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◗◗ Haberi 6. Sayfada

Bedri Rahmi Eyübo�lu’nun
üretken ruhunu ya�atmak

için düzenlenen ‘Geleneksel
Yazma �enli�i’, sanatseverleri
Kad�köy’de 61. kez bulu�turdu.  

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

UZAKTAKi O KÖYÜNUZAKTAKi O KÖYÜNUZAKTAKi O KÖYÜNUZAKTAKi O KÖYÜNUZAKTAKi O KÖYÜNUZAKTAKi O KÖYÜN

◗◗ Haberi 11. Sayfada

Ko�uyolu Mahalleevi’nde drama
dersleriyle ba�layan tiyatro maceras�, 

4 y�ld�r ad�n� mahallenin posta kodundan alan
grup Tiyatro 34718 ile devam ediyor. Her y�l
gruba eklenen yeni isimlerle büyüyen Tiyatro

Ko�uyolu, mahalleli için ayn� zamanda
bir terapi merkezi!

TiYATRO 34718TiYATRO 34718TiYATRO 34718TiYATRO 34718TiYATRO 34718TiYATRO 34718

◗◗ Haberi 14. Sayfada

Kaldırımlara çizdi�i üç boyutlu resimlerle ünlenen ve dünyada bu i�in en
önemli isimlerinden sayılan Amerikalı ressam Kurt Wenner’in Ba�dat

Caddesi’ne çizdi�i resim yo�un ilgi görüyor. Resim, 13 Haziran’da silinecek. 

Ö
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 L
E KADIKÖY Belediyesi, 12 Haziran Pazar günü yapılacak

seçimlerde oy kullanacak olan engelli vatanda�ları unutmadı.
Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi

bünyesinde hizmet sunan “Engelli Taksi”, seçimlerde oy
kullanacak tekerlekli sandalyeli vatanda�lara ula�ım deste�i
sa�layacak. Araçlar, engelli vatanda�ları evlerinden alıp oy

kullanacakları okula bırakacak. Oy kullanma i�leminin
ardından da tekrar evlerine götürecek. Bilgi ve randevu için

0216 337 21 21 / 0216 330 71 74 numaralı telefonlar aranabilir. İnal AY DI NOĞ LU

ÖN CE SEV Gİ

Herkes arkada�l�k için,
ortakl�k için, evlenmek için iyi

insan ar�yor. �yi insan�
bulduklar� zaman rahat

ya�ayacaklar�n�, mutlu ve
ba�ar�l� olacaklar�n�

zannediyorlar. 

● Yazısı 8’de

İYİ İNSAN
Beğen-dene-ücretsiz alSeçimde engelli taksi hizmeti

2. El Giysi Açık Gardırop
ma�azasına kıyafet ba�ı�ı

yapmak isteyen
yardımseverler Fikirtepe

Özbey Caddesi’ndeki E�itim
ve Sosyal Destek Merkezi’ni

0216 545 72 28-545 96 91
nolu telefonlardan arayabilir. 

● Haberi Sayfa 5’te

Geleneksel 
‘YAZMA 
ŞENLiĞi’

Koşuyolu’nda sahne
tozuna bulanmış hayatlar: 

ÇOCUK PARKI OLDU...ÇOCUK PARKI OLDU...ÇOCUK PARKI OLDU...ÇOCUK PARKI OLDU...ÇOCUK PARKI OLDU...ÇOCUK PARKI OLDU...

Mu�lu çocukların 23 Nisan dile�i gerçek oldu...
Kadıköy'ü ziyaret ederek Ba�kan Öztürk'ten park

isteyen �çmeler Köyü'nün çocuklarına, oyun parkı
gönderildi. Artık çamurların içinde de�il de yeni

kurulan parkta oynayan köy çocukları çok mutlu...

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Üç boyutlu resimler
Bağdat Caddesi’nde
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1920’li y�l lar da Sö �üt lü çe� me Cad de si’nin sol ta ra f�n -
da ki dük kan la r� an lat ma ya de vam edi yo ruz. Bu
dükkânlardan biri de Fi li bos Efen di’nin dük kâ n� idi.

Fi li bos Efen di or ta boy lu, saç s�z, ko ca man ba� l�, hat la r� si -
lin mi�, et li yüz lü, de vam l� ye lek li ta k�m ko yu renk el bi se gi -
yen, otur du �u cam l� tez gâ h�n ba ��n dan na di ren aya �a kal -
kan bir Ka d� köy es na f� idi.

Dük kân kom �u la r� her ne ka dar onu “Fi li bos Efen -
di” di ye ça �� r�r lar sa da mü� te ri ler “Kö se” is mi ni tak -
m�� lar d�. Gi ri �in sol ta ra f�n da ki tez gâh�n kö �e sin de otu -
rur, ha fif bir ses le a��r a��r ko nu �ur du. Tez gâ h�n üs tün -
de ki cam, ma de ni pa ra la r�n ko nup kal d� r�l ma s�n da ki
sür tün me ler den buz lu cam gi bi ol mu� tu. Dört kö �e dük -
kân ufak t�; fa kat için de ne ler yok tu ki.... Be yaz, renk li,
pa muk lu, ipek li, tül, pa tis ka, pop lin, ame ri kan, ke ten
top lar ta va na kadr y� �� l� de vam l� al�� ve ri� ten do la y� bi -
raz da �� n�k ve dü zen siz du rur, i� ne den ip li �e, kur de le -
den dü� me ye, yük sük ten kop ça ya ka dar bir ev ha n� m� -

na ge rek li olan her �ey bu lu nur du. Fa kat
en mü hi mi, ce na ze le va z� m� yal n�z Fi li bos
Efen di’nin dük kâ n�n da sa t� l�r d�. O y�l lar da
be le di ye nin ce na ze kal d�r ma te� ki la t� ku -
rul ma m�� ve her kes ba �� n�n ça re si ne bak -
mak zo run da ol du �un dan Fi li bos’a gi di lir,
lif, pa muk, ke fen al� n�r d�. H� ris ti yan hal -
k�n ce na ze le ri ni ise ki li se le rin te� ki lat la r�
kal d� r�r d�. 

Ç�p lak ba� l�, k�r m� z� ya nak l�, k� sa boy -
lu, �i� man Kar nik A�a ile o za man lar 17-
18 ya� la r�n da olan Ar tin tez gâh tar l�k ya -
par lar d�. Dük kân da bu lu nan bu üç ki �i nin
ha re ket le ri ve ko nu� ma la r� son de re ce a��r
ve ya va� ol ma s� na ra� men, mü� te ri nin i�i
ça bu cak hal le di lir di. Ka d� köy hal k�n da yer le �en ina naç
“Kö se’nin dük kâ n�n dan bo� ç� k�l maz” de yi mi ile per -
çin len mi� ti. 

Fi li bos Efen di’nin ye rin de ba zen sim si -
yah es ki bir el bi se giy mi� olan e�i otu rur,
pa ra al�r, mü� te ri ve tez gâh tar la r� t�p k� ko ca -
s� gi bi gö zu cu ile kon trol al t�n da tu tar d�.

Kö se’nin dük ka n� n�n tam kö �e sin de bir
elek trik di re �i var d�. O za man lar dar olan
cad de yi, bu di rek da ha da da ral t� yor du. Ka -
d� köy-Bos tan c� oto büs le ri i� le me ye ba� la -
y�n ca oto büs te ki yol cu lar dan bi ri dal g�n l�k -
la ko lu nu pen ce re den ç� kar m��, di re �e çar -
pa rak k� r�l m�� t�. 6-7 Ey lül olay la r�n dan son -
ra Fi li bos Efen di i�in si gor ta s� na git ti. O dö -
nem de pek çok es na f�n yap t� �� gi bi ya n� na
iki Türk his se dar da ala rak al t� ki �i lik bir or -

tak l�k kur du. Bun lar Kar nik A�a, Ar tin, Mu -
se vi Ko hen, dük kân sa hip le rin den En ver A�a bey, La -
mi a Bul ca ve ken di sin den mey da na ge li yor du. Fi li bos
Efen di öl dük ten son ra bu or tak l�k da ��l d�.  

■ KU YUM CU HAM PAR SUN EFEN D�
Fi li bos’un bi ti �i �in de ki dar dük kân da Ham par sun

ad�n da bir ku yum cu ça l� ��r d�. Or ta ya� l�, ufak te fek
bir Er me ni olan Ham par sun Efen di Ba� lar ba ��’nda
otu rur du. Dük kâ n�n vit ri ni yok tu. Dar ka p� s�n dan gi -
rin ce tah ta bir tez gâ h�n ar ka s�n da otu ran ku yum cu,
bü tün i�i ni bu tah ta ma sa üze rin de du ran bir kaç es ki
alet le ya par d�. Ma sa ile ku ca �� ara s�n da du ran kir li
bir bez, elin de ki mal ze me nin ye re dü �üp kay bol ma -
s� na ön ler di. Dük kâ n�n tah ta olan ze mi ni es ki ve ara -
l�k l� idi. K�y met li bir ta� ye re dü� se bu ara l�k dö �e -
me den te me le ka dar gi dip, kay bo la bi lir di. Bu yüz den
ku ca ��n da her za man bir ör tü ile ça l� ��r d�. �yi bir ta -
mir ci olan Ham par sun Efen di �s mar la nan ta k� la r� da
ya par d�. Mes le �i nin eh li ol ma s� na ra� men yü zü gül -
mez, çok ke re ba �� n� elin de ki i�in den kal d�r maz d�.
Do� ru su bi raz ak si bir in san d�. 

■ TU HA F� YE C� MOR DO
Ku yum cu nun ya n�n da çil li yüz lü, sa r� ��n bir Mu -

se vi olan Mor do’nun dük kâ n� bu lu nu yor du. Son ra la -
r� bu dük kâ n� Fe ner bah çe li Ak gün al d�.

■ DÜ� ME C� BO GOS
Tu ha fi ye ci Mor do’dan son ra dü� me ci Bo gos’un

dük kâ n� ge lir di.

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
456 32 53

TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹l. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.: 357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Park Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostanc Gön. Evi: 361 30 88
Sahraycedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25
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DE�ERL�
TÜKET�C�LER�M�Z 

5 Haziran’� Dünya
Çevre Günü olarak
kutluyoruz. 1985 y�l�nda
Birle�mi� Milletler Genel
Kurulu taraf�ndan tüm
dünyaya ilan edilen
“Evrensel Tüketici
Haklar�” aras�nda
“sa�l�kl� bir çevrede
ya�ama hakk�” da
bulunmaktad�r. Hepimiz
kendimiz ve
çocuklar�m�z, Ülkemiz ve
Dünyam�z�n gelece�i için temiz,
sa�l�kl� ve ya�anabilir bir çevre
isteme hakk�na sahibiz.

Ne yaz�k ki y�llard�r gerek bilim
insanlar�n�n, gerek Sivil Toplam
Örgütlerinin, gerekse çevreci
örgütlerin yapt��� uyar�lar, Devlet,
hükümetler ve yerel yönetimler
taraf�ndan nazara al�nmamakta ve
çevre katliam� devam etmektedir.
Bir yandan rant u�runa
de�i�tirilen imar planlar� ve
plans�z yap�la�ma nedeniyle
ormanlar�m�z yok edilirken, di�er
yandan dereler kurutularak
yerlerine devasa siteler
dikilmekte, bir yandan fabrika
at�klar�yla sular�m�z kirletilirken,
di�er yandan ülkemizin do�a
harikas� bölgelerine HES’ler
yap�lmakta, bir yandan tarihi
zenginliklerimizin baraj sular�
alt�nda kalmas�na göz

yumulurken, di�er
yandan nükleer
santraller yap�lmas�
konusunda �srarl�
tutumlar devam
ettirilmektedir.

Ülke insan�n� ve
do�as�n� dü�ünmeyen,
açgözlü çevre katilleri
olu�turduklar� lobilerle
Hükümet üzerinde etkili
olmakta ve Hükümet
tüketicilerin taleplerine
kulaklar�n� t�kamaktad�r.
Say�n Ba�bakan seçim

sloganlar� aras�nda “�stanbul’a 3.
Köprü”  slogan�n� kullan�rken 3.
köprü yap�lmas� halinde kaç bin
hektar orman arazisinin yok
edilece�ini aç�klamamaktad�r. 3.
köprü yap�lmas� karar�n�n iptali
için aç�lan davalar� hiçe sayan bu
anlay�� ülkemizin tüm
zenginliklerini yok etme
dü�üncesindedir.

Tüketiciler özellikle büyük
�ehirlerde nefes alamaz hale
getirilmi�lerdir. Park ve bahçe
yapmak yerine plaza yap�lmas�n�
tercih edenler, Karadeniz’de
derelerin üzerine onlarca HES
kurmaya çal��anlar, Akkuyu’ya,
Sinop’a Nükleer Santral kurmak
isteyenler, dereleri kirletip, içme

sular�m�za kimyasal at�klar�n
kar��mas�na neden olanlar, tarihi
de�erlerimizin sular alt�nda
kalmas�na göz yumanlar, kendi
ailelerini ve çocuklar�n�n
gelece�ini dahi dü�ünmeden
sadece para kazanmak h�rs�yla
hareket edenler “insan ve do�a
dü�man�d�rlar” 

Say�n tüketiciler, hepimiz
bilinçli olmak, do�aya ve çevreye
sahip ç�kmak ve çevre katillerine
“dur demek” zorunday�z. E�er
bugünümüze sahip ç�kmazsak
yar�n hiçbir �eyimiz kalmayacak
ve çocuklar�m�z b�rak�n a�aç ve
ye�illik görmeyi, oynayacak alan
dahi bulamayacaklard�r. 

TÜKODER olarak, tüm
tüketicilerimizi çevremize sahip
ç�kmaya;

-Hidro Elektrik Santrallere ve
Nükleer Santrallere HAYIR
demeye ve çevremizi
kirletenlerden hesap sormaya
ça��r�yoruz.

Unutmayal�m güzel, temiz ve
ya�anabilir bir çevre yaratmak
bizlerin ellerindedir. 

Sayg�lar�m�zla.
TÜKODER

(Tüketiciyi Koruma Derne�i)
GENEL MERKEZ

YÖNET�M KURULU

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

Filibos Efendi’nin dükkân�

�lçemizde 1957 yılında e�itim ve
ö�retime kapılarını açan eski

Kadıköy Kız Lisesi (�imdiki adıyla
�stanbul Kadıköy Lisesi) içinde yer
alan tarihi Mahmut Muhtar Pa�a
Kona�ı neredeyse çürümeye terk

edildi. 1886 yılında in�a edilen
Moda Caddesi üzerindeki Mahmut
Muhtar Pa�a Kona�ı, ara�tırmacı-
yazar Dr. Müfid Ekdal’ın belirtti�i

gibi geni� bahçesini süsleyen
heykelleriyle, mimari özellikleriyle

Kadıköy’ün “Mermer Konak” adıyla
bilinen en önemli yapılarından biri
olarak tanındı.1897 yılında Mısır

Hidivi �smail Pa�anın kızı
Nimetullah ile evlenen Mahmut
Muhtar Pa�a bir dönem Bahriye

Nazırlı�ı yapmı�tır.
Kö�k, 1956 yılına kadar ailenin

kullanımında kaldı ve daha sonra
Milli E�itim Bakanlı�ı’na devredildi.

Doktor Müfid Ekdal “3 Ömür 3
Konak” ve “Kadıköy Konakları” adlı

eserlerinde bu tarihi mekânı ve
mekân içinde ya�ananları geni� bir

�ekilde anlatmı�tır. Uzun yıllar
lisenin yönetim binası olarak

kullanılan bu tarihi ve görkemli
mekân, okul yönetiminin,

ö�retmenlerinin ve okul mezun
ö�rencilerin gayretlerine ra�men

hâlâ restore edilmemi�tir. Ön
çalı�maların yapıldı�ı kö�kte son

zamanlarda çalı�ma hızının
kesilmesi bu semte gönül verenleri

dü� kırıklı�ına u�ratmaktadır
Bu okulda görev yapan bir yazar ve

tarih ö�retmeni olarak, �stanbul
2010 Avrupa Kültür Ba�kenti

oldu�u bu yıl Mahmut Muhtar Pa�a
Kona�ı’nı çok farklı bir ortamda ve

birçok etkinlik içinde
dü�ünmü�tüm. Umarım bu

görkemli mekânı kendili�inden
yıkılmadan kurtarabiliriz

● Nusret KARACA
(E�itimci)

Tarihi Köşk çürüyor
Kadıköy Lisesi eski adıyla

Kadıköy Kız Lisesi
ö�retmenlerinden Nusret

Karaca, okul içindeki tarihi
Mahmut Muhtar Pa�a
Kona�ı’nın içler acısı

durumunu yazdı.... 

İLANLARINIZ İÇİN

0216-348 70 60
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Yük se kö� re ti me Ge çi� S� na v� (YGS)’nda
ya �a nan �if re skan da l�n dan son ra “�if -
re siz ler” ad� n� alan Li se li Ö� ren ci Bir li -

�i üye si genç ler, ÖSYM Ba� ka n� Ali De mir’in
is ti fa s� için ey lem le ri ne de vam edi yor. LÖB’lü
genç ler, Ka d� köy �s ke le Mey da n�’nda, Ali De -
mir yü zün den ba y�l d�, s� nav sis te mi nin kal d� r�l -
ma s� n� is te di. Ka d� köy hal k� da ey le me ka t� la -
rak al k�� lar la genç le re des tek ver di.

“Ali De mir sa na ba y� l� yo ruzzzz” pan kar t�
açan li se li genç ler, is ke le önün de YGS’nin kal -
d� r�l ma s� n� ta lep eden dö viz ler ta �� d�. “Bat s�n
s� nav sis te mi niz, YGS’ye inat ya �a s�n ha yat”,
“Ka lem le ri k�r d�k, ge ri dö nü� yok” slo gan la r�
atan genç le re, Ali De mir mas ke si tak m�� bir
genç, ÖSYM Ba� ka n� ola rak hi tap et ti, yap t�k -
la r�n dan utanç duy ma d� �� n�, her ke sin ken di si ni
hak l� gör dü �ü nü söy le di. Bu nun üze ri ne genç -
ler, da ha faz la da ya na ma y�p “ba y�l d�” ve ye re
uzan d�.

Ka d� köy hal k� n�n il giy le iz le di �i ey lem de

ya p� lan aç�k la ma da, “Biz ler, Li se li Ö� ren ci
Bir li �i ola rak Ali De mir’in is ti fa et me me si ne
ba y�l d�k” de nil di. 

“S� nav sis te mi yü zün den genç le rin in ti har
et me si, ders ha ne pa ra s� yü zün den ve li le rin tu -
tuk lan ma s�, pu an la r�n yan l�� he sap lan ma s�, Ali
De mir’in ‘Gel mi� geç mi� en gü ven li s� nav d�’
de me si, YÖK Ba� ka n�’n�n ‘Hiç bir ö� ren cinin
hak k� yen me di’ de me si nin ö� ren ci le ri ba y�lt t� -
��” ifa de edi len aç�k la ma da, “ÖSYM Ba� ka -
n�’n�n is ti fa s� n� is ti yo ruz. Da ha faz la hak k� m� -
z�n yen me me si için ay� l� yo ruz. Bi zi ba y�l tan la -
ra kar �� tüm li se li le ri, ve li le ri ve du yar l� hal k� -
m� z� li se li le rin hak l� mü ca de le si ne da vet edi yo -
ruz” ifa de le ri ne yer ve ril di. 

Aç�k la ma dan son ra genç ler, “Ali De mir is -
ti fa” �ek lin de tem po tu ta rak aya �a kalk t�, De -
mir’in mas ke si ni yak t�. Ka d� köy hal k�, genç le -
re al k�� lar la des tek ver di, “Ka lem le ri k�r d�k ge -
ri dö nü� yok” di yen genç ler le bir lik te ka lem
k�r d�.

�
s tan bul Ta bip Oda s�, Hü kü me tin “Sa� l�k ta Dö nü -
�üm Prog ra m�” ile 4 A�us tos’ta yü rür lü �e gir me si
plan la nan,  “dok tor la r�n özel mu aye ne ha ne aç ma,

aç�k olan la r�n ise ka pan ma teh li ke si”nden va tan da� -
la r� ha ber dar et mek için Ka d� köy �s ke le si’nde bir ba -
s�n aç�k la ma s� yap t�. Sa� l�k ça l� �an la r� 4 A�us tos’ta
tüm mu aye ne le rin ka pan ma s� na yol aça cak olan il gi -
li yö net me li �in aci len ip tal edil me si ni ta lep et ti ler. 

5 Ha zi ran Pa zar gü nü ya p� lan, Türk Ta bip ler Bir -
li �i, Ta bip Oda la r�, uz man l�k der nek le ri ve  he kim le -

rin ka t�l d� �� ba s�n aç�k la ma s� na Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
de des tek ver di. 

�s tan bul Ta bip Oda s�, konu ile ilgili yap t� �� ba s�n
aç�k la ma s�n da �u ta lep ler de bu lun du: “Mes le �i mi zi
ba ��m s�z ola rak sür dü re bil mek için mu aye ne ha ne le -
rin ka pa t�l ma ma s� n�, aç�l ma s� n� zor la� t� r� c� ve en gel -
le yi ci hü küm le rin ge ti ril me me si ni, aç�l m�� ve ruh sat -
lan d� r�l m�� mu aye ne ha ne ler için ek ko �ul la r�n ge ti ril -
me me si ni, ya sal hak la r�n sür dü rül me si nin sa� lan ma -
s� n�, Av ru pa ba� ta ol mak üze re tüm ge li� mi� ve mo -
dern ül ke ler de ol du �u gi bi mu aye ne ha ne le rin aç�l -
ma s� ve de net len me si nin ta bip oda la r� n�n ve uz man -

l�k der nek le ri nin gö rü �ü do� rul tu sun da mes lek ku ru -
lu� la r� n�n da için de yer ala ca �� ku rul lar la ya p�l ma s� -
n� ve h�z la bu yön de bir yö net me lik dü zen le me si ya -

p�l ma s� n�, 4 A�us tos’ta tüm mu aye ne ha ne le rin ka -
pan ma s� na yol aça cak ilgi li yönetmeli�in acilen
iptalini istiyoruz. ” 

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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Tabip Odası’ndan ‘muayenehaneme dokunma’

Kadıköy Belediyesi Dumlupınar
Sa�lık Poliklini�inin de�erli

hekimlerinden Kadın
Hastalıkları  ve Do�um uzmanı

Op. Dr. Metin Beritan, bir
senedir mücadele etti�i

amansız hastalı�a yenilerek
hayatını kaybetti.

1947 Elazı� do�umlu olan
Dr. Metin Beritan �stanbul Tıp

Fakültesinden mezun olduktan
sonra Ankara Gülhane Askeri
Tıp Akademisinde Kadın Hastalıkları

ve  Do�um ihtisasını tamamladı.

Kütahya, Eski�ehir, �zmir
hava hastanelerinde görev
yaptı. Hava Kuvvetlerinden

albay rütbesiyle emekli
oldu. Son 4 yıldır Kadıköy

Belediyesi Dumlupınar
Sa�lık Poliklini�inde görev
yapan Dr. Metin Beritan,
arkada�ları ve hastaları

tarafından çok sevilen bir
hekimdi. Evli ve 3 çocuk

babasıydı. Kendisine
Allah’tan rahmet, ailesine ve çalı�ma

arkada�larına ba�sa�lı�ı dileriz. 

Sa�lık çalı�anlarının,
‘Muayenehaneme ve

Muayenehane Açma Hakkıma
Dokunma!’ sloganıyla

düzenlendi�i basın
açıklamasına, Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk de
destek verdi. 

Şif re siz ler 
Ali De mir’e 
‘BAYILDI’

Şif re siz ler 
Ali De mir’e 
‘BAYILDI’

Şif re siz ler 
Ali De mir’e 
‘BAYILDI’

Şif re siz ler 
Ali De mir’e 
‘BAYILDI’

Şif re siz ler 
Ali De mir’e 
‘BAYILDI’

Şif re siz ler 
Ali De mir’e 
‘BAYILDI’

Dumlupınar Sağlık  Polikliniği’nin  acı kaybı

�ADAN Batok’un vefat�yla bo�alan
Sahray�cedit Muhtarl��� için 12

Haziran 2011 Pazar günü sand�k
ba��na gidilecek. Adaylardan

Özcan Akta�, Sahray�cedit
Mahallesi için önemli hizmetler

veren merhum �adan Batok’un
yerini doldurman�n zor oldu�unu

söyledi. Büyüklerinden icazet
alarak Sahray�cedit Mahallesi

Muhtarl���’na adayl���n� koydu�unu
söyleyen Özcan Akta�, “75 y�ll�k
Sahray�ceditliyiz. Arnavut Sak�p

olarak bilinen Sak�p Akta�’�n
o�luyum. Bizde sayg� önde gelir,

çünkü büyüklerimizden öyle
gördük. �zin ald�k ve öyle aday

olduk” dedi. �adan Batok’un çok
güzel bir mahalle b�rakt���n�, e�er

görev verilirse devrald�klar�
hizmetleri daha ileri götüreceklerini

ifade eden Özcan Akta�, yakla��k
20 bin nüfuslu bir mahalle olan

Sahray�cedit’te, sa�l�k, sosyal ve
e�itime ili�kin hizmetlerin

artt�r�lmas� için gayret

gösterece�ini belirtti.
Sahray�cedit’in eski ve
günümüzdeki durumunu
de�erlendiren Özcan Akta�,
“Semtimizde birlik ve beraberlik
vard�r. Mahallemize ta��nan kim
olursa olsun yemek götürür,
ihtiyac�n� sorard�k, soruyoruz da.
�imdi de eski semt adetlerimizi
korumaya gayret ediyoruz. Sosyo-
ekonomik yönden geli�meler,
apartmanla�malar ya�ansa da
kom�uluk ili�kilerimizin yok
olmamas� için gayret ediyoruz”
diye konu�tu. Mahallenin park
ihtiyac�n�, trafik s�k�nt�s�n�, çevre
temizli�i, ya�l�lar�n ula��m
sorunlar�n�, sa�l�k ihtiyaçlar�n�,
i�sizlik konusunu, yetim ve öksüz
çocuklar�n durumunu gözeterek
projeler hayata geçirmeyi
hedefledi�ini belirten Akta�, bugün
belediyelerin yapt��� sosyal
çal��malar�n örneklerini mahalle
baz�nda gerçekle�tirece�ini
söyledi.

Muhtarl�k seçimi için sand�k ba��na gidiliyor
Sahrayıcedit

Muhtarlı�ı’nda
12 Haziran Pazar günü

seçim var. 

Li se li le rin YGS’de ki �if re skan da lı nın
so rum lu su ola rak gör dük le ri ÖSYM

Ba� ka nı Ali De mir’e tep ki le ri sü rü yor.
Li se li Ö� ren ci Bir li �i üye le ri, Ka dı köy
�s ke le si’nde is ti fa et me yen Ali De mir

yü zün den ‘ba yıl dı’. Fo to� raf lar: ET HA
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57 10 HAZ�RAN–19 HAZ�RAN 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

SOSYAL ETK�NL�K 
G�TAR VE P�YANO

D�NLET�S�
(Halk E�itim Merkezi

��birli�i �le) 
Tarih: 11 Haziran 2011

Cumartesi
Saat: 13.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy Gönüllüleri 

GUFRAN TA� SOLO
KONSER� 

Tarih: 13 Haziran 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Kadköy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri  

“KUYRUKLU YILDIZ
ALTINDA”
T�YATRO
OYUNU 

Tarih: 13 Haziran 2011
Pazartesi

Saat: 20.30
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi Büyük
Salon

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi   

TÜRK MÜZ��� KORO
ÖDÜLLER� 

Tarih: 14 Haziran 2011
Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kadköy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:

Müzik Gönüllüleri 

MERD�VENKÖY Gönüllüleri’nin etkinlikleri devam
ediyor. Kad�köy Belediyesi Merdivenköy Gönüllüleri, S.
O .S Çevre Gönüllüleri Platformu Deprem Öncesi Yasal
Yükümlülükler Projesi kapsam�nda Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde bir toplant� düzenledi. 
25 May�s Çar�amba günü gerçekle�tirilen toplant�ya;

S.O.S. Çevre Gönüllüleri Ba�kan� Türksen Ba�er
Kafao�lu, Yücel Erdener, Doçent Dr. O�uz Gündo�du
ve gönüllüler kat�ld�. Toplant�da Merdivenköy Çevre ve
Afet Komisyonu Ba�kan� Gülten Taner’e, Merdivenköy

Mahallesinde yapt��� deprem haz�rl�k çal��malardan
dolay� plaket verildi. Mahallede yüzlerce ki�i ile temas

kurarak, deprem konusunda bilgi verdi�ini beliten Taner,
çal��malar�na devam edece�ini söyledi. 

KARASU’YA G�TT�LER
Merdivenköy Gönüllüleri, geçti�imiz hafta Dünyan�n en

büyük longozlar�ndan biri olarak tan�mlanan Karasu
Acarlar longozuna gitti. Gezi Komitesi’nin düzenledi�i
geziye, Semiha �akir Huzur evinde kalan misafiler de

kat�ld�. Gezi s�ras�nda Sakarya nehrinin suya döküldü�ü
nokta ve çevresi de gezildi.

Merdivenköy’de
etkinlikler sürüyor

KADIKÖY Belediyesi Merdivenköy Gönüllüsü Faize
Darcan, ilk ki�isel resim sergisini 1 Haziran Çar�amba

günü Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde açt�. On y�l� a�k�n
süredir birçok atölyede resim dersleri alan , bu güne
kadar birçok karma sergiye kat�lan Faize Darcan, ilk
ki�isel sergisini açman�n heyecan�n� ya��yordu. 40

tablonun yer ald��� sergiye iki y�ld�r haz�rlanan Darcan,
“Birçok karma sergiye kat�ld�m, resimlerimin her

sergileni�i ayr� bir heyecand� ama ki�isel sergi açman�n
heyecan� bir ba�ka oluyormu�. Hem çok heyecanland�m

hem de çok mutlu oldum” diyor. Sergide yer alan
tablolarda tek bir tema yoktu. Portre de vard�, manzara
da ancak çiçek çal��malar� a��rl�ktayd�. Darcan tabiat�
çok sevdi�ini, çiçeklerin hayat oldu�unu belirtirken,
“Resim yaparken dinleniyorum, ruhuma bir dinginlik

geliyor, ancak çiçek resimleri çizerken bir ba�ka ruh hali
ya��yorum. Hayat çiçek gibidir, güzeldir ya�ad��� süre
içinde. Napolyon ‘Çiçeklerin olmad��� yerde insanlar

ya�ayamaz’ demi�. Çiçek kadar hayata güzellik veren
ba�ka bir canl� yoktur diye dü�ünüyorum, bunun için de

çiçek resmi yapmay� çok seviyorum” diyor. Faize
Darcan’�n sergisi bir hafta sürdü. 

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

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

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N
ARASINA  KATILMAYA

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

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

E-MA�L: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Ka d� köy Be le di ye si Ma hal le Gö nül lü le ri’nde 1
Ha zi ran Çar �am ba gü nü de vir-tes lim he ye ca n�
ya�and�. 19 ma hal le ve iki et kin lik bi ri min de 2

y�l d�r ba� kan l�k ya pan Gö nül lü Ba� kan lar, gö rev le ri ni
ye ni ba� kan ve ba� kan yar d�m c� la r� na b� rak t� lar. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün
de ka t�l d� �� Fe ner bah çe’de ki Tru e Blu e Sos yal Te -
sis le ri’nde ki de vir-tes lim tö re ni nin ev sa hip li �i ni
Ka d� köy Be le di ye si  Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri ye
Ka sa po� lu yap t�. Ge ce nin aç� l�� ko nu� ma s� n� yapan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü lü �ü nün 17 y�l d�r de vam eden
bir yol cu luk ol du �u nu kay de derek, bu yol cu lu �un
bay rak ya r� �� gi bi de vir-tes lim tö ren le riy le de vam
et ti �i ni be lirt ti. Öz türk �un la r� söy le di:

“Ka d� köy in san po tan si ye li ba k� m�n dan çok
ay r� bir ye re sa hip. 17 y�l ön ce biz bu yol cu lu �a
ç�k t� �� m�z da Ka d� köy lü ler, STK’lar ile yan ya na
gel me ye ha z�r d�. Biz sa de ce kü çük bir kat k� yap -
t�k. Gö nül lü le ri miz le bi ra ra ya ge lip ça l�� ma la r� n�
ger çek le� ti re cek le ri kü çük bi na lar, me kân lar yap -
t�k. Ama bu bi na lar dol ma say d� pay la� ma ol maz -
d�. Gö nül lü ler olun ca, dost luk ve pay la� ma lar
olun ca bi na lar an lam ka zan d�. Ka d� köy Be le di ye -
si Gö nül lü le ri, bu gün 6 bi ni a� k�n üye si ile Tür ki -
ye’nin en bü yük si vil top lum ku ru lu �u dur. Gö nül -
lü le ri miz Ana do lu’nun her ye ri ne yar d�m mal ze -
me le ri gön de ri yor lar. Bu yar d�m mal ze me le ri ye -
ri ne ula� t� ��n da ço �u za man bir gar ni zon ko mu ta -
n�, ba zen bir muh tar, ba zen de köy ö� ret men le rin -
den te �ek kür mek tup la r� ge li yor. Ka d� köy’de gö -
nül lü le ri miz le ina n�l maz bir po tan si yel ya rat t�k.”

Av ru pa’n�n bir çok ken tin de gö nül lü bu lun du -
�u nu, an cak ora da ki gö nül lü le rin ma a� al d� �� n� da
kay de den Öz türk ko nu� ma s� na �öy le de vam et ti:

“Bi zim gö nül lü le ri miz b� ra k�n ma a� al ma y�,
ço �u za man da ken di cep le rin den pa ra har c� yor lar.
Bu  ne den le gö nül lü le ri miz den gu rur du yu yo rum.
Gö rev le ri ni  ba� ka bir ar ka da �� na dev re de cek gö -
nül lü ba� kan la r� m�z bi ze yi ne bi ri kim le riy le kat k�
sun ma ya de vam ede cek ler.  Her pro je nin al t�n da
Ka d� köy lü le rin im za s� var. Ka d� köy, de mok ra si nin
Cum hu ri ye tin, Ata türk �l ke ve dev rim le rin ge çil -
mez ka le si dir. Ka le ler tek ba �� na bir �ey ifa de et -
mez. �çin de on la r� sa vu nan bi ri var sa ka le ler y� k�l -
maz. Biz bu il ke ler den ta viz ver mey ce �iz. Gö nül lü -
le ri miz le el ele Ka d� köy için ça l�� ma ya de vam ede -
ce �iz.”

De vir Tes lim tö re ni, es ki ba� kan la r�n gö rev le ri -
ni ye ni ba� kan ve ba� kan yar d�m c� la r� na tes lim et -
me le riy le de vam et ti. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Öztürk, gö rev le ri ni dev re den Gö nül lü Ba� kan la ra
te �ek kür pla ke ti ve re rek bir lik te re sim çek tir di. Gö -
nül lü Ko or di nas yon Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye -
le ri Ay �en Gü rer, Gül çin Er gün, Nur han Kut man,
Ha luk Oku mu�, Ne si be Mü se vi to� lu  ile Gö nül lü
Ko or di nas yon Mer ke zi So rum lu su En gin Ba ran’�n
da ka t�l d� �� ge ce de Ana do lu ya Yar d�m Kam pan ya -
s� So rum lu su Gö nül lü Gö nül Er san, tüm gö nül lü ler
ad� na Ba� kan’a çi çek ver di.  Cad de bos tan Gö nül lü -
le ri’nden Ve te ran Ba yan lar Bal kan At le tizm �am -

pi yo nu Sem ra Ona ran’�n
bir dans gös te ri si yap t� ��
ge ce de gö nül lü ler, gö nül -
le rin ce e� len di ler. 

■ TOP LAN TI YA
KA TI LAN LAR
● Ay �en Gü rer (Ka -

d� köy Be le di ye si Mec lis
Üye si, Gö nül lü E�i tim ve
Da n�� ma Mer ke zi Yö ne -
tim Ku ru lu Üye si)

● Gül çin Er gun (Ka -
d� köy Be le di ye si Mec lis
Üye si, Gö nül lü E�i tim ve
Da n�� ma Mer ke zi Yö ne -

tim Ku ru lu Üye si)
● Nur han Kut man (Ka d� köy Be le di ye si Mec lis

Üye si, Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne -
tim Ku ru lu Üye si

● Ha luk Oku mu� (Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma

Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si)
● Ne si be Mü se vi to� lu (Gö nül lü E�i tim ve

Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si)
● En gin Ba ran Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma

Mer ke zi So rum lu su)
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● Ac� ba dem Gö nül lü le ri: Fat ma Ay �en �z gi (Ba�kan), A. Ece Ol pak (Ba� kan Yard.)
●Bos tan c� Gö nül lü le ri: Han dan Kal kan (Ba�kan), �n ci Yal g�n (1. Ba�. Yar.), Gül se ren Eli bal (2. Ba� k.Yard.) 
● Cad de bos tan Gö nül lü le ri: �s ma il �ev ket Ba ki (Ba�kan), �u le Gön cü ler (Ba� kan Yard.)
● Eren köy Gö nül lü le ri: Nes rin Kay nak (Ba�kan), Sevinç To kuç (Ba� kan Yard.)
● Fe ner bah çe Mah. Gö nül lü le ri: Sa im �ki� (Ba�kan), Se viç Ço lak (Ba� kan Yard.)
● Fe ner yo lu Gö nül lü le ri: Ni hal Ek mek çi o� lu (Ba�kan), Adi le Se rap Eren (Ba� kan Yard.)
● Göz te pe Gö nül lü le ri: Si may Bo dur (Ba�kan), Fü sun Aktu� (Ba� kan Yard.)
● Ko �u yo lu Gö nül lü le ri: Fi liz An tik (Ba�kan), Bir gün Te tik (Ba� kan Yard.)
● Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü le ri: Fi liz Na di de Öne� (Ba�kan), Se rap Ka ra kan (Ba� kan Yard.)
● Mer di ven köy Gö nül lü le ri: U�ur sen Ak yüz (Ba�kan), Ba nu Ka sa ba l� (Ba� kan Yard.)
● Mo da Gö nül lü le ri: Su na Ak �en (Ba�kan), Zey nep Nur gül Alp te kin (Ba� kan Yard.)
● Os ma na �a Gö nül lü le ri: �ük ran Emi ne Gül gen (Ba�kan), Hül ya Ha ni fe Ara ba c� (BA� KAN YARD.
● Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri: Nur han Ka ral Ser dar (Ba�kan), Ley la Gü ner So lak (Ba� kan Yard.)
● Su adi ye Gö nül lü le ri: Gül se vim Ba� tu� (Ba�kan), Ni gar Gü neç Ya z� c� tunç (Ba� kan Yard.) 
● Ra sim pa �a Gö nül lü le ri: Ce mi le Gü ney (Ba�kan), Me li ha Ka ra ca (Ba� kan Yard.) 
● Ha san pa �a Gö nül lü le ri: Tü lay Bil gin (Ba�kan), Ar zu Ça tal lar Ak man (Ba� kan Yard.) 
● Züh tü pa �a Gö nül lü le ri: Me lek Boz do �an (Ba�kan), Na di de Kor bey (Ba� kan Yard.)
● Mü zik Gö nül lü le ri: �ük ran Eroz (Ba�kan), Tür kan Ak soy (Ba� kan Yard.)
● Ti yat ro Gö nül lü le ri: Gü lin Ek �i (Ba�kan), U�ur Be kar (Ba� kan Yard.)

GE LE CEK DÖ NEM GÖ REV ALA CAK LAR
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● Sinem TEZER

Fe ner yo lu Pra tik K�z Sa nat Oku lu ö� ren ci le ri, ilk kez il
d� ��n da ser gi aç t�. Ö� ren ci ler, “Ana do lu Me de ni yet le -
ri” ko nu lu “�z Sü rü cü” ad l� re sim ser gi si için Ka s�m

ay�n da ba� la y�p, 22 Ma y�s’ta bi ten ça l�� ma la r� n�n ser gi si ni
Ço rum’da aç t� lar. 1 y�l d�r e�i tim alan ö� ren ci den 7 y�l d�r e�i -
tim alan ö� ren ci le re ka dar ge ni� bir gru bun ha z�r la d� �� eser -
ler, geç ti �i miz gün ler de Ço rum lu la ra ser gi lendi.

52 ki �i den olu �an ö� ren ci gru bu ile yo la ç� kan re sim
ö� ret me ni Han dan K� r�m l� �un la r� söy le di:  “Ama c� m�z

Ana do lu’da ki bü tün me de ni yet le rin iz le ri ni tu va le ta �� -
y�p, ge zip gö re me yen, al g� la ya ma yan, var l� ��n dan ha -
ber dar ola ma yan her ke se gös ter mek. En uy gun olan ye -

rin de Ço rum Dev let Gü zel Sa nat lar
ol du �u nu dü �ü ne rek ser gi yi ora da
aç t�k.  Ama c� m�z, bu ser gi yi Ana do -
lu’nun kül tür yük lü di �er il le rin de
de aça bil mek.”

Fe ner yo lu Pra tik K�z Sa nat Oku -
lu Mü dür Ve ki li Gül se ma Y�l d� r�m
da özel bir ser gi ha z�r la d�k la r� n� be -
lir te rek, “Ana do lu Me de ni yet le ri nin
ç� k� �� olan ül ke ler de de ser gi mi zi
aça ca ��z. Ur fa, Mar din, Kon ya’da
ser gi ler aç ma y� plan l� yo ruz. Da ha
son ra s� için de Av ru pa ül ke le rin de
de ser gi as ma y� dü �ü nü yo ruz” de di.

Ser gi, ey lül ve ya ekim ay� içe ri -
sin de �s tan bul’da da aç� la cak. 

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si’nden “�� te sos yal
da ya n�� ma böy le olur” de dir ten bir yar -
d�m la� ma ör ne �i da ha. Ka d� köy Be le -

di ye si Sos yal �� ler Mü dür lü �ü ta ra f�n dan ba� -
la t� lan ça l�� may la gü nü müz zor eko no mik ko -
�ul la r� al t�n da ih ti yaç sa hi bi va tan da� la r�n fay -
da lan ma s� ama c�y la üc ret siz gi ye cek da �� t� l� -
yor. Fi kir te pe’de geç ti �i miz günlerde tö ren le
aç� l� �� ger çek le� ti ri len Ka d� köy Be le di ye si E�i -
tim ve Sos yal Des tek Mer kez le ri’nin (ES -
DEM) bi na s� n�n alt ka t�n da hiz me te gi ren “2.
El Giy si Aç�k Gar d� rop” ma �a za s�n da ye ti� kin
ve ço cuk la ra yö ne lik bir bi rin den gü zel ve ��k
k� ya fet ler, ayak ka b� lar, k� sa ca s� gi ye ce �e ili� -
kin ge ni� bir ürün yel pa ze si bul mak müm kün. 

Top lum sal da ya n�� ma ya kat k� da bu lun -
mak ama c�y la 2. El Giy si Aç�k Gar d� rop
ma �a za s� na k� ya fet ba �� �� yap mak is te yen
yar d�m se ver ler, Fi kir te pe Öz bey Cad de -
si’nde ki E�i tim ve Sos yal Des tek Mer ke zi
ile 0216 545 72 28-545 96 91 te le fon lar dan
te ma sa ge çe bi lir ler.

Ka d� köy Be le di ye si’nin ko nuy la il gi li
yet ki li le ri; giy si le rin te miz, ütü len mi�, y� -
kan m�� kat lan m�� ol ma s�, giy si le rin cin si ne
gö re grup la na rak ay r� ay r� po �et len me si ya
da ko li len me si, po �et ve ko li le rin üs tü ne sa -
y� la r� n�n be lir til me si, ki �i nin özel k� ya fe ti -
nin yar d�m ola rak su nul ma ma s�, y�r t�k sö -
kük ve ya ta mi re ih ti ya c� olan k� ya fet le rin
ve ril me me si ko nu sun da yar d�m se ver ler den
bek len ti le ri var. Pan to lon, mont, bluz, nev -

re sim ta k� m�, etek, el bi se, e�of man, hav lu,
bor noz ta k� m�, ce ket, ti �ört, çiz me, mut fak
e� ya la r�, göm lek, ka zak, bot, çan ta, pal to,
h�r ka, ayak ka b� ve ma sa ör tü le ri yar d�m
ola rak ka bul edi li yor. Sonras� Ka d� köy Be -
le di ye si’nin i�i. Ba ��� la mak is te nen k� ya fet -
ler ça l� �an lar ta ra f�n dan ev den tes lim al� na -
rak kon trol den ge çi ril dik ten son ra ih ti yaç
sa hip le ri ne çar �am ba, per �em be, cu ma ol -
mak üze re haf ta n�n üç gü nü, her on gün de 4
par ça ol mak üze re da �� t� l� yor.
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■ Her Ku�akta Atatürk
■ Güner Demiray
■ Babıali Kitaplı�ı

Bu kitap, Atatürk ve Atatürkçülük
üzerine belli süreçler
içinde ele al�nan
inceleme ve deneme
yaz�lar�ndan
olu�maktad�r.

Bu yaz�larda
genellikle Atatürk
Cumhuriyeti’nin özünde
yer alan ilkeler ve
seküler felsefe
yorumlanarak ça�da�
Türk insan� ve yurtta��
olma bilinci dile
getirilmektedir.

Yaz�lar�n bir
bölümünde Türk
Ulusu’nun yeniden var
olma mücadelesinde,
Atatürk’ün lider,
kurtulu�çu,
ba��ms�zl�kç�, devrimci,
uygarl�kç�, birlikçi dü�ün
sava��mlar� yans�t�lmakta
ve Anadolu
mücadelelerini,
kavgalar�n�, hapisliklerini,
k�rg�nl�klar�n�,
küskünlüklerini ve
umutlar�n� anlat�yor.

■ �nadın ve Direncin Adı:
Dr. Hikmet Kıvılcımlı
■ Emin Karaca
■ Destek Yayınevi

Yazar�n kaleminden;
1902-1971 y�llar� ars�nda bu

ülkede Hikmet K�v�lc�ml� ad�nda bir
devrimci ya�ad�. Bugün, fizik
varl���n�n evrene göç etmesinin
üzerinden 40 y�l geçmi� bulunuyor.
O y�l dünyaya gelen çocuklar, �imdi
40 ya��nda birer yeti�kin insan…

Kimdi Hikmet K�v�lc�ml�?
Genç bir T�bbiye ö�rencisi iken

tan��t��� Marxist dü�ünce
do�rultusunda okuyan, ö�renen,
yazan, Marxç� dü�ünceyi
kavrayabildi�i oranda yerlile�tirip-
millile�tirmeye çal��an, bu u�urdaki
dü�ünce ve davran��lar� nedeniyle
22,5 y�l hapis yatan, onlarca kitap
yazan bir insand�… Günümüz
Türkiye insan� ve devrimci gençli�i
hikmet K�v�lc�ml�’y� ne kadar tan�yor?

Böyle bir kitap; K�v�lc�ml�’y�
tan�d���n� zannedenlere bir
an�msatma, bilmeyenlere bir tan�tma
hizmeti görsün istedik. Bir ba�ka
ara�t�rmam�zda öne sürdü�ümüz
gibi, Türkiye Komünist Hareketi’nin
yazg�s�nda bir “deniz motifi” vard�r.
Hareketin ilk öncülerinden Mustafa
Suphi, “on be� mür�it ile” 28-29
Ocak 1921 gecesi Karadeniz’de
katledilmi�tir. Bu olaydan 17 y�l
sonra, ba�lar�nda Hikmet K�v�lc�ml�
ve Naz�m hikmet’in bulundu�u
asker- sivil bir grup devrimci, 1938
yaz�nda Marmara Denizi’nde yüzer-

gezer bir yarg�lamayla a��r cezalara
çarpt�r�lm��lard�r.

Ölümünün 40’�nc� y�ldönümünde;
K�br�s’a do�ru tekne yolculu�unda
tutmaya ba�lad��� günlüklerinde yola
ç�karak, kimi zaman kendi
anlat�mlar�yla, kimi zaman da ben
araya girerek ya�am�n�,
ayd�nlanmas�n�n önemi belirtilmekte,
bir bölümünde ise; küreselle�menin
dünyada, yurdumuzda ve K�br�s’ta
yaratt��� sanc�lara de�inilerek,
Bat�’n�n tavr�na ve entrikalar�na yer
verilmektedir.
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Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com
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KADIKÖY’ÜN ikinci halk
e�itim merkezi olan Bostanc�

Halk E�itim Merkezi
müdürlü�üne deneyimli
e�itimci Ergüder Güngör

atand�. 1993 y�l�nda Tuzla Halk
E�itim Merkezi Müdürü olarak
göreve ba�layan Güngör, k�sa

bir dönem Sultanbeyli Halk
E�itim Merkezi müdürlü�ünde

de bulundu. 34 y�ll�k halk
e�itimci Güngör, Bostanc� Halk

E�itim Merkezi’nde bölgenin
ihtiyaçlar�na göre talep olan
her alanda kurslar açmaya

devam edeceklerini söyledi. Bostanc� Halk E�itim
Merkezi’nde yaz döneminde, Dijital foto�rafç�l�k,

resim, gümü� i�lemecili�i, bilgisayar, web tasar�m�,
badminton, masa tenisi ve yabanc� dil kurslar�
aç�lacak. Kurslara kay�t için 0216 361 24 16

numaral� telefondan bilgi al�nabilinir.

Bostancı Halk
Eğitim Merkezi
müdürü Güngör

Tür ki ye’de ki Pra tik Kız Sa nat Okul la rı
için de il dı �ın da ser gi açan ilk okul olan
Fe ner yo lu Pra tik Kız Sa nat Oku lu’nun
Ço rum’da ki ser gi si bü yük il gi gör dü. 

2. El Giysi Açık Gardırop
ma�azasına kıyafet ba�ı�ı

yapmak isteyen
yardımseverler Fikirtepe

Özbey Caddesi’ndeki E�itim
ve Sosyal Destek Merkezi’ni

0216 545 72 28-545 96 91 nolu
telefonlardan arayabilir. 

KADIKÖY �lçesi Kültür Sanat Platformu Opera ve
Bale gösterisi, geçti�imiz günlerde Kozyata��

Kültür Merkezi (Kozzy) Gazanfer Özcan
Sahnesi’nde

gerçekle�ti. Gösteriye;
Kad�köy Milli E�itim
Müdürü Fer�at Ayar,
Kad�köy Milli E�itim

�ube Müdürü Hasan
Demir, Kad�köy

�lçesi’nde bulunan ilk ve
ortaö�retim

okullar�ndan ö�renciler
ile ö�retmenler
kat�ld�lar. Amaç,

ö�rencilere geleneksel
kültürün yan�nda

evrensel kültürü de
tan�tmak. Gösteri, Roma’dan gelen Sanatç�lar�n

Opera, �stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar�
Sahne Sanatlar� ve Bale Anasanat Dal�

ö�rencilerinin bale gösterileriyle son buldu.

Kozzy’da
opera ve bale 

Kad�köy’den Ço rum’a ser gi

Fa ce bo ok’ta  kur duk la r�
grup üze rin den ha ya ta
da ir ya ra t� c� du ru� lar ser -

gi le me yi amaç la yan genç ler bu
kez de Ka d� köy Ba lo nu’nun
ar ka s�n da ki alan da Hay dar pa �a
Ga r�’na kar �� Plan king yap t� lar.

5 Ha zi ran Dün ya Çev re
Gü nü do la y� s�y la Plan king-Bu bir du ru�
gru bu 4 Ha zi ran”da Ka d� köy’de top lu bir
�ekil de Plan king ya pa rak ta ri hi-kül tü rel
çev re nin ko run ma s� ad� na in san lar dan olu -
�an bir fi gür le uzak tan Hay dar pa �a Ga r�’n�
i�a ret et ti ler. 

Tüm dün ya da ba� la yan Plan king ç�l g�n -
l� �� n� “teh li ke siz da ha ya ra t� c� ola bi li riz”
slo ga n�y la ül ke mi ze de ta �� yan “Plan king-
Bu bir du ru�” gru bu, ta ri hi kül tü rel çev re nin
ko run ma s� na da ir me sa j� n� ilet mek için bu -
lu� tu. Her yan da h�z la yük se len gök de len le -

re ra� men 100 y� l� ge çen ta ri -
hi ile hâ lâ geç mi �in iz le ri ni
ta �� yan ve si lu eti ile bir çok
in sa n� bü yü le yen, ay r� l�k la r�n
ve bu lu� ma la r�n nok ta s�
Hay dar pa �a Ga r�’na Plan -
king çi genç ler uzak tan
“Plan king Say g� Du ru �u”nda

bu lun du lar. Genç ler du ru� la r�y la Hay dar pa -
�a Ga r�’n�n da için de yer al d� �� böl ge nin ya -
p� s� n� de �i� ti re cek pro je ye ve geç ti �i miz
ay lar da ç� kan bir yan g�n la ça t� s� kül olan
Ta ri hi Hay dar pa �a Ga r� ile bir lik te �s tan -
bul’un ta ri hi kül tü rel çev re si nin ko run ma s� -
na dik kat çek ti ler.

Da ha ön ce Sü rey ya Ope ra s� önün de
AKM’nin ka pa l� kal ma s� na dik kat çek mek
için Plan king ya pan genç ler �im di Hay dar -
pa �a Ga r�’na ve �s tan bul’un ta ri hi kül tü rel
çev re si nin ko run ma s� na dik kat çek ti ler. 

BEĞEN-DENE-ÜCRETSiZ ALBEĞEN-DENE-ÜCRETSiZ ALBEĞEN-DENE-ÜCRETSiZ ALBEĞEN-DENE-ÜCRETSiZ ALBEĞEN-DENE-ÜCRETSiZ ALBEĞEN-DENE-ÜCRETSiZ AL

KADIKÖY Belediyesi’ne ba�l�
Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi'nde ( ESDEM), 2011 yaz

döneminde aç�lacak ücretsiz mesleki
e�itimler, ki�isel geli�im ve hobi
e�itimleri kurs  kay�tlar� ba�lad�. 

Kad�köy Belediyesi ve Kad�köy
Halk E�itim Merkezi ��birli�i ile

aç�lacak ücretsiz kurslara kay�t olmak
için 2 adet resim, diploma fotokopisi

ve nüfus cüzdan� fotokopisi gerekiyor.
Detayl� bilgi için E�itim Bürosu'nun

(0216) 545 93 50 numaral� telefonunu
arayabilirsiniz.

Fikirtepe’de yaz kursları başlıyor

Dik kat ler Hay dar pa �a’yaDik kat ler Hay dar pa �a’yaDik kat ler Hay dar pa �a’yaDik kat ler Hay dar pa �a’yaDik kat ler Hay dar pa �a’yaDik kat ler Hay dar pa �a’ya

Planking-Bu bir
duru� grubu

Planking yaparak
(yüz üstü yatarak)
tarihi Haydarpa�a
Garı’nı i�aret etti.

&&&   YAZA MERHABA  TURLARIMIZ &&&
● 11 HAZ�RAN  POLONEZKÖY-R�VA YEMEKL�

(GÜNÜB�RL�K)
● 19 HAZ�RAN  SAPANCA-MA�UK�YE (GÜNÜB�RL�K)

● 18-19 HAZ�RAN TRENL� ESK��EH�R
(1 GECE KONAKLAMALI)

● 25 HAZ�RAN  ��LE A�VA TURU-YEMEKL� (GÜNÜB�RL�K)
● 26 HAZ�RAN YUVACIK  DO�A TURU

● 2-3 TEMMUZ BOZCAADA DEN�Z TURU
(1 GECE KONAKLAMALI)

● 2-3 TEMMUZ �T�BARI �LE CUMARTES�  / PAZAR
BO�AZDA TEKNE TURU (YÜZMEL�)

● 1-8 TEMMUZ  ADIM ADIM KARADEN�Z YAYLALAR
(S�NOP DAH�L BUT�K TUR)

(7 GÜNDÜZ - 6 GECE KONAKLAMALI)
● Ayrıca Gruplara Özel Geziler Tertip edilir.

SEZON TOUR
Ba�dat cad. No: 517/B

Çatalçe�me mevkii Bostanc� / �stanbul
0216 372 35 77/78

www.tatilkeyfiburada.com

KADIKOY-5:Layout 1  6/9/11  1:34 PM  Page 1



He nüz çok ye ni ve fark l� bir ka fe Ra in bow45.
23 Ni san 2011 ta ri hin de hiz me te aç� lan mü -
zik ka fe nin te mel le ri 2009 y� l� na da ya n� yor.

Ki mi le ri nin ar t�k nos tal ji di ye ad lan d�r d� ��, as l�n da
ka li te li mü zik din le yi ci le ri nin hiç bir dö nem de vaz -
ge çe me dik le ri bir tut ku olan plak, iki mü zik a�� ��
için çok �ey ifa de edi yor du. Ön ce le ri ko lek si yo ner
ola rak ba� la d�k la r� bu se rü ven de dük kân man t� �� n�n
te mel le ri ni de at ma ya ba� la d� lar. 2009 y� l�n dan iti -

ba ren in ter net üze rin den plak sa t� �� ya par ken ha yal -
le ri ni bu nun la s� n�r l� b� rak ma d� lar. �çin de seç kin
plak ko lek si yo nu nu ser gi le ye bi le cek le ri, gün bo -
yun ca plak/gra mo fon ça la cak la r�; ken di le riy le ay n�
duy gu yu pay la �an plak se ven le rin bu lu� ma nok ta s�
ola cak bir me kan aç ma l�y d�lar. Yurt d� ��n da edin -
dik le ri tec rü be le ri, ken di ta sa r�m la r�y la sen tez le ye -
rek 2 y�l son ra Ka d� köy’e, bel ki de �s tan bul’a bir
ben ze ri ol ma yan fark l� bir kon sept te bir mü zik-ca fe
ka zan d�r d� lar.

Plak, gök ku �a �� ve mo dern çiz gi le rin bir -
le� ti ril me si so nu cu or ta ya ç� kan lo go, ku ru mun
ru hu nu tam ola rak yan s� t� yor. 

Fark l� kon sept ve fi kir le riy le Ra in bow45
mü zik-ca fe, mü zik ile ka fe or ta m� n� iç içe so kup
Av ru pa’da ki ör nek le ri �s tan bul’a ge tir di. 25 Ha -
zi ran Cu mar te si'den iti ba ren her Cu mar te si ka -
fe de jazz mü zik e� li �in de brunch ger çek le� ti ri le -
cek. Gi tar da Ulu� Öz kan ve vo kal de As l� han Er -
ge zen, mi sa fir le re muh te �em jazz par ça la r�y la

ke yif li da ki ka lar ya �a ta cak lar. Ka d� köy Mo -
da’da, mü zik üze ri ne soh bet le rin ya p�l d� ��, ar ka -
da� l�k la r�n ku rul du �u, plakse ver le rin bir yan dan
plak se çer ken ve ya sev dik le ri ne he di ye lik ba -
kar ken, kah ve mo la s� ve re bi le cek le ri �i rin ve s� -
cak bir or tam Ra in bow45. 

Ad res: Ca fe ra �a Mah. Mo da Cad. Zu hal
Sok. 3/A

Tel: 0216 405 23 30

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

“Ge le nek sel Yaz ma �en li -
�i” 61. kez �a ir ve Res -
sam Bed ri Rah mi Eyü -

bo� lu’nun Ka la m��’ta ki evi nin bah -
çe sin de sa nat se ver le ri birara ya ge tir -
di. 4-5 Ha zi ran ta rih le rin de 10.00 ile
20.00 sa at le ri ara s�n da ger çek le �en
�en lik’te, ün lü res sa m� m� z�n ge li ni
Hug het te Eyü bo� lu, to ru nu Rah mi
Eyü bo� lu ile Rah mi Eyü bo� lu’nun

ço cuk la r� Eren ile Meh met de yer al d�.
�en lik’te ma sa ör tü sün den, pe� te ma le ka -
dar yak la ��k 25 de �i �ik par ça n�n yer al d� �� -
n� be lir ten Rah mi Eyü bo� lu, “�u an 20
par ça dan olu �an bir ürün çe �i di miz var. Bu
y�l on la r�n içi ne ye ni i� ler de ek le dik. Bed -
ri Rah mi mo tif le rin den olu �an ta k� lar da

yap t�k”de di. “De de min ba� lat m�� ol du �u
bu yaz ma ge le ne �i ni üçün cü ku �ak ola rak
ben de vam et ti yo rum”di yen Rah mi Eyü -
bo� lu, ‘Ge le nek sel Yaz ma �en li �i’nin 40
y�l d�r bu bah çe de ya p�l d� �� n� ha t�r la t�p,
söz le ri ne �u �e kil de de vam et ti: “De de den
bi ze ka lan bu mi ra si bun dan son ra ki ne sil -
le re ta �� mak için eli miz den ge len tüm ça -
ba y� gös te re ce �iz. O� lum ve k� z�m da bu
i�in için de yer al� yor lar. Bu bü yük bir ak si -
lik ol ma d�k ça 100. ser gi yi de ya pa ca ��z an -
la m� na ge li yor. Bu y�l ay r� ca Bed ri Bey’in
100. do �um y� l�. 100. y� l�n da evi nin bah çe -
sin de böy le bir ser gi yi sa nat se ver le re ula� -
t�r mak ay r� bir ke yif. Bah çe yi mu ha fa za et -
me ye ve ser gi yi bur ada yap ma ya da önem
ve ri yo ruz.” Hug het te Eyü bo� lu ise,
“�enlik, 1950’ler den be ri de vam edi yor.
Her y�l ya pa bil mek için bü yük gay ret ve ri -
yo ruz. Yaz ma bi zim bah çe miz de ya �� yor.
Ya �at ma ya de vam ede ce �iz. Bu nun için
çok mut lu yum” de di. 

● Semra ÇELEB�

Dört kat l� ta ri hi bir bi na n�n ona r� m� n�n
ar d�n dan Mo da Cad de si’nin en dik -
kat çe ken ye rin de, öz le mi ni duy du -

�u muz bü yük lük te ve ge ni� lik te bir ki ta be vi
aç�l d�. Ad� Hay mat los Ki ta be vi. 

Ta be la s�n da bir çok ya za r�n res mi bu -
lu nan Ki ta be vi’nin içi de d� �� ka dar es te -
tik bir an la y�� la de ko re edil mi�. Yak la ��k
üç ay l�k bir ta di la t�n ar d�n dan Ka d� -
köy’ün en i� lek cad de le rin den bi rin de
okur lar la bu lu� ma ya ba� la yan Hay mat -
los, sa de ce bir ki ta be vi
de de �il. Ay n� za man da
ser gi le rin sa nat se ver ler -
le bu lu �a ca �� bir ga le ri. 

Ka d� köy Yel de �ir -
me ni’nde ki Öte ki Kül -
tür Sa nat’�n da sa hi bi
olan Ve dat Ye ni çe ri ile
Hay mat los’ta bu lu �up
ki ta be vi nin hi kâ ye si ni
an lat ma s� n� is ti yo ruz.
Ön ce lik le me rak et ti �i -
miz ise ki ta be vi nin ad� -

n�n an la m�… Ve dat Ye ni çe ri ‘hay mat -
los’un ke li me an la m� n�n “va tan s�z, yer -
siz, yurt suz” an la m� na gel di �i ni söy lü yor
ve de vam edi yor: “Ki tap ya da kül tür in -
san la ra ait bir �ey. Me kân ola rak her han -
gi bir ye re ait ola ma ya ca �� n� dü �ü nü yo -
ruz. Bu ne den le ki ta b�n, kül tü rün ev ren -
sel li �i an la m�n da bak t� �� m�z da, Hay mat -
los ad� n� çok uy gun bul duk ki ta be vi mi -
ze.”

Üç ka t� kul la n�m da olan Hay mat -
los’un gi ri� ka t� ki ta be vi ola rak dü zen len -
mi�. Bu ra da hem ki tap sa t� �� ya p� l� yor

hem de is te yen ler otu -
rup ki tap la r� ka r�� t�r ma
zev ki ne eri �e bi li yor.
�kin ci kat bir ga le ri. Ye -
ni çe ri, ga le ri ye de özel
bir önem ver dik le ri nin
al t� n� çi zi yor: “Her 15
gün ve ya du ru ma gö re
ay da bir, bu ga le ri de
ser gi le re yer ve re ce �iz.
Bi li yor su nuz re sim ga -
le ri le ri ne ge nel lik le aç� -
l�� gü nü il gi olur ama

son ra s�n da çok faz la il gi ol maz. Biz
bu nu k�r mak is ti yo ruz bi raz. Ki tap
al ma ya ya da ki tap la r� ka r�� t�r ma ya
ge len le re, ‘bu yu run ikin ci ka t� m�z da
da re sim ser gi miz var, lüt fen onu da
gö rün’ di yo ruz. Böy le ce bu sa nat da l� -
na emek har ca yan la ra bir kat k� sun mu�
olu yo ruz.”

■ SER G� SE Ç� M�N DE SE Ç� C�
DAV RA NA CA �IZ

Ga le ri de yer ala cak ser gi le rin de
özen le se çi le ce �i ni söy le yen Ye ni çe ri
�öy le de vam edi yor: “Bu ser gi ler de bi raz
se çi ci dav ra n� yo ruz. Sa nat de �e ri olan i� -
ler ser gi le ne cek. Bel li bir dü ze yi ol sun is -
ti yo ruz ve bun dan da ta viz ver me yi dü -
�ün mü yo ruz. Res mi ho bi ola rak ya pan
fark l� mes lek grup la r�n dan in san lar var.
Kar ma ser gi ler aç� yor lar. Biz on la ra ka -
pa l� ol du �u mu zu söy le mi yo ruz ama bu
ar ka da� la r� m� z�n ser gi le rin de de se çi ci

ola ca �� m� z� be lirt mek is ti yo rum. Bu na da
bir ku rul ka rar ve ri yor. Bu ku rul da sa nat
ele� tir me ni Yal ç�n Sa dak da bu lu nu yor.”

Hay mat los Ki ta be vi’nin en üst ka t�
ise ya y� ne vi ola rak kul la n� l� yor. Ye ni çe ri,
bu ra da dü zen li ola rak söy le �i ler dü zen le -
ne ce �i nin de bil gi si ni ve ri yor. Bu katta
a��r l�k l� ola rak Ka d� köy lü ya zar, ede bi -
yat ç�, ara� t�r ma c� ve sa nat ç� lar la im za ve
söy le �i gün le ri dü zen le ne cek.

■ KON SEPT LE R� ÇOK FARK LI
Yak la ��k iki y�l ön ce Ka d� köy’de

Öte ki Kül tür Sa nat’� açan Ve dat Ye -
ni çe ri, ne den ikin ci bir me kân aç t�k -
la r� n� ve iki si nin de ne den Ka d� -
köy’de ol du �u nu ise �öy le aç�k l� -

yor: 
“Öte ki Kül tür Sa nat çok önem li

bi zim için. Hay mat los Ki ta be vi ve Öte -
ki, kar de� ku rum lar an cak kon sept le ri
çok fark l�. Öte ki Kül tür’de sa na t�n bir çok
ala n�n da atöl ye ça l�� ma la r� dü zen li yo ruz,
ders ler ve ri yo ruz. Ay r� ca bi li yor su nuz
Öte ki’yi bir Si ne ma Oku lu’na dö nü� tür -
me pro je miz var. Bu nun için ça l�� ma la r� -
m�z de vam edi yor. Hay mat los ise sa de ce
bir ki ta be vi ve ga le ri ola rak fa ali yet yü rü -
te cek. �ki me kâ n� da Ka d� köy’de aç m��
ol ma m�z bi raz te sa düf ol du as l�n da. Bu
bi na y� çok be �en dik, ka fa m�z da ki ne çok
ya k�n bir me kân, o yüz den Hay mat los’u
Ka d� köy’de aç m�� ol duk. Gü zel de ol du,
biz Ka d� köy’ü çok se vi yo ruz.”

eva b� he men ba� ta, oku yu cu yu yor ma dan ve re lim: YA YI LA -
MAZ… �im di ko nu yu bi raz ir de le ye lim. Zor ve ters an la ��l ma -
s� müm kün bir dar bo �a za gir me yi gö ze ala rak de vam ede -
lim… Bi rin ci si; �u sa nat de di �i miz in san ya p� s�; ya ni do �al ol -

ma yan ürün le rin ne ler ol du �u nu be lirt me li. Çün kü bu söz cük son de -
re ce ge nel bir al g� la ma ya aç�k t�r. Gün de lik dil de sa nat, her tür lü mu si -
ki den re sim, de ko ras yon, hey kel, se ra mik, �i ir, ede bi tür ler, si ne ma, ti -
yat ro, dans gi bi hü ner le rin bü tü nü için kul la n� lan kap sa y� c� bir te rim.
Ade ta bir ge nel le me… Böy le sa y� l�n ca or ta l�k ‘sa nat ç�’dan (!) ge çil mi -
yor.

�kin ci si, bu ge nel le me nin, ye ter siz li �i ve yan l�� al g� la ma la ra yol aç -
t� �� n� be lirt mek tir. O hal de bu yan l�� ya da ek sik ka bul le ri aç�k l� �a ka -
vu� tur mak, da ha özel ta n�m lar yap mak bir çok ba k�m dan ih ti yaç t�r. �n -
san elin den ç� kan her ma l�n, her sa na yi ürü nü nün fark l� ka li te le ri ol du -
�u gi bi, sa nat ürün le ri nin ve fa ali yet le ri nin de de �i �ik ni te lik te mey da na
ge ti ril di �i ni bi li yo ruz. �� te so run bu ra da ba� l� yor. �n san l� ��n �u yer yü -
zün de ki ge li �im se rü ve ni, da ha ba sit söy le yi� le ha ya t� ya ni var l� �� n� sür -
dür me sa va �� m� bo yun ca na s�l fark l� sos yal ta ba ka lar olu� mu� sa, bir -
bi rin den fark l� sa nat ka te go ri le ri de or ta ya ç�k m�� t�r. Ta rih bo yun ca in -
sa no� lu nun ya ra t� c� l� ��, ha ya t�n çe �it li dü zey le rin de ki ge rek si nim le ri
kar �� la ya cak ve rim le ri üre tip dur mu� tur. K� sa ca s� ko nu muz olan ‘sa nat’
ala n�n da da fark l� top lum sal ke sim le rin fark l� ni te lik te sa nat ve rim le ri ni
ya �am la r�n da kul lan d�k la r� n� bil mek te yiz. Fa kat ko nu nun ir de le ye ce �i -
miz bo yu tu/yö nü, sa nat ç� lar, dü �ü nür ler, si ya set çi ler, özet le top lu mun
üst kat man la r�n da dai ma bir so run ola rak tar t� �� lan ‘sa na t�n kit le le re ya -
y�l ma s�’ ama c�y la il gi li dir. Bu yak la ��m ise özel bir tü rü vur gu la mak ta.
�� te bu tü re ‘yük sek sa nat’ di yo ruz. Yük sek sa nat el bet bi lim le bir lik te
top lum la r�n ve in san l� ��n ‘yük sek kül tü rü’nün so nuç la r� d�r. Bun lar için
‘eser’ te ri mi nin kul la n�l ma s� bo �u na de �il dir. Çün kü an tik ça ��n ün lü fi -
lo zo fu Hi pok ra tes’in de di �i gi bi “ha yat k� sa, sa nat ise son suz”dur. Ya -
ni sa nat ese ri yer kü re de in sa no� lu nun ka l� c� ya ra t�� la r� d�r. Üç bin y�l ön -
ce ya p�l m�� hey kel ya da iki bin be� yüz se ne ön ce ki ede bi me tin ler,
gü nü müz de de in san lar ta ra f�n dan iz le nip il gi çe ki yor sa, bu Hi pok ra -
tes’in tes pi ti ni do� ru lar. Pe ki, ne dir bu ‘yük sek sa nat’ eser le ri? �u nu
he men be lirt me li: fel se fe de bi lim de, yük sek sa na t�n ikiz le ri dir. Ta rih
bo yun ca yük sek sa nat da, fel se fe ve bi lim de s� n�r l� bir sos yal / kül tü rel
çev re de olu� mu� tur. Dai ma �e hir ler de top lan m�� ve ge li� mi� tir. Gü zel
sa nat lar de ni len mi mar l�k, re sim ve hey kel; çok ses li ba t� mü zi �i nin ‘kla -
sik’ ta bir edi len tü rü, tra ged ya, dram sa na t� n�n ya z� l� me tin le ri, ro man,
�i ir, de ne me gi bi ede bi yat form la r� n�n dü �ün sel ve es te tik ol gun luk ta ki
eser le ri; fi zik, yük sek ma te ma tik, kim ya, ge ne tik gi bi bi lim sel di sip lin ler,
bi lim sel ta rih ya z� c� l� �� yük sek kül tü rün ve rim le ri dir. Bun la r� fark l� la� t� ran
üst ve ya yük sek s� fa t� n� ka zan d� ran süb jek tif ve ya ye rel öl çüt ler ol ma -
y�p, mu ka ye se li, fik rî, il mî ve es te tik öl çüt ler dir. Bun lar, in san ze kâ s� n�n
ve ak l� n�n bil gi ve es te tik yön den yük sek ka li te de ki ka l� c� eser le ri dir. Mil -
li ve ev ren sel kap sam da d�r lar. El bet bi rey sel ça ba ve ye te nek ka dar,
ku rum sal l� �a da muh taç t�r lar. Ya ra t�l ma la r�, eser le rin or ta ya ç�k ma s�,
mad di des tek, ör güt len me ve ku rum la� ma ile iç içe ge çen son de re ce
özel lik li bir olu �um sü re ci dir. Bu sü re cin es ki ça� lar dan ba� la ya rak si -
ya sal, mad di, sos yal güç le rin odak lan d� �� bü yük yer le� me ler de ger -
çek le� ti �i ni tek rar la ya l�m. Bu du ru mun ba� l� ca ka n�t la r� üni ver si te,
ara� t�r ma ens ti tü le ri, ti yat ro ve ope ra bi na la r� ile sa nat ic ra top lu luk la r� -
n�n; bü yük mü ze, kü tüp ha ne ve kon ser sa lon la r� n�n; kon ser va tu var ve
sa nat aka de mi le ri nin, mer ke zi �e hir ler de ku rum la� ma s� d�r. El bet ya ra -
t� c� sa nat ç� lar, bi lim ci ler, yo rum cu ve ic ra c� sa nat ç� lar da ay n� �e kil de
�e hir mer kez li bu ku rum la� ma n�n ve ha ya t�n için de dir ler. Çün kü in san
du yar l� �� n�n, top lum sal ve ki �i sel ili� ki le rin en çet re fil, en de rin, en ça -
t�� ma l�; duy gu ve ha yal zen gin li �i nin ge li� me si ne en el ve ri� li or ta m�,
mad di ba k�m dan da ma ne vi yön den de ge ni� ve fark l� in san ta ba ka la -
r� n�n top lan d� �� yer olan �e hir ler de olu �ur. �n sa n�n en üs tün ya ra t� c� ey -
le mi olan ‘yük sek sa nat’, is ter is te mez böy le or tam lar da çi çek açar, ey -
le me dö nü �ür ve tü ke ti lir. 

Ge le lim ya z� n�n ba� l� ��n da ki so ru ya… Yük sek sa nat/kül tür hiç bir
ça� ve za man da mil let le rin ge ni� kit le le ri ne ya y�l ma m�� t�r. Ba� ka ba� -
ka ül ke ler de yük sek sa nat ve kül tü rün ‘mü� te ri’si fark l� oran lar da d�r. Bu
yük sek sa nat / kül tür mü� te ri si nin nü fu sa ora n� ge li� mi� ül ke ler de da -
ha yük sek tir de me ye ge rek var m�? Uy gar l�k el bet bir sen tez dir ve ge -
li� mi� ül ke ler de ni len ba t� uy gar l� �� böl ge sin de bu ora n�n yük sek ol ma -
s� ‘kit le le re yay g�n l� ��’ gös ter mez. Çün kü her ül ke de yük sek sa na t�n ya -
n� s� ra tü ke ti len or ta ve alt kül tü rün ele ma n� olan sa nat tür le ri de bu lu -
nur. Ço �u za man ge ni� top lu luk lar, kul la n� m� – al g� lan ma s� da ha ko lay
olan bu po pü ler di ye bi le ce �i miz ürün le rin al� c� s� d�r lar. Mü zik, bu ko nu -
da ki en ka rak te ris tik ör nek tir. Her yer de yay g�n olan ha fif ve e� len ce
mü zi �i di ye ni te le nen tür ler dir. Ne var ki, bu da ül ke le rin ge li� mi� lik, e�i -
tim so nu cu olan zevk ve al�� kan l�k la r� na gö re üs lûp ça ve ni te lik çe de -
�i �ir. Hiç ku� ku du yul ma s�n ki po pü ler sa nat ürün le ri nin de ni te lik li si ve
yoz ola n� var d�r. Or ta ve alt sa nat ürün le ri ku� ku suz, gün lük ha ya t�n
mut lak bir ih ti ya c� d�r. Çün kü ya �am tar z� n�n ri tü el le ri ni ce vap lar; yük sek
sa na t�n kul la n� la ma ya ca �� ha yat alan la r�n da, tö ren ler de, top lu luk lar da
in san la r�n du yar l� l� �� na e� lik eder. Gü nü müz de po pü ler kül tür bir ya na,
yoz kül tür ürün le ri nin ba �� n� al�p git me si ta ma men bir sos yal so run dur.
Bu so ru nu gi de re cek olan lar bi lim in san la r�, yük sek sa nat la u� ra �a -
maz lar, sa nat ic ra ku rum la r�, ede bi yat ç� ve �a ir ler ola maz. On la r�n i�i
mes lek le ri ni dün ya da ki yük sek stan dart la ra uy gun �e kil de ye ri ne ge tir -
mek tir. Kit le ler, nük le er fi zik ve yük sek ma te ma tik le de il gi len mez ler;
bu nun gi bi yük sek sa nat eser le ri ne de il gi du yan lar s� n�r l� ola bi lir. Bu az
çok bü tün dün ya da böy le dir. Ama ge li� mi� ül ke nin in sa n� bu du ru mun
bi lin cin de dir. Bi lim ci si ne, sa nat ç� s� na onun ese ri ni bil me se de say g�
du ya cak gör gü ve e�i ti me sa hip tir. Ül ke le rin dün ya da ki pres ti ji nin, gü -
cü nün yük sek sa nat ve bi lim in san la r�y la tem sil edi le bi le ce �i ni bi lir ler. 

Tür ki ye, ba s� l� ya y�m lar la an cak 19. yüz y�l or ta la r�n dan ba� la ya rak
ve ne ya z�k ki as�l 20. yüz y�l da ta n�� m�� t�r. Oku ma al�� kan l� �� bu lun ma -
yan, yük sek sa nat ve ede bi yat tür le riy le kar �� la� ma s� da yi ne ay n� dö -
nem ler de olu �an bir ül ke nin in san la r� y�z. Ki tap ve kü tüp ha ne si olan ai -
le sa y� s� n�n ha zin de re ce de az ol du �u nu bil mek için ara� t�r ma yap ma -
ya ge rek var m�? Ba z� ya y�m ve ki tap la r�n ba zen on bin ler ce sat t� �� n�
söy le ye rek avun ma ma l�. O pi ya sa i�i dir ve sa nat-ede bi yat de �il, ti ca rî
bir ko nu dur. Esa sen yük sek sa nat ve ede bi ya t�n de �e ri, sü rü müy le öl -
çül mez. Dün ya da da böy le dir. Bu i�in kit le le re ha t� r� sa y� l�r öl çü de mal
edi li �i, is tis na bir ör nek ola rak Sov yet ler Bir li �i’nde ve Do �u Av ru pa
sos ya list ül ke le rin de ba �a r�l m�� t�. Mü zik plak la r� n�n ve ki tap la r�n sa t� ��
yüz bin ler de, mil yon lar da do la� m�� t�. El bet e�i tim po li ti ka s�y la ba� lan -
t� l�y d�.

Onun için �u “sa na t� kit le le re ula� t�r mak” kav ra m� n� sor gu la ma l�…
Kit le bir ya na, aca ba yö ne ti ci elit ni ce dir (?) di ye dü �ün me li. Yük sek
kül tü rün, ya ni ev ren sel ge çer li li �i olan bir bil gi ve zevk dü ze yi nin top -
lum kat man la r�n da da ha çok yer al ma s�, an cak e�i tim po li ti ka s� n�n bu
an la y� �� k� la vuz ka bul et me siy le müm kün dür. Ve de sa b�r ve za man.
Ger çek ten öz gür bi rey ler den mey da na ge len uy gar bir top lum an cak
böy le olu �ur.

Murat  KATOĞLU
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SANAT KİTLELERE
YAYILIR MI?

6 10 - 16 HAZ�RAN 2011 SANATKÜLTÜR

Kadıköy’de yeni açılan Haymatlos Kitabevi ve Galeri,
alı�veri� merkezlerine sıkı�ıp kalmı� ‘book-store’lara kar�ı
eski kitabevlerinin havasını yeniden ya�atma çabasında…

Kadıköy’de “vatansız” bir kitap-galeri

Kısacılar ödüllerini törenle aldı

KARADEN�Z �syandad�r
Platformu’nun Selamiçe�me

Özgürlük Park�’nda 5 Haziran Pazar
günü gerçekle�tirdi�i “Horon
Direnmektir, Horon Eylemdir”

etkinli�ine yo�un ilgi vard�. Etkinlikte
s�k s�k “Metin Lokumcu

ölümsüzdür”, “Hopa halk� yaln�z
de�ildir”, “HES yapma bo�una,
y�kaca��z ba��na”, “Karadeniz

isyanda, Munzur darda”, “Ya�as�n
halklar�n karde�li�i” �eklinde sloganlar

at�l�rken, 08 plakal� “Her yer Hopa”
yaz�l� ti�örtler dikkat çekti. Karadeniz
�syanda Platformu ad�na konu�ma

yapan Eren Da��stanl� “Ya�amlar�m�z�n
ve isyanlar�m�z�n karde� oldu�unu

tekrar göstermek, ‘Munzur’dan
Akdeniz’e, Hasankeyf’ten F�rt�na’ya

bütün nehirler, bu ya�am alanlar�
hepimizindir’ diyebilmek için buraday�z”

dedi. Luxsus, Re�o, �syan Korosu,
Bajar, Bayar �ahin ve Marsis’in

ezgileriyle halaya ve horona duranlar,
derelerinin kurutulmas�na izin

vermeyeceklerini ve ya�am alanlar�n�
savunacaklar�n� ilan ettiler.

Karadenizliler, Özgürlük
Parkı’nda horona durdu

Si ne ma ala n�n da ki ye ni at� l�m la r� ve
genç sa nat ç� la r� des tek le mek ama c�y la
Ulus la ra ra s� Li ons Der nek le ri 118-Y Yö -
ne tim Çev re si Fe de ras yo nu ta ra f�n dan
Mal te pe Be le di ye si’nin ana spon sor lu �un -
da SE-SAM’�n kat k� la r�y la dü zen le nen ya -
r�� ma n�n ga la ge ce sin de ka za nan lar bel li
ol du. Ödül tö re ni, Li ons Ulus la ra ra s� K� sa
Film Ya r�� ma s� Ko mi te Ba� ka n� Ne za hat
En gin, Li ons Fe de ras yon Ba� ka n� R�d van
Eyü bo� lu ve Mal te pe Be le di ye Ba� ka n�
Mus ta fa Zen gin’in aç� l�� ko nu� ma s� ile
ba� la d�. 

Ya r�� ma ya 11’i ya ban c� ol mak üze re
34 film ka t�l d�. Hül ya Koç yi �it, Sa fa Önal,
Müj dat Ge zen, Es ra Ak ka ya, A� k�n Sa �� -
ro� lu, Bur cu Eyü bo� lu ve Le man Ta� -
k�n’dan olu �an jü ri üye le ri, En �yi Film
ödü lü ne Ser hat Ka ra as lan’�n “Bi sik let” fil -
mi ni de �er gör dü. Bi sik let’in yö net me ni
Ser hat Ka ra as lan da En �yi Yö net men ödü -
lü nü al d�. �kin ci li �i “The Bed”, üçün cü lü �ü
ise “Ra ju” film le ri ka zan d�. Ge ce de yö net -
men ve se na rist Sa fa Önal’a “Li ons Onur
Ödü lü” ve ril di. En iyi üç fil me top lam 15
bin TL pa ra ödü lü ve ril di.

Fo to� raf lar:
Sey han KAL KAN VA Y�ÇGülnaz

Ak�it’in
sergisi
Haziran

sonuna kadar
Haymatlos’ta
görülebilecek. 

Bedri Rahmi Eyübo�lu’nun
üretken ruhunu ya�atmak

için düzenlenen
‘Geleneksel Yazma

�enli�i’, sanatseverleri
61. kez bulu�turdu.  

‘YAZ MA’ ge le nek sel �en lik le ‘HA YAT BU LU YOR’

45’lik plaklar arasında sohbet keyfi
�ki müzik a�ı�ının Kadıköy’de
açtı�ı Rainbow45 isimli kafe,

kimilerine nostaljiyi,
kimilerineyse kaliteli müzi�i

ifade eden 45’lik plaklar
arasında, çay yudumlamanın

keyfini sunuyor.
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Per�embe günü Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilecek. Engin Hepileri’nin
sunuculu�unu yapaca�� ödül töreninde,
ö�rencilerle yap�lan anket sonuçlar�na göre
tiyatro dünyas�n�n usta isimlerine de ödül
verilecek. Sunuculu�unu sanatç� Engin
Hepileri’nin yapaca�� ödül töreninde,
ö�rencilerin kat�ld��� anket sonucunda,
Tiyatronun Divas� Ödülü Arsen Gürzap’a,
Tiyatronun Duayeni Ödülü Genco Erkal’a,
Tiyatro Sanat�na Katk� Ödülü Can Gürzap’a,

Gelecek Vadeden Sanatç� Ödülü Aras Bulut
�ynemli’ye, En �yi Drama Dizisi Ödülü ise Öyle
Bir Geçer Zaman Ki dizisine verilecek. Saat
20.30’da ba�layacak olan törende ö�renciler
ödüllerini sanatç�lar�n elinden alacak. Ev
sahibi oldu�u için seçmelere kat�lmayan
�STEK Belde Lisesi Tiyatro Toplulu�u,
oyununu 15 Haziran 2011 tarihinde saat
20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde
sahneleyecek. Yönetmenli�ini sanatç� Erkan
Pekbay’�n yapt��� “Albay Ku�” adl� oyun,
yazar Hristo Boytchev’e ait.
www.istek.k12.tr

� KONSER
� Festival Bulu�maları – I
�stanbul Müzik Festivali’nin bir klasi�i haline
gelen, daha önce bir araya gelmemi�
sanatç�lar�n ilk kez bulu�tu�u Festival
Bulu�malar� dizisinin ilkinde Nicola Benedetti
keman�yla, Alexei Grynyuk piyanosuyla ve
Leonard Elschenbroich viyolonseliyle
heyecan verici bir konsere imza atacaklar. 16
ya��ndayken BBC Y�l�n Genç Müzisyeni
Yar��mas�’n� kazand�ktan sonra y�ld�z�
parlayan ve verdi�i her konseri unutulmaz bir
performansa dönü�türen 22 ya��ndaki Nicola
Benedetti, 2008 Classical BRIT ödülünün de
sahibi. Sayg�n müzik ele�tirmenleri taraf�ndan
“genç Horowitz” olarak nitelendirilen Alexei
Grynyuk ise ustal�kl�, kendinden emin
dokunu�lar� ve çal���ndaki durulukla
dinleyenleri kendine hayran b�rakan bir
virtüöz… Anne-Sophie Mutter’in “ola�anüstü
ve benzersiz bir hediye” olarak tan�mlad���
Leonard Elschenbroich, cesur virtüözitesiyle
müzikal duyarl�l��� doruklarda bir sanatç�.
Festival Bulu�malar�’n�n ilk gecesinde üç

genç ve dinamik sanatç� romantik dönemin
mihenk ta�� say�lacak bir repertuvarla
unutulmaz bir oda müzi�i bulu�mas�na imza
atacaklar. Festival Bulu�malar�-I 14 Haziran
Sal� günü saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�’nda. 
www.sureyyaoperasi.org
� Opera Lyrics
Farkl� zaman ve yerlerde ald�klar� müzik
e�itimleriyle duymak ve söylemek istedikleri
melodileri biraraya getiren Opera Lyrics, 2009
Haziran ay�nda temellerini att�. Opera deyince
ilk akla gelen uzun soluklu eserlerin içindeki
keyifli yumu�ak t�n�lar� ortaya ç�karan müzikal
ve operetlerle harmanlayan Opera Lyrics, her
dilden, her türden müzi�i, sanatseverlerin
be�enisine sunuyor. Bu konseri kaç�rmak
istemiyorsan�z 11 Haziran Cuma günü saat
20.00’de Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde olun. www.bmkm.gen.tr

� Deniz, Mehtap ve �stanbul �arkıları
Lions Korosu,  �ef Udi Bestekâr Alaaddin
Pakyüz yönetiminde deniz, mehtap ve
�stanbul �ark�lar�n� seslendirecekler. Konser
13 Haziran Pazartesi ak�am� saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr

� DANS
� Milango Gecesi
Tango Dost Grubu 16 Haziran Per�embe
günü Fenerbahçe Belvü’de Kad�köylü dans
severlerle bulu�acak. Gecede dans
ö�retmenleri Adnan Bayraktar ve Güzide
Kalayc� sürprizleriyle kat�l�mc�lara keyifli bir
ak�am ya�atacak. 21.30’da ba�layacak
olan etkinlik 01.00’e kadar devam edecek.
GSM: 0534 385 90 14

� SERG�
� “Egobalon” Sergisi
�leti�im içindeki sanat�n gücüne inanan ve
bu fark�ndal�kla bir araya gelen çe�itli
disiplinlerdeki sanatç�lardan olu�an 216
Dü�ünce ve Üretim Alan�, Sistem Ar�zas� ve
Bellek Defterleri ana ba�l��� 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
� Karma Sergi
Ko�uyolu Gönüllüleri’nin ev sahipli�i yapt���,
Kad�köy Halk E�itim Merkezi i�birli�i ile
Belgin Atalay e�itmenli�inde çal��an resim
ö�rencilerinin karma sergisi ziyaretçilerini
bekliyor. Sergi 15-19 Haziran tarihleri
aras�nda Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
görülebilir. www.kkm.gen.tr
� 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
� 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
� Aziz Akpınar Atölyesi Resim Sergisi
Aziz Akp�nar Atölyesi ö�rencilerinin özgün

çal��malar�n� içeren karma resim sergisinde
resim sanat�n�n temel plastik ve estetik
unsurlar�n�n etüt edildi�i eserler sergileniyor.
Sergi 4–14 Haziran tarihleri aras�nda Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
görülebilir. www.kkm.gen.tr

� FOTO�RAF GÖSTER�S�
� Timurta� Onan - “Beyo�lu Neoclassic” 
Foto�raf Sanatç�s� Timurta� Onan, 14
Haziran Sal� ak�am� PhotoWorld Foto�raf
Merkezi’nin konu�u olacak. Onan’�n,
Beyo�lu’nun günlük ya�am enstantaneleri,
mimari detaylar ve portrelerinden olu�an
“Beyo�lu Neaclassic” adl� foto�raf gösterisi
ve ard�ndan gerçekle�tirece�i söyle�iye tüm
foto�rafseverler davetli. Timurta� Onan,
gösterinin ard�ndan gösteriyle ayn� ad� ta��na
kitab�n� da imzalayacak. Etkinlik saat
19.30’da ba�l�yor. Tel: 0216 418 19 76 

� ÇOCUK
� “Hergün 23 Nisan” Resim Sergisi
Reha Yaln�zc�k, ö�rencileri; Do�a
Sabuncuo�lu ve U�ur Kafkasyal� ile birlikte
Tatbiki Sanat Galerisi’nde, “Hergün 23
Nisan” Resim Sergisi’ni açt�. Çocuklarla
resim çal��malar�n�n da yap�ld��� sergi 20
Haziran’a kadar Bahariye Caddesi’ndeki
Tatbiki Sanat Galerisi’nde görülebilir. 
www.tatbikisanatgalerisi.com
� Hansel ve Gratel
Grimm karde�lerin ayn� adl� masal�ndan
uyarlanan müzikli çocuk oyununda zengin
olmak için yanl�� yola sapan yeti�kinler ile
dü�tükleri zor durumdan kurtulmaya çal��an
çocuklar�n hikâyesi komik bir dille anlat�l�yor.
�stanbul Çocuk Sanat’�n sahneye koydu�u
Hansel ve Gratel, 11 Haziran Cumartesi günü
saat 13.00’te Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. www.kkm.gen.tr
� Bahar �enli�i Tiyatro Gösterisi
“Dostlar�m�z her y�l kutlad�klar� bahar �enli�i
için haz�rl�k yaparken Ulu Ç�nar, �enli�i
ba�latacak olan bahar çark�n� çal��t�rma
görevini Çeri’ye verdi�ini ilan eder. Çeri çark�
çal��t�racak sihirli cümleyi bulabilecek midir?
Peki dostlar� Minti, Tiko ve Fiko’nun ba��na
neler gelecektir?” Tiyatro Lir’in sahneye
koydu�u “Bahar �enli�i” 18 Haziran
Cumartesi günü 11.00 ve 13.00’te çocuklarla

bulu�acak. Biletler 15 TL’den sat��a
sunuluyor. www.kkm.gen.tr

� KURS
� Hızlandırılmı� Gitar Programı
K�z�ltoprak’ta faaliyetlerini sürdüren Pipa
Sanat Evi’nde H�zland�r�lm�� Gitar Program�
ba�l�yor. 1.kur, 20 Haziran-13 Temmuz; 2.kur
18 Temmuz-10 A�ustos tarihleri aras�nda
yap�lacak. 1 ayda gitar çalmay� ve repertuar
ö�retmeyi hedefleyen Pipa’da ayl�k kurs
ücreti 300 TL. Tel: 0216 3309034

KA DI KÖY DI�INDAN
� KONSER
� Fazıl Say ve Arkada�ları
Sanat� aç�k havaya ta��yan ENKA Kültür
Sanat 23. Y�l Yaz Etkinlikleri; Faz�l Say ve
Arkada�lar�’n�n, “Alevi Dedeler Rak�
Masas�nda” adl� eserinin Türkiye prömiyerini
gerçekle�tirecekleri bir konserle aç�l�yor! 18
Haziran Cumartesi ak�am� saat
21.15’te gerçekle�ecek konserde;
Faz�l Say ve Arkada�lar� ayr�ca “Likya
Prensesi Op.26”, “Baladlar” (“Naz�m”
ve “Kumru”) ile Franz Liszt’e ait “Sonat
si minör” eserlerini seslendirecekler.
Numaral� koltuk bilet sat��� uygulanan
ENKA Kültür Sanat 23. Y�l Yaz
Etkinlikleri’ne ait biletler Biletix’ten ve
ENKA Kültür Sanat gi�esinden temin
edilebilir. www.enkasanat.org

� SERG�
� “Sonsuzluk-Eternity” Karma
Sergi
Tunca Sanat Galerisi’nin, önemli
çal��malara imza atm�� ve gelece�e
büyük umutlar vaad eden 21 genç
sanatç�n�n eserlerini sundu�u
“Sonsuzluk-Eternity” ba�l�kl� karma
sergisi, sanatseverlerden yo�un ilgi
görüyor. Kaç�r�lmamas� gereken sergi;
ba�ar�l� sanatç�lar�n birbirinden farkl�
tarzlar�n�, materyallerini ve renklerini
biraraya getiriyor. 10 Temmuz’a kadar
devam edecek olan “Sonsuzluk-
Eternity” ba�l�kl� karma sergide;
Gökhan Balkan, Kaz�m Karakaya,
Tülay �çöz, Serdar Akk�l�ç, Ça�atay

Odaba�, Sezin Terzi, Seydi Murat Koç,
Ceyda Caba, Erdinç Babat, Erol Do�aner,
Kadir Ablak, Nevres Ak�n, Ra�it Altun, Re�at
Bayraktar, Semih Zeki, Melissa Mey, Emel
Ülü�, Ferit Yaz�c�, Sevinç Y�ld�z, Hülya Bakkal
ve Gazi Sansoy’�n eserleri sanatseverlerle
bulu�uyor. www.tuncasanat.com
� “Venedik Maske Festivali”
Foto�raf Sergisi
Foto�rafç� Muammer Yanmaz’�n kurdu�u 40
Haramiler Grubu, renkli karelerini bir kez
daha foto�rafseverlerle payla��yor. Fikret
Atalay, Muammer Yanmaz ve Teoman Cimit
taraf�ndan yürütülen 40 Renk Foto�raf
Projesi’nin dördüncü rengini olu�turan
“Venedik Maske Festivali” foto�raflar�, 11–21
Haziran tarihlerinde Metrocity AVM’de
sergilenecek. Sergi, 40 Renk Foto�raf Projesi
kapsam�nda 3–6 Mart tarihlerinde yap�lan
Venedik Maske Festivali gezisi s�ras�nda
çekilmi� foto�raflardan olu�uyor.
www.40renk.net 

KA DI KÖYDEN
� �ENL�K
� Rasimpa�a’da Sokak �enli�i
Kad�köy Belediyesi ile ÇEKÜL
i�birli�inde yürütülen “Yelde�irmeni
Canland�rma Projesi” kapsam�nda,
Marshall Boya’n�n deste�iyle �skele
Sokak’ta tüm gün sürecek bir Sokak
�enli�i düzenleniyor. 29 May�s’ta
yap�lmas� planlanan ancak hava
muhalefeti nedeniyle ertelenen �enlik 19
Haziran Pazar günü gerçekle�tirilecek.
14.00- 19.00 saatleri aras�nda yap�lacak
�enlik kapsam�nda sa�l�k taramas�n�n
yan� s�ra konser ve gösteriler e�li�inde
binalar�n ön cepheleri boyanacak.
www.yeldegirmeni.kadikoy.bel.tr

� FEST�VAL
� Doya Doya Sanat
Kad�köy Belediyesi’nin düzenledi�i
“Doya Doya Sanat” Mavi Nokta
etkinlikleri 18 Haziran’da ba�l�yor.
Kad�köy’ün 13 noktas�nda 63 etkinli�in
gerçekle�tirilece�i Sanat Günleri 28
A�ustos’a kadar devam edecek.
www.kadikoy.bel.tr
� Mix Mondial
Bu y�l ilki düzenlenecek olan Mix
Mondial ile dünyan�n tüm aromalar� ve
renkleri 16–30 Haziran tarihleri aras�nda
�stanbul’un farkl� mekânlar�nda
bulu�acak. Mix Mondial’in Anadolu
Yakas�’ndaki mekân� Ba�dat Caddesi
olacak. Binboa Vodka’n�n ana
sponsorlu�unda ve Ba�dat
Caddesi’nde Kad�köy Belediyesi
i�birli�iyle Dude Table organizasyonuyla
hayata geçirilen Mix Mondial, �ehir
hayat� ile e�lence ya�am�na yepyeni bir
canl�l�k getirirken kokteyllerin, aromalar�n
ve renklerin evrensel dilini her yönüyle
sunacak. Mix Mondial’de, deneysel
kokteyl atölyelerinden likör yap�m
atölyelerine, parti ve Happy Hour’lardan
foto�raf sergilerine, ünlü tasar�mc�lar�n
çal��malar�ndan vitrinlerde de�i�ik
shaker tasar�m� sunumlar�na kadar pek
çok farkl� etkinli�i bulmak mümkün
olacak. Mix Mondial, Beyo�lu ve
Cihangir’deki mekânlar�n yan� s�ra
Ba�dat Caddesi’nde Hayal Kahvesi
CKM, Hayal Kahvesi Cadde, Bistro 33,
Bi Buçuk, Oben �arap Evi, Saloon,
Mirror, Cadde Cafe, Caddebostan
Benzin, Suadiye Benzin, Barkod,
Bigger, Palma d’oro, Happy Moons,
Barlar Soka�� ve Caddebostan’da
Chicken Last Stop, Dinette, Bowbells,
Yer F�st���, Zanzibar, Kalam��’ta Divan
Brasserie Kalam�� gibi mekânlarda
gerçekle�ecek.
� 4. Pera Flamenko Festivali
Pera Güzel Sanatlar’�n 4 y�ld�r düzenli
olarak gerçekle�tirdi�i Flamenko
Festivali’nin bu y�lki aç�l��� Kad�köy Halk
E�itim Merkezi’nde 9 Haziran Per�embe
günü yap�ld�. Festival’de David Perez,
Sergio Gomez, Juan Murube, Vanessa
Montero gibi Flamenko’nun devleri yer
al�yor. Festival, 13 Haziran Pazartesi
saat 20.30’da Cemal Re�it Rey Konser
Salonu’nda gerçekle�ecek gösteriyle
kapanacak. Festival süresince;
workshop, �spanyol mutfa��
degüstasyonu, defile, aksesuar tan�t�m�
ve gösteri gibi etkinlikler
gerçekle�tiriliyor. Aç�l�� ve kapan��
gecesinin d���nda kalan tüm etkinlikler
Kad�köy ve Taksim’deki Pera
Salonlar�’nda gerçekle�tirilecek.
www.perafestival.org

� SÖYLE��
� Ay�e Özyılmazel
Söyle�i ve �mza Günü
Ay�e Özy�lmazel, yeni albümü “S�f�r
Makyaj”�n imza günü ile D&R ve Kozzy
AVM birli�i ile 11 Haziran Cumartesi
günü Anadolu Yakas�’ndaki hayranlar� ile
bulu�uyor. Özy�lmazel, Optimum
Outlet’te saat 15:00’de Kozzy AVM’de
saat 17:00’de ba�layacak olan imza
gününde hayranlar�yla sohbet edecek
ve yeni albümünü onlar için
imzalayacak.

� T�YATRO
� �spinozlar
Mehmet Bayaz�d Lisesi Tiyatro Kulübü
ve Kad�köy Belediyesi 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,
13 Haziran Pazartesi günü saat
13.30’da, Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� �stek Dramafest
�stek Okullar�’n�n 24 May�s- 9 Haziran
tarihleri aras�nda düzenledi�i ve 15
lisenin tiyatro gruplar�n�n kat�ld���
Dramafest’in ödül töreni 16 Haziran
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ay�e
Özyılmazel
Söyle�i ve
�mza Günü

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin
Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

KADIKOY-7:Layout 1  6/9/11  1:37 PM  Page 1



“Or da bir köy var uzak ta,
git me sek de gör me sek de o köy
bi zim kö yü müz dür...” Ki mi kay -

nak la ra göre Ah met Kut si Te cer, bu �ii ri Sa -
kar ya'n�n Gey ve il çe si ne ba� l� Sa r� ga zi kö yü
için yaz d�. Ki mi le ri ne gö re de ba ba s� n�n kö -
yü olan Er zin can'�n Ke ma li ye il çe sin de ki
Ap ça �a Kö yü idi an lat t� �� köy. Han gi si için
ya z�l d� �� bel ki de o ka dar önem li de �il, böy -
le bin ler ce köy yok mu Tür ki ye'de “Ba t�'ya
uzak Do �u'da...?” Ba t�'n�n uzak gör dü �ü, çe -
tin ha va �art la r� d� ��n da bir de im kan s�z l�k lar -
la bo �u �an köy ler... Ve o köy le rin oku ma ya,
ö� ren me ye he ves li, “ço cuk ol ma ya aç” ço -
cuk la r�. Ki mi oku la git mek için her gün on ca
yol yü rü yor, ki mi ev öde vi ni gaz lam ba s� ��� -
��n da ya p� yor. Par ka gi dip oyun oy na mak
m�? O da ne? Bu gün hâ lâ çok sa y� da köy de
ço cuk lar oyun par k� ne dir bil mi yor...

�� te o uzak yer ler den bi ri de Mu�'un
Var to il çe si ne ba� l� �ç me ler Kö yü... 300
nü fus lu, 100 ha ne li bir köy. 30 ço cuk var
köy de. Bu kö yün ö� ren ci le ri, geç ti �i miz
23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk
Bay ra m�'nda �s tan bul'day d�. Ka d� köy ve
Ada lar Be le di ye le ri ’ni zi ya ret ede rek,
ba� kan la r�n kol tu �u na otu ran Var to �ç me -
ler Kö yü �l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri nin
tek bir di le �i var d�; ço cuk par k�... Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ve
Ada lar Be le di ye Ba� ka n� Dr. Mus ta fa
Far sa ko� lu, çok uzak lar dan �s tan bul'a ge -

len mi nik ö� ren ci le rin bu is te �i ni ye ri ne
ge ti re cek le ri ne da ir söz ver di.  Söz le ri ni
tu tan ba� kan lar, oyun par k� ve 27 ta ne bi -
sik let gön der di. �s tan bul'dan ge len bu gü -
zel he di ye ler köy de se vinç le kar �� lan d�.
Ama bir so run var d�; köyde ilk kez bir ço -
cuk par k� ku ru la ca �� için oyun gru bu nun
na s�l mon te edi le ce �i ni bi len yok tu! Bir
sü re bu so ru nun a��l ma s� için u� ra ��l d�k -
tan son ra,  �ç me ler Köy Muh ta r� Yük sel
De mir ve köy hal k� n�n ça ba la r�y la  oyun
gru bu mon te edil di ve ni ha yet kö yün “ilk
ço cuk par k�” aç� la bil di. Ço cuk lar çok
mut luy du. Çün kü ha yat la r�n da ilk kez
park ta oy na ya cak lar d�, bo� ara zi ler de ça -
mur için de oy na mak ye ri ne... 

■ KÖY ÇO CUK LA RI AR TIK
ÇA MUR DA OY NA MI YOR

Ba� kan Öz türk’e tüm köy hal k� ve
özel lik le ço cuk lar ad� na te �ek kür le ri ni ile -
ten Muh tar Yük sel De mir, “Tüm köy ola -

rak  min net ta r�z. Hem �e ri miz ol du �u için
çok mut lu yuz” di yor. �s tan bul’dan köy le -
ri ne uza nan kar de� lik eli nin ken di le ri için
çok önem li ol du �u nu vur gu la yan De mir,
par ka ka vu� ma la r� n�n hi kâ ye si ni �öy le an -
la t� yor: “23 Ni san Ço cuk Bay ra m�'nda
kö yü müz �lö�ö re tim Oku lu ö� ren ci le ri
ile bir lik te �s tan bul’a git mi� tik. Köy ço -
cuk la r� n�n ben den bir ta le bi ol mu� tu,
‘biz kö yü müz de bir oyun par k� is ti yo ruz’
de mi� ler di. Bu par k�n ha ya ta ge çi ril me si
için ilk ak l� ma ge len yer be le di ye ler ol -
mu� tu. An cak ken di büt çe miz ol ma d� ��
için bu ve si ley le Ka d� köy Be le di ye si’yle
ir ti ba ta ge çe rek, ran de vu al�p, zi ya ret te
bu lun duk. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Sa -
y�n Se la mi Öz türk’ü zi ya ret et tik. Ço cuk
oyun par k� sö zü al d�k ve oyun par k� mal -
ze me le ri ni bi ze gön der di.”

De mir, ço cuk la r�n par k� ol du �u için
çok he ye can l� ol du �u nu vur gu la ya rak,
“Ça mur da oy na mak tan sa ar t�k köy le rin de
bir park var ve çok gü zel za man ge çi ri yor -
lar. Ger çek ten ço cuk la r� m� z�n mut lu luk la -
r� göz le rin den oku nu yor. Bu mut lu luk ai -
le le re de yan s� m�� du rum da, ço cuk la r� da -
ha dü zen li yer de oy na d�k la r�n dan emin
ol duk la r� için ço cuk la r� n� ara ma ya ç� kan
her kes par ka ge li yor. Par k�n için de ay n�
za man da be� y�l ön ce ku ru lan bir kü tüp -
ha ne miz var ve ço cuk la r�n ki tap oku ma
�ans la r� da olu yor” di ye ko nu �u yor. Kom -

�u köy le rin ço cuk la r� n�n da yak la ��k 2 ki -
lo met re yü rü ye rek �ç me ler'de ki bu par ka
gel dik le ri ni an la tan De mir, “Ar t�k an ne ler
ço cuk la r� n� köy ye rin de ara m� yor. Bi li -
yor lar ki ço cuk lar park ta. Ge lip ora dan
al� yor lar. Ço cuk la r� m�z da ve li ler de çok
mut lu..On lar mut lu olun ca biz de mut lu
olu yo ruz...” yo ru mu nu ya p� yor.
■ ADA LAR'DAN DA B� S�K LET

Ada lar Be le di ye Ba� ka n� Dr. Mus ta fa
Far sa ko� lu da ay n� Ba� kan Öz tük gi bi
ver di �i sö zü ye ri ne ge tir me yi ih mal et me -
di ve �ç me ler Kö yü'ne 27 adet bi sik let
gön der di. Böy le ce köy ço cuk la r� ilk de fa
bi sik let sa hi bi ol du lar. 

Da ha ön ce park la r� da bi sik let le ri de
ol ma d� �� için ya ev de otur mak zo run da
ka lan ya da ça mur la r�n için de oy na yan �ç -
me ler Kö yü ço cuk la r�, ar t�k ço cuk ol ma -
n�n ta d� n� ye ni park la r�n da do ya s� ya ç� ka -
r� yor lar... 
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er kes ar ka da� l�k için, or tak l�k için, ev len mek için
iyi in san ar� yor. �yi in sa n� bul duk la r� za man ra hat
ya �a ya cak la r� n�, mut lu ve ba �a r� l� ola cak la r� n�
zan ne di yor lar. Son ra gö rü yor su nuz ki iyi di ye ta -

n� d�k la r� ve iyi bil dik le ri in san lar la iyi or tak l�k lar, iyi ev li -
lik ler sür dü re mi yor lar. �yi ev li lik, iyi or tak l�k, iyi ar ka da� -
l�k için iyi in san ol mak yet mi yor, iyi ili� ki ku ra bil mek ve
onu özen le ko ru ya cak dik ka te, be ce ri le re sa hip ol mak
ge re ki yor. 

�ki in sa n�n bir ara da, bir ev de, bir ya tak ta bir lik te ya -
�a ya bil me si ko lay de �il dir. Sev gi ya ra al d� m�, a�k ate -
�i sön dü mü za ten ko lay ol ma yan bir lik te ya �a ma ey -
le mi ola nak s�z ha le ge lir. Bir lik te iyi ya �a ya bil mek için
sev gi ev de ege men k� l�n ma l�, a�k ya �a t�l ma l�, say g� ise
hiç el den b� ra k�l ma ma l� d�r. Bir lik te ya �a mak is te yen
her kes, bir lik te ya �a ma n�n ilk ko �u lu olan sev gi yi ya -
�at ma n�n so rum lu lu �u nu da bir lik te üst len me li dir ler. 

Sev gi il gi de mek tir. �l gi yi sür dür mek söy le mek, din -
le mek, an la mak, an la y�� l� ol mak la sa� la na bi lir. Ev li lik le -
rin de so run ya �a yan bir çok ar ka da �� ma ba k� yo rum,
san ki e� le riy le ba� la r� n� ko par m�� gi bi ya �� yor lar. “Ne -
den so run la r� n� z� kar �� l�k l� ko nu �a rak çöz mü yor su nuz?”
di ye so ru yo rum. Ki mi si: “Ko nu� ma ola na �� m�z kal ma -
d�. Ko nu� ma la r� m�z k� sa bir sü re son ra kav ga ya dö nü -
�ü yor” di yor. Ki mi si: “E�im din le mez ki, ben ko nu �u -
rum, ben din le rim” di yor. Ki mi si: “Çok ko nu� tuk ama
hiç ya ra r� ol ma d�” di yor. Bi raz ara� t� r�n ca gö rü yor su nuz
ki,  ko nu� mu� lar ama an la mak ve ya an la� mak için hiç
ça ba sarf et me mi� ler. �li� ki le ri ya ra lan m��, an la m� n�
kay bet mi�, öz lem bit mi�, ar t�k bir bir le ri ni din le mek bir
yük ha li ne gel mi�.

Bir ta n� d� ��m an la t� yor du: “Bil gi sa ya r� ye ni kul lan -
ma ya ba� la d� ��m dö nem ler de s�rf kul lan ma ye te ne �i mi
ge li� tir mek ama c�y la “chat”le� me al�� kan l� �� edin dim.
Ye ni ö� ren di �im için hem me ra k� m� gi de ri yor hem de
e� le ni yor dum. O ara, yal n�z ca is mi ni ö� re ne bil di �im bir
ha n�m la “chat”le� me ye ba� la d�m. Ne res mi ni gör düm,
ne se si ni duy dum. Ger çek ten ka d�n m�, er kek mi ol du -
�u nu bi le bil me di �im ama is mi ba yan olan sa nal bir
var l�k la bil gi sa yar or ta m�n da gö rü� me ye ba� la d�m.
Soh bet edi yor, �a ka la �� yor duk. Ne �e li bi ri si ne ben zi -
yor du. Yap t� �� es pri ler de za man za man cin sel lik, hat ta
por no de ni le bi le cek de yim ler de var d�. Bil gi sa yar kul la -
n� m� n� tam ola rak bil me di �im ve o ya z�� ma la ra faz la
önem ver me di �im için ha f� za dan sil me mi �im. E�im
gör mü�, k� ya met ler kop tu. Ger çek le ri din le mek is te -
me di. An lat ma ya ça l�� t�k la r� ma inan ma d�. Ak �am la r�
her eve gi di �im de su rat asa rak, si tem ler ya pa rak, alay
ede rek ev de ki ya �a m� m� z� ze hir et ti. Özür di le dim, bir
da ha böy le bir �ey ol ma ya ca �� na da ir söz ver dim. Hiç
fay da et me di. Ay lar dan be ri hep ko nu �u yor, ben ise
söy le dik le ri ni ar t�k din le mi yor ve duy mu yo rum.” 

Bir evin için de ar ka da� l�k yok sa is ter e�, is ter ana
ba ba, is ter ço cuk olu nuz ya �a m�n gü zel li �i, s� cak l� ��
kay bo lur. Ar ka da� l�k sev giy le, il giy le, sa mi mi yet le,
aç�k l�k la, ba r�� la an la y�� la ya �ar. �h ti laf, çe ki� me, ça t�� -
ma, kav ga için de ar ka da� l�k ol maz. Ça t�� ma lar hiç uza -
t�l ma dan bi ti ril me li dir. So run lar uza t�l d� �� tak dir de kan -
gren olur, çö züm zor la ��r. Or ta ya ç� ka bi le cek so run ve
an la� maz l�k lar ya tak oda s�n dan içe ri ye hiç so kul ma -
ma l� d�r. Ya tak oda s� na gi ren so run lar so run ol mak tan
ç� kar ev li li �in te me li ne ko nu lan di na mit ha li ne ge lir.
E�er so run la r� ya tak oda s� na ta �� maz sa n�z, sa bah
uyan d� �� n�z da on la r� çö zül mü� bu lur su nuz. 

Ev li lik iki ay r� cin sin bir le� me si dir. �n san nes li nin
sür me si için de ka d�n er kek dün ya s� n�n en lez zet li mey -
ve si olan cin sel lik le süs len mi� tir. Ev li lik te ten sel ve cin -
sel ya k�n l�k önem li dir. Ro man tizm, ero tizm ev li li �in ren -
gi dir. Yi ne bir ta n� d� ��m ya k� n� yor du: “E�im de ro man -
tizm s� f�r, ne za man ya k�n ol mak is te sem, ok �a ma ya,
sa r�l ma ya yel ten sem tüm duy gu la r� m� sön dü re cek tep -
ki ler ve rir. Ne sa r� l�r, ne ok �ar, ne ya k�n la ��r. “Be nim
sev gi di lim do kun mak de �il ni te lik li be ra ber lik” di yor.
Yal n�z ca ni te lik li be ra ber lik le ev li lik yü rü mü yor ki, do -
kun ma d�k ça fi zik sel ola rak bir bi ri niz den uzak la �� yor su -
nuz”. Fi zik sel uzak l�k ba� ka uzak l�k la r�n da yo lu nu açar.
�ki sev gi li ar zu ve iç ten lik le bir bi ri ne sa r�l d�k la r�n da ger -
çek ya k�n l� ��, an la y� ��, gü ve ni, ba� l� l� �� ya �ar lar.

Ev li lik ya k�n l�k de mek tir. Fi zik sel, duy gu sal, ruh sal
ya k�n l� �� sa� la mak hem er ke �in, hem ka d� n�n gö re vi dir.
Bir lik te ça l�� mak, ha yal le ri, ho bi le ri pay la� mak, renk te,
zevk te, sos yal ya �am da bü tün lü �e ula� mak, bir lik te
gez mek, e� len mek, ay n� yö ne bir lik te ba ka bil mek ya -
k�n l� ��n te me li ni olu� tu rur. Ya k�n l� ��n kar �� t� uzak l�k t�r.
Bir bi ri ne uzak olan iki in san bir eve, bir ya ta �a s�� maz -
lar; uzak la� t�k ça ko par, yer le re dü �er ler.
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YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

Mu�lu
çocukların 23

Nisan dile�i gerçek
oldu... Kadıköy'ü ziyaret

ederek Ba�kan Öztürk'ten
park isteyen �çmeler Köyü'nün

çocuklarına, oyun parkı
gönderildi. Artık çamurların
içinde de�il de yeni kurulan

parkta oynayan köy
çocukları çok

mutlu...

Uzaktaki
o köyün
çocuk parkı oldu...

Uzaktaki
o köyün
çocuk parkı oldu...

Uzaktaki
o köyün
çocuk parkı oldu...

Uzaktaki
o köyün
çocuk parkı oldu...

Uzaktaki
o köyün
çocuk parkı oldu...

Uzaktaki
o köyün
çocuk parkı oldu...

YEREL BASININ İLGİSİ

ÖN CE SEV Gİ �

Varto'nun
bu ilk çocuk park�,

yerel bas�n�n da ilgisini çekti.
�lk kez bir çocuk park� yap�ld���
için yerel bas�n çok büyük ilgi

gösterdi, gazetelere ç�k�nca hepimiz
gurur duyduk.. Parka gelerek haber yapan
Günayd�n Mu� Gazetesi'nden �ahin �ahin,
konuyu gazete sayfalar�na ta��d�. Haberde;

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram�
nedeniyle �stanbul’da Kad�köy ve Adalar

Belediye Ba�kanlar�’n�n koltuklar�na oturan
Varto �çmeler Köyü �lkö�retim ö�rencilerine

söz veren Belediye Ba�kanlar� sözlerini tuttu.
�stanbul Kad�köy Belediye Ba�kan� Av.

Selami Özürk ve Adalar Belediye
Ba�kan� Dr. Mustafa Farsako�lu’nun
göndermi� oldu�u bisiklet ile oyun

park� köylülere ula�t�r�ld�”
ifadelerine yer verildi.   

Foto�raflar:
�ahin �ahin

Çocuklar 23 Nisan 2010’da
Kadıköy Belediyesi’ni

ziyaret etti.

29 Mayıs
2011 Varto

Rojin ve Barı�
Ba�kan Öztürk’le.
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Evet... Yine birlikteyiz... Sevgili Lezzet
yolcular�... Bu hafta sizlerle çok de�i�ik

bir mekâna gidiyoruz...
Bostanc� Maltepe Sahil �eridinde

s�ralanm��, birbirinden iddial� restoo
ranlar�n aras�nda kendine has tarz� ve

dekoruyla, gidenleri hemen sar�p
sarmalayan bir enerjiye sahip olan

MAR�ANIN BAHÇES�....
2004 y�l�ndan beri hizmet veren bu

mekân.. Binbir çe�it çiçe�in süsledi�i
kocaman bir bahçenin içinde 2 katl� bir
villa olan MAR�ANIN BAHÇES�, kendine

has dekoruyla hemen dikkat çekiyor.
Mekân�n sahibi Maria Ekmekçio�lu  ve

Sevgili e�i Ha�met Türköz bu villaya
adeta kendilerini nak�etmi�ler... Binan�n

restrorana uyarlanmas� Ha�met
Bey’den, ama o inan�lmaz dekoruyla

büyülü bir mekân yaratan Maria
Ekmekçio�lu...

Asl�nda iyi bir gurme de olan Ha�met
Bey’e tüm personel “baba”,  Maria'ya
“anne” diye hitap ediyorlar. Kendilerini

tamamen Maria’n�n o inan�lmaz
enerjisiyle bütünle�tirmi�ler, sanki

annelerine yard�m eden evin çocuklar�
tad�nda hizmet veriyorlar. .Maria

Yunanistan-Ayval�k-Çe�me-�stanbul
aras�nda adeta mekik dokuyor... Her

mevsimde tüm otlar�n ve malzemelerin
eksiksiz olabilmesi için gerekirse atlay�p

Yunan adalar�ndan al�p malzemeleri
geliyor.. Ve diyor ki; “��ime öylesine

a����m ki, Ege Alaçat�’da tarla

kiralad�m, ekolojik tar�m yapt�r�yorum.
Sebzelerimi ve otlar�m� kendim

yeti�tiriyorum.. Konuklar�ma gönül
rahatl���yla ellerimle  sunuyorum.”

Evet.. Gerçekten de yeni yapt��� bir
mezeyi eliyle tatt�r�yor...

Her gün 30 çe�it taze meze ve

zeytinya�l� çe�itleri mutlaka haz�r
bekliyor.. Mutfak, bal�k ve deniz

ürünleri üzerine yo�unla�m��
durumda. Kendi tad�nda sunulan
bal�klar�n yan�nda özel soslarla

haz�rlanm�� halleri de müthi�..
Istakozlar kalamarlar ancak Yunan

adalar�nda yiyebilece�iniz lezzetteler... 
BÜYÜLÜ B�R DEKOR... 

KEND�N�Z� KAYBED�YORSUNUZ....
Alt salona girildi�inde muhte�em bir
dekor görüyorsunuz... �çinize huzur

dolan büyülü bir ortam.. 150 ki�ilik olan
bu salonda özel kaplanm�� �irin

sandalyeler, ota� tarz� tavan dekorlar�,
çok de�i�ik ayd�nlatma ve muhte�em
tablolar... Üst kat iki ayr� salon olarak
hizmet veriyor.. 80 ve 100 ki�ilik bu iki
salon özel grup yemekleri için ideal...
Ayr�ca 180 ki�ilik bahçesinde binbir
çe�it çiçe�in içinde, Ege’de bir k�y�

kasabas�nda hissediyorsunuz
kendinizi.. Maria aileden gelen

özelli�iyle mükemmelliyetçi ki�ili�ini
birle�tirerek mutfa�a tam hakim... Tüm

malzemeleri özel yap�m olarak
haz�rlat�p getirtiyor. Bunu ilk çatal�n�zda

anl�yorsunuz... Lezzet fark� hemen
dama��n�za de�iyor... Alaçat� köy içi ve
sörf merkezindeki  Marina'n�n içinde iki

ayr� �ubesi de bulunan MAR�ANIN
BAHÇES� �imdilerde yeni bir heyecan
ya��yor... Çünkü Ata�ehirde bir �ube

daha aç�yor.. Haz�rl�k a�amas�nda olan
yeni mekân çok de�il birkaç aya kadar
hizmet vermeye ba�layacak... Bize de

hay�rl� olsun demek dü�üyor...

GRUPLARA ÖZEL MÖNÜ VE
F�YAT UYGULAMASI..

10 ki�i ve üstünü grup katagorisinde
sayan Maria, özel set mönüler ve

de�i�ik mönü çe�itleri ve fiyatlar�yla
keseye göre seçenekler sunuyor.

Dünya markalar�n�n kar���m� olan 80
çe�it �arap seçene�i de sunan Maria

tüm personelin annesi, Ha�met Bey de
babas� tad�nda bir ileti�im

olu�turmu�lar bu enerji gelen konuklara
da yans�yor.. Bence bu gelenleri çok

etkiliyor... Pek tarif vermezler ama
Maria beni k�rmad� , inan�lmaz bir

lezzeti olan "Midyeli Pilav" tarifini sizler
için ald�m ve yaz�yorum.. Lütfen ilk

çatal� yerken beni an�n�z...
Küçükyal� Sahilyolu N0: 85

Tel.: 0216 - 519 98 19
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

● B�R DAH� VE ESERLER�
Bu haftaki “Ömrümüzden Bir

Sene” adl� filmi yorumlamam�z için
her sanat dal�nda oldu�u gibi
sinemada da yönetmenin daha
önceki filmografisi ve temel estetik
anlay��� hakk�nda bilgi vererek film
anlat�m� için seçti�i yollar�n di�er
sanatlarla ve genel bak�� aç�s�
aras�ndaki paralelliklerini
yorumlamam�z gerekiyor.
Kar��m�zdaki önemli bir sanat
adam� ne de olsa. 

Bütün bu uzun yaz�n�n bir amac�
var. Ya bu filmle ya da daha önceki
herhangi bir filmiyle de olsa Mike
Leigh ustam�z� kan�n�zda
dola�t�rmak. Zira karakterleri bu
kadar canl� ve ya�ayan birer
organizmaya çeviren pek usta yok.
Ba�roldekileri manken k�vam�nda
olmad���, karakterlerin çekici
olmad��� ve çeli�kilerle ve
de�i�imlerle bo�u�tu�u filmler pek
kimsenin tercihi de�il bunu
biliyorum ama karanl�kta ufak bir
kibrit yakay�m da yolu gören,
etraf�ndakilerin elinden tutsun.

Hiçbir yazar�n kitaplar�n�
okuduktan sonra hayranl�k
içerisinde kal�p ileriki y�llarda
okumak için bir kitab�n� ay�rd�n�z
m�? Yok mu Bir Kafka kitab�

kenarda, yok mu bir Thomas
Bernhard. Ya Hesse, Ballard,
Handke? Yok mu? Ya da bu
yazarlarla tan��mad�n�z m�?
Tan��mayan varsa yerlerinde olmak
istedi�imi belirmek isterim. Yepyeni
dünyalar�n raflarda oldu�unu
hat�rlatmak isterim. Ya filmlerde
ayn� �eyi yapan var m�? Yani
sevdi�i bir yönetmenin filmini
k�yamay�p heyecanla saklad��� oldu
mu? San�r�m bu yaz�n�n devam� bu
k�yamayanlar için, kenarda bir
Kubrick, Tarkovsky, Ozu, Miyazaki
saklayanlar için olacak.

�nsan�n di�er canl� türlerinden
fark�n�n önemli ispatlar�ndan biri
de sanat olsa gerek. Sadece bir
resme bakarak bile kafam�zdan
geçen onlarca �ey olabiliyor.
Resim veya foto�raf sanat�yla
ilgilenilmese de ya da alt�n oran
ad� hiç duyulmasa da o
milisaniyelik sürede olan etkile�im,
bahsi geçen fark� ortaya koyuyor
san�r�m. Bazen bir basitlik, ya�l�
bir yüz veya siyah ve beyaz�n
uyumu o resmin ya da foto�raf�n
içine çeker ve k�sa bir anda olsa
orada kal�n�r. Bu etkile�im
gerçeküstünden ziyade daha
gerçekçi eserlerde izleyicisine
sirayet etmesi daha kolay hale
geliyor. Bazen basitlik bazen de
ihti�am mimari eserlerde vurucu
olabiliyor. Tiyatroda Brechtyen
estetik destekli bir dram ve
müzikte tek çalg� ve solistli sade
bir eser hedefi vurabilir. Sinema

da di�er sanat dallar�nda
beslendi�i için di�er sanat
dallar�ndaki sorgular burada da
mevcut. Gerçe�e yak�nl�k m�,
gerçek üstücülük mü?    

Sinemada gerçekçilikte her
türde oldu�u gibi pek çok �ekilde
ve bak�� aç�s�na ba�l� olarak di�er
türlerle kar���m�yla eserler
verilmi�tir. Gerçekçili�inde bir dozu
var yani. Müzi�i hiç
kullanmayanlar, amatör
oyuncularla çal��anlar, ünlü
oyuncular� tan�nmaz hale getirenler
vs. tabiî ki sineman�n
yada bir �ey anlatman�n
temel ta�lar�ndan biri ne
anlat�l�rsa anlat�ls�n,
görsel efektlere bo�ulsun
isterse ama seyirciyle bir
empati kurulsun ve
temelde anlat�lan insana
ula�s�n istenir. Görsel
efektle de olsa do�ala
uygunluk ve gerçe�e
yak�nl�k hedeflenir.
Hangisi zordur acaba
gerçek olmayan� gerçek
gibi gösterme mi yoksa
gerçe�i daha gerçek
göstermek mi? Her iki
taraf�nda üstatlar� mevcut tabii ki.
Her iki damardan da temiz kanlar
ve kirli kanlar dola��yor elbette. 

�imdi bu gerçekçi taraf�n en
geni� ve en temiz damarl�
yönetmenlerinden birini tan��t�rmak

isterim tan�mayanlara. Mike Leigh.
Ad� gerçekten bir cümle
olu�turacak. Bir resme bakar gibi
kafada pek çok an�
dola�t�rabilecek. Efsane kabilinden
bir ki�iliktir kendisi. S�radan
insanlar�, s�radan ya�amlar�
yücelten, kendi sinema tarz� olan,
efsane olmas� gereken karakterler
yaratm��, do�all���n tavan yapt���
eserleriyle  beni mest etmi� bu
insana sayg�lar�m� sunuyorum.

Filmlerinin merkezinde do�al
oyunculuk, do�al mekânlar ve

do�al diyaloglar�n oldu�unu yine
belirtmek isterim. Filmleri herkese
tavsiye edilemeyecek ve a��r filmler
oldu�unu, görsel efekt olmad���n�
ve heyecan macera arayanlar�n
pek bir �ey bulamayaca��n� ama
hayat�n�n anlam�n� o film
karelerinden seyircilere yans�tt���n�
söyleyebiliriz. Her ne kadar
temelde birbirine benzemesi
gereken filmografisinin çe�itlili�i
Leigh’i ya�ayan en büyük
yönetmenlerden biri yap�yor.

�lk büyük filmi “Meantime”da
Tim Roth’u, “Life is sweet” ve
“Naked”de David Trewlis’i, “All or
Nothing” ve sinemalar�m�za da
u�rayan “Daima Mutlu”yla Sally
Hawkins’i, Timoth Spall’�, Imelda
Staunton’� ve daha fazla önemli
oyuncuyu sinema tarihine alt�n
harflerle kazand�rm�� olmas� bile
bir olay olan ve hakk�nda 5 gün
aral�ks�z yaz�labilecek dahi, selam
olsun sana.

Çal��t��� oyuncular kalburüstü

veya sayesinde kalburun
üstüne ç�kan oyuncular�
ve senaryodaki
maharetleri bile ba�l�
ba��na tez konusu olabilir.
Kendi minimal üslubunun
d���na ç�kt��� ”Naked”
“topsy-turvy” “Daima
Mutlu” filmleriyle kendini
a�m��, çok film izleyen
biriyseniz hastas�
olaca��n�z, en son Avatar’�
sinemada izledim
diyorsan�z uzak durman�z�

tavsiye
edece�imiz bir sanat
adam�d�r.

Yönetmenin son filmi
ülkemizde gösterime
giriyor.” Ömrümüzden Bir
Sene”. Yönetmenin di�er
filmlerine a�ina olanlar
için mükemmel,
olmayanlar için itiraf
etmek gerekir ama uzak
durmas� gereken bir
eser. Önceki eserlerini
görmeyenler için
birbiriyle sohbet eden,
tuhaf davran��lar� olan
ki�ilerin oldu�u ve bir

Amerikan film al��kanl��� olan ini�-
ç�k��lar�n olmad��� bir filmle
kar��la�acaklar. Fakat önceki
filmlerine a�ina izlekler tad�ndan
yenmez bir ziyafetin içinde
bulacaklar kendilerini. Mike Leigh
filmlerini ilk defa izleyen insanlar�n
genel tepkisi olan “Bu kadar m�?”,
“Böyle film mi olur?” durumlar�
ya�anmas�n diye bu kadar anlatt�m
ve ayr�nt�s�na indim. Yoksa bilenler
için Jim Broadbent’i izlemek bile
bir keyif. Lesley Manville ve Ruth
Sheen yeme�in tatl�lar�.

■ F�LM�N KONUSU
Bir jeolog olan Tom ve t�bbi

dan��manl�k yapan Gerri,
hayatlar�n�n ikinci bahar�na gelmi�
mutlu bir çifttir. Kariyerlerinde
amaçlad�klar�na ula�m��,
evliliklerinde huzura kavu�mu� bu
ya�l� çiftin çevresi ise onlar�n tam
tersi duygusal olarak y�pranm��,
mutlulu�u bir türü yakalayamayan
ki�ilerle sar�lm��t�r...

30 ya��ndaki o�ullar� Joe, tüm

arkada�lar� evlenirken kendisi
henüz ciddi bir ili�ki ya�ayamam��
bir avukatt�r. Mary, sürekli olarak
ini� ç�k��lar ya�ayan, alkol sorunu
olan bir depresyon hastas�d�r. Tom
ve Gerri yaln�zl�ktan bir türlü
kurtulamayan Ken, Katie, Carl ve
di�er kaybedenleri bir m�knat�s gibi
çekmektedir.

�ngiliz sinemas�n�n son y�llardaki
en önemli ismiyle tan��mak
isteyenler ya sinemaya gitsin ya da
daha önceki filmlerini edinip
hepsini izlesin. Jason Statham
aksiyonu arayanlar uzak dursun
elbette. Filmografisini
tamamlarsan�z hayat�n�zda daha
önce izledi�iniz pek çok filmden
daha fazla karaktere yer aç�n
derim. Akl�n�z ve yüre�iniz hepsini
özümseyecektir merak etmeyin. 

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

● 8 adet kabuk midye ● 3 büyük so�an ● 3 çay barda�� pirinç ●
Yar�m kg. iç midye ● 1 çay barda�� zeytinya�� ● yar�m demet

dereotu ● yar�m demet taze nane ● yar�m demet maydanoz ● tuz,
● karabiber ● 1 çay ka���� yeni bahar ● yar�m çay barda�� kuru

üzüm ● yar�m çay barda�� dolmal�k f�st�k
YAPILI�I

So�anlar� piyaz tarz� kesip yar� bardak zeytinya��n hafif ate�te
döndürüyoruz. Daha sonra y�kanm�� pirinci 1 çay barda�� su ile ilave

ediyoruz. Midyeleri iyice
y�kad�ktan sonra midyeleri de

ekliyoruz. Pirinç �i�meye
ba�lad���nda kabuklar� da

at�yoruz. Tahta
ka��kla pirincin kabuklar�n içine
girmesini sa�l�yoruz. Sonra ince

k�y�m taze nane, maydanoz,
dereotu, tuz, karabiber, ku�
üzümü ve dolmal�k f�st��� da

ekleyerek pirinç pi�ene kadar
kaynat�yoruz.

MARiANIN BAHÇESi

M�DYEL� P�LAV
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E�itim yılının sona erdi�i
bugünlerde okullarda ve

yurtlarda art arda
mezuniyet törenleri

düzenleniyor.

Ka d� köy Be le di ye si'nin k�z ve er -
kek ö� ren ci yurt la r�n da me zu ni -
yet �en lik le ri ya p�l d�. Ay sel-Ab -

dul lah Ö�ü cü K�z Ö� ren ci Yur du’nda
2010-2011 yurt dö ne min de 33 üni ver si -
te ö� ren ci si me zun ol du. 

Yurt ta top lam 350 üni ver si te ö� -
ren ci si ba r� n� yor. Her y�l oldu �u gi bi
bu y�l da 33 ö� ren ci dü zen le nen
renk li et kin lik ler le me zun edil di. �lk
tö ren Ka d� köy Be le di ye si Ay sel-Ab -
dul lah Ö�ü cü K�z Ö� ren ci Yur -
du’nda dü zen len di. Tö re ne, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, ha -

y�r se ver Ay sel Ö�ü cü ve �nal Ay d� -
no� lu da ka t�l d�. Ba� kan Öz türk, ö� -
ren ci le re hi ta ben yap t� �� ko nu� ma da,
“Bu ra da be �in ci kez si zin le bir lik te
olu yo ruz. Y�l lar ça buk ge çi yor.. Bir
ba ka cak s� n�z me zun ola cak s� n�z, bir
ba ka cak s� n�z ev len mi� si niz. Ö� ren -

ciy ken okul bit mek bil mez, y�l lar
geç mez ama on lar bit tik ten son ra ha -
yat h�z la ak ma ya ba� lar. O ba k�m dan
ba kar sa n�z ders ça l�� ma n�z öte sin de
de �er len dir me niz ge re ken za man lar -
d�r. Çün kü ha ya ta at�l d� �� n�z za man
ken di ni ze bu ka dar za man ay� ra ma -
ya cak s� n�z. Bi zim bü tün ama c� m�z
siz le re iyi bir ge le cek te min et mek.
Bu ra da si ze bir ai le ve yu va s� cak l� ��
ver me ye ça l�� t�k. Bü tün ar ka da� la ra
sev gi ve ba �a r� lar di li yo rum” de di.
Ö� ren ci le re Ka d� köy Be le di ye Ba� -

ka n� Se la mi Öz türk ta ra f�n dan ö� ren -
ci lik y�l la r� n�n ve yur dun ha t� ra s� ola -
rak kol ye he di ye edil di. Ö� ren ci ler
ba har �en li �i ta d�n da e� len di ler, dans
et ti ler, fo to� raf çek tir di ler. 

Öte yan dan Ka d� köy Be le di ye si
Er kek Ö�renci Yurdu’nda ba r� nan
üni ver si te ö� ren ci le ri için de me zu ni -
yet tö re ni dü zen le di. Tö re ne, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
de ka t�l d�. Ö� ren ci ler ge ce bo yu �ar -
k� lar söy le ye rek gö nül le rin ce e� len -
di ler.

Her y�l ge le nek sel ola rak ya p� lan
Hay dar pa �a Li se si Pi lav Gü nü,
bu y�l Mar ma ra Üni ver si te si

Hay dar pa �a kam pu su ola rak kul la n� -
lan ta ri hi bi na da ya p�l d�. Sa at ku le le ri -

nin al t�n da, or ta
bah çe de ya p� lan ko -
nu� ma lar ve li se ö� -
ren ci le ri nin ser gi le -
di �i gös te ri le rin ar -
d�n dan Hay dar pa �a
Li se si me zun la r�,
ge le nek sel pi lav dan
ye mek için uzun
kuy ruk lar olu� tur -
du lar. 

5 Ha zi ran Pa zar gü nü dü zen le nen
tö ren de Hay dar pa �a Li se si’nin ye ni
Mü dü rü Os man Nu ri Ekiz, Hay dar -
pa �a Li se si E�i tim Vak f� Ba ka n� Ali
Eser, Hay dar pa �a Li se si Me zun la r�

Der ne �i Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk
ve li se nin me zun la r�n dan Mar ma ra
Üni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. M.
Za fer Gül bi rer ko nu� ma yap t� lar.
Hay dar pa �a Li se si’nden me zun ol -
ma n�n ha ya t� na çok �ey kat t� �� n� kay -
de den Hay dar pa �a Li se si Me zun lar
Der ne �i ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk, �un la r� söy le di:

“Hay dar pa �a Li se si Me zun la r�
Der ne �i’nin te mel ama c�, me zun la r�
bu lu� tur mak bir bi riy le kay na� t�r mak
ve li se me zun la r� n�n bir bi rin den fay -
da la na bil me si ni sa� la mak t�r. Ne re ye
git sem han gi ku rum da bu lun sam
mut la ka ba �a r� l� bir Hay dar pa �a l�’ya
rast l� yo rum. Bu be nim için bir onur
ve se vinç kay na ��. Biz me zun la r�y la
der ne �iy le, vak f�y la bü yük bir ai le -
yiz. Bir bi ri miz le da ha çok da ya n�� -
ma l�, bir bi ri miz le da ha çok birara ya
gel me li yiz. Pi lav gün le ri bu nun için
bir f�r sat olu yor.”

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Me zun lar
Der ne �i Yö ne ti ci le ri hep bir lik te
Hay dar pa �a Li se si Mar ��’n� oku du -
lar. Li se ö� ren ci le ri nin ha z�r la d�k la r�
mü zik ve dans gös te ri le ri nin ar d�n -
dan pi lav lar yen di. Pi lav ten ce re si nin
ba �� na ge çen Ba� kan Öz türk, pi lav
ser vi si yap t�. Hay dar pa �a l� lar bir çok
an� y� pay la� t�k la r� okul ko ri dor la r�n -
da ge zip ken di s� n�f la r� n� zi ya ret et -
me yi de ih mal et me di ler.
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e çim ler gel di ge li yor der ken i� te 12
Ha zi ran haf ta s� na de mir le dik. Haf ta -
lar d�r yi ne bir bi rin den ya ra t� c� ‘va -
at’ler mey dan lar dan Tür ki ye se ma -

la r� na uçu �u yor; ga ze te ler den, te le viz yon -
lar dan, ban g�r ban g�r oto büs ler den ilan
edi li yor… He pi miz ye te rin ce va at din le dik,
o yüz den bu haf ta cid di bir ya z� ye ri ne,
ben den de ma sal ta d�n da bir hi kâ ye oku -
yun is te dim.

An ne an nem, Adi le Na �it for mun da k� sa
ve tom bul bir ka d�n d�. Bi raz ak si, bi raz da
do mi nant ve bu yur gan bir ya p� s� var d�.
Kom �u la r� n�n onu gö rün ce “al bay ge li yor”
di ye se la ma dur du �u nu; de de min en sev -
di �i iki �ar k� dan bi ri nin ‘Ne re den Sev dim
O Za lim Ka d� n�’, di �e ri nin se ‘Huy suz ve
Tat l� Ka d�n’ ol du �u nu söy le sem, bel ki bi -
raz da ha iyi can lan d� ra bi lir si niz gö zü nüz -
de. Kim se ye mü da na as� ol ma yan bu ya p� -
s� sa ye sin de

dok san be� ya �� na ka dar ya �a d�. Her
�e ye ra� men bir �ey tan tü yü ol ma l� ki, evi
hiç bo� kal maz d�. Yi ne bir yaz, �e hir d� ��n -
da ya �a yan iki ar ka da ��, ona kal ma ya gel -
mi� ler. Bi zim ki ev sa hi bi ama bü tün i�i mi -
sa fir le re yap t� r� yor. Te miz lik on lar da, bu la -
��k on lar da… Ta v�r net! “Ben al�� ve ri �i ya -
pa r�m, ge ri si ne ka r�� mam”. Ha liy le mi sa -
fir ler ye me �i de ken di le ri pi �i rip ken di le ri
yi yor lar. Üs te lik Sai me Ha n�m, öy le her
ye me �i de be �en mez!

Bir gün, iki gün der ken an ne an ne min
ar ka da� la r� so nun da is yan edi yor ve “Biz
bu gün ge ze ce �iz, bu gün de sof ra y� sen
ha z�r la y� ver” di yor lar. Bi zim ki hiç boz mu -
yor ve “Pe ki” di yor; “Si ze öy le bir sof ra
ha z�r la ya ca ��m ki, du dak la r� n�z uçuk la ya -
cak”. Ha n�m lar, sö zü de al�n ca, ga yet
mem nun ve gö nül ra hat l� ��y la gi yi nip süs -
le nip Be yo� lu’na gez me ye gi di yor lar. Ak -
�am gel dik le rin de an ne an nem gü zel bir
el bi se ve to puk lu ayak ka b� la r� n� giy mi�,
sa ç� n� ta ra y�p, ko ku la r� sü rün mü� bir va zi -
yet te mi sa fir le ri ni kar �� l� yor. Ha n�m lar bu
ka da r� n� da bek le mi yor lar ama ho� la r� na
gi di yor. He le içe ri gi rip, dan tel ör tü üze ri -
ne, por se len ta k�m ve kris tal bar dak lar la
ha z�r lan m��, mum la r� bi le dü �ü nül mü� ��k
sof ra y� gö rün ce iyi ce co �up, gu rur la n� yor -
lar. Bir ke re her �ey den ön ce “k�rk y�l da bir
sö zü müz Sai me’ye geç ti” di ye dü �ü nü -
yor lar. Ek mek le ri bi le ke sip ge tir mi�, her
�ey ha z�r!

Ha n�m lar bü tün gün gez mek ten hem
yor gun, hem de aç lar. Hiç bek le me den
sof ra ya otu rup, or ta da ki bü yük ser vis ta -
bak la r�n dan bi ri nin ka pa �� n� bi ri, di �e ri nin -
ki ni öbü rü ay n� an da aça rak “Ne pi �ir din
bi ze?” di ye he ves le so ru yor lar. Ne var ki
kos ko ca por se len le rin içi bom bo�, ye mek
fi lan yok! �a ��r m�� bir hal de so ru yor lar, “E
ha ni, ye mek ler ne re de?” Bi zim ki pi� kin
pi� kin s� r� ta rak ce vap ve ri yor, “Ben si ze
ye mek pi �i re ce �im de me dim ki, sof ra y�
ha z�r la ya ca ��m de dim”…

K�ss sa dan his se; ‘va at’le re dik kat et -
mek, ar ka s� var m� di ye dü �ün mek la z�m.
Yok sa in san, kar n� n�n gu rul tu suy la ba�
ba �a ka l�r maa zal lah!

As l ı  AY HAN

S

Asl�’dan
Masallar

SAKATLIK �ND�R�M�
Yasal tabiri "Sakatl�k �ndirimi"dir. Özürlü olarak i�çi-memur

olarak çal��anlar, bakmakla yükümlü oldu�u özürlü ki�i bulunan
i�çiler-memurlar, özürlü serbest meslek erbab�, bakmakla

yükümlü oldu�u özürlü ki�i bulunan serbest meslek erbab�na,
basit usulde vergilendirilen özür esnaf, bu haktan

yararlanabilecektir.
Sakatlık �ndirimi ve Dereceleri

Maliye Bakanl��� Merkez Sa�l�k Kurulunca tespit edilen çal��ma
gücü kay�p oran�n�n asgari;

● % 80'ini kaybetmi� bulunan hizmet erbab� birinci derece,
● % 60'�n� kaybetmi� bulunan hizmet erbab� ikinci derece,

● % 40'�n� kaybetmi� bulunan hizmet erbab� üçüncü derece,
olarak uygulan�r.

Sakatlık �ndiriminden Yararlanmak 
Daha az vergi ödemek ad�na kanuni tabiri ile sakatl�k

indiriminden yararlanmak isteyenler,
Bir dilekçe ve ekinde de a�a��da belirtilen belgelerle birlikte;
illerde Defterdarl�k Gelir Müdürlü�üne, ba��ms�z Vergi Dairesi
bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlü�üne, di�er ilçelerde

Malmüdürlü�üne ba�vuracaklard�r.
Bu ba�vurular�nda ellerinde usulüne uygun düzenlenmi� sa�l�k
raporu olanlar için ba�vurulan Maliye Birimi, belgeler ve rapor
Gelir �daresi Ba�kanl���na gönderir. Gelir �daresi Ba�kanl���nda
bulunan Maliye Bakanl��� Merkez Sa�l�k Kurulu raporu inceler

ve karar�n� verir. Ba�vuru belgesi ile sa�l�k kurulu raporu
sunmayanlar ise, yerel Maliye Birimi taraf�ndan kendilerine
bulunan listedeki rapor vermeye yetkili en yak�n hastaneye

gönderilerek rapor almalar� temin edilir. Durumlar�na göre de
vergi indirim belgesi düzenlenir.

Gereken Belgeler;
Özürlü hizmet erbabı (isçi-memur) için:

a) Çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab� oldu�unu gösterir
belge,

b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.
Hizmet erbab�n�n (i�çi-memurun) (ana-baba ve e�in) bakmakla

yükümlü oldu�u özürlü ki�iler için;
a) Ücretlinin çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab� oldu�unu

gösterir belge,
b) Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf�,

c) Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü olundu�unu gösteren belge.
Özürlü serbest meslek mensubu için:

a) Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge,
b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.

Serbest meslek mensubunun (ana-baba ve e�in) bakmakla
yükümlü oldu�u özürlü ki�iler için;

a) Serbest meslek erbab�n�n vergi kimlik numaras�n� gösteren
belge,

b) Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf�,

c) Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü olundu�unu
gösteren belge

Sakatl�k indiriminden yararlanma hakk�na sahip
basit usulde vergilendirilen özürlüler için:

a- Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge, 
b- Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.
Bakmakla yükümlü oldu�u özürlü olanlar için:

Sakatl�k indirimi uygulamas�nda bakmakla yükümlü
olunan ki�i demek, özürlü ki�inin tabi oldu�u

çal��ma mevzuat� veya ba�l� bulundu�u sosyal
güvenlik kurumunun mevzuat�na göre bakmakla yükümlü

say�lan anne, baba, e� ve çocuklar�d�r.
SAKATLIK �ND�R�M� �Ç�N BA�VURULACAK MERKEZLER�N

�LET���M B�LG�LER�: 
�STANBUL VERG� DA�RES� BA�KANLI�I

Adres: Ankara C. Valilik Kar��s� Ca�alo�lu / Eminönü – �ST.
Tel(Santral): 402 44 00  

Direk Tel: 0(212) 526 69 06-10  Fax: 526 69 13
�STANBUL DEFTERDARLI�I

ADRES: Ankara Cad. 34416 Ca�alo�lu / �STANBUL
TELEFON: (0 212) 402 40 00     

FAKS: (0 212) 522 04 00
E-POSTA: defdb@ist-def.gov.tr

WEB S�TE: http://www.ist-def.gov.tr/
KADIKÖY MALMÜDÜRLÜ�Ü

Adres: Mürver Çiçe�i Sokak  Alt�yol   - Kad�köy / �STANBUL
Müdür Tel.: (0216) 337 05 71
Servis Tel.: (0216) 336 05 77

Faks: (0216) 349 05 78
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sad�ko�lu Plaza 5 No:49

Kad�köy - �stanbul /Turkey
Tel: 0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884

“BENGELD�M...” YAZ OKULU PROJES� BA�LIYOR!
Kad�köy Belediyesi Engelli Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi,
down sendromu, zihinsel gerilik, ö�renme güçlü�ü, dikkat

eksikli�i ve hiperaktivitesi olan okul ça�� çocuklar�na yönelik
olarak yaz aylar�nda “Bengeldim...”  isimli bir çal��ma ba�lat�yor. 
“Bengeldim...” projesi kapsam�nda çocuklar merkezde görevli
psikolog ve özel e�itimciler e�li�inde haftada bir gün ö�leden

önce grup çal��malar�na kat�lacaklar, ö�leden sonra �stanbul’da
çe�itli mekânlara geziler düzenlenecek.

Projede, çocuklar�n grup etkinliklerine kat�larak sosyalle�meleri
ve düzenlenecek olan gezilerle �stanbul'un sosyal ve kültürel

zenginli�iyle tan��malar� amaçlanmaktad�r.
1 Temmuz-26 A�ustos  tarihleri aras�nda düzenlenecek

çal��maya 8 ile 12 ya� aras�nda olan ve okula devam eden
çocuklar�m�z� bekliyoruz.  

Projeye dahil olmak isteyen çocuklar�n, velileri ile birlikte
7–24 Haziran tarihleri aras�nda Engelli Dan��ma ve Dayan��ma

Merkezi’ne ba�vurmalar� gerekmektedir.  
Ayrıntılı bilgi için:

Telefon: 0216 337 21 21 / 330 71 74
Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. Poyraz sok.

(Kad�köy Evlendirme Dairesi kar�� soka��) Sad�ko�lu Plaza 5/5
Hasanpa�a / Kad�köy

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Haydarpaşa’da pilav günüHaydarpaşa’da pilav günüHaydarpaşa’da pilav günüHaydarpaşa’da pilav günüHaydarpaşa’da pilav günüHaydarpaşa’da pilav günü
Haydarpa�a Lisesi mezunları geleneksel pilav gününde

bulu�tu. Pilav gününde renkli görüntüler vardı.

● Mustafa SÜRMEL�

Car re fo ur SA’n�n Ku rum sal �li� ki ler
ve Hu kuk Di rek tö rü Mer ter Özay
Ka d� köy’ün, hem i� hem ya �am

ala n� ola rak �s tan bul’un mer ke zi ha li ne
gel di �i ni söy le di. Son y�l lar da il çe ba z�n da
ya p� lan ya t� r�m lar la kentin ha re ket li lik ka -
zan d� �� n� be lir ten Özay, il çe de sos yal alan
ve i� ala n� ba z�n da se çe nek le rin art t� �� n�,
bir çok fir ma n�n, ge nel mer kez le ri ni, sun -
du �u pek çok avan taj do la y� s�y la Ka d� -
köy’de kur du �u nu ifa de et ti.

Ka d� köy’ün po tan si ye li ve ko nu -
mu nun güç le ne ce �i ni söy le yen Özay,
“Ge nel Mü dür lük bi na m� z�n bu ra da bu -
lun ma s� ile böl ge de da ha faz la va kit ge -
çir me, il çe yi da ha iyi ta n� ma im kâ n�
bul duk. Son y�l lar da ki ge li �im, ko nut ve
i�ye ri sa y� s�n da ki ar t��, be ra be rin de ki
hiz met ler öy le sü rat le iler li yor ki, iki
haf ta l�k y�l l�k izin dö nü� le rin de bi le de -
�i �im le re rast l� yo ruz. Ka d� köy’ün, do -
ku su bo zul mak s� z�n ge li �i mi nin sa� lan -
ma s� bi zi mem nun edi yor. Ço cuk lu �u -
mun geç ti �i Sa int-Jo seph Li se si ve Mo -
da be nim için hâ lâ en önem li ka ç�� nok -
ta s�. Ka d� köy’ü e�i tim, i� ve ya �am ala -
n� ola rak mer kez k� la bil mek be nim en
bü yük �an s�m ol du. Bil di �i niz üze re, i�
top lan t� la r�n da da dost mec lis le rin de de
ek sik kal ma m� za ne den olan za man s�z -
l�k la ra bir de tra fik so ru nu ek le nin ce,
‘bir da ha ki se fe re’ler ka ç� n�l maz olu -

yor. �� te bu an lar da bu so run la r�n en az
ya �an d� �� yer olan Ka d� köy’de ol mak
çok bü yük bir avan taj” de di.
■ HE DEF LE D� ��M YER DE Y�M

Sa int-Jo seph Li se si y�l la r� n�n ha ya -
t�n da çok önem li bir yer tut tu �u nu, li se -
de edin di �i ya ban c� dil, di sip lin ve oku -
ma al�� kan l� �� n�n fay da s� n� gör dü �ü nü,
Sa int-Jo seph alt ya p� s�y la olu� tur du �u
aka de mik bi ri ki min, Car re fo ur SA’da
da ka ri ye ri ni ge li� tir me ye im kân sun du -
�u nu söy le yen Özay, “En genç Yö ne -
tim Ku ru lu Ba� ka n� s� fa t�y la Sa int-Jo -
seph’li ler Der ne �i’ne iki y�l hiz met im -
kâ n� bul dum. Si vil top lum ör güt le ri ni,
sos yal da ya n�� ma y� ve med ya n�n öne -
mi ni da ha iyi kav ra d�m. Bu da Car re fo -
ur SA’da Hu kuk De part ma n�’n�n ya n�
s� ra Ku rum sal �li� ki ler bi ri mi ni de yö -
net me me im kân ver di. Bu nun ya n� s� ra
Sa int-Jo seph’li ler ara s�n da ya �a d� �� m�z
da ya n�� ma y�, ül ke miz çer çe ve sin de uy -
gu la ya bil mek ad� na, Car re fo ur SA’n�n
sos yal so rum lu luk pro je le rin de et kin
gö rev al d�m. �nan ma s� güç bi li yo rum
ama he nüz 1993 se ne sin de Sa int-Jo -
seph’de li se 1 ö� ren ci siy ken, Car re fo -
ur’un ilk ma �a za s� n�n aç�l d� �� �çe ren -
köy’de göz le rim ofis bö lüm le ri ni ara -
m�� ve ya k�n çev re me bir gün bu �ir ke -
tin hu kuk çu su ola ca �� m� söy le mi� tim.
Sa int-Jo seph Oku lu ba na he def be lir le -
me yi ö� ret ti, Car re fo ur SA oku lu ise bu
he def le ri ha ya ta ge çir me yi” dedi.

■ GENÇ YÖ NE T� C� DEN
EKO NO M� KR� T� ��

Mer ter Özay Tür ki ye’de ki genç
nü fu sun ora n� n�n sek tör için avan taj ol -
du �u nu ve pe ra ken de sek tö rün de ki po -
tan si ye li nin Tür ki ye’yi ya t� r�m c� lar için
ol duk ça çe ki ci bir pa zar k�l d� �� n� söy le -
di. Özay’a gö re; g� da pe ra ken de sek tö -
rü nün Tür ki ye eko no mi sin de ki öne mi
ar ta cak. Sek tör de mo dern le� me sü re -
cek. Pe ra ken de sek tö rü nün yak la ��k
yüz de 40’�na sa hip olan or ga ni ze pe ra -
ken de sek tö rü, mar ka ve ürün çe �it li li -
�i ni, is tih dam, ka y�t l� eko no mi nin ar t� -
�� n� des tek le me ye de vam ede cek. G� da
gü ven li �i nin önem ka zan ma s� ve sa� l� -
�a ili� kin has sa si yet le rin art ma s� sek tö -
rü ge li� ti re cek. Or ga ni ze pe ra ken de
sek tö rü önem ka za na cak. Pe ra ken de
sek tö rü, eko no mi yi des tek le me ye de -
vam ede cek, g� da sek tö rün de tü ke ti ci ye
ve ri len hiz met kat la na rak ar ta cak.

�ir ket ola rak, özel lik le üni ver si te
ö� ren ci le ri ne ya r� za man l� ça l�� ma im -
kâ n� da sun duk la r� n� ve e�i ti mi des tek -
le dik le ri ni ifa de eden Mer ter Özay,
“G� da pe ra ken de sek tö rü, ope ras yon -
dan, fi nan sa, i� let me den, g� da gü ven li -
�i ne ka dar bir bir le ri ni ta mam la yan a�a -
ma lar so nu cu hiz met ka li te si nin de �i� -
ken lik gös ter di �i di na mik ve sür priz ler -
le do lu bir sek tör.

Bu ne den le, en yük sek dü zey de hiz -
met için ça l� �an la r� n�n her alan da bil gi

sa hi bi ol ma s� ve ka rar la r�n ise bü tün
a�a ma la r�n göz den ge çi ri le rek sü rat le
al�n ma s� çok önem li bir nok ta d�r. Ama
bü tün bu zor luk la r� na ve de �i� ken li �i ne
kar �� l�k ola rak ki �i ye çok k� sa za man da
bü yük de ne yim ler ka ta bi len ve edi ni len
tec rü be ve bil giy le di �er sek tör ler de de
ba �a r� y� ge ti re bi le cek ola nak lar ve
avan taj lar sa� la mak ta d�r. Car re fo ur SA
bu an lam da son de re ce ba �a r� l� bir pe ra -
ken de oku lu dur” �ek lin de ko nu� tu.

■ KR�Z DE B� LE
�V ME KAY DE D�L D�

Kri zin ken di si ni en çok gös ter di �i
2008 ve 2009 y�l la r�n da Car re fo ur SA
ola rak ya t� r�m la r� h�z lan d� r�p, öz ve ri ve
gü ven le ça l�� t�k la r� n�, �ir ket ler kü çü lür -
ken, bü yü me h� z� n� art t�r d�k la r� n� söy -
le yen Özay, “�s tih dam aza l�r ve i� siz lik
ar tar ken, Car re fo ur SA i�e al�m la ra sü -
rat ver di. Al�m gü cü dü �er ken, ‘pri va te
la bel’ ürün le ri miz le fi ya ta ve ka li te ye
ya t� r�m yap t�k. Türk üre ti ci si nin ka li te -
siy le, mar ka gü cü mü zü bir le� tir dik,
ucuz ve ka li te li ürün ara y� �� na Car re fo -
ur ve Car re fo ur Dis co unt ürün ler ile
kar �� l�k ver dik. Kriz dö ne min de ne biz
mü� te ri le ri mi zi ne de mü� te ri le ri miz
bi zi yal n�z b� rak ma d�. Bu sa ye de 2009
y� l�n da ma �a za sa y� s� ba k� m�n dan 2 ka -
t� bü yü dük, 2010 y� l�n da ise �ir ket ta ri -
hi mi zin en yük sek ma �a za aç� l�� sa y� s� -
n� ger çek le� tir dik” aç�k la ma s�n da bu -
lun du.

Kad�köy’de çocuktum �imdi ise…
Merter Özay… Gıda ve
perakende sektörünün

dev markası
CarrefourSA’nın

Kurumsal �li�kiler ve
Hukuk Direktörlü�ünü
ba�arıyla yürüten genç
bir isim. Çocuklu�unun

geçti�i Kadıköy’de �imdi
bir yönetici. 

Öğrenci yurtlarında mezuniyet gururu
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● Semra ÇELEB�

2007 y� l�n da Ka d� köy Be le di ye -
si’nin Ko �u yo lu Cad de si üze rin de -
ki köh ne bir bi na y� res to re ede rek

aç t� �� Ma hal le evi, tüm hi kâ ye nin de
ba� lan g� c� as l�n da. Ama bu, her y�l ge -
len gi de nin de �i� ti �i, gi de rek kim se nin
u� ra maz ol du �u, sa de ce gö rün tü ola rak
var l� �� n� gös te ren bir bi na y� an la tan bil -
di �i miz hat ta ar t�k al�� k�n ol du �u muz
hi kâ ye ler den de �il. Bu hi kâ ye ba �a r�y la
ve mut lu luk la de vam edi yor, bir so nu
da ol ma ya cak gi bi gö rü nü yor. 

Al t� y�l ön ce Ko �u yo lu’na ta �� nan
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si �e hir
Ti yat ro la r� oyun cu la r� Ta r�k ve Bin nur
�er bet çi o� lu, ba� ta ne ola ca �� n� bil me -
dik le ri için ümit siz ol duk la r� bi na ya
ma hal le evi ta be la s� as� l�n ca ken di le ri ne

de çok i� dü� tü �ü nü an la m�� lar ve
ku rul du �u gün den be ri bu ra da ti yat -
ro ders le ri ve ri yor lar. Ba� ta sa de ce
ço cuk la ra ders ve rir ken ai le le ri nin
de en az ço cuk la r� ka dar he ye can l�
ol duk la r� n� gör mü� ler ve ye ti� kin
s� n� f� aç ma ya ka rar ver mi� ler. Her
ya� tan, her ke sim den in sa n�n üc ret -
siz ola rak ka t� la bil di �i bu ders ler
bir sü re son ra ti yat ro gru bu na ev ril -
me ye ba� la m��. Bin nur �er bet çi o� -
lu’nun Hal kev le ri’ne ben zet ti �i bu
me kân da ki ders ler ma hal le li nin de
or tak tut ku su ol mu�. �u ana ka dar
üç oyun sah ne le yen grup bir de ti -
yat ro oyu nu yaz m��. Üs te lik ar t�k
bu oyun la r� n� iz le yi ci ye ula� t� ra bil -
mek için sah ne sah ne do la� ma la r� na
da ge rek yok çün kü geç ti �i miz ay -
lar da, ça l�� ma yap t�k la r� bü yük sa -
lo nu bir ti yat ro sah ne si ne dö nü� tür -
dü ler. Ar t�k on la r� çok uzak lar dan
bi le iz le me ye ge li yor lar. 

Rö por taj için git ti �i miz de “Kuy ruk -
lu Y�l d�z Al t�n da �z di vaç” oyu nu nun
pro va la r� na rast la d� �� m�z yak la ��k 40
ki �i lik gru bun ya� l� s� gen ci, er ke �i ka -
d� n� hep bir lik te ça l� ��r ken e� len ce nin
do ruk la r�n da bir gün ge çir dik le ri ne ta -
n�k ol duk ve ne den bu ra ya “te ra pi mer -
ke zi” de dik le ri ni an la d�k. 

�s tan bul’da ma hal le li ol ma kav ra -
m� n�n içi ta ma men bo �a l�r ken, bu nun
ta d� n� tek rar ya �a tan Ti yat ro 34718’i,

tam bir Ko �u yo lu tut ku nu olan ti yat ro
sa nat ç� s� Bin nur �er bet çi o� lu’na sor -
duk. 

● Ti yat ro Ko �u yo lu na s�l ku rul du?
Ma hal le evi ile yo lu nuz na s�l ke si� ti?

Al t� y�l ön ce Ko �u yo lu’na yer le� -
mek ama c�y la gel dik. Ko �u yo lu çev re -
si ni, Va li de ba �� k� sa ca s� bu ra la r� çok
sev dik. Ha va s� n�, su yu nu in sa n� n�…
Çok s� cak in san lar ya �� yor bu böl ge de.
Son ra bu park il gi mi zi çek ti. Par k�n
için de köh ne bir ya p� var d�. Be le di -
ye’nin bu ra y� al d� �� n� duy duk ama yi ne
de kay g� l�y d�k. Yi ne bir res to ran ya da
ma �a za ola cak di ye dü �ün dük. Biz böy -
le dü �ü nür ken bi na n�n res to ras yo nu ta -
mam lan d�, ya n�n da ki park dü zen len di
ve bi na n�n ka p� s� na da “Ma hal le evi” ta -
be la s� as�l d�. Bu, Ta r�k’la be ni müt hi�
he ye can lan d�r d�. Ma hal le evi bi ze es ki
Hal kev le ri’ni ça� r�� t�r d�. Böy le olun ca
da biz de de dik ki “Bu ra da biz de ti yat -
ro yap ma l� y�z”. Bu ra ya gö nül lü ol du �u -
mu zu söy le dik. O za man, ço lu �u nu ço -
cu �u nu al�p ti yat ro a� k�y la ge len bir sü -
rü in san gör dük. �lk ola rak ço cuk lar la
ba� la m�� t�k e�i tim le re. Son ra, bu he ye -
can l� in san la ra “sa de ce ço cuk lar için
de �il siz ler için de ti yat ro yap mak is ti -
yo ruz” de dik. Ve böy le ce Ti yat ro Ko -
�u yo lu’nun ilk ad� m� n� at m�� ol duk. �u
an dör dün cü y� l� m� z�n için de yiz. Ma -
hal le de ya �a yan her mes lek ten in san

var ara m�z da. Çok azim li ler, çok
ça l�� kan lar. 

● Kaç ki �i den olu �u yor
ekip?

�u an sa y� m�z 40’�n üze rin -
de. Son iki y�l d�r s� nav la al� yo -
ruz çün kü her y�l sa y� ar t� yor.
Her kes �evk le, mut lu luk la bu
gru bun içe ri sin de yer al� yor. Her
y�l 10 ki �i kat sak da iç ten güç le -
ni yo ruz, bu nun far k�n da y�z. Bu

se zon özel lik le ken di ça ba la r� m�z la bu -
ra y� bir sah ne ye dö nü� tür dük. 

● Be le di ye’nin bir kat k� s� ol du
mu?

Ar ka da� la r� m� z�n gi ri �i miy le ol du.
Sa �ol sun Ka d� köy Be le di ye si de kat k�
sun du. Kli ma la r� m� z� al d�, ���k ve ses
sis te mi ni yap t�. Ama ön ce lik le Ti yat ro
Ko �u yo lu’nu olu� tu ran lar ken di ara la -
r�n da pa ra top la ya rak bu ça l�� ma oda -
m� z� sah ne ye dö nü� tür dü ler. 

● Bu sah ne de oyun oy na d� n�z m�?
Bü tün oyun la r� m� z� bu se zon bu

sah ne miz de iz le yi ciy le bu lu� tur duk.
Hat ta d� �a r� dan ge len ti yat ro top lu luk la -
r� na da aç t�k sah ne mi zi. Film gös te ri le -
ri miz olu yor. Ve en gü ze li de ma hal le li
ar t�k bu ra da ya p� lan et kin lik ler den ha -
ber dar ve çok yo �un il gi gös te ri yor lar.
Bu sa lon do lu yor hat ta ta �� yor. Bu da
bizi mutlu ediyor. Sahnemiz, yu va m�z
da ol du. Bu ra da söy le �i ler, �i ir din le ti -
le ri, ka re oke ge ce si de olu yor. Her kes
ken di çev re si ni ça �� r� yor. Do la y� s�y la
ma hal le li kav ra m� n� da bu sa ye de ye ni -
den ya �a ma ya ba� la d�k. Ge çen y�l lar da
bu ra n�n 24 sa at ça l�� ma s�y d� he de fi miz.
�im di bu he de fi ya va� ya va� ha ya ta ge -
çir me ye ba� la d�k. Ar t�k ge ce le ri de in -
san lar bu ra ya ge li yor, et kin lik le re ka t� -
l� yor. Hat ta bah çe yi yaz l�k si ne ma ya
dö nü� tür mek gi bi bir pro je miz var.
Ufak he def ler ko yup ad�m ad�m iler li -
yo ruz.

● Gru bun ad� da il ginç; 34718.
�sim ola rak pos ta ko du nu al mak ne re -
den gel di ak l� n� za?

Bir ti yat ro top lu lu �u ola rak ha re ket
et me ye ba� la d�k tan son ra bi ze bir isim
ge re ki yor du. �s mi miz ne ola cak di ye
uzun ca bir sü re dü �ün dük. Öne ri le ri
top la d�k. Bu öne ri çok ho �u mu za git ti.
34 �s tan bul’u 718 Ko �u yo lu’nu tem sil
edi yor du. Ko �u yo lu Ma hal le si’nin bir
ti yat ro gru bu ol du �u muz için de bu
isim çok ho �u mu za git ti ve he men sa -
hip len dik.

● Oyun la r� n� z� ba� ka sah ne ler de
de oy nu yor mu su nuz?

D�� Ses ler, Ka d�n Oyun la r�, Ge lin
isim li üç oyun ç� kar d�k. Bü tün bun la r�
ba� ka sah ne ler de oy na d�k ta bii ki. Hü -
se yin Av ni Sö zen Li se si’nde her y�l
oyun la r� m� z� ser gi li yo ruz. Ge çen y�l ki

oyu nu muz la bü tün hu zu rev le ri ni do la� -
t�k. Bu y�l da sah ne miz olun ca, hu zu -
rev le ri ni bu ra ya da vet et tik. Bu y�l Hü -
se yin Rah mi Gür p� nar’�n o çok se vi len
ese ri “Kuy ruk lu Y�l d�z Al t�n da �z di -
vaç”� yo �un bir ça l�� ma so nu cu sah ne -
ye koy duk. Oyu nu muz ilk kez Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi’nde sah ne len di. 13
Ha zi ran Pa zar te si gü nü sa at 20.30’da
oyu nu mu zu bu se fer yi ne Ka d� köy Be -
le di ye si’nin bi ze aç t� �� Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le ye ce �iz.

● �leriye yönük olarak ba� ka pro -
je leriniz var m�?

Ti yat ro 34718 ola rak bir der gi ç� -
kar ma pro je miz var. Yap t�k la r� m� z�n bir
bel ge si ola rak y�l da bir böy le bir der gi
ç� kar mak ni ye ti ndeyiz. Bu konuda
çal��malar�m�z� sürdürece�iz.
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Ko�uyolu Mahalleevi’nde drama dersleriyle ba�layan tiyatro macerası, 4 yıldır, adını mahallenin posta
kodundan alan grup Tiyatro 34718 ile devam ediyor. Her yıl gruba eklenen yeni isimlerle büyüyen Tiyatro

Ko�uyolu, mahalleli için aynı zamanda bir terapi merkezi!

KO�UYOLU’NDA SAHNE TOZUNA BULANMI� HAYATLAR: 

“SANATIN
ÜRED���
B�R YER

KO�UYOLU”
● Bin nur �er bet çi o� lu ola rak

Ko �u yo lu ile na sıl bir ba� kur du -
�u nu zu an la tır mı sı nız? Bu ma -
hal le si zin için ne ifa de edi yor?

Al t� y�l ön ce Ko �u yo lu’na gel di -
�im za man, bu ra da ya �a ma n�n
bam ba� ka bir ke yif ol du �u nu an la -
d�m. Kur ta r�l m�� ye �il böl ge ler den
bi ri. Ancak ya p� la� ma da çok faz la
ve bu nun üzün tü sü nü du yu yo ruz.
Ke� ke es ki gü zel na if li �iy le kal say -
d�. Ko �u yo lu Cad de si de di �i miz
ana yol bir 10 y�l ön ce ta d�n dan
yen mez bir hal dey di. Hiç bir �e kil de
ye �il alan la r�n bo zul ma s� n� is te mi -
yo rum. Ko �u yo lu Kalp Has ta ne si
ta ��n d� bi li yor su nuz. O bi na n�n ve
bu lun du �u bah çe nin Kül tür Evi ol -
ma s� n� di li yo rum. Bel ki de bir kon -
ser va tu var ola bi lir. An ka ra Dev let
Kon ser va tu va r�, Ad li ye Bi na s�’na
dö nü� tü rül dü �ün de çok bü yük
üzün tü duy mu� tuk. Hâ lâ içi miz de
bir ya ra d�r. Ya ni ba z� yer le rin bi na s�
ye ti� ti rir, çok özel dir. Böy le bü yük
bir ya p� böy le ge ni� bir alan ke sin -
lik le sa nat se ver ler le bu lu� ma l�. Sa -
na t�n üre di �i, üre ye bi le ce �i bir yer
ola rak gö rü yo rum Ko �u yo lu’nu. 

● Ne re le rin de va kit ge çir me yi
se ver si niz en çok?

Park la r�n da! Park la r�, ko ru su
be ni çok mut lu edi yor. Da ha te miz
da ha ye �il ol ma s� n� is te rim ta bi.
Tra fi �i nin de dü zen len me si ge re ki -
yor.“BÖYLE B�R �EY�N HAYAL�N� B�LE KURAMAZDIM”

Pro va bi ter bit mez, Ti yat ro Ko �u -
yo lu’na can ve ren grup la soh be te
ba� l� yo ruz. Ara la r�n da emek li ler de
var, ö� ren ci ler, ev ha n�m la r� ya da
ça l� �an lar… Ki mi ar ka da �� n�n �s ra r�y -
la, ki mi ön ce ki y�l sah ne le nen oyu na
hay ran ka la rak, ki mi de afi� ler de gö -
rüp gel mi�. Ama hep si nin or tak fikri,
ho ca la r� �er bet çi o� lu çif ti nin, ha yal -
le ri ni ger çek le� tir di �i ve gru bun bir
te ra pi mer ke zi ol du �u. 

● Ali Gül gen li (Kim ya Ö� ret -
me ni): Ku ze nim be ni zor la ge tir di
bu ra ya (gü lü yor). �yi ki de ge tir di.
Dört y�l d�r bu ti yat ro gru bun da y�m
ama yi ne de ken di mi ye ni ka t�l m��
gi bi his se di yo rum. 

● Can tay Ça lı� kan (Ça lı� mı -
yor): Ben he nüz üç ay ön ce ba� la -
d�m ve bu ra da ol mak tan çok ho� nu -
tum.

● Ay sel Ho� git (Emek li): Bi na -
n�n önün den ge çer ken bir ilan gör -
düm, ti yat ro yu çok sev di �im için he -
men il gi mi çek ti. Ele me yi geç tim ve
ge çen y�l dan be ri de bu ti yat ro gru -
bu nun için de yim. Sah ne ye bi le ç�k -
t�m. Ha yal le ri mi ger çek le� tir dim.

● Fer di Ka sap ba �ı (Ti ca ret le
u� ra �ı yor): Ben de bu y�l gir dim bu
top lu lu �un içe ri si ne. Ocak ay�n da

so �uk bir k�� gü nü gir dim bu s� cak
or ta ma. Ge çen y�l ki oyun la r� n� iz le -
mi� tim. Ben zor la gel me dim, ta ma -
men ken di is te �im le gel dim (gü lü -
yor lar). 

● Ya se min Er gün (Ev ha nı mı):
3 se zon dur bu
eki bin içe ri sin -
de yim. Ti yat ro
be nim için bir
ha yal di, Bin nur
ve Ta r�k ho ca la -
r� m�z be nim bu
ha ya li mi ger -
çek le� ti ri yor lar.
Bu ra s� sa de ce
bir ti yat ro de �il
ay n� za man da
bir te ra pi mer -
ke zi. Çok ke yif
al� yo rum.

● Fa ruk
Ö�ünç (Psi ko -
log): Dev let ten
emek li ol duk tan son ra Ma hal le -
evi’nde gö nül lü ola rak ça l�� ma ya
ba� la d�m. Ti yat ro gru bu er kek s� k�n -
t� s� çe kin ce ba na da “oy nar m� s�n?”
de di ler (gü lü yor lar). Ön ce gö züm ba -
ya kork tu. Ama ar ka da� la r�n s� cak l� -
�� n�, bir lik te li �i ni gö rün ce sah ne ye

ç� k�p oyun bi le oy na d�m. Bu sa ye de
ma hal le li ol duk!

● Se vil Ak te pe (Emek li): Be nim
üçün cü y� l�m. �lk ola rak �n gi liz ce kur -
su na gel mi� tim ama ti yat ro ol du �u -
nu da ö� re nin ce iki si ne bir lik te ba� -

la d�m. �yi ki de
ba� la m� ��m. As -
l�n da iyi bir ti yat -
ro iz le yi ci si yim
ama böy le bir
eme �in ve ri le -
bil di �i ni hiç bir
za man dü �ü ne -
me mi �im. Ho -
ca la r� m� z�n bu
ders le ri gö nül lü
ola rak ve ri yor
ol ma s� da ger -
çek ten çok k�y -
met li bir �ey.

● Zey nep
Cal kı (Ö� ren -
ci): Mar ma ra

Hu kuk Fa kül te si son s� n�f ö� ren ci si -
yim. Grup ta ilk y� l�m. Seç me ler den
ma hal le mi ze as� lan afi� ler ara c� l� ��y la
ha be rim ol du. Seç me le re ka t�l d�m ve
ka zan d�m. As l�n da hiç umut lu de �il -
dim çün kü da ha ön ce bir ti yat ro tec -
rü bem yok tu ama içim de ki cev he ri

ç� kar d� lar di ye bi li rim. Hiç bir za man
grup ta ye ni ol du �u mu his set tir me di -
ler. Çok ka la ba l�k bir ekip ol ma m� za
ra� men ina n�l maz bir uyum var ara -
m�z da. Ders ler d� ��n da bir lik te ti yat ro
iz le me ye de gi di yo ruz, fark l� et kin lik -
ler de ya p� yo ruz. Ya ni biz bu ra da
tek rar ma hal le li ru hu nu ka zan d�k.

● Me lek Ka ra bi ber (Ö� ren ci):
�ki ay ön ce seç me le re ka t�l d�m, ka -
zan d�m. Za ten oyun cu luk la il gi le ni -
yor dum. Ti yat ro be nim her �e yim,
çok se vi yo rum. Aç� kö� re tim’de oku -
yo rum an cak pro fes yo nel ola rak ti -
yat ro yap mak is ti yo rum.

● Hi lal Ahıs ka lı (Ev Ha nı mı):
Dört se ne dir bu ra da y�m. Bu ra s� be -
nim için bir te ra pi mer ke zi. Psi ko lo�a
git mi yo rum, bu ra ya ge li yo rum. Ho -
ca la r� m� za min net ta r�z, gö nül i�i ya -
p� yor lar, bi ze çok emek ve ri yor lar.
On la ra çok te �ek kür edi yo rum.

● Sez gin Ge re de (Emek li): Dört
y�l d�r bu ra da y�m, ilk oyun la bir lik te
ben de oyun cu lar ara s�n da ça l�� ma -
la ra ba� la d�m. Ho ca la r� m�z la bir lik te
ge çen y�l bir oyun bi le yaz d�k. Çok
zevk ala rak, çok ke yif le ya p� yo ruz
ça l�� ma la r�. En gü ze li de sah ne de
oyu nu ç� kar mak ve en son da ki se -
lam la ma sah ne si.

T�YATRO 34718T�YATRO 34718T�YATRO 34718T�YATRO 34718T�YATRO 34718T�YATRO 34718
Tarık-Binnur �erbetçio�lu
çifti aynı zamanda �ehir
Tiyatroları oyuncuları...

Tiyatro Ko�uyolu’nun açılı�ına
Ba�kan Öztürk ve usta oyuncu
Toron Karacao�lu da katıldı.
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Mer ha ba,
Bi lin di �i üze re di yaf ram, ka r�n ve gö �üs bo� -

lu �u nu bir bi rin den ay� ran, kas sal ya p� da, or ta
k�s ma do� ru bi raz da ha in ce le rek zar �ek lin de
bu lu nan bir ya p� d�r. Can l� or ga niz ma da önem li
gö rev ler yap mak ta d�r. Bun la r�n ba ��n da so luk
al�p ver me yi sa� la yan gö �üs ve ka r�n kas la r� ile
bir lik te gö rev al ma s� gel mek te dir. Çe �it li ne den -
ler le di yaf ram da  olu �an bir y�r t�k ve ya de lik ten,
ka r�n bo� lu �un da yer alan bir ve ya da ha faz la
or ga n�n gö �üs  bo� lu �u na gir me si du ru mu na
di yaf ram f� t� �� ad� ve ril mek te dir. Bü tün ev cil hay -
van lar da gö rül mek le bir lik te en çok ke di ve kö -
pek ler de olu� mak ta d�r. E�er di yaf ram da do �u� -
tan, ge li �im bo zuk lu �u na ba� l� bir ya r�k ve ya
de lik ten ka r�n bo� lu �un da ki or gan lar gö �üs
bo� lu �u na geç mi� se bu na ger çek di yaf ram f� t� -
��, son ra dan her han gi bir
trav ma ya ba� l� ola rak olu -
�an bir y�r t�k tan geç mi� se
bu na da ya lan c� di yaf ram
f� t� �� is mi ve ril mek te dir. Ke -
di ve kö pek ler de ço �un -
luk la ya lan c� di yaf ram f� t�k -
la r� olu� mak ta ve mi de, ba -
��r sak lar, ka ra ci �er, pan -
kre as ve da lak gi bi ka r�n
bo� lu �un da yer alan or -
gan lar gö �üs bo� lu �u na
ge çe rek f� t� �� olu� tur mak -
ta d�r. Ger çek (do� ma sal) f� t�k lar ge nel lik le her -
han gi bir sa� l�k prob le mi ne ne den ol mak s� z�n
ya �am bo yun ca de vam ede bi lir. Bu gi bi du rum -
lar la rast lan t� so nu cu rönt gen mu aye ne le rin de
ve ya ya p� lan otop si ler de kar �� la ��l mak ta d�r.
Trav ma ya (çarp ma, yük sek ten dü� me, tra fik ka -
za la r� vs.) ba� l� ola rak son ra dan olu �an di yaf ram
f� t�k la r�n da dik ka ti çe ken ilk be lir ti so lu num güç -
lü �ü dür. E�er so lu num güç lü �ü as fek si (so lu -
num ya pa ma ma ve ok si jen siz ka l�n ma s�)  �ek lin -
de nö bet le re yol aça cak de re ce de �id det li olur -
sa olay ani ölüm le so nuç la na bil mek te dir. So lu -
num güç lü �ün den do la y� ke di ve kö pek ler otu -
ru� po zis yo nu al�r lar, s�rt kam bur la ��r ve ka r�n
yu ka r� çe ki lir. Ay n� za man da gö �üs bo� lu �u nun
si met ri si bo zul mu� ola bi lir. Has ta da kar n�n gö -
�üs ten yu ka r� da tu tul du �u po zis yon lar da so lu -
num güç lü �ü nün art t� �� göz le nir. Trav ma so nu -
cu f� t�k la bir lik te ka ra ci �er ve ya da lak ta rup tur
(kop ma) olu �up iç ka na ma so nu cu h�z l� bir ölüm
�e kil len mez se, olu �an di �er bo zuk luk lar ya va�
ya va� dü ze lip hay va n�n du ru mu iyi ye do� ru gi -
de bi lir. E�er ka ra ci �er ve da la ��n bir bö lü mü f� -
t�k de li �i ta ra f�n dan s� k� l�p bo �u lur sa bu du rum -
da gö �üs ve ka r�n bo� lu �un da ya va� ya va� s� v�
bi rik me si mey da na ge lir ve has ta n�n du ru mu ye -
ni den a��r la �a bi lir.

Dik kat li bir göz lem ile has ta da  gö rü len s�k
ve yü zey sel so lu num, ça buk yo rul ma ve i� tah -
s�z l�k gi bi du rum lar sap tan d� ��n da ke sin ol ma -
mak la bir lik te di yaf ram f� t� ��n dan da �üp he et -
mek ge re kir. Has ta l� �� tes pit et me de, ke di ve
kö pek ler de kon trast mad de yut tu ru la rak el de
edi len rönt gen bul gu la r� ol duk ça ya rar l� ipuç la r�
ver mek te dir. �laç la te da vi si yok tur. Ye ni ol gu lar -
da, an cak ame li yat la ba �a r� l� so nuç lar al� na bil -
mek te dir. Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
DİYAFRAM FITIĞI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar
Sa� l�k Po lik li ni �i’nin  Göz te pe
Sa na yi Si te si ça l� �an la r� na yö -

ne lik 14 Mart’ta ba� lat t� �� “�� Ka za la -
r�n da �lkyar d�m”  pro je si kap sa m�n da
68 i� ye ri tem sil ci si ne ilkyar d�m e�i ti -
mi ne ka t� l�m bel ge si ve ril di. 

Elek trik ve Elek tro nik At�k E� ya
Ko or di nas yon Mer ke zi’nde 2 Ha zi ran
Per �em be gü nü sa at 12.30’da dü zen le -
nen ka t� l�m bel ge si et kin li �i ne, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Mus ta fa De mir can, Ka d� köy Be le di ye -
si Sa� l�k �� le ri Mü dü rü Dr. Zey nep
Süz me ile Ka d� köy Be le di ye si Dum lu -
p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i So rum lu He ki -
mi Dr. De niz Er bu� da ka t�l d�. Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
ile Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m -
c� s� Mus ta fa De mir can’�n ka t� l�m bel -
ge si ver di �i pro je kap sa m�n da 68 i� ye -
ri ne ula ��l d� ve 198 ki �i ilk yar d�m e�i -
ti mi al d�. Ko nu� ma s�n da pro je nin öne -
mi ne de �i nen Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, “Dum lu p� nar Sa� -

l�k Po lik li ni �i çev re de ki so run la ra du -
yar s�z kal ma m�� t�r. Be ni il gi len dir mez
man t� �� ile ha re ket et me mi� tir. Bu pro -
je nin böy le bir man t�k la ha re ket et me -
me sin den do la y� gu rur du yu yo rum. Dr.
De niz Erbu� ile bir lik te ça l� �an ar ka -
da� la r� kut lu yo rum” de di. Ba� kan Öz -
türk, ba zen çok ba sit olay la r�n ina n�l -
maz so nuç lar do �ur du �u na dik kat çe -
kip, söz le ri ne �u �e kil de de vam et ti:
“Bu e�i tim le ri al mak çok önem li. Ha -
yat çok ac� ma s�z. Uma r�m al d� �� n�z
e�i tim le re ih ti ya c� n�z ol maz. Ge rek li
ol du �u za man da bir ha yat kur ta ra cak -
s� n�z. Bu e�i ti me ka t�l d� �� n�z için siz le -
ri yü rek ten kut lu yo rum.”

■ ‘E�� T�M VER ME YE
DE VAM EDE CE ��Z’

Pro je Ko or di na tö rü Ka d� köy Be le -
di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i
So rum lu He ki mi Dr. De niz Er bu� ise,
e�i ti me ka t� lan 198 ki �i nin de  ka t� l�m
bel ge si al ma ya hak ka zan d� �� n� ama
ça l�� ma sa at le rin den do la y� et kin li �e
68 ki �i nin ka t�l d� �� n�n al t� n� çiz di, “Sa -
na yi ça l� �an la r� na yö ne lik ba� lat t� �� m�z
bu pro je çerçe ve sin de ve ri len e�i tim ler
so nu cun da ça l� �an lar i� ka za s� ge çir -

dik le rin de ilk an da ne yap ma la r� ge rek -
ti �i ni ö� ren di ler. Böl ge de ki bü tün sa -
na yi ça l� �an la r� na ula �a na dek pro je yi

sür dü rüp, e�i tim ver me ye de vam ede -
ce �iz” di ye ko nu� tu. Çan ta atöl ye si sa -
hi bi Kad ri ye Koz k� raç da ma ket b� ça ��

ile eli ni kes ti �i için Po lik li nik ile ta n�� -
t� �� n� ha t�r la t�p, söz le ri ne �u �e kil de
de vam et ti: “Ge çir di �im i� ka za s� so -
nu cu Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i’ne
git tim. Te da vim ya p�l d�. �� ka za la r�n da
ilkyar d�m se mi ne ri ver dik le ri ni be lirt -
ti ler.  E�er is ter sem atöl ye de ça l� �an la -
ra ilk yar d�m se mi ne ri ve re cek le ri ni
söy le di ler. Atöl ye ye ge lip, ‘�� ka za la -
r�n da ilk yar d�m e�i ti mi’ se mi ne ri ver -
di ler. Ay r� ca, ge ri dö nü �üm lü çan ta
için de ilkyar d�m mal ze me si da ��t t� lar.
Ve ri len ilk yar d�m e�i ti mi son ra s� ben
ve i� ye rin de ça l� �an ar ka da� la r�m i� ka -
za s� ge çi re ce �i miz za man ilk an da ne
yap ma m�z ge rek ti �i ni ö� ren dik.”

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

‘İş kazalarında ilkyardım’
projesi belge ile ‘TAÇLANDI’
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Göztepe Sanayi Sitesi çalı�anlarına yönelik
14 Mart’ta ba�latılan “�� Kazalarında �lkyardım”

projesi kapsamında e�itim alan ki�ilere ilk yardım
e�itimine katılım belgesi verildi.

Geç gelen bahar�n  son günlerinde, yeni yeni
yüzünü gösteren güne� ���nlar� hepimizin içini
�s�tmakta ve mutlulukla doldurmakta. Çünkü
güne� büyük bir enerji kayna��d�r ve endorfin
salg�s�yla insanlara  mutluluk hissi verir.
�nsanlarda kemik geli�iminde büyük rol oynayan
D vitamini sentezi  için gereklidir. Zararl�
mikroplar�n yok edilmesinde kullan�labilir. Baz�
hastal�klar�n tedavisinde de kullan�lmaktad�r.

● GÜNE��N ZARARLARI
Bu kadar yarar� olan güne�,özelikle son
y�llardaki çevresel kirlenmeler ve zararl� güne�
���nlar�n� süzen atmosfer tabakalar�n�n hasar
görüp incelmesi nedeniyle önemli bir sa�l�k
tehdidi haline gelmi�tir.Güne� ���nlar� özellikle
deri üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaktad�r. Güne� yan�klar�, bronzla�ma,
düzensiz cilt lekelenmeleri, deri alerjileri,ç
evresel deri ya�lanmas�  ve deri
kanserleri  güne�in ba�l�ca
zararlar�d�r.

● GÜNE� I�INLARI
Yeryüzüne ula�an güne�
���nlar�: Görünen ���nlar ve
görünmeyen ���nlar (UV
Spektrumu) olarak ba�l�ca ikiye
ayr�lmaktad�r.
UV SPEKTRUMU: Yeryüzüne
ula�an  solar radyasyonun
yüzde 5’ini olu�turur ve  UVA
(320-400nm): Yüzde 95-98,
UVB(280-320 nm): Yüzde 2-
5,UVC ( 200-280 nm) dalga
boylar�ndan olu�maktad�r.
UVA: Y�l boyunca yeryüzüne
e�it da��l�r ve derinin alt
tabakalar�na kadar ula��r.
Güne�in uzun süreli (kronik) etkilerinden
sorumludur. Camdan ve buluttan geçer.
K�zar�kl�k, bronzla�ma, deri ya�lanmas� ve
kanserlerine  yol açmaktad�r.
UVB: Yaz aylar�nda en yüksek yo�unluktad�r.
Derinin üst tabakalar�na ula��r. Güne�in hemen
ortaya ç�kan (akut) etkilerinden sorumludur.
Camdan ve buluttan geçmez. K�zar�kl�k,
bronzla�ma ve deri kanserlerine yol açmaktad�r.
Farkl� deri tiplerine güne�in etkileri de farkl�d�r:
UV ���nlar�n�n derideki etkileri: ki�inin melanin
miktar�na, güne�le temas sonras� melanin
olu�turabilme kapasitesine ba�l�d�r.
Bulundu�umuz mevsim, co�rafya, güne�te
kalma saatlerimiz ve süremize göre güne�in
istenmeyen etkileri farkl�l�klar
gösterecektir. Aç�k tenli,aç�k renk
gözlü çilli, güne�te zor
bronzla�an bireylerde; güne�in
hem akut, hem kronik  zararl�
etkiler daha s�kt�r.

● GÜNE�TEN KORUNMA
■ Ya�am�n her döneminde
korunulmal�. Özellikle çocuklar,
ya�l�lar ve aç�k tenliler güne�e
dikkat etmelidir. Ya�am boyu
al�nan güne� ���n�n�n yüzde 80’i
18 ya� öncesi al�nmakta oldu�u
için bu ya�tan önce güne� yan���
geçirmek ileri ya�ta deri kanser
riskini art�rmaktad�r
■ Yöntemlerin hiçbiri yüzde 100
koruyucu de�ildir. Bu nedenle
beraber uygulanmal�d�r.

● MEVS�M VE SAAT
■ UV'nin yeryüzüne  ula�an
miktarlar�: Ozon tabakas�na,
mevsime, yükseklik, co�rafi enlem,
günün saati ve bulutlanmaya ba�l�
olarak de�i�mektedir. Güne�
���nlar�n�n yeryüzüne dik olarak
geldi�i saat 10.00-16.00 aras�
direkt güne�e maruz kalmaktan
kaç�n�lmal�d�r. Sadece yaz aylar�
de�il tüm y�l boyunca güne�ten
korunulmal�d�r. Sadece tatilde
de�il, �ehirde de korunma

yöntemlerini uygulamal�y�z.
Yüzey yans�malar�: Kum, su, kar, beton gibi
yüzeylerden, rüzgâr gibi faktörlerden etkilenen
yans�ma da çok önemli bir faktördür. Bulut,
�emsiye, �apka tam koruma sa�layamaz.
Yans�yan ���nlar�n size ula�aca��n� göz ard�
etmeyin. Rüzgâr sizi yan�ltmas�n 
UV �NDEX�: Günün saatine gore
de�i�en,co�rafi bölgelerin UV yo�unlu�udur.
■ Geli�mi� ülkelerde hava durumuyla birlikte
verilmektedir. Ülkemizd ede baz� hava durumu
bilgileri içinde verilmeye ba�lanm��t�r.

● G�YS�LER
■ S�k� dokunmu�, aç�k renkli giysiler güne�i,
daha az geçirirler. Sentetik ve likral� kuma�lar
koruyucu özellikte olmas�na ra�men
terleticidirler. Uzun giysiler, geni� kenarl�
�apkalar (4 cm siper), güne� gözlükleri

kullanmak, güne�in zararl� etkilerinden
korunmak için önemlidir.

● BESLENME
■ Antioksidan özellikteki E ve C vitamini içeren
g�dalar�n yüksek miktarda tüketilmesi, derimizi,
güne�in olu�tarabilece�i oksidatif hasara kar��
koruyacakt�r. E vitamininden zengin f�nd�k,
ceviz, badem gibi kabuklu kuruyemi�ler ile
tohumlar ve limon, narenciye gibi C
vitamininden zengin g�dalar�n a��rl�kl� tüketilmesi
veya bu vitaminleri veya di�er antioksidanlar�
içeren sistemik veya krem �eklindeki
takviyelerin kullan�lmas� da koruyucu
özelliktedir. Ya��n�za, sa�l�k özelliklerinize ve
cildinizin ihtiyac�na göre neleri kullanman�z

gerekti�i konusunda dermatolo�unuz size
rehberlik edecektir.

● GÜNE� KORUYUCU ÜRÜNLER
■ Güne� ���nlar�n� yans�t�p da��tarak veya
absorbe ederek etki eder.
■ Etki mekanizmas�na göre 3 ana grupba
ayr�l�rlar: Kimyasal koruyucular: UV’i absorbe
eder. 
■ Fiziksel koruyucular: UV’i yans�t�p da��t�rlar 
■ 3-Kombine etkili olan ürünler
SPF: Güne�ten Korunma Faktörü: Ürünün
kullan�ld��� ve kullan�lmad��� deride güne�
sonras� k�zar�kl�k olu�ma sürelerinin oran�d�r.
Ürünün etkinli�ini belirler. Say� yükseldikce
koruyuculuk artar 

● �DEAL B�R  GÜNE� KORUYUCU
Hem UVA hem de UVB’ye kar�� koruyucu
olmal�d�r. Kokusuz ve renksiz olmal�d�r. Suya ve
terlemeye dayan�kl� olmal�d�r. Tahri� etmemeli
ve toksik olmamal�d�r.

● GÜNE� KORUYUCU
NASIL KULLANILMALI?

Güne�e ç�kmadan 30 dakika önce sürülmeli, 3
saatte bir yinelenmelidir. Su temas� sonras�
tekrarlanmal�d�r. Yeterli miktarda kullan�lmal�
(2mg/cm), deri özellikleriniz, ya��n�z ve mevsime
uygun ürün seçilmelidir.

● ÇOCUKLARDA
GÜNE� KORUYUCU KULLANIMI

FDA, 6 ayda küçük bebeklerde güne� koruyucu
kullan�m�n� önermemektedir. Di�er yöntemler

(saat, giysiler) uygulanarak  güne�e
dikkat edilmelidir.
■ 6 aydan büyük çocuklarda, kimyasal
madde içermeyen, organik (fiziksel)
koruyucular güvenlidir. Deriden
emilmezler ve fotoalerjiye yol açmazlar.

● GÜNE� KORUYUCULAR
V�TAM�N D DÜZEYLER 

■ Güne� koruyucular�n uzun kullan�mlar�
vit D seviyelerini etkilemiyor ve
osteoporoza neden olmamaktad�r.
Günde 10-15 dakika gibi çok k�sa süre
güne� görmek, Vit D sentezii çin yeterli
olmaktad�r.

● GÜNE� KORUYUCULAR VE
DER� KANSER R�SK� 

■ Bu ürünlerin daha uzun süre güne�te
kalmaya cesaretlendirmesi, UVB’nin
tamam�n�/UVA’n�n bir k�sm�na etkili olan

ürünlerin yayg�n kullan�lmas�, UVA daha
derinlere absorbe olmas�na yol açabilir. Di�er
korunma yöntemleriyle birlikte kullan�lmazsa ve
“nas�lsa yüksek koruyucu bir ürün
kullan�yorum” dü�üncesiyle uzun saatler
güne�te kal�n�rsa DNA hasar� ve deri kanser
riski artabilir. Bu nedenle tüm koruma
yöntemleri beraber kullan�lmal� ve saate dikkat
edilmelidir.

● SOLARYUM  DAHA ZARARLI MI?
■ Solaryumlar yapay UVA kayna��d�r ve
nerdeyse güne�ten 26 kat fazla UVA içerir.
K�zarmadan bronzla�ma sa�lanmas� için için
UVB eklenmemi�tir. Derinin daha derinlere
ula��r ve solaryuma girerken hiçbir koruyucu

ürün veya yöntem kullan�lmaz. Bu
nedenlerle foto ya�lanma ve deri
kanser riskini art�rmaktad�r.

● OTOBRONZLA�TIRICILAR
Dihidroksiaseton içeren kozmetiklerdir.
Güne�ten koruma özellikleri yoktur.
Güne� koruyucuyla beraber
kullan�lmal�d�r. Deri kanserine ve
ya�lanmaya yol açmazlar fakat alerjik
reaksiyon veya tahri�e yolaçabilir.

Uzm. Dr. Ulviye ATILGANO�LU
(Kad�köy Florence

Nightingale Hastanesi
Cilt ve Deri Hastal�klar� Bölümü)
Kadıköy Florance Nightingale

Hastanesi
Adres: Ba�dat Cad. No: 63 K�z�ltoprak

Telefon: 0216 450 03 03
www.florance.com.tr

YAZ VE CiLDiMiZ

Foto�raflar:
Sinem TEZER

KADIKÖY Belediyesi
bünyesinde bulunan Mevhibe
�nönü, Bahriye Üçok, �smail
Hakk� Tonguç ve Hasan Ali
Yücel Çocuk yuvalar�n�n y�l
sonu gösterileri 21 May�s ve
4 Haziran 2011 tarihlerinde

Caddebostan Kültür
Merkezi’nde yap�ld�. Velilerin

yo�un ilgi gösterdi�i etkinlikte
3-6 ya� grubu minikler, y�l boyunca ö�renmi� olduklar�

�ark�, �iir, klasik bale, modern dans ve halkoyunlar�
gösterilerini büyük bir heyecanla sundular. Minikler

ba�ar�l� gösterileri nedeniyle izleyicilerden bol bol alk��
ald�lar. Gösteri sonunda önümüzdeki e�itim-ö�retim

döneminde ilkö�retime ba�layacak olan 74 ö�renciye
kat�l�m belgeleri verilerek, kep töreni de yap�ld�.

Tüm yuva personeli ve ö�retmenleri onlar� ilkokula
gönderecek olman�n heyecan ve gururunu ya�arken,
velileri de 6 ya� (haz�rl�k s�n�f�) ö�rencilerini dakikalarca

ayakta alk��lad�lar. Kad�köy Belediyesi Çocuk
Yuvalar�ndan sorumlu Sa�l�k ��leri Müdürü

Dr. Zeynep Süzme; amaçlar�n�n Belediyeye ba�l�
çocuk yuvalar�nda e�itim alan çocuklar�n, özgüveni
geli�mi�, payla��mc�, sosyal, kendisini çok iyi ifade
edebilen, kendi ba��na kararlar verebilen, milli ve

estetik duygular� güçlendirilmi�, Atatürk sevgisiyle dolu
mutlu çocuklar yeti�tirmek oldu�unu söyledi.

Yuvalarda yıl sonu
gösterisi heyecanı 

Belediyeye
ba�lı çocuk
yuvalarının

yıl sonu
gösterilerinde

heyecan ve
mutluluk vardı.  

Uzm. Dr.
Ulviye

ATILGANO�LU
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36 üni ver si te den top lam 570 ka t� l�m c� n�n yer al d� -
�� 4. Ulus la ra ra s� Spor Bi lim le ri Ö� ren ci Kon -
gre si, 19-21 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara s�n da Mar -

ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi ve Spor Yük se ko ku -
lu or ga ni zas yo nun da Mar ma ra Üni ver si te si Ana do lu -
hi sa r� Yer le� ke si’nde ger çek le� ti ril di. Spor kon gre si ne
ya ban c� üni ver si te ler den çok sa y� da uz man ko nu� ma -
c� ola rak ka t�l d�. Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi
Spor Yük se ko ku lu bün ye sin de ger çek le� ti ri len “4.
Ulus la ra ra s� Spor Bi lim le ri Ö� ren ci Kon gre si” ko nu
ve ko nuk la r�y la spor dün ya s�n da ses ge tir di. Yer li ve
ya ban c� bir çok uz ma n�n ka t� la rak zen gin le� tir di �i dev
spor kon gre si bu y�l 19-21 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara s�n -
da Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi ve Spor Yük -
se ko ku lu’nda bü yük bir �ö len ha va s�n da ger çek le� ti ril -
di. Li sans, yük sek li sans ve dok to ra ö� ren ci le ri ni kap -
sa yan sem poz yum kap sa m�n da Be den E�i ti mi ve Spor
Ö� re ti mi, Spor da Psi ko-Sos yal Alan lar, Ha re ket ve
An tren man Bi lim le ri, Spor ve Sa� l�k Bi lim le ri, Spor
Yö ne ti mi ve Rek re as yon, Spor Kül tü rü ve Olim pik
E�i tim ko nu la r� üze ri ne su num lar ger çek le� ti ril di.

Sempozyumda, Tar tu Üni ver si te si’nden Dr. Ma ti Pa -
asu ke, Dr. Va hur Öö pik, Sof ya Spor Aka de mi si’nden
Dr. Pe tir Bo nev, Dr. Da ni ela Das he va, Car diff Scho ol
of Sport’dan Dr. Je remy Mo ody, North Ca ro li na Sta te
Uni ver sity’den Dr. March L.Kro te e’nin birer konu�ma
yapt�lar. Sem poz yu ma kat�lan üniversitler de �unlard�:
“Abant �z zet Bay sal Üni ver si te si, Af yon Ko ca te pe
Üni ver si te si, Ana do lu Üni ver si te si, Ata türk Üni ver si -
te si, Ba l� ke sir Üni ver si te si, Bo �a zi çi Üni ver si te si, Car -
diff Scho ol of Sports, Ce lal Ba yar Üni ver si te si, Ça -
nak ka le On se kiz Mart Üni ver si te si, Dum lu p� nar Üni -
ver si te si, Ege Üni ver si te si, Ga zi Üni ver si te si, Ga zi an -

tep Üni ver si te si, Ge dik Üni ver si te si, Ha cet te pe Üni -
ver si te si, Ha liç Üni ver si te si, Hi tit Üni ver si te si, �s tan -
bul Ay d�n Üni ver si te si, �s tan bul Üni ver si te si, Ka dir
Has Üni ver si te si, K� r�k ka le Üni ver si te si, Ko ca eli Üni -
ver si te si, Mar ma ra Üni ver si te si, Meh met Akif Er soy
Üni ver si te si, Mu� la Üni ver si te si, Na m�k Ke mal Üni -
ver si te si, Pa muk ka le Üni ver si te si, Sa kar ya Üni ver si te -
si, Okan Üni ver si te si, On do kuz Ma y�s Üni ver si te si,
Sü ley man De mi rel Üni ver si te si, Trak ya Üni ver si te si,
Uni ver sity of Arc hi tec tu re, Ma ce do ni a Ci vil En gi ne -
ering and Geo desy, Uni ver sity of Tar tu, Es to ni a Uni -
ver sity, Ma ce do ni a Sv. Kli ment Oh rids ki.”

Türk ka ra te si nin ön de ri, Tür ki ye Ka ra te Fe -
de ras yo nu Onur sal Ba� ka n� ve 8. Dan Si -
yah Ku �ak sa hi bi Hak k� Ko �ar ad� na Ba l� -

ke sir Genç lik Spor �l Mü dür lü �ü Ka ra te-Do tem -
sil ci li �i ta ra f�n dan Ba l� ke sir’de 28-29-Ma y�s
2011 ta rih le rin de ilk de fa bir ka ra te tur nu va s�
ger çek le� ti ril di.

“1. Hak k� Ko �ar Ge le nek sel Ka ra te-Do
Tur nu va s�” ad�y la ger çek le� ti ri len spor et kin li -
�i ne Tür ki ye’nin çe �it li il le rin den 74 spor ku lü -
bü, 370 spor cuy la ka t� la rak Ka ra te’nin Tür ki -

ye’de ki us ta s� na olan sev gi,
say g� ve ba� l� l�k la r� n� ifa de
et ti ler. Ge le cek y�l lar da Bur -
sa, Çor lu ve �s tan bul’da de -
vam et me si plan la nan Hak k�
Ko �ar Ge le nek sel Ka ra te-Do
Tur nu va s�’nda; ku lüp le rin ya -
n� s� ra bü yük ler ve fer di ka te -
go ri le rin de de ka t� l� m�n ka bul
edi le ce �i bil di ril di.
■ 38 YIL KA DI KÖY’DE
SPO RA H�Z MET ET T�

Hak k� Ko �ar, Ka d� kö yü -
müz de 38 y�l dan bu ya na Ko -
�ar Ka ra te-Do Genç lik Spor
Ku lü bü’nde bin ler ce ö� ren ci -
nin spor la ve ka ra te ile ta n�� -
ma s� na ve si le ol du. Ka ra te
ö� ret ti �i ku lü bün de ade ta bir
okul gi bi ö� ren ci le riy le il gi le nen ba ba can
spor ada m� Hak k� Ko �ar, bu tu tu muy la sa de -
ce Ka d� köy’de de �il, tüm Tür ki ye’de bir
ekol ha li ne ge le rek sev gi ve say g� gö ren bir
ki �i ol du. 

Tur nu va da; An tre nör le ri 7. Dan Si yah
ku �ak Me lek Ko �ar Ha c� o� lu, 7. Dan Si yah
ku �ak Mel tem Ko �ar Yoz gat, 6.Dan Si yah
ku �ak Ba nu Ko �ar, 5. Dan Si yah ku �ak Rey -
han Ko �ar K�v rak ve tu run cu ku �ak mi nik
spor cu Es ma Oruç'un gös te ri le ri de
seyircilerden büyük alk�� ald�. 

Ay r� ca Ko �ar’�n ta le be le rin den Enes Oruç,
Atil la Sa ban ve Ab dül ka dir Ka ra ça l� da ken di

Ka ta grup la r�n da �am pi yon ol ma y� ba �a ra rak,
Hak k� Ko �ar ad� na dü zen le nen tur nu va da, ho -
ca la r� Ko �ar’�n gu ru ru ol du lar.
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Galatasaray Spor Kulübü Kı� Yüzme Okulu
Kapanı� Yarı�ları, 11 Haziran 2011 Cumartesi

09.00-13.00 saatleri arasında Üsküdar
Galatasaray Spor Kulübü Ergun Gürsoy Kapalı
Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekle�tirilecek.

Eylül 2010-Haziran 2011 döneminde hafta içi
ve hafta sonu yüzme okulu çalı�malarına

katılan 6-12 yas grubundan 257 sporcunun

5 kategoride yarı�aca�ı müsabakalarda alt
yapıya aday olacak yetenekleri de görebilme
fırsatı var. Müsabakalar, esnasında yüzme
takımlarında bayrak yarı�ı gösterileri de
olacak. 17 antrenörün görev yapaca�ı
müsabakalar esnasında velilerle ve di�er
kulüp sporcularıyla birlikte yakla�ık 1000
ki�ilik bir katılım bekleniyor.

GS KAPANI� YARI�LARI DÜZENLENECEK

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

1-4 Haziran tarihleri aras�nda
düzenlenen “Büyükler Hafta Sonu
Tenis Turnuvas�”,  Taçspor
kortlar�nda oynand�. Türkiye’nin en
iyi raketlerini biraraya getiren
turnuvada, maçlar sabah 09.00’da
ba�lay�p gün boyu devam etti.
Turnuvan�n son günü ise 4 Haziran
2011 Cumartesi oynanan maçlar ve
kupa seremonisiyle sona erdi.

Ba�hakemli�ini Remzi
Ert�nmaz’�n üstlendi�i Büyükler
hafta sonu turnuvas�, Türkiye’nin en
iyi raketlerinin Taçspor kortlar�nda
bulu�mas� 69 raketin kat�l�m� ve
yap�lan 33 maç ile gerçekle�ti. 4
gün süresince toplamda 132 maç
oynand�. Maçlarda heyecan dozu
yüksekti.

Taçspor’un öncülü�ünde
gerçekle�tirilen adeta bir �ölen
havas�nda geçen ve tenisseverlerin
tenise doydu�u Turnuva’da
sonuçlar �öyle gerçekle�ti:

ERKEKLER:
1. Grup 
A) Can Jon Erem-Onur Karg�n ( O.
Karg�n 6/4-6/2)

Yi�itcan Çömlek-Altu� Çelikbilek
(A. Çelikbilek 6/1 6/4)
B) Burak Vardal-Kubilay Yard�mc�el
(B. Vardal 6/4-6/3)
Sarp Agabigün–Enver Arda
Üzümcü (E.A. Üzümcü 6/3 6/3)
2. Grup 
A)
B) Yi�it Günay–Mert Dinç (6/0-6/0)
3. Grup 

A) Can Erdem- Emre Ayd�n (E.
Ayd�n 6/1-6/1 

Cem Tugal- Caner Güç (C. Tugal
6/4-7/6)
B) Efe FidanboyY- Deniz Ba�ar
(D.Ba�ar 6/0-6/3)
4. Grup 
A
B) Kerem Çakmak- Rasim Yaman
Zaimo�lu (K. Çakmak 6/0-6/1)

Mert Alt�nalevBerke Boz(M.
Alt�nalev 6/1-6/4)
5. Grup 
A)Altu� Abdio�lu-M. Fatih Özcan
(A. Abdio�lu 6/4-6/4)
B) Tunç Can K�ymaz-Alican Aygün
(6/0-6/0)
BAYANLAR
1. Grup 

A) Mina Sayg�-G. Melisa Ate� (G.M.
Ate� 6/0-6/3)
B) Melis Bayraktaro�lu-Fatma
Defne Özerden (M. Bayraktaro�lu
6/1-6/3)
�pek Uysal-�pek Lara Aç�kgöz (�.
Uysal 7/6-7/5)
2. Grup 
A) Zeynep Ate�- Deniz Özi�itmez
(Z. Ate� 6/2-6/1)
B) �rem Bu�dayc�o�lu-�rem Çekiç (�.
Bu�dayc�o�lu 6/0-6/1)
3. Grup 
A) Selin Özgür-Irmak Karadeniz (S.
Özgür 6/2-6/4)

Ceylan Ersoy-Selin Küçüko�lu
(S. Küçüko�lu 6/1-6/0)
B) Zeynep Sar�çam-�zel Ece Y�lmaz
(�.E. Y�lmaz 6/0-6/1)

Türkiye’nin raketleri Taçspor’da bulu�tu

SLOVENYA’NIN ba�kenti Ljubljana’da yap�lan 36.
Pokal Mesta Yüzme Yar��mas�’nda Türk Milli Tak�m�,
14 birincilik, 8 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere

toplam 28 madalya ald�. Milli Tak�m yüzücümüz Ecem
Dönmez ise 13 ya� kategorisinde 200 metre kar���kta
birinci olurken, �ampiyona rekorunun da yeni sahibi

oldu. Temmuz ay�nda yap�lacak EYOF Avrupa Gençlik
Olimpiyatlar� Milli Tak�m kadrosuna antrenörü

Han Batur ile birlikte seçilen Dönmez,
200 metre kurba�lama ve 400 metre kar���kta da

alt�n madalya kazand�.
HEM �AMP�YON HEM REKORTMEN

Yüzmeye 8 ya��nda ba�layan ve yakla��k 4 y�ld�r
yüzme sporuyla yak�ndan ilgilenen Ecem Dönmez,

yüzmeden büyük zevk duyuyor. Dedesinin
yönlendirmesiyle 3 ya��ndan itibaren yüzmeyle

tan��t���n� ve daha o y�llarda yüzmekten büyük zevk
ald���n� belirten �ampiyon Ecem, bir süre amatör olarak
devam etti�i yüzme sporunda profesyonelli�e ilk ad�m�,
�STEK Atanur O�uz Anaokulu’nun yaz spor okullar�nda

att�. �lk olarak yetene�ini yüzme ö�retmeni Han
Batur’un ke�fetti�ini ve �stanbul Yüzme �htisas

Kulübü’ne yönlendirdi�ini ifade eden Ecem
Dönmez, daha sonra yar��lara

kat�lmaya ba�lad�. Önceleri
kat�ld��� yar��larda ilk on

içinde yer bulan,  disiplinli
ve istekli çal��mayla

birincilikler almaya ba�layan
Ecem Dönmez, daha sonra
hedefinin hep birincilik oldu�unu

belirtiyor. “Ailem olmadan bu kadar ba�ar�l�
olamazd�m. Bana her zaman çok destek oldular.

Okuldaki ö�retmenlerimin de ba�ar�lar�ma katk�s� çok
büyük. Yar��lara kat�ld���m zamanlarda kaç�rd���m

derslerimi etütlerle tamamlamaya çal���yoruz. Okulumu
çok seviyorum. Yüzme hocam ise en büyük

destekçim. Sevincimi de üzüntümü de benimle
payla��yor. Benim motivasyonumu en üst düzeye

ç�karmak için elinden geleni yap�yor” diyen Dönmez,
okuldan sonra her gün antrenman� oldu�unu ve

haftada 6 gün yüzdü�ünü söylüyor. Pazar günlerini
spor d���ndaki faaliyetlere ay�ran Dönmez, Türkiye’de

kendisine Derya Büyükuncu’yu örnek ald���n� belirtiyor.
Uluslararas� �ampiyona öncesi kat�ld��� son
kulüpler aras� yar��malarda 200 metre

Kar���kta Türkiye birincili�i, 200 metre
Kelebekte Türkiye birincili�i, 200

Kurba�alamada Türkiye birincili�i,
Marmaris’teki Okullararas�
�ampiyonada 100 metre
Kelebekte ve  200 metre

Kar���kta birincili�i
bulunurken, 100 metre

Kurba�alamada Türkiye
rekorunu k�ran ba�ar�l�

yüzücü, “Çok iyi
antrenman yap�yorum.

Kendimi psikolojik olarak
da haz�rl�yorum. ‘Sen
yapars�n’ diye kendimi

motive ediyorum. Kafamdan
iyi �eyler geçiriyorum.
Yar��ma öncesinde çok

heyecanlan�yorum. Kendimi iyi
�eyler dü�ünerek sakinle�tirmeye
çal���yorum. Geceleri yata��mda bile

yar��larda ba�ar�l� olma hayaliyle
uyuyorum” sözleriyle yar�� öncesi

heyecan�n� dile getiriyor.
‘AVRUPA’DA DERECEM OLSUN �ST�YORDUM’

Türkiye’nin gururu genç yüzücü hayalinin
Avrupa’da bir gün derece almak oldu�unu belirterek;
“Avrupa’da da derecem olsun istiyordum, oldu. En
önemli hedefim olimpiyatlara kat�larak ülkemi en iyi

�ekilde temsil etmek” diye konu�uyor.
ECEM NASIL ÇALI�IYOR?

Antrenmanlar�n� Nam�k Ekin Spor Salonu’nda
yap�yor. Ecem �stek Okullar�’n�n fiziki imkânlar

aç�s�ndan çok iyi oldu�unu belirtiyor. Haftada 6 gün
antrenman yap�yor. Antrenmanlar 1,5 saat sürüyor. Her

gün 4-4,5 kilometre yüzüyor. Çok yoruldu�unun
fark�nda ama ba�ar�n�n en önemli

s�rlar�ndan birinin disiplinli
çal��maktan geçti�inin de
fark�nda. Ecem gençlere ve
çocuklara önemli bir mesaj�

da bu arada veriyor:
“Antrenman yapmad���mda
okul ba�ar�mda da dü�ü�

oluyor. Antrenmandan eve
geldi�imde oyalanacak zaman�m�n olmad���n� ve

dersime çal��mak zorunda oldu�umu biliyorum.
Ödevlerimi hemen yap�yorum. Zaman� iyi kullan�p

planlama yapmam� spora borçluyum.”
ECEM’DEN TAVS�YELER

Mutlaka herkes bir spor dal�yla u�ra�mal�. Bu, hem
çok e�lendiriyor hem de iyi al��kanl�klar kazand�r�yor.

Yüzme çok e�lenceli bir spor dal�. Bütün kaslar�
çal��t�r�yor. Profesyonel olarak olmasa bile insanlar
mutlaka yüzmeli. Ö�renciyseniz dersler ikinci plana
at�lmamal�. Derslerdeki ba�ar� spordaki motivasyonu

da yükseltiyor. Çünkü Ecem, “Daha ba�ar�l�
oldu�umda daha iyi yüzüyorum” diyor.

Ba�ar�s�ndan kendisinden fazla ailesinin
gurur duymas� Ecem’in mutlulu�una

mutluluk kat�yor. Annesi ise Ecem
için ayr� yemekler ve diyet

programlar� uyguluyormu� bu
arada. Peynir, süt, yumurta

gibi yiyecekleri tüketirken,
sucuk, salam, sosis gibi

ürünlerden uzak
duruyormu�. Üç ayda bir
de doktor kontrollerinden
geçiyor. Kelebek en çok

sevdi�i stil olmas�na
ra�men, Türkiye

rekorunun
kurba�alamadan

gelmesini ilginç buluyor.
Anaokulu ö�retmeni olmak,

Ecem’in hayali. Ama
yüzmeden hiç kopmayaca��n�
aç�kl�yor. Ülkemizde yüzmeye

gereken ilginin olmamas�na, hep
futbolun konu�ulmas�na üzülüyor.

Di�er dallara da büyük yat�r�mlar
yap�lmas� gerekti�ini vurguluyor.

Marmara’da uluslararası kongre
Marmara Üniversitesi’nde
düzenlenen uluslararası

kongreye 36 yüksekö�retim
kurumu katıldı.

Ko�ar: ‘Bugünleri de gördüm’
1. Hakkı Ko�ar

Geleneksel Karate-Do
Turnuvası Balıkesir’de

düzenlendi. 38 yıl
Kadıköy’de spora hizmet

eden Ko�ar, ya�arken
unutulmamanın

mutlulu�unu i�te bu
sözlerle ifade etti: ‘Allah
bugünleri de gösterdi.’

HEDEFiM
HEP BiRiNCi
OLMAKTI

Ljubljana’da düzenlenen Yüzme
Yarı�ması’nda 200 metre karı�ıkta

birinci olan 13 ya�ındaki milli
yüzücümüz Ecem Dönmez, her zaman

birincili�i hedefledi�ini söylüyor. 
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● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dür lü �ü ta ra f�n dan “5
Ha zi ran Dün ya Çev re Gü nü” kap sa -

m�n da dü zen le nen et kin lik le rin ad res le rin -
den bi ri de be le di ye oto par k� na ku ru lan �k -
lim De �i �ik lik le ri Ça d� r�’yd�. 

2 Ha zi ran Per �em be gü nü sa at 16.30’da
dü zen le nen e�i tim ça l�� ma s�n da, Çev re
Gü nü’ne “Ya r�n Ha va Na s�l Ola cak?” pro -
je si ile kat k� su nan Böl ge sel Çev re Mer ke -
zi  (REC) ad� na Tür ki ye Di rek tö rü Si bel
Se zer Eralp’e ve Ay gaz ad� na ise Ku rum sal
�le ti �im So rum lu su Eda Gö kay’a, Ka d� köy
Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol  Mü -
dü rü �u le Sü mer ta ra f�n dan te �ek kür pla ke -
ti ve ril di. Ay gaz Ku rum sal �le ti �im So rum -
lu su Eda Gö kay ko nu� ma s�n da, 2009 y� l�n -
da yap t�k la r� ara� t�r ma lar da Tür ki ye’de ki
çev re bi lin ci nin dün ya or ta la ma s� n�n al t�n -

da ol du �u nu ö� ren dik le ri ni ifa de et ti. Gö -
kay, �öy le ko nu� tu:  “Bu nun üze ri ne ken di -
mi ze çev re ko nu sun da uz man bir ku ru lu�
ara d�k. 2010 y� l� iti ba riy le REC Tür ki ye ile
ça l�� ma la ra ba� la d�k. Ayn� za man da Çev re
Ba kan l� �� ile de gö rü� me ler yap t�k. Çev re
Ba kan l� �� da pro je mi ze des tek ve ri yor.
2010 y� l� n�n ekim ay�n dan ara l�k  so nu na
ka dar 11 ili gez dik. 4 bin 58 ki �i ye ula� t�k.
Ar d�n dan 2011 eta b� n� ba� lat t�k. Bu se ne
de 10 il gez dik. Çev re Gü nü et kin li �i ile
2011 eta b� n� da son lan d�r mak ta y�z. Bu ra da
da 4 bin 500 ki �i ye ula� t�k. �ki etap ta 8 bin
500 ki �i ye ula� m�� bu lu nu yo ruz. Ama c� -
m�z çev re bi lin ci nin art t� r�l ma s�. ‘Ya r�n
Ha va Na s�l Ola cak’  isim li bir web si te miz
var. Bu ra dan da ik lim de �i �ik li �i ile il gi li
bil gi le re ra hat bir �e kil de ula �� la bil mek te.
Ge le cek se ne de bu pro je ye de vam et mek
is ti yo ruz.” 

�n gil te re Halk la �li� ki ler Bir li �i’nin

ver di �i mü kem mel lik ödül le ri ya r�� ma s� na
ba� vur duk la r� n� söy le yen Eda Gö kay, söz -
le ri ne �u �e kil de de vam et ti: “Ya r�� ma ya
çe �it li ka te go ri ler de ba� vu ru yor su nuz. Biz
de ku rum sal so rum lu luk ka te go ri sin de
‘Ya r�n Ha va Na s�l Ola cak’ kam pan ya m�z la
ba� vur duk. Bi zim pro je miz ku rum sal so -
rum lu luk ala n�n da bi rin ci ol du. Bü yük ödü -
lü al d�k. Bu da bi zim için çok önem li.” 

“Ay gaz’dan yet ki li ki �i ler bi zi ara d�.
‘�k lim de �i �ik li �i ile il gi li pro je ya pa ca ��z
bi ze des tek ola bi lir mi si niz?’ di ye sor du -
lar” di yen Böl ge sel Çev re Mer ke zi  (REC)
Tür ki ye Di rek tö rü Si bel Se zer Eralp ise,
“Biz de ka bul et tik. Kap sam l� bir ça l�� ma
yap t�k. Ço cuk la r� m� z�n ge le ce �i aç� s�n dan
ik lim de �i �ik li �i çok önem li. Bu amaç la
e�i tim ler de genç le ri he def ola rak al� yo ruz.
Genç le rin ge le cek le ri ni sa hip ç�k ma la r� n�
is ti yo ruz. Hal ka aç�k olan e�i tim le re 5 ya -
��n dan 80 ya �� na ka dar ki �i ka t� l� yor. Okul -

lar da olan lar ise da ha or ga ni ze. Ö� ren ci ler
gö re rek ve do ku na rak ik lim de �i �ik li �i nin
ne den le ri ni ve so ruç la r� n� ö� re ni yor lar.
Gör sel ol du �u için çok et ki le ni yor lar. Bu
da on la r�n ha re ke te geç me si ni te� vik edi -
yor” di ye ko nu� tu. 

■ ‘S� H�R L� KÜ RE YE DO KUN
GE LE CE �� GÖR’

Pro je e�it me ni De niz Din çel de, Ka d� -
köy Be le di ye si Oto par k�’nda 30 Ma y�s ile
3 Ha zi ran ta rih le rin de yer alan E�i tim Ça -
d� r�’nda 09.00 ile 17.00 sa at le ri ara s�n da
“Ya r�n Ha va Na s�l Ola cak?” pro je si kap sa -
m�n da ik lim de �i �ik lik le ri nin ne den le ri ve
so nuç la r� an lat t�k la r� n� be lir tip, “Ay r� ca
kul la n� lan si hir li kü re de ik lim de �i �ik lik le -
ri nin so nuç la r� n� gö re rek ve do ku na rak ö� -
re nil di �i e�i tim ça l�� ma s�n da, pla ne tar yum
dü ze ne �i ku rul du,  ‘Ev ren de ki Va ha’ ad�n -
da ki üç bo yut lu film de dün ya n�n ne ka dar
özel bir ge ze gen ol du �u iz le til di” de di.

‘�klim De�i�iklikleri Çadırı’nda 2 Haziran Per�embe günü Çevre
Günü’ne ‘Yarın Hava Nasıl Olacak?’ projesi ile katkı sunan

Bölgesel Çevre Merkezi  (REC) ile Aygaz’a te�ekkür plaketi verildi. 

‘Küreye dokun, filmi izle
dünyanın sesine kulak ver’
‘Küreye dokun, filmi izle

dünyanın sesine kulak ver’
‘Küreye dokun, filmi izle

dünyanın sesine kulak ver’
‘Küreye dokun, filmi izle

dünyanın sesine kulak ver’
‘Küreye dokun, filmi izle

dünyanın sesine kulak ver’
‘Küreye dokun, filmi izle

dünyanın sesine kulak ver’

Kaldırımlara çizdi�i üç boyutlu resimlerle ünlenen ve dünyada
bu i�in en önemli isimlerinden sayılan Amerikalı ressam Kurt

Wenner’in Ba�dat Caddesi’ne çizdi�i resim yo�un ilgi görüyor.

Dün ya ca ün lü, Ame ri ka l� so kak res sa m�
Kurt Wen ner, 1 Ha zi ran’da Ba� dat Cad -
de si’ndey di. Kal d� r�m la ra çiz di �i üç bo -

yut lu re sim ler le gö ren ler de he ye can duy gu su nu
art t� ran res sam �a� k�n bak kal’da Ne zih Ki ta be -
vi’nin önün de ki kal d� r� m� bo ya d�.
Ça l�� ma la r�n da te be �ir ve te be �ir
toz la r� kul la nan Wen ner, 3 gün 4’er
sa at ça l� �a rak sür dür dü �ü ça l�� ma -
s� n� böy le ce ta mam la m�� ol du.
Wen ner’in, Ves tel 3D Led TV için
ça l�� t� �� ese rin de, bir ço cuk la bir lik -
te at ara ba s� na bin mi� bir ro bot gö -
rü lü yor. Sa nat ç� n�n kul lan d� �� 3 bo -
yut lu tek nik sa ye sin de re sim de ki fi -
gür ler, gö ren de kal d� r�m dan ç�k -
mak üze rey mi� gi bi bir his ya ra t� -
yor. Wen ner, geo met rik bir ya p�
kul la n�p ana mor foz yön te miy le ça -
l� �a rak 3’ün cü bo yu tu el de edi yor.
Yak la ��k 50 te be �ir kul la n� la rak
7x5 met re bü yük lü �ün de çi zi len res mi, 2 haf ta
bo yun ca bu lun du �u yer de gör mek müm kün.
Za rar gör me me si için et ra f� çev ri len re sim 13

Ha zi ran’da si li ne cek. Bu gü ne ka dar 24 ül ke nin
kal d� r�m la r� n� bo ya yan sa nat ç� n�n a�us tos ta
“As falt Rö ne san s�: Kurt Wen ner’�n Kal d� r�m
Sa na t� ve 3 Bo yut lu Ya n�l sa ma la r�” isim li bir de
ki ta b� ya y�n la na cak.

Res min ga le ri ler den, özel
me kân lar dan ç� k�p so kak la ra ta� -
ma s�, bir ak�m ola rak so kak res -
mi nin or ta ya ç�k ma s� 1960’l� y�l -
la ra uza n� yor. 

Ba� lan g�ç ta da ha çok po li tik
i� lev le re sa hip ken za man la mo -
dern sa na t�n ala n� na gi ren so kak
res mi, pek çok ki �i için ar t�k he -
ye ca n� n� kay bet mi� re sim sa na t� -
n� tek rar can lan d� ran önem li bir
ak�m. Bir de i�in içi ne özel lik le
1990’lar dan iti ba ren üç bo yut lu
gö rün tü gi rin ce, her ke si cez be -
den ye ni bir alt tür olu� mu�. Üç
bo yut lu so kak res mi nin ön de ge -

len isim le ri ara s�n da Kurt Wen ner, Ed gar
Mü ler, Ju li an Bee ver, Jo e Hill, Max Lowry
gi bi res sam lar bu lu nu yor.

Üç bo yut lu re sim ler
Ba� dat Cad de si’nde
Üç bo yut lu re sim ler
Ba� dat Cad de si’nde
Üç bo yut lu re sim ler
Ba� dat Cad de si’nde
Üç bo yut lu re sim ler
Ba� dat Cad de si’nde
Üç bo yut lu re sim ler
Ba� dat Cad de si’nde
Üç bo yut lu re sim ler
Ba� dat Cad de si’nde

Fo to� raf lar:
Can su

ÇA �IR TE K�N
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