �ü nü
an la tan Dr. Okan,1 kg üs tü be bek ler de ya -
�am ora n�n çok yük sel di �i ni ve ha yat la r� n�n
çok an lam l� ol du �u nu vur gu lu yor.Yo �un
ba k�m üni te le rin de k�s mi ola rak an ne kar n�
or ta m� ya ra t�l d� �� n� ya ni bir an lam da an ne
kar n� tak li di ya p�l d� �� n� söy le yen Dr. Okan,
an ne kar n� n� na s�l tak lit et tik le ri ni de �öy le
an la t� yor:

“Ön ce lik le be bek le ri çok yo �un iz le -
ye cek si niz, an ne kar n�n da bes len di �i gi bi
bes le ye cek si niz, vü cut �s� s� n�, s� v� den ge si -
ni sa� la ya cak s� n�z, en fek si yon dan ko ru ya -
cak s� n�z;  hem de en ra hat ede ce �i ko �ul -
la r� ha z�r la ya cak s� n�z. Bu or ta m� ya rat mak
için ön ce lik le çok has sas elek tro nik alet ler
kul lan ma n�z ge re ki yor. Has ta ne miz de, be -

bek le ri mi zi vü cut �s� la r� n� den ge le yen en üst
dü zey de tek no lo jiy le do na t�l m�� kü vöz ler de
tu tu yo ruz. Bu kü vöz ler de �s� y� nem or ta m� -
n�,ok si je nin kon san tras yo nu nu sa y� sal ola -
rak iz le ye bi li yo ruz, be bek le ri tar ta bi li yo ruz.
Kalp at�m sa y� s� n�, kan ba s�n c� n�, kan ok si -
jen de �e ri ni, so lu num sa y� la r� n� de vam -
l� iz le ye bi li yo ruz. Öte yan dan be bek le ri ���k -
tan, gü rül tü den sa k�n ma m�z, iç den ge le ri ni
boz ma mak ge re ki yor. Kü çük pre ma tü re le -
ri ilk gün ler de d� �a r� dan ge len olu muz ola -
bi le cek ani ses, ���k gi bi  uya r� lar dan müm -
kün ol du �u ka dar ko ru mak için dü zen le di -
�i miz özel bir oda m�z var.”

An ne kar n� tak lit edi lir ken en ya p�l ma -
yan �e yin ne ol du �u nu so rul du �un da “Ne
ya z� ki a� r� dan ko ru ya m� yo ruz ha la...Sa de -
ce a� r� y� en aza in dir me ye ça l� �� yo ruz” di -
yor ve an la t� yor “Yap t� �� m�z i� lem le rin bir
k�s m� a� r� ve ri yor on la ra .. Se rum ta k� yor -
su nuz, ba zen so lu num ma ki ne si ne ba� l� -
yor su nuz; bun lar an ne kar n�n da ol ma yan

ol ma yan i� lem ler do la y� s�y la be be �e a� r�
ve ri yor. Öte yan dan be be �i mu aye ne et -
mek zo run da s� n�z; do kun mak bi le be bek te
stres ya ra ta bi lir.Ama bu i� lem le ri de yap -
mak zo run da s� n�z. Bu i� lem ler bel li pro to -
kol ler le ya p� l� yor; a� r� ke si ci ler kul la n� l� yor,
ba z� gi ri �im ler s� ra la n� yor, müm kün olan gi -
ri �im ler bi rik ti ri le rek ay n� an da ya p� l� yor.
Be bek bi raz sta bi li ze ol duk tan son ra ten sel
kon tak sa� la mak için an ney le te mas ba� -
la t� l� yor. An ney le te ma s�n be bek üs tün de
a� r� ke si ci ve ra hat la t� c� et ki si ol du �u nu
vur gu la yan Dr.Okan , “Bu i� le me kan gu ru
ba k� m� di yo ruz. Gün de 3 ke re an ney le te -
ma s� n� sa� l� yo ruz, da ha son ra ba ba da da -
hil olu yor” di yor.

Pre ma tü re ler ya p� la cak her tür lü gi ri -
�im den tek ye ni do �an uz ma n� ola rak
Dr.Okan so rum lu. Kri tik pre ma tü re be bek -
le rin ya �a ma �an s� n�n art ma s�, do �um
son ra s� ya ra t� lan or ta ma ba� l� ol du �u gi bi
bu or ta m�n mü kem mel ol ma s� da tek ba �� -
na ye ter li de �il. Ge be lik te an ne nin al d� ��

des tek ten do �u mun uy gun �art lar da ya p�l -
ma s� na, be be �e ilk an da ya p� lan mü da ha -
le nin do� ru lu �u na ka dar pek çok fak tö re
ba� l�. Do �ar do� maz ve ri len des te �in çok
önem li ol du �u na dik kat çe ken Dr. Okan,
“Biz o dö ne me 'al t�n sa at ler' di yo ruz, da ki -
ka la r�n bi le bü yük öne mi var” �ek lin de ko -
nu �u yor ve �öy le de vam edi yor: “Ge li� mi�
ül ke ler de ya p� lan ara� t�r ma so nuç la r�n da,
be be �in do� du �u has ta ne de uy gun �art -
lar da ba k�l d� ��n da ya �am �an s� n�n da ha
yük sek ol du �u ama sevk edil di �in de o 'al -
t�n sa at ler' trans fer de geç ti �i için �an s�n
azal d� �� gö rü lü yor. Çün kü o es na da be be -
�in ya �am �an s� n� ve ka li te si ni azal tan
komp li kas yon lar ge li� mi� ola bi li yor.Ya ni
pre ma tü re le rin ya �a ma s� bir den çok fak tö -
re ba� l�, tüm fak tör le ri bir lik te ya ra ta cak s� -
n�z. Ulus la ra ra s� li te ra tür de 1 kg üs tü (26
haf ta üs tü) be bek ler de yüz de 80 ora n�n da
ta ma men sa� l�k l� ya �am söz ko nu su.

En ye ni tek no lo ji ile do na t�l m�� olan
Ka d� köy Flo ren ce Nigh tin ga le Has ta ne -
si Ye ni do �an Yo �un Ba k�m Üni te si,
tam do na n�m l� bir has ta ne de ya p� lan d� -
�� için, pre ma tü re ler için ge re ke bi le cek
yan dal hiz met le rin den 24 sa at fay da la -
na bi li yor.Ye ni do �an Yo �un Ba k�m Üni -
te le ri nin ku rul du �u has ta ne ler de mut la -
ka yar d�m c� te mel di sip lin le rin hiz met
ver me si ge rek ti �i ni be lir ten Dr. Okan,
“En iyi eki be, tek no lo jik ci haz la ra sa hip
ol sa n�z bi le yan dal hiz met le ri ni ala m� -
yor sa n�z eli niz ko lu nuz ba� l� ka la bi li yor”
di yor. Ka d� köy Flo ren ce Nigh tin ga le
Has ta ne si'nde; ço cuk cer ra hi si, ço cuk
kar di yo lo ji si gi bi di �er disp lin ler rönt gen
ve lab ra tu var lar 24 sa at hiz met ve ri yor.
Ye ni do �an bi ri min de ça l� �an he kim ler
ve hem �i re le rin Ye ni do �an Re sü si tas -

yon Prog ra m� E�i ti mi Ser ti fi ka s� al m�� ki �i -
ler ol du �u nu söy le yen Dr. Okan fark l� ay r� -
ca bu has ta ne “be bek dos tu” bir has ta ne
ya ni bu has ta ne de an ne sü tü nün ve ril me si
esas t�r; bu bir prog ram d�r ve Ka d� köy Flo -
ren ce Nigh tin ga le Has ta ne si bu ser ti fi kas -
yo nu al m�� t�r. Be bek dos tu ol mak t�b bi ge -
rek li lik...Ma ma, ya lan c� me me ve bi be ron
kul lan m� yor su nuz. Bu has ta ne de ma ma
kul lan mak ilaç gi bi dir; dok tor an cak has ta
ta be la s� na ya zar sa ma ma kul la n� l�r. Be be -
�e sa ��l m�� an ne sü tü ve ril me si ge re ki yor -
sa ya da an ne nin bir so ru nu var da süt ve -
re mi yor sa an cak o za man özel kap lar la
(bar dak lar la)ma ma ve ri li yor, bi be ron kul la -
n�l m� yor. Dr. Okan, Ka d� köy Flo ren ce Nigh -
tin ga le Has ta ne si'nin dün ya stan dart la r�n -
da bir sis tem ve ola nak lar la ça l�� t� �� n� al t� n�
çi ze rek söz le ri ni nok ta l� yor.

Doç.Dr.Fü sun OKAN
Ye ni Do �an Uz ma nı
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Bir çok hay van tü rün de (ke di,kö pek,tav -
�an, at,s� ��r vs.)  gö rü le bi len, kö pek ler de
da ha s�k göz le nen, alt ve üst göz ka pa �� n�n
içe do� ru k�v r� la rak göz kü re si ni sü rek li tah -
ri� et me si du ru mu dur. En tro pi um do� ma -
sal ola bil di �i gi bi edin sel ola rak son ra dan
da or ta ya ç� ka bil mek te dir. Do �u� tan olan -
lar da ha na dir göz len mek te dir.  Shar Pe i,
Chow Chow,Kan gal,Coc ker, Set ter, Sa int
Ber nard gi bi ba z� kö pek �rk la r� ge ne tik ola -
rak da ha yat k�n l�k gös te rir ler. Edin sel ola -
rak son ra dan olu �an en tro pi um lar ise
spaz mo dik ve or ga nik ola rak iki �e kil de ge -
li �ir ler. Spaz mo dik olan lar, göz de bir en -
fek si yon ,(kon juk ti vit,göz de ya ban c� ci sim,
gö zün du man,toz, kim -
ya sal gaz lar  vs. ye ma -
ruz kal ma s�) gi bi du rum -
la r�n sey ri s� ra s�n da or -
ta ya ç� kan a� r� dan do la -
y� ve ya a�� r� ��� ��n ra hat -
s�z et me si so nu cun da
has ta göz le ri ni sü rek li
k� s�k tut mak ta ve göz
ka pak la r� içe do� ru k�v -
r� la rak en tro pi umu olu� -
tur mak ta d�r. Göz de ki
as�l has ta l�k te da vi edil se da hi en tro pi um
du ru mu sü re bil mek te dir. Yi ne kro nik sey re -
den göz has ta l�k la r�, göz ka pa �� ve çev re -
sin de ki tü mör ler vs. so nu cu da or ga nik ola -
rak en tro pi um �e kil le ne bil mek te dir.  Hay -
van da ��� �a du yar l� l�k, göz ka pak la r� n�n k� -
s�k tu tul ma s�, göz ya �� ak�n t� s�, iler le yen dö -
nem ler de göz de irin li ak�n t� lar, göz ka pak -
la r� n�n aç�l d� ��n da nor mal ha li ne gel me si,
ser best b� ra k�l d� ��n da tek rar içe do� ru k�v -
r�l ma s� n�n gö rül me si ile has ta l�k ko lay ca
an la �� la bil mek te dir.

Has ta l� ��n te da vi sin de de �i �ik yön tem -
ler kul la n�l mak ta d�r. Ye ni ge li �en olay lar da
as�l has ta l� ��n t�b bi te da vi si ile en tro pi um
da ken di li �in den or ta dan kal ka bi lir. An cak
iler le mi� va ka lar da ço �un luk la ope ra tif
yön tem le re ba� vu rul mak ta d�r. Ope ras yo na
ka rar ve ril di �in de kö pe �i ni zin rönt gen ve
kan tah li li gi bi ge nel sa� l�k kon trol le ri ni
yap t�r ma n�z da bü yük ya rar var d�r. Bu du -
rum hem kö pe �i ni zin ge nel sa� l�k du ru mu
hak k�n da bil gi edin me yi, hem de se çi le cek
anes te zi nin be lir len me si ni ve ope ras yon s� -
ra s�n da olu �a bi le cek risk le ri mi ni mi ze et -
me yi sa� la ya cak t�r. E�er kö pe �i niz da ha
ön ce den cid di bir has ta l�k ge çir mi� ise ve -
ya bi li nen bir ilaç aler ji si var sa bun la r� mut -
la ka ope ras yo nu ya pa cak ve te ri ner he ki me
söy le me li si niz.

Ope ras yon yön tem le rin den bir ta ne si
ko te ri zas yon uy gu la ma s� d�r. Bu nun için
göz ka pak la r� n�n ke nar la r� na yak la ��k 3-4
mm me sa fe den uy gun ara l�k lar la yu var lak
uç lu ko ter le ko te ri zas yon ya p�l mak ta d�r.
Da ha çok uy gu la nan bir di �er yön tem ise,
içe k�v r� lan göz ka pa �� n�n üze rin den, içe
k�v r� lan k� s�m ka dar bü yük lük te ki de ri par -
ça �� n�n al�n ma s� d�r. Bu yön tem de ke si le rek
al� nan de ri par ça s� n�n içe k�v r� lan ka dar ol -
ma s� na özen gös te ril me li dir. Da ha faz la
mik tar da de ri par ça s� n�n al�n ma s� ha lin de
bu kez de göz ka pak la r� n�n d� �a do� ru k�v -
r�l ma s� na yol aç� la bi lir. Ope ras yon son ra s�
has ta ya ya ka l�k ta k�l ma s�, göz ka pak la r� na
ko nan di ki� le rin za rar gör me me si ve ope -
ras yon ya ra s� n�n da ha ça buk iyi le� me si
aç� s�n dan ya rar l� olur. Ope ras yon dan or ta -
la ma 10-12 gün son ra  tam iyi le� me gö rü -
lür ve di ki� ler bu sü re nin so nun da al� na bi lir.
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● Bü�ra DURGUN

Ka d� köy Be le di ye si'nin dü zen -
le di �i ''Ya� l� l�k Sü re cin de
Unut kan l�k ve Psi ko lo jik So -

run la r�'' ko nu lu haf ta l�k söy le �i ler
ba� la d�. Top lan t� la r�n il ki Fi kir te pe

E�i tim ve Sos yal Des tek Mer ke -
zi'nde  ya p�l d�. Pa ne le, Me mory Cen -
ter Nö rop si ki yat ri Mer ke zi Uzm. Dr.
Ba r�� Önen Ün sal ver ko nu� ma c� ola -
rak ka t�l d�. Ya� l� la ra yö ne lik uy ku ve
bo zuk luk la r� na de �i nen Ün sal ver
“Ya� l� l�k ta Uy ku ve Bo zuk luk la r�”

ba� l� �� al t�n da uy ku, ya� l� ki �i ler de
uy ku da ki de �i �ik lik ler, ya� l� lar da s�k
gö rü len uy ku so run la r�, uy ku suz luk
se bep le ri gi bi ko nu la r� aç�k la d�.  Ün -
sal ver, din le yi ci lerin uy ku ve uy ku -
suz luk so ru nu üze ri ne me rak et tik le -
ri ni de ya n�t la d�.                                                                                                                                   

Yaşlılarda uyku bozukluklarıYaşlılarda uyku bozukluklarıYaşlılarda uyku bozukluklarıYaşlılarda uyku bozukluklarıYaşlılarda uyku bozukluklarıYaşlılarda uyku bozuklukları

Ye di te pe Üni ver si te si Di� He -
kim li �i Fak kül te si ve Di�
Has ta ne si, En gel li ler Haf ta -

s�'nda bir sos yal so rum lu luk pro je si
ba� lat t�. Be den sel En gel li ler Der ne �i
ile ya p� lan i� bir li �in de ''en gel li has -
ta la ra en gel siz di� te da vi si'' hiz me ti
su nu lu yor. Fi zi ki �art la r� te ker lek li
san dal ye le rin ha re ke ti ne uy gun ola -
rak dü zen le nen Ye di te pe Üni ver si te -
si Di� He kim li �i Has ta ne si'nde, has -
ta lar mu aye ne kol tu �u na otur tul ma -
s� na ih ti yaç du yul ma dan, tüm te da vi
üni te le ri has ta la r�n ken di san dal ye le -
ri ne uy gun bir po zis yo na ge ti ri li yor.
Ye di te pe Üni ver si te si Di� He kim li �i
Has ta ne si , ka p� la r� n� bu an lam l� haf -
ta da te ker lek li san dal ye de ki has ta la -

ra aça rak, di� te da vi le ri ne des tek
ver di. Te ker lek li san dal ye ile di� te -
da vi si gör mek is te yen be den sel en -
gel li has ta lar ar t�k kli nik ka p� la r�n -
dan ge çe bi le cek, has ta ne asan sö rü ne
s� �a bi le cek ve te da vi üni te si ne otur -
ma güç lü �ün den, rönt gen çek tir mek -
le il gi li ya �a d�k la r� bü tün en gel le ri
a�a bi le cek ler.  Sos yal so rum lu luk
pro je si kap sa m�n da ge nel a��z mu -
aye ne si ve rönt gen üc re ti al�n ma yan
has ta la r�n te da vi le ri ne si ne ma sa nat -
ç� s� Ediz Hun da des tek ver di. Sos yal
so rum lu luk pro je si kap sa m�n da ba� -
la t� lan bu da ya n�� ma, Be den sel En -
gel li ler Der ne �i üye le ri için Ye di te -
pe Di� Has ta ne si'nde bir y�l sü re ile
de vam ede cek.

Engellilere engelsiz
DiŞ TEDAViSi

Kadıköy Florence Nightingale
Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım

Ünitesi ile ilgili bilgilendirme

Kad�köy Florence Nightingale Hastanesi
Adres:  Ba�dat Cad. No:63 K�z�ltoprak 

Kad�köy - �stanbul
Telefon: +90 (216) 450 03 03

Faks: +90 (216) 450 03 03

�
n san sa� l� �� na za rar la r� bi li nen si ga -
ra ya kar �� top lu mun çe �it li kat man la -
r� ses le ri ni yük sel ti yor. Ge rek üni ver -

si te, ge rek se si vil top lum ör güt le ri ba -
z�n da ba ��m l� l� �a kar �� mü ca de le bi lin -
ci ni ge li� tir mek için çe �it li kam pan ya -
lar, et kin lik ler dü zen le ni yor. Geç ti �i miz
gün ler de si ga ra ve ba ��m l� l�k ya p� c�
mad de le re kar �� mü ca de le ve re cek ye ni
bir der nek ku rul du. “Ba ��m s�z l� �a ve
Si ga ra’ya Ha y�r” isim li der ne �in bün ye -
sin de sa nat, spor ol mak üze re fark l�
alan lar dan ün lü isim ler yer al� yor.

■ PROF. DR. ORHAN KURAL
BA�KANLI�INI ÜSTLEND�
“Ba ��m s�z l� �a ve Si ga ra'ya Ha y�r

Der ne �i” Prof. Dr. Or han Ku ral’�n ba� -
kan l� ��n da �s tan bul' da ku rul du. 

Ge ni� ta ban l� bir si vil top lum ku ru -
lu �u olan der nek geç ti �i miz haf ta so nu,
üye le ri nin ka t� l� m�y la ilk ba s�n top lan t� -
s� n� ger çek le� tir di. Uk ra �n �a at Yö ne tim
Ku ru lu Ba� ka n� Ati la Ya vuz’un spon sor
ola rak des tek ver di �i der ne �in yö ne tim

ku ru lu Prof. Dr. �b ra him Ke le�, Dr. Ya -
vuz Öz can, Sev gi Ak su, Mu rat Al t� nel,
Me la hat Par lar ve Prof. Dr. Or han Ku -
ral’dan olu �u yor. Der ne �in onur üye le ri
ise; Cü neyt Ar k�n, Erol Bü yük burç, Erol
Ev gin, Man sur El Sa bah, �b ra him Kut -
lu ay, Per ran Kut man,  Na suh Mah ru ki,
Ali At�f Bir, Ne ruc na Sa bur, Nev val Se -
vin di, Eb ru �al l� ve �ar k� c� Ya �ar. Der -
ne �in Ba s�n Da n�� man l� �� n� ise gönüllü
olarak ga ze te ci Çe tin Ya p� c� üst len di.
■ ÜN�VERS�TELER DE S�GARAYA

KAR�I MÜCADELE ED�YOR
Di �er ta raf tan üni ver si te ça t� s� al t�n -

da da genç le ri si ga ra ve ba ��m l� l�k ya p� -
c� mad de ler den ko ru mak ve bi linç len -
dir mek ama c�y la kit le sel bir mü ca de le
ba� la t�l d�. Geç ti �i miz gün ler de Mar ma -
ra Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi ta ra f�n -
dan Mar ma ra Üni ver si te si’nde aç� l� ��
ya p� lan “Du man s�z Kam püs” kam pan -
ya s� n�n �s tan bul aç� l�� ga la s� geç ti �i miz
gün ler de  Grand Ce va hir Ho tel’de ger -
çek le� ti ril di.

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Sigaraya kar��
mücadele art�yor
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Po wer bulls Spor Or ga ni zas yon la r� ta ra f�n -
dan, Ko ne Asan sör le ri ana spon sor lu �un -
da dü zen le nen “Ko ne-Ka d� köy Genç lik

Mi ni Vo ley bol Fes ti va li 2011” hem i� ti rak çi ler
hem de iz le yi ci ler ta ra f�n dan bü yük il gi ve be �e -
ni top la d�. 14-15 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara s�n da
Cad de bos tan Sa hi li’nde dü zen le nen gör kem li
fes ti val de mi nik le rin se vinç ve co� ku su gü zel bir
haf ta so nu na uya nan Cad de bos tan l� la ra ne �e li bir
ta til ya �at t�.

�s tan bul ve fark l� �e hir ler den ge len mi nik
vo ley bol cu lar, Cad de bos tan Mig ros ar ka s�n -
da ki aç�k spor te sis le rin de bu lu� tu. Po wer -
bulls Te am ta ra f�n dan kar �� la nan spor cu ve

staff lar, vo ley bol d� ��n da Po wer bulls Spor
Or ga ni zas yon la r� ta ra f�n dan ha z�r la nan sür -
priz et kin lik ler ile za man ge çir di. 

Or ga ni zas yo na des tek ve ren, Ko ne
Asan sör le ri, Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü bü,
Bah çem Mut fak, �i ra Dans Sa nat Aka de mi -
si, Dj Mes mo-Tong, By Muh te �em, Lays
Cips, Ta d�m Çe kir dek, �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si ve Ka d� köy Be le di ye si ka t� l�m c�
mi nik vo ley bol cu la r�n ra ha t� ve ke yif li bir or -
ga ni zas yo na ka t�l ma la r� için güç le ri ni bir le� -
tir di ler. 

Or ga ni zas yon dâ hi lin de il gi gö ren, La tin
Dans Show lar, Eb ru ça l�� ma la r�, Jong lör,

�liz yon gös te ri le ri, pal ya ço, kuk la gös te ri si,
ba lon kat la ma gi bi et kin lik ler de Ka d� köy lü -
ler ta ra f�n dan be �e ni al d�. Lays Cips le ri ve
ta d�m çe kir dek le ri ni üc ret siz ola rak alan ço -
cuk la r�n key fi ne de di ye cek yok tu. 

Haf ta so nu yak la ��k 4.000 ki �i nin zi ya ret
et ti �i or ga ni zas yon 2 gün bo yun ca h� z� n�
kay bet me den sür dü. Son da ki ka da özel ne -
den le ri ile or ga ni zas yo na ka t� la ma ya ca �� n�
be lir ten ta k�m lar ne de ni ile fiks tür s� k�n t� s�
ya �an d�y sa da or ga ni zas yo nun yo �un et kin -
lik prog ra m� bu aç� �� ka pat t�. Dj Mes mo-
Tong ise 2 gün bo yun ca mü zik le ri ile Cad de -
bos tan l� la r� co� tur du. 

Ga la ta sa ray ve Mil li ta k�m oyun cu su Öz -
lem Öz çe lik’in ka t� l� m� ile pro fes yo nel ab la -
la r� ile soh bet et me f�r sa t� bu lan ay n� za man -
da fo to� raf çek ti rip, im za alan mi nik le rin
yüz le rin de ki se vinç ise gö rül me ye de �er di.
Tüm ka t� l�m c� lar ta ra f�n dan be �e ni alan or -
ga ni zas yo nun ge le nek sel ol ma s� n� ta lep eden

ku lüp ler ise bu nun için �im di den ça l�� ma la ra
ba� la ma ka ra r� al d� lar. Po wer bulls Spor Or -
ga ni zas yon la r� yet ki li le ri ise bu prog ra ma 3
bu çuk ay ön ce den ha z�r l�k la ra ba� la d�k la r� n�
ve 45 ki �i lik bir ekip ile or ga ni zas yo nu ba �a -
r�y la ta mam la ma n�n hak l� gu ru ru nu ya �a d�k -
la r� n� be lirt ti ler.
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Spor Toto Süper Lig’de 2010-2011 sezonunda
�ampiyonlu�u elde eden Fenerbahçe taraftarlarını sevince

bo�du. Sivas maçının son düdü�üyle sokaklara dökülen
taraftarların sevinci doru�a çıktı. Sivas’taki maçı 3-4 skorla

kazanmasını bilen Fenerbahçeli futbolcular ise ilk
kutlamayı statta yaparak �ampiyonluk turu attılar.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında kıyasıya ama
centilmenlik içinde geçen son maçlar Türkiye Süper Ligi’ne

bamba�ka bir heyecan ya�attı. Fenerbahçeli futbolcu ve
taraftarların sevinç merkezi ise Ba�dat Caddesi ve �ükrü
Saraço�lu Stadı oldu. Can Bartu Tesisleri’nde �ampiyonluk
kupasıyla birlikte özel olarak hazırlanan üstü açık otobüse
binen takım kafilesi, Ba�dat Caddesi üzerinden
�ampiyonluk kutlamalarının yapılaca�ı �ükrü Saraco�lu
Stadı’na kadar süren �ampiyonluk turunu da taraftarlarla
birlikte co�ku içinde gerçekle�tirdiler.

��TE SON �AMPiYON: FENERBAHÇE

Biniciler Biniciler Biniciler Biniciler Biniciler Biniciler 

B�N�C�L�K ca mi as� na bü yük kat k� la r�
olan �s tan bul At l� Spor Ku lü bü, Nu ri O� -
lak ç� Ku pa s� ya r�� la r� n�n bir aya ��  olan Bir
Di lek Tut, Ma ke-A-Wish, ha ya ti teh li ke
ta �� yan has ta l�k lar la sa va �an ço cuk lar
ya ra r� na dü zen le di. Ku pa ko �u su nu ka -
za nan la ra Der ne �in Yö ne tim Ku ru lu Ba� -
kan Yar d�m c� s� Dr. P� nar Be ard ta ra f�n -
dan “Di lek Ku pa s�” ve ril di. Ya r�� ma da;
Bul ga ris tan’dan Eka te r� na Du ne va, Us ta -
lar ka te go ri sin de bi rin ci olur ken,  As l� Gü -
leç ise Genç ler ka te go ri sin de ku pa n�n
sa hi bi ol du. Bu y�l üçün cü sü dü zen le nen
Bir Di lek Tut, Ma ke-A-Wish Tür ki ye Ku -
pa s�, �s tan bul At l� Spor Ku lü bü’nün yö ne -
ti ci le ri, spor cu la r� ve iz le yi ci le ri ile sos yal
bir du yar l� l�k ör ne �i ola rak her y�l dü zen -
le di �i Nu ri O� lak ç� Ku pa ya r�� la r� kap sa -
m�n da ger çek le� ti. Bu y�l ilk de fa ulus la ra -
ra s� bo yut ta dü zen le nen Nu ri O� lak ç� Ku -
pa s�’na, Tür ki ye’den ka t� lan bi ni ci le rin ya -
n� s� ra, Bul ga ris tan, Yu na nis tan, �s viç -
re’den ge len bi ni ci ler de ka t�l d�. Ya r�� ma -
lar, ço cuk lar, genç ler, genç-ye ti� kin ler ve
us ta lar ka te go ri le rin de dü zen len di.

Ku lüp, bi ni ci lik spo ru ara c� l� �� ile ha -
ya ti teh li ke ta �� yan has ta l�k lar la mü ca de -
le eden 3-18 ya� ara s� ço cuk la r�n di lek le -
ri nin ger çek le� me si ne des tek ver me yi
he def li yor. Ka te go ri ler de ki di �er isim ler
ise �öy le s� ra lan d�: 
Us ta lar da;
1 Eka te r� na Du ne va (Bul ga ris tan)
2 Mu rat Gü ra ni Ka zan c� o� lu
3 Ömer Ka ra ev li
4 Naz l� Ka za no� lu
5 Ömer Çe tin

Genç ler de;
1 As l� Gü leç
2 Zey nep Ak soy
3 Ay �e Me lek Ka bil
4 Se lim Can Gü ney
5 Ata Na il Su lar

YA RI� LAR LA NU R� O� LAK ÇI
HA TIR LA NI YOR

�s tan bul At l� Spor Ku lü bü pro fes yo nel
ve ama tör bi ni ci le ri ve 600 üye si ile �s tan -
bul’un ilk ve ana ku lüp le rin den bi ri.  Et -
kin lik kap sa m�n da dü zen le nen Nu ri O� -
lak ç� Ku pa s� ise �s tan bul At l� Spor Ku lü bü
ku ru cu su mer hum Nu ri O� lak ç�’y� an mak
üze re her y�l or ga ni ze edi len se zo nun en
pres tij li ya r�� la r�n dan bi ri. Nu ri O� lak ç�
Ku pa s� et kin li �in ka pa n��  ya r�� ma s� ola -
rak ko �u lu yor. Bir Di lek Tut, Ma ke-A-
Wish Tür ki ye,  ha ya ti teh li ke ta �� yan bir
has ta l�k la mü ca de le eden 3 ila 18 ya�
ara s� ço cuk la r�n di lek le ri ni, her �e hir den
ve böl ge den gö nül lü ler yar d� m� ile ger çe -
�e dö nü� tü rü yor. Der nek Tür ki ye’nin her
ya n�n da ki; di lek ço cuk la r� ve ai le le ri için
ne �e li, po zi tif ve si hir li bir an� olu� tu ru yor.
Bu yol la, ço cuk la ra ha yat ta hiç bir �e yin
im kân s�z ol ma d� �� anlat�l�yor, on la r�n ha -
ya ta da ha s� k� ba� la na bil me le ri ne yar -
d�m c� ola rak, ai le le ri ne mo ral a�� lan�yor. 

Kone Asansörleri-Kadıköy Gençlik Mini Voleybol Festivali
Caddebostanlılara güzel bir haftasonu ya�attı. Festivalde spordan dansa
birçok etkinlikle e�lenen çocukların sevinci görülmeye de�erdi. Etkinli�e

filenin sultanlarından Galatasaray ve Milli Takımımızın ba�arılı
voleybolcusu Özlem Özçelik de katılarak destek verdi.

Kad�köylüler voleybol festivalindeydiKad�köylüler voleybol festivalindeydiKad�köylüler voleybol festivalindeydiKad�köylüler voleybol festivalindeydiKad�köylüler voleybol festivalindeydiKad�köylüler voleybol festivalindeydi

Tür ki ye’de bu gü ne ka dar dü zen -
le nen en kap sam l� ama tör spor
ak ti vi te si Is tan bul Cor po ra te

Ga mes, 9. kez �s tan bul’da 165 �ir ket -
ten 4800 ki �i nin ka t� l� m� ile ger çek -
le� ti. Bin ler ce ka t� l�m c� 13 Ma y�s Cu -
ma ak �a m� sa at 19:00’dan iti ba ren
fla ma, mas kot ve bay rak la r� ile �s tik -
lal Cad de si’nde dü zen le nen Aç� l��
Kor te ji’ne ka t�l d�. Tak sim Ge zi Par -
k�’nda dü zen le nen aç� l�� ko nu� ma la r�
ve Ten nis Ball Hit Out (Te nis to pu
at� ��) ak ti vi te si ile ba� la yan bü yük
ma ra ton, 14-15 Ma y�s ta rih le rin de 16
spor bran ��n da ger çek le �en kar �� la� -
ma lar ve çe ki� me li fi nal ler ile so na er -
di. Bi rey le rin top la d� �� pu an la ra gö re
de Ku rum sal Ödül ler be lir len di. 

�s tan bul Cor po ra te Ga mes’de
165 �ir ket ten 4800 spor cu �s tan bul’un
de �i �ik me kân la r�n da 3 gün bo yun ca
cen til men ce k� ya s� ya mü ca de le et ti.
700’ün üze rin de ma dal ya n�n sa hip le ri ni
bul du �u, oyun lar bo yun ca ta raf tar la r�n
ta k�m la r� n� des tek le di �i, ye ni dost luk lar
ve i� ba� lan t� la r� n�n ku rul du �u, e� len ce,
re ka bet, se vinç, ar ka da� l�k kav ram la r� -
n�n en üst dü ze ye ula� t� �� ya r�� ma �s tan -
bul’un ta n� t� m� na da kat k� da bu lun du.
Ya r�� ma ya bu y�l Yu na nis tan’dan 49 ka -

t� l�m c� n�n ka t�l ma s� ise il ginç bir
anet dot tu.

�s tan bul’un fark l� spor mer kez -
le rin de Golf, Bas ket bol (3’lü), Fut -
bol (7’li), Plaj Vo ley bo lu (4’lü),
Vo ley bol, Dra gon Bo at, Kar ting,
Ko �u, Yüz me, Te nis, Ma sa Te ni si,
Bow ling, Yel ken, Sat ranç, Boc ce,
Da� Bi sik le ti bran� la r�n da ka t� l�m -
c� lar yüz ler ce ma dal ya ile ödül len -
di ri lir ken, ku rum la ra da spor cu la -
r�n top la d�k la r� pu an la ra gö re Ku -
rum sal Ödül ler da �� t�l d�. Ka d� köy
Be le di ye si Ka d� köy Genç lik Mer -
ke zi’nde Dra gon Bo at, Plaj Vo ley -
bo lu ve Boc ce bran� la r� ger çek le� -
ti ril di. 48 �ir ke ti tem si len 600 ki �i -
nin ka t�l d� �� bran� lar da he ye can l�
ve çe ki� me li kar �� la� ma lar ya �a -

n�r ken, Ka la m�� Par k� renk li gö rün tü le re
sah ne ol du. Is tan bul Cor po ra te Ga mes
2011’e en çok ka t� l�m c� ile da hil olan
Türk Ha va Yol la r�  207 ki �i ile  Sport
For Li fe Ödü lü(Bü yük Ödü lü) ka zan d�. 

En çok Ma dal ya ka za nan ku ru lu� 30
ma dal ya ile AB BOT Me da list Ödü -
lü’nün sa hi bi ol du. Ma dal ya s� ra la ma -
s�n da 23  ma dal ya ile Bi lim �laç ikin ci,
Fi nans bank  19  ma dal ya ile üçün cü s� -
ra da yer al d�.

istanbul Corporate Games’te
700 madalya sahibini buldu

29 Ni san-09 Ma y�s 2011 ta rih le rin -
de Po lon ya’da ger çek le� ti ri len 7.
Dün ya Okul lar Bi rey sel Sat ranç

�am pi yo na s�’na 7, 9, 11, 13,15, 17 ya� -
lar da ol mak üze re al t� ka te go ri de k�z ve
er kek top lam 350 spor cu ka t�l d�. �am pi -
yo na’ya yir mi üç spor cu ile ka t� lan Tür -
ki ye, 7 ma dal ya ka zan d�. �am pi yo -
na’n�n U11 ka te go ri sin de Ba ha d�r Özen ve U15 ka te go ri sin de
Ba tu han Da� tan al t�n, U7 ka te go ri sin de Ekin Ba r�� Öze nir,
U13 ka te go ri sin de CM Va hap �a nal, U17 ka te go ri sin de Can -
kut Emi ro� lu gü mü� ma dal ya, U13 k�z ka te go ri sin de Ez gi
Men zi ile U13 ka te go ri sin de FM Ce mil Can Ali Ma ran di ise
bronz ma dal ya ka zan d�. Tür ki ye’nin gu ru ru genç sat ranç ç� lar -

la Pa zar te si gü nü ül ke ye dö nen Tür ki ye
Sat ranç Fe de ras yo nu As Ba� kan la r�n dan
Gül k�z Tü lay so nuç tan duy du �u mem nu -
ni ye ti di le ge ti rir ken; “Po lon ya’da ger -
çek le� ti ri len önem li bir tur nu va dan iki al -
t�n, üç gü mü� ve iki bronz ol mak üze re
top lam ye di ma dal ya ile dön mek ten bü -
yük gu rur du yu yo ruz. En önem li des tek -

çi miz Tür ki ye �� Ban ka s�’na, Türk ço cuk la r� n�n sat ranç ta ki ba -
�a r� s� n� ulus la ra ra s� plat for ma ta �� ma la r� na yö ne lik kat k� la r�n -
dan ötü rü bir kez da ha te �ek kür edi yo ruz” de di. �� Ban ka s� sat -
ranç spo ru nu yay g�n la� t�r mak ve sat ran c� ül ke de kit le sel bir
spor ha li ne ge tir mek için 2005 y� l� Ara l�k ay�n da Tür ki ye Sat -
ranç Fe de ras yo nu’nun ana spon sor lu �u nu üst len di.

Hayati tehlike ta�ıyan hastalıklarla
mücadele eden 3-18 ya� arası

çocukların dileklerinin
gerçekle�mesine destek vermek

amacıyla Nuri O�lakçı Kupa
yarı�ları kapsamında Bir Dilek Tut,
Make-A-Wish Türkiye Kupası’nın

üçüncüsü düzenlendi.

7. Dünya Okullar Bireysel
Satranç �ampiyonası’nda
Türkiye’nin genç dâhileri
yedi madalya ile ülkenin

gururu oldu. 

Satranç’ta Türkiye’nin GURURLARI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor

Bayramı’nın Ata�ehir’de
sporla kutlanması için

ilçedeki 20 okula; futbol,
basketbol, voleybol, masa

tenisi, badminton ve
jimnastik sporlarına

yönelik 1250 adet spor
malzemesi da�ıtıldı.

Okullara spor malzemesi
yardımının ilki Ata�ehir

Belediye Ba�kanı Battal
�lgezdi, Belediye Ba�kan
Yardımcısı Sadık Kayhan

ve �lçe Milli E�itim
Müdürü �aban Karata�

tarafından Orhan Veli
�lkö�retim Okulu’nda

gerçekle�tirildi. �lçedeki
okullarda tespit edilen

spor malzemesi ihtiyacı
olan futbol, basketbol,
voleybol, masa tenisi,

badminton topları,
fileler, raketler,

jimnastik minderleri ile
yelek ve �apkaları okul
müdürüne teslim eden
Ata�ehir Belediye Ba�kanı
Battal �lgezdi, “Sa�lıklı
nesiller yaratmak ve
ya�atmak için siz de�erli
ö�retmenler ve ö�renciler,
her zaman sporun içinde
olmalısınız. Vücudumuzun
ve beynimizin sa�lı�ını
korumak öncelikle sporla
olur. 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı öncesi
okullarımızın spor

malzemesi ihtiyacını
kar�ılayarak bu anlamlı
günü gerçekten
ya�atmak istedik.
Okullarımızın hem
e�itim hem de spor
malzemesi ihtiyacını
kar�ılamaya ve e�itime
destek sa�lamaya her
zaman devam
edece�iz” dedi. 

Ata�ehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı öncesi ilçedeki okullara spor malzemesi da�ıtıldı.

Ata �e hir’de okul la ra spor mal ze me si da �� t�l d�

“Dilek Kupası” için koştu“Dilek Kupası” için koştu“Dilek Kupası” için koştu“Dilek Kupası” için koştu“Dilek Kupası” için koştu“Dilek Kupası” için koştu

Hazırlayan:
Mustafa SÜRMEL�

Kursiyerler 
kortlarda 
yar���yor

YAKLA�IK 1 yılda 12.000 kursiyerin e�itim
ve ö�retim gördü�ü Kadıköy Halk E�itim

Merkezi’nde birçok sosyal ve mesleki
dalların yanı sıra spor bran�larında da

e�itimler düzenleniyor. Kursiyerlere sporu
tanıtmak, sevdirmek, spor disiplinini

kazandırmak, sa�lıklı birer birey olmalarını
sa�lamak amacıyla

gerçekle�tirilen spor
etkinliklerinden biri de

tenis turnuvası.
Kadıköy Halk E�itimi

Merkezi Spor
ö�retmeni Arif Ya�ar

Terzi tarafından
organize edilen

turnuvaya sadece Kadıköy Halk E�itimi
Merkezi kursiyerleri katılabiliyor. Kadıköy

Halk E�itimi Merkezi Tenis Cup 4
kapsamında 1. Tur kar�ıla�maları

gerçekle�tirildi. Kayıtları 10 Nisan 2011-
25 Nisan 2011 arasında yapılan turnuvada
maçlar Kadıköy Halk E�itimi Merkezi Spor

Salonu’nda düzenleniyor. 2 Mayıs 2011
tarihinde ba�layan turnuvanın 2. Tur

kar�ıla�maları 28 Mayıs 2011 Cumartesi
günü yapılacak. Turnuva eleme usulüne

göre organize ediliyor ve 9 oyun
üzerinden oynanıyor. Maç sonuçları ise
www.kadikoyhem.org.tr adresinden ilan
ediliyor. Turnuvaya katılan her sporcuya
ödül töreninde katılım madalyası, katılım

belgesi verilecek. Dereceye giren
sporculara ba�arı sırasına göre kupa,
madalya, ba�arı belgesi ve tenis raketi

hediye edilecek.

Kadıköy Halk
E�itim Merkezi

Tenis
Turnuvası’nın

bu yıl 4.’sü
düzenleniyor.
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◗ 27 MAYIS - 2 HAZ�RAN 2011

TÜ B� TAK, her ya� tan in sa n� do �a n�n
il ginç dün ya s�y la bu lu� tur mak ama -
c�y la 21-23 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara -

s�n da do �a �en li �i dü zen le di. Ta ma men üc -
ret siz olan �en lik, Ata �e hir'de bu lu nan ve bo -
ta nik ala n�n da çe �it li ara� t�r ma, e�i tim ve ö� -
re tim fa ali yet le ri ger çek le� ti ren Ne za hat
Gök yi �it Bo ta nik Bah çe si (NGBB) ev sa -
hip li �in de ger çek le� ti ril di. 7’den 70’e her ke -
se yö ne lik et kin lik le rin ol du �u �en li �e ka t� -

lan ço cuk lar, bah çe tu ru, ku� göz le mi gi bi
do �a y� ta n�t ma y� ve sev dir me yi amaç la yan
ak ti vi te ler sa ye sin de e� len ce li sa at ler ya �a d�.
Do �a se ver ler ay r� ca to hum eki mi, il ginç bit -
ki le rin ta n� t� m� ve kâ ��t ya p� m� gi bi çe �it li
atöl ye le re de ka t�l ma im ka n� bul du. Ay r� ca
ye ti� kin le re yö ne lik, bal kon da seb ze ye ti� ti -
ri ci li �i, bit ki te� his atöl ye le ri ve do �a söy le -
�i le ri gi bi bit ki ler dün ya s� na da ir pek çok et -
kin lik de bü yük il gi gör dü.

1972 y� l�n da �s veç’in Stok holm ken -
tin de ya p� lan Bir le� mi� Mil let ler
Çev re Kon fe ran s�'nda al� nan bir ka -

rar la ilan edi len 5 Ha zi ran Dün ya Çev re
Gü nü, çe �it lik et kin lik ler le kut la n� yor. Bu
kap sam da Ka d� köy Be le di ye si de bir di zi
et kin lik dü zen le ye cek. Et kin lik ler, 30 Ma -
y�s Pa zar te si gü nü Çev re ci Ke di Çev ki Ti -
yat ro su ve At�k Yö ne tim su nu mu ile ba� -
la ya cak. Et kin lik te, FYM Özel Ti yat ro
Gru bu'nun Çev ko Des te �i ile çev re bi lin -
ci ni ge li� tir me ye yö ne lik ''Çev re ci Ke di
Çev ki'' ad l� oyu nu sah ne le ne cek. Oyun, il -
kö� re tim oku lu ö� ren ci le ri nin çev re bi lin -
ci an la y� �� n�n ge li� ti ril me si ve at�k lar ko -
nu sun da bil gi sa hi bi ol ma la r� n�n sa� lan -
ma s� ama c� n� ta �� yor. Oyu nun ar d�n dan,
Ezi ci Bi oe lek trik ta ra f�n dan çev re bi lin ci -
ni ge li� tir me ye yö ne lik tüm at�k lar la il gi li
bil gi len dir me su nu mu nun ya p� la ca �� et -
kin lik te, “Çev re ci At�k Ku tu su” ya r�� ma -
s�n da de re ce ye gi ren le re ödül le ri ve ri le -
cek. Bu et kin lik Kozzy Al�� ve ri� Mer ke zi
için de ki Gö nül Ül kü Ga zan fer Öz can Sah -
ne si'nde 09.30 ile 12.00 saatleri ara s�n da
ya p� la cak. 

■ �EN L�K G� B�
ÇEV RE FES T� VA L�

Ka d� köy Be le di ye si'nin çev re gü nü et -
kin lik le ri 1 Ha zi ran Çar �am ba gü nü 2. Yo -
�urt çu Par k� Çev re Fes ti va li ile de vam
ede cek. Fes ti val, 09.30'da Bo �a Hey ke li
önün den Yo �urt çu Par k�’na ya p� la cak yü -
rü yü� le ba� la ya cak. Fes ti val de, aç� l�� ko -

nu� ma la r� n�n ar d�n dan, Bosch Çev re Ço -
cuk Ti yat ro su, “La Fon ten Or man Mah ke -
me sin de” isim li oyu nu ser gi le ye cek. Ar -
d�n dan Ni hat I��k �l kö� re tim Oku lu Ko ro
Gru bu ve Mo da �l kö� re tim Oku lu Dra ma
Gru bu'nun sah ne ala ca �� fes ti val de, Göz -
te pe Gö nül lü le ri Ço cuk Sa nat Atöl ye si'nin
dans ve mü zik li gös te ri si ola cak. Jong lör -
lük gös te ri si ve �h san Sun gu �l kö� re tim
Oku lu Halk Oyun la r� Top lu lu �u'nun gös -
te ri siy le renk le ne cek olan fes ti val de,  te -

�ek kür pla ket le ri de da �� t� la cak. Fes ti val -
de ay r� ca Eko lo jik Ener ji Eko bot Ya ra t� c� -
l�k Atöl ye Ça l�� ma s�, Göz te pe Gö nül lü le ri
Bez Tor ba Sa nat Atöl ye Ça l�� ma s� ve Ni -
hat I��k �l kö� re tim Oku lu Tek no lo ji ve Ta -
sa r�m Atöl ye Ça l�� ma s� da ya p� la cak.

■ �K L�M DE �� ��K L� �� TI RI
KA DI KÖY'DE

Çev re Gü nü et kin lik le ri kap sa m�n da
ay r� ca  �k lim De �i �ik lik le ri E�i tim Ça d� r�
ve T� r�, Ka d� köy'de ola cak. T�r, 30 Ma y�s

Pa zar te si ile 3 Ha zi ran Cu ma ta rih le rin de
09.00-17.30 sa at le ri ara s�n da Ka d� köy Be -
le di ye si Oto par k�'nda bu lu na cak.  Böl ge -
sel Çev re Mer ke zi (REC Tür ki ye) ve Ay -
gaz or tak l� ��n da yü rü tü len ‘Ya r�n Ha va
Na s�l Ola cak?’ pro je si kap sa m�n da ki et -
kin lik te amaç ik lim de �i �ik li �i ko nu sun da
bi rey ler üze rin de far k�n da l�k ya rat mak. Bu
kap sam da yak la ��k 20 or ta ö� re tim ku ru -
mun dan 30'ar ö� ren ci bil gi len di ri le cek.
Etkinli�e herkes da vet li. 

Çevre Günü kutlanıyorÇevre Günü kutlanıyorÇevre Günü kutlanıyorÇevre Günü kutlanıyorÇevre Günü kutlanıyorÇevre Günü kutlanıyor
Dünya Çevre Günü
Kadıköy'de iklim

de�i�ikli�i çadırından
çevreci tiyatro

gösterilerilerine dek
pek çok farklı

aktiviteyle kutlanacak.
Etkinlikler, 30 Mayıs’ta

ba�lıyor. 
DO�ASEVERLER

BULU�TU!

Çocuklara yarat�c� YAZ OKULU
YAZ mevsimi kap�da... Yaz

dönemini �stanbul’da geçirecek
çocuklar� unutamayacaklar�
kadar keyifli bir tatil bekliyor.

Dört Mevsim Sanat Atölyeleri,
yaz tatili dolay�s�yla çocuklara

yönelik çok amaçl� bir tatil
paketi haz�rlad�. Pakette,

binicilik, yüzme, bisiklet, masa
tenisi gibi sportif faaliyetler,

dans, resim, yarat�c� drama gibi

e�itimler ile çocuk filmleri
gösterimi, çikolata, waffle, pizza
gibi çe�itli mutfak etkinlikleri gibi

e�lenceli aktiviteler yer al�yor.
20 Haziran-15 Temmuz ile 27
Haziran-22 Temmuz tarihleri

aras�nda düzenlenecek olan bu
yaz okuluna, 5 ya��n üzerindeki
çocuklar kat�labiliyor. Ayr�nt�l�

bilgi için (216) 467 50 80
numaral� telefon aranabilir.

Kadıköy’de kutlama temizliği
ZORLU bir yar��a sahne olan, özellikle

son maçlar� çeki�meli geçen 2010-2011
sezonunun ard�ndan Fenerbahçe’nin

18. �ampiyonlu�a ula�mas�n� cadde ve
sokaklarda ç�lg�nca kutlayan taraftarlar
Kad�köy’de tonlarca çöp b�rakt�. Gece

boyu Ba�dat Caddesi, �ükrü Saraco�lu
Stad� ve civar� ba�ta olmak üzere Kad�köy

genelinde cadde ve sokaklar� dolduran
Fenerbahçe taraftarlar�n�n

kutlamalar�ndan sonra yo�un mesai
temposuna ba�layan Kad�köy Belediyesi

Temizlik ��leri Müdürlü�ü ekiplerine büyük
i� dü�tü. �ki vardiye halinde sabah�n ilk

���klar�na kadar çal��an Kad�köy
Belediyesi Temizlik ��leri ekipleri, içinde
pet �i�eden, teneke kutulara, kâ��ttan,
plasti�e, ambalaj paketlerinden cam

at�klar�na kadar pek çok at�k maddenin
bulundu�u 200 tona yak�n çöp toplad�.

Çöp kamyonlar�, arazöz, süpürme
makineleriyle 40 personelin yerald���

temizlik operasyonu sonras�
Kad�köylülerin sabah�n ilk ���klar�na temiz
cadde ve sokaklarla uyanmas� sa�land�.

Yale Üniversitesi Çevre Hukuku ve Politikası
Merkezi ve Columbia Üniversitesi Yerbilimi

Bilgi Merkezi’nin hazırladı�ı Çevresel
Performans Endeksi’nde Türkiye

2010’da 163 ülke arasında  77.
sırada yer alıyor. Endeksi

de�erlendiren Bahçe�ehir
Üniversitesi Ekonomik

ve Toplumsal
Ara�tırmalar

Merkezi'nden Barı�
Gençer Baykan,
dünyada insan

merkezli bir çevre
anlayı�ından

ekosistem
merkezli bir

çevre anlayı�ına
nasıl geçilece�ine

dair bir çok
tartı�ma

sürdürüldü�ünü
söyledi. Baykan,

''�nsanın do�a ile bir
sava� halinde

olmaması gerekti�i,  tam
aksine do�anın bir parçası
oldu�unu kabullenerek do�a

ile sürdürülebilir bir ili�ki geli�tirmesi gerekti�i
kabul görüyor. Bir çok geli�mi� ve geli�mekte
olan ülkede insan-do�a ili�kisini yeniden

tanımlayan ve do�anın haklarını
tanıyan ekolojik Anayasa

tartı�maları yürütülüyor'' dedi.
Baykan, '' Tüm bu

geli�melerin ı�ı�ında
Türkiye toplumu do�a

ile ili�kisi bir
mücadele �eklinde
mi yürütecek yoksa
insanın da
toplumun bir
parçası oldu�unu
kabul edilip do�a
uyumlu bir ya�amı
mı tercih edecek?
Uzun vadeli,
gelecek ku�akların
da haklarını

gözeten ve enerji,
ula�ım, kentle�me

politikalarıyla
bütünle�mi� çevre

politikalarına Türkiye
toplumu destek verecek

mi?'' diye sordu. 

Dünyada insan merkezli bir çevre anlayı�ından ekosistem merkezli bir çevre anlayı�ına
nasıl geçilece�i tartı�ılırken Türkiye’de ekosistem üzerindeki baskılar giderek artıyor.

Dünya çevre liginde Türkiye nerede?

KADIKOY-14:Layout 1  5/26/11  1:46 PM  Page 1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

