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◗◗ Haberi 5. Sayfada

Üstün ba�ar�l� Amerikal�
lise ö�rencileri Türkçe

ö�renmek ve �ngilizce
ö�retmek amac�yla Kad�köy'e
gelecek. Kad�köy Belediyesi
taraf�ndan a��rlanacak olan
ö�rencilerden birini siz de

evinizde misafir
edebilirsiniz...

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

Ku� pe�inden uçan adam Ercan Üç ile
foto�raf merak� üzerine keyifli bir

söyle�iyi sizin için gerçekle�tirdik…

◗◗ Haberi 10. Sayfada

2 bin ö�rencinin ücretsiz müzik, bale, dans ve resim e�itimleri gördü�ü Kadıköy Belediyesi
Çocuk Sanat Merkezi’nde hem mezuniyet hem de yıl sonu gösteri heyecanı vardı. Minikler,

yıl sonu gösterisinde adeta profesyonellere ta� çıkarttılar.
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 L
E KADIKÖY’DE ya�ayan ve atölyeleri

bulunan bir grup sanatçı, kolektif
üretimler yapmak için biraraya

gelerek ‘216 Dü�ünce ve Üretim
Alanı’nı kurdu. Grubun ‘Egobalon’

sergisi 19 Haziran’a kadar
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

● Haberi Sayfa 6’daİnal AY DI NOĞ LU

ÖN CE SEV Gİ

Hangi servetin, hangi
de�erin, hangi �eyin

aileye nereden geldi�ini,
kimin k�smeti olarak

geldi�ini Allah bilir. Belki
de ailenin bütününe gelen

bir k�smettir. 
● Yazısı 8’de

BİZ
Çocuklar yelken yapsın diye…Kadıköy’de bir düşünce ve üretim alanı: 216
KADIKÖY Belediyesi
ile Marmara Yelken
Kulübü’nün ‘Bana

Denizi Anlat’ projesi
sayesinde çocuklar

yelken sporuyla
tanı�acak.

● Haberi Sayfa 13’te

Kuşların peşinden
uçan bir adam:

Çocuk Sanat Merkezi’nin
GÖSTERiSi BÜYÜLEDi

◗◗ Haberi 11. Sayfada

ERCAN ÜÇERCAN ÜÇERCAN ÜÇERCAN ÜÇERCAN ÜÇERCAN ÜÇ

Doya Doya Sanat
Günleri ba�l�yor!

Yaz mevsiminin gelmesiyle �stanbul’un birçok ilçesinde kültür merkezleri,
galeriler, konser salonları etkinliklerini sonlandırırken Kadıköylüler açık
havada sanata doyacak! Kadıköy Belediyesi’nin 18 Haziran–28 A�ustos

tarihleri arasında düzenleyece�i “Doya Doya Sanat” günleriyle,
Kadıköy’ün 13 ‘mavi nokta’sında 63 ayrı etkinlik gerçekle�tirilecek. 

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Amerikalı
arkadaşını
SEÇ!

KADIKÖY’DE
SANAT SOKA�A ÇIKIYOR
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�
s tan bul, is ter bu �e hir de ya �a y�n
is ter ya �a ma y�n, her ke sin zih -
nin de ko ca man bir me ta for…

Kar �� l� �� her �ey ola bi lir; ba zen de -
niz, ba zen ka la ba l�k, ba zen bo �az,
ba zen ta ze ba l�k ko ku su, ba zen
aç�l ma yan bir tra fik, ba zen en te lek -
tü el bir or tam, ba zen son suz bir
yol, ba zen ise es ki bir ka l�n t�. Bun -
dan do la y� �s tan bul hem me kan da
hem olay da hem de za man da s� n�r -
s�z bir �e hir. Bu s� n�r s�z l�k öy le ki
kent te ya �a yan la r�n ka fa s� n� faz la s�
ile ka r�� t�r m�� du rum da. Evet, bu
üç �e yin top la m� �s tan bul ama ger -
çek te �s tan bul ter ri tor yu mu nun s� -
n� r� ne re si? Aca ba bu nu be lir ler ken
han gi za ma na gö re dü �ün me li yiz?
Ko lo ni kur mak için Me ga ra’dan
yo la ç� k�p bo �a z�n et ra f�n da yer le -
�en le rin za ma n� na m� yok sa 400
bin y�l ön ce in sa n�n hâ lâ in san la� -
ma ya ça l�� t� ��, Kü çük çek me ce’de
bir ma �a ra da ya �a d� �� za ma na gö re
mi? Yok sa bu gün bir ucu ne re dey -
se Çor lu bir ucu Ko ca eli’ne da ya -
nan �s tan bul’u mu s� n�r ka bul ede -
ce �iz? Ba na so rar sa n�z her ke sin
ken di ne ve ken di dün ya s� na gö re
bir s� n� r� var. Bel ki 30 y�l d�r �s tan -
bul’da otu rup da hiç de niz gör me -
den ya �a yan bi ri ne gö re �s tan bul
de ni zi ol ma yan bir �e hir ken, bo �a -
z�n et ra f�n dan ay r�l ma dan ya �a yan
ki �i için �s tan bul sa de ce de niz an la -
m� na ge le bi lir. 

Bu gün �s tan bul’un en uzak kö -
�e le rin den bi ri ne Kü çük çek me -
ce’ye gi der ken, hem �s tan bul'un
hem Tür ki ye’nin hem de Av ru -
pa’n�n en es ki yer le �im ala n�n dan
bi ri olan Ya r�m bur gaz Ma �a ra s�’na
u� ra ya ca ��z. Kü çük çek me ce Gö -
lü’nün 1,5 ki lo met re ku ze yin de, ki -
reç ta �� bir da ��n içi ni oyan bir akar -
su ta ra f�n dan uzun bir sü re de olu� -
mu� ma �a ra da gü nü müz den 400
bin y�l ön ce �s tan bul’un ilk sa kin le -
ri (Ho mo Erec tus’lar), kü çük grup -
lar ha lin de ya �ar lar. 

Ya r�m bur gaz Ma �a ra s�, ilk ola -

rak 19. yüz y� l�n or ta la r�n dan iti ba -
ren ta n�n ma ya ba� la m�� t�r. 1960’l�
y�l lar dan son ra ise ar ke olo jik an -
lam da öne mi fark edi lir. �. Aziz
Kan su ta ra f�n dan yü rü tü len ka z�
ça l�� ma la r�n da Pa le oli tik Dö nem’e
ait ta� eser ler, hay van ke mik le ri ve
se ra mik par ça la r� ele ge çi ril mi� tir.
1988–90 y�l la r� ara s�n da ise ça l�� -
ma lar �s tan bul Üni ver si te si’nden
de �er li bi lim ada m� Prof. Dr. Gü -
ven Ar se bük’ün olu� tur du �u bir
ekip ve Ca li for ni a Üni ver si te si’nin
or tak ça l�� ma la r� ile yü rü tül mü� tür. 

Ya r�m bur gaz Ma �a ra s�’n�,
“Tür ki ye’de Ple is to sen’e ait çe �it li
fo sil ka l�n t� la r� n�n kül tü rel bel ge ler
ile bir lik te el de edil di �i en der bu -
lun tu yer le rin den bi ri” ola rak ni te -
len di rir Gü ven Ar se bük. Bi lim in -
san la r� n�n “A�a ��” ve “Yu ka r�”

ola rak iki bö lüm de in ce le di �i Ya -
r�m bur gaz Ma �a ra s�’n�n yak la ��k
1,5 met re lik kül tür kat ma n�n da Alt
Pa le oli tik Ça�’a ka dar uza nan bu -
lun tu lar ele geç mi� tir. Ma �a ra n�n
ha va sal or ta m� n�n uy gun ol ma s�
ne de ni ile ke mik bu lun tu lar ne re -
dey se hiç bo zul ma dan gü nü mü ze
ula �a bil mi� tir.  

Ya r�m bur gaz’�n öne mi; uzun
bir sü re in san grup la r� n�n ve hay -
van la r�n dö nü �üm lü ola rak ma �a -
ra y� bir lik te kul lan ma la r�n da sak l� -
d�r. Ma �a ra dan el de edi len ke mik
ana liz le rin den an la ��l d� �� na gö re;
k�� dö ne min de ay� la r�n ma �a ra y�
k�� uy ku su na yat mak için kul lan -
d�k la r� tes pit edil mi� tir. Ola s� l�k la
ay� la r�n ma �a ra y� terk et tik le ri za -
man lar da in san lar ge çi ci ba r� nak
ala n� ola rak ma �a ra dan ya rar lan -
m�� ol ma l�y d� lar. �s tan bul’un bu ilk
sa kin le ri olan Ho mo Erec tus in san -
la r� n�n, alet ola rak bu gün kü tek no -
lo ji nin ilk ata la r� olan ta� yon ga lar -
la ya da ta� tan k� y� c� sa t�r lar, hay -
van ke mik le ri ile iç içe ele geç mi� -
tir. Bu ra dan ç� kan yüz ler ce ta� alet,
bu gün �s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri
�s tan bul sek si yo nun da ser gi len -
mek te dir.

�s tan bul’un bi li nen en es ki sa ki -
ni olan Ho mo Erec tus in san la r�; ka -
d�n, er kek ve ço cuk lar dan olu �an
20-25’er ki �i lik grup lar ha lin de,
bin ler ce y� la ya y� lan uzun bir za -
man ara l� ��n da ma �a ra y� ba r� nak
ola rak kul la n�r lar. Ola s� l�k la o dö -
nem de Kü çük çek me ce Gö lü, bu -
gün kü gi bi ma �a ra dan uzak de �il
çok da ha ya k�n d�r. �s tan bul, dün ya -

n�n ya �a d� �� tek to nik ha re ket ler ile
bir lik te da ha son ra ki dö nem ler de
�e kil len mi� ti. Ya ni ma �a ra Ho mo
Erec tus lar ta ra f�n dan kul la n�m day -
ken, bo �az ve çev re si he nüz olu� -
ma m�� t� (bo �az la r�n gü nü müz den 9
bin y�l ön ce olu� tu �u dü �ü nü lü yor). 

Bu ne den le, bu gün bir bo �az ve
bu bo �a z�n çev re sin den olu� tu �u
dü �ü nü len �s tan bul için, o za man
ik lim sel aç� dan da ha yu mu �ak olan
Kü çük çek me ce Gö lü et ra f� ter cih
edil mi� ol ma l�y d�. �lk �s tan bul lu
Ho me Erec tus in san la r� n�n su kay -
na �� na ya k�n bir yer de yer le �im
kur mu� ol ma la r�; gö lün et ra f�n da
ye ni le bi lir mey ve, ot ve av la n� la bi -
lir kü çük hay van la ra ko lay ca ula �a -
bil me le ri aç� s�n dan önem li ol mu� -
tur.  Bin y�l lar bo yun ca hiç ara l�k s�z
kul la n� lan Ya r�m bur gaz Ma �a ra -
s�’n�n içe ri sin de ele ge çen Ne oli tik
ve Kal ko li tik dö nem le re ili� kin bu -

lun tu lar, Ana do lu’dan Av ru pa’ya
do� ru ya y� lan Ne oli tik ta r�m top lu -
lu �u nun iz le ri ni ba r�n d�r ma s� aç� -
s�n dan ol duk ça önem li dir. Mi ma ri
ka l�n t� lar aç� s�n dan ise ma �a ra n�n
için de ve d� ��n da Hel le nis tik, Ro -
ma ve Bi zans dö nem le rin de di ni
amaç l� olan ya p� la r�n ya p�l d� �� tes -
pit edil mi� tir. Hel le nis tik Dö -
nem’de ma �a ra n�n ya k� n�n da bir
kült ala n� olu� tu rul du �u, Ro ma Dö -
ne mi’nde ma �a ra n�n iki böl me si ni
bir bi ri ne ba� la yan ram pa n�n alt ve
üst k� s�m la r� na ta p� nak amaç l� ni� -
le rin ya p�l d� �� ve Bi zans Dö ne -
mi’nde ise ma �a ra n�n iç k�s m� na
iki kat l� bir ki li se nin ya p�l d� �� ve
du var la r� n�n fresk ler le kap lan d� ��
gö rü lür. 

�s tan bul’un ilk yer le �im ala n�
ve ilk �s tan bul lu la ra ait kül tü rel ka -
l�n t� la r�n ele geç ti �i Tür ki ye’nin en
es ki yer le �im ala n� Yar�mburgaz
Ma�aras�, bu gün tah rip edil mi�, di -
na mit len mi� ve üze ri s� va lar la ka -
pa t�l m�� fresk ler ile bir lik te yok ol -
ma y� bek li yor.

1980’li y�l la ra ka dar k�s men
tah ri ba ta u� ra yan ma �a ra, bu ta rih -
ten son ra bü yük bir yok olu �a da
sah ne ol mu� tur. Ma �a ra n�n geç dö -
nem le ri ne ta rih le nen Hel le nis tik,
Ro ma ve Bi zans ka l�n t� la r�; �S K�
ta ra f�n dan in �a at ma ki ne le ri ile in -
�a at amaç l� tah rip edil mi� tir. 1968
y� l� na ka dar ma �a ra Ye �il çam’�n
film se ti ola rak kul la n� l�r. Al t� y�l -
l�k sü re de 6 fil min çe kil di �i bi li nen
ma �a ra da, Bi zans fresk le ri nin üze -
ri ka pa t� la rak yok edi lir. En bü yük
tah ri bat ise yu ka r� ma �a ra da çe ki -
len bir bi lim kur gu fil mi için ma �a -
ra n�n ta ba n�n da aç� lan 2 met re de -

rin li �in de ki ku yu da ger çek le �ir.
Ka z� lan hen de �e su dol du ru lur ve
son ra s�n da di na mit le pat la t� l�r. Ma -
�a ra n�n yok edi li �i bu nun la da s� -
n�r l� kal maz. Özel bir ku ru lu�, ma -
�a ra n�n için de man tar ye ti� tir me iz -
ni al m�� ve bu ra da in �a at yap m�� t�r.
Son ra s�n da bu man tar ye ti� ti ri ci li -
�i, �s tan bul Üni ver si te si Pre his tor -
ya Bö lü mü ho ca la r� n�n gi ri �i mi ile
dur du ru lur. 1986 y� l� na do� ru �S K�
bi na s� n�n in �a at� ta mam la n�n ca ma -
�a ra da ka çak ka z� lar ba� lar ve ma -
�a ra n�n içe ri si i� ma ki ne le ri ile dü -
zel ti le rek tes vi ye edi lir. Böy le ce �s -
tan bul’un ilk sa kin le ri olan Ho mo
Erec tus in san la r� n�n ka l�n t� la r� ve
son ra ki dö nem le re ait ka l�n t� lar bir
da ha ta mam la na ma ya cak ha le ge ti -
ri lir. Bu gün gi ril me si zor ol ma sa
da, ön ta ra f� ka fes ben ze ri ça� d� ��
ko ru ma ön lem le ri ile ka pa t� lan ma -
�a ra n�n gi ri �i ve et ra f� çöp ala n� ol -
mak tan kur tu la m� yor. 

Geç mi �i ni Ge le ce �in de Ba r�n -
d�r ma yan �e hir �S TAN BUL! Sa n� -
r�m bu cüm le, özel lik le de son 50
y� l�n �s tan bul’unu an lat mak için ol -
duk ça ye rin de bir ifa de. Bu haf ta,
Ak tü el Ar ke olo ji Der gi si’ne ya z� -
la r� ile renk ka tan de �er li iki bi lim
in sa n� Prof. Dr. Gü ven Ar se bük ve
Prof. Dr. Meh met Öz do �an’�n,
uzun y�l lar bo yun ca hem an la ��l -
ma s� na hem de ko run ma s� na bü yük
gay ret gös ter dik le ri �s tan bul’un en
es ki yer le �im ye ri olan Ya r�m bur -
gaz Ma �a ra s�’n� ko nu al d�k. Bir
son ra ki ya z� m�z da �s tan bul’un iki
es ki Ne oli tik yer le �i mi olan Fi kir -
te pe ve Pen dik an la ta ca ��z. 

�yi oku ma lar… 
Ak tü el Ar ke olo ji Der gi si

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 Parkı 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
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid 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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Gazete Kadıköy’de bu haftadan itibaren yeni bir yazı dizisine ba�lıyoruz. Son
dönemde özellikle Yenikapı’da ba�latılan kazılar sonucunda �stanbul’un ilk

yerle�imlerine olan ilgi bir hayli arttı. Her ne kadar hâlâ arkeolojik eserlere ve
çalı�malara gerekli deste�in verildi�ini söylemek do�ru olmasa da önceki

yıllara nazaran bu konuda emek sarf eden insanların yo�un çabalarına �ahit
oluyoruz. Bu konuda biz de bir kent gazetesi olarak �stanbul’dan ba�layarak
hem ya�adı�ımız kentin hikâyesini, ilk yerle�imlerini, ilk sanat ürünlerini hem

de ya�adı�ımız topraklarda kurulan di�er antik yerle�imleri anlatmak
amacıyla arkeoloji alanında ciddi bilgilendirici yayın faaliyeti yapan Aktüel
Arkeoloji Dergisi ile birlikte yaz ayları boyunca okuyaca�ınız bir yazı dizisi

hazırladık. Umarız zevkle okursunuz.

YARIMBURGAZ MAĞARASI

Güven Arsebük
ar�ivi
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�STANBUL Sabiha Gökçen Uluslararas�
Havaliman� (�SG), dünyan�n en büyük havac�l�k

haber ve analiz sitesi anna.aero  taraf�ndan,
kapasitesi 10 milyon ve üzerinde  olan

havalimanlar� aras�nda Avrupa’da yolcu trafi�ini
en fazla art�ran havaliman� (Fastest Growing

Airport) seçildi. 2009’da anna.aero taraf�ndan
kapasitesi 5-10 milyon aras�nda de�i�en
havalimanlar� aras�nda Avrupa’da yolcu

trafi�ini en fazla art�ran havaliman� seçilen
�SG, geçen y�l yolcu say�s�n� bir önceki 2009

y�l�na oranla yüzde 75’lik art�� oran�yla
kapatarak, 10 milyon ve üzerinde yolcu

kapasiteli havalimanlar�
aras�nda birinci oldu. Üst
üste 2 y�l ayn� ödüle lay�k

görülmenin ba�ar�lar�n�
tescillendirdi�ini belirten

�SG CEO’su Gökhan
Bu�day, “Havac�l�k

sektörünün nabz�n� tutan
anna.aero gibi bir otorite
taraf�ndan bu ödüle lay�k

görülmek son derece
mutluluk verici.

Ald���m�z bu ödüller 2011
y�l�nda da hedeflerimize

ula�mam�z için bizleri
motive ediyor” dedi.

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Sa hray�cedit mahallesinin sevilen
muhtar� �adan Ba tok’un ve fa t�
nedeniyle bo �a lan Sah ra y� ce dit

Ma hal le si Mut har l� �� n�, 12 Ha zi ran Pa -
zar gü nü ya p� lan se çim le  23 y�l l�k Sah -
ra y� ce dit’li Se val Öz kan ka zan d�.  

14 ada y�n ya r�� t� �� se çim de 6 bin
700 oy alan Se val Öz kan, bir ön ce ki
muh tar l�k se çi min de de aday ol du �u nu
ha t�r lat t�, “Ge çen se çim de bir genç le� -
me ve de �i �im ol ma s� için genç ve di -
na mik bir muh tar ada y� ara d�k. Ma hal -
le li den be nim aday ol mam için bir ta lep
gel di. ‘Ak tif bi ri sin, bir çok der nek te ve
sos yal pro je ler de yer al� yor sun sen
aday olur mu sun?’ de di ler. Ta lep do� -
rul tu sun da aday ol dum ve 9 bin 500 oy
al d�m. Fa kat, ge çen se çim de çok az bir
fark la kay bet tim” di ye ko nu� tu. �a dan
Ba tok’un ve fa t�n dan çok k� sa bir sü re
son ra ye ni den se çi me gi dil di �i ni ifa den
eden Se val Öz kan, “Bu ara da tek rar

‘ba na aday ol’ den di. Ma hal le li, ‘Ge çen
se çim de çok az fark la kay bet tin bu se -
çim de se ni aday ola rak gör mek is ti yo -
ruz’ de di. Bu nun üze ri ne tek rar aday
ol dum. Bu se fer bü yük bir fark la ka -
zan d�m. 14 ada y�n ya r�� t� �� se çim de 6
bin 700 oy al d�m. Yak la ��k 23 bin oy
kul la n�l m��” de di.

■ ‘GE L�N DE �� �� M�
B�R L�K TE YA RA TA LIM’

“Be nim slo ga n�m ge lin de �i �i mi
bir lik te ya ra ta l�m” di yen Se val Öz kan,
en bü yük is te �i nin ma hal le hal k� ve es -

naf ile bir lik te ma hal le mec li si olu� tur -
mak ol du �u nu söy le di, “Bu mec lis te
so kak tem sil ci le ri ola cak. So run la r�
tem si ci ler le gö rü �üp, çöz me ye ça l� �a -
ca ��z. Biz çö ze mi yor sak han gi ku rum -
la çö ze bi li riz onu ara� t� ra ca ��z. Her �e -
yi bir lik te ya pa ca ��z. Kla sik bir muh -
tar l�k is te mi yo rum. Sü rek li ha re ket ha -
lin de ola ca ��m. Te le fo num 24 sa at aç�k
ola cak. Ma hal le sa kin le ri is te dik le ri her
sa at te so run la r� için be ni ara ya bi lir ler”
di ye ko nu� tu. kü tüp ha ne ih ti ya c� m�z
var.”

12 Haziran Genel seçimlerinde Kad�köy yine
CHP dedi. Türkiye genelinde top lam
50.411.080 seç men 12 Ha zi ran’da san d�k

ba �� na git ti. 199.557 san d�k ta 43.905.739 oy kul -
la n�l d� an cak bun la r�n 42.969.408’i ge çer li sa y�l -
d�. Ge ri ka lan 936.331 adet oy ise ge çer siz sa y�l -
d�. 

12 Ha zi ran 2011 se çim le rin de oy kul la nan
va tan da� lar ye ni ba� ba ka n� n� seç ti. 3 se çim böl -
ge si ne ay r� lan �s tan bul’da; 1. Böl ge de yer alan
Ka d� köy’de oy kul lan ma i� lem le ri so run suz ger -
çek le� ti. �s tan bul’un üç böl ge sin de de ilk üç s� ra -
y� s� ra s�y la AKP, CHP ve MHP al d�. 

12 Haziran’da yap�lan genel seçimlerde
�stanbul 1. Böl ge de AKP yüz de 48.32, CHP yüz -

de 33.55, MHP yüz de 9.3 ora n�n da oy al d�. 
2. Böl ge de; AKP yüz de 51.03, CHP yüz de

29.36, MHP yüz de 9.19 ora n�n da oy al�r ken; 3.
Böl ge de AKP yüz de 49.19, CHP yüz de 30.58,
MHP yüz de 9.97 ora n�n da oy al d�. 

■ KA DI KÖY “Y� NE CHP” DE D�
1.Böl ge de Ka d� köy ve Ada lar’da CHP san -

d�k tan bi rin ci par ti ola rak ç�k t�. 
Ka d� köy lü san d�k ta CHP’ye yüz de 58.20 ora -

n�n da oy ver di. AKP yüz de 24.54, MHP ise yüz -
de 8.63 ora n�n da oy al d�. 

Ka d� köy’de ön ce ki ye rel ve ge nel se çim ler de
ol du �u gi bi CHP, yi ne bi rin ci par ti ol du. Bu
aç�dan Kad�köy, CHP’nin birinci parti ç�kt��� bir
ilçe oldu. 

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

317 - 23 HAZ�RAN 2011HABER

�stanbul 1. Bölgede yer alan ilçelerden olan Kadıköy’de, CHP önceki yerel ve
genel seçimlerde oldu�u gibi yine birinci parti oldu. CHP aldı�ı 58.20

oranında oyla Kadıköy’de birinci parti çıktı.

Sahrayıcedit Mahalle Muhtarlı�ına seçilen Seval Özkan,
geleneksel muhtarlık kalıbının dı�ına çıkaca�ını belirtti,

yapaca�ı projelerle Türkiye’ye örnek olaca�ını iddia etti. 

HAYDARPA�A
Folklor E�itim Merkezi

Gençlik ve Spor
Kulübü Derne�i

(HAYFEM), bu y�l
üçüncü kez

düzenleyece�i
Uluslararas� Folklor

Festivali’nde yurt içi ve
yurt d���ndan birçok

halk oyunlar� grubunu
�stanbul’da

a��rlayacak. Bulgaristan, Bosna Hersek,
Romanya ve Hayfem ekiplerinin kat�laca��
festival, 21 Haziran’da kortej yürüyü�ü ile

resmen ba�layacak. Haydarpa�a Gar�, Sirkeci
Gar� ve Selamiçe�me Özgürlük Park�’ndaki
gösteriler halka ücretsiz olarak sunulurken
Kad�köy Halk E�itim Merkezi’ndeki kapan��
gösterisi davetiyeli olacak. Davetiyeler için

www.hayfem.com adresinden istekte bulunmak
yeterli. Festival Yürütme Kurulu Ba�kan� Bedra

Ç���r, bir y�l boyunca emek veren Hayfemli
gönüllülerin deste�i ile gerçekle�ecek olan

festival için çal��malar�n devam etti�ini,
halkoyunlar� kültürlerinin payla��laca�� �ölene

herkesin davetli oldu�unu belirtiyor.

Haydarpa�a Folklor
E�itim Merkezi
Gençlik ve Spor
Kulübü Derne�i

(HAYFEM), 20-26
Haziran 2011 tarihleri
arasında yurt dı�ından

grupların katılımıyla
3. Hayfemfest

Uluslararası Folklor
Festivalini

düzenleyecek.

Hayfemfest’te halk
danslarının kardeşliği

Bir seçim daha geçtiBir seçim daha geçtiBir seçim daha geçtiBir seçim daha geçtiBir seçim daha geçtiBir seçim daha geçti

Sahray�cedit’e kad�n muhtar

Sabiha Gökçen’e bir ödül daha

0 532 522 13 28

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

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

�ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS
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KADIKÖY Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Korosu,
�efleri Itri �manl� yönetiminde Caddebostan Kültür

Merkezi Büyük Salon’da 30 May�s Pazartesi
ak�am� ba�ar�l� bir konser verdi. Konser, Ozan Tura
yönetimindeki Itri Müzik Okulu Orkestras� ile aç�ld�.

Daha sonra Ba�kan Handan Benice aç�l��
konu�mas�nda Belediye Ba�kan� Av. Selami

Öztürk’e, CKM Sanat Yönetmeni Yücel
Canyaran’a, ayr�ca tüm gönüllülere te�ekkür etti.
Konser gelirinin Kad�köy Belediyesi Kad�n Konuk

Evi’ne ba���layacaklar�n� söyleyen Benice, Kad�köy
Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Tülin Ergüner’i

Kad�n S���nma Evi hakk�nda bilgi vermesi için
sahneye davet etti. Verilen plaketin ard�ndan

konsere devam edildi. Konsere büyük ilgi gösteren
Kad�köylüler salonu tümüyle doldurdu. Konserin

ikinci bölümüne kat�lan Ba�kan Av. Selami Öztürk,
yap�lan ba���tan çok mutlu oldu�unu belirtti ve
Handan Benice, �ef Itri �manl� ile Tülay Tilki’ye

plaketlerini verdi.

BA�KAN BEN�CE’YE KAHVALTI
Erenköy Gönüllüleri’nin bir di�er etkinli�i de görev

süresi 1 Temmuz’da sona erecek olan Ba�kan
Handan Benice’ye verdikleri kahvalt�yd�. 21 May�s

Cumartesi günü Fenerbahçe True Blue’da
düzenlenen kahvalt�ya, büyük bir gönüllü grubu ve

e�itmenler kat�ld�. Gönüllüler, yo�un duygular�n�
göz ya�lar�yla ifade eden ba�kanlar�na bir kez daha

te�ekkür ettiler, deneyimleri ve enerjisiyle her
zaman yanlar�nda olmas�n� dilediler. 

HABER4 17 - 23 HAZ�RAN 2011

Erenköy
Gönüllüleri’nden

özel konser

KADIKÖY Belediyesi Suadiye Gönüllüleri ve Kad�köy
Halk E�itimi Merkezi i�birli�i ile geçti�imiz haftalarda

düzenlenen resim kursu y�l sonu sergisi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde Performans 1 kat�nda aç�ld�. 

Aç�l���n� Kad�köy Halk E�itimi Müdürü Nuri Ba� ve
Suadiye Gönüllüleri Ba�kan� Jülide Özden’in yapt���

sergi, sanatseverler taraf�ndan yo�un ilgi ile kar��land�.
Kad�köy Halk E�itimi Merkezi  e�itmeni Münevver Özkul

taraf�ndan çal��t�r�lan kursiyerler, ya�l�boya ve pastel
tekni�i ile yapt�klar� çal��malar�n� sergiledi. Sergi, bir

hafta aç�k kald�. 

BOSTANCI Gönüllüleri, kültürel etkinliklerini sürdürüyor.
Gönüllüler, geçti�imiz hafta hem sergi düzenlendiler,

hem de tiyatro oyunu sahnelediler. Kad�köy Belediyesi
Bostanc� Gönüllü Evi ve Bostanc� Halk E�itim Merkezi

i�birli�iyle resim grubunun Yar�y�l Resim Sergisi,
Greenpark Otel’de ö�retmenleri Nilüfer Varol

yönetiminde düzenlendi. Aç�l��a; Halk E�itim Müdürü
yetkilileri ile Kad�köy Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan

Kutman da kat�ld�. Bostanc� Gönüllü Evi Yönetim Kurulu,
aç�l��a kat�lan bütün misafirlerine te�ekkür etti.

T�YATRO OYUNU OYNADILAR
Bostanc� Gönüllü Evi Tiyatro Grubunun Yönetmeni

Hüseyin Çeliker’in yaz�p yönetti�i “Ya�as�n Ya��yoruz”
adl� oyun, Bostanc� Gönüllü Evi’nin tüm amatör

oyuncular�yla birlikte  Halis Kurtça ve Caddebostan
Kültür Merkezi’nde sergilendi. Oyunda rol olan

gönüllülere, Gönüllü Evi Ba�kan Vildan Efe te�ekkür etti.

Bostanc�’da
kültürel aç�dan
yo�un günler

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

�ef �l ter Bu rak Ka lay yö ne ti min de ki Vus lat
Türk Sa nat Mü zi �i Top lu lu �u, 26 Ma y�s
Per �em be  ak �a m� Mar ma ra Üni ver si te si

Üzüm cü Kül tür Mer ke zi’nde  ba �a r� l� bir kon ser
ver di. Kon ser iz le yi ci le rin bü yük be �e ni si ni ka -
zan d�.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da -
n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye si ve Kül tür
Sa nat So rum lu su Ne si be Mü se vi to� lu’nun reh -
ber li �in de mart ay�n da ku ru lup, Cad de bos tan
Gö nül lü Evi’nde ça l�� ma la r� na ba� la yan ko ro nun
bu ka dar k� sa sü re de böy le si ne ba �a r� l� bir per -
for mans or ta ya koy ma s� tak dir ka zan d�. 

Türk mu si ki si nin kla sik dö ne min den gü nü -
mü ze, seç kin eser le rin den ör nek le rin ses len di ril -
di �i ve genç sa nat ç� Berk Öz bek’in sun du �u

kon se rin ilk bö lü mün de Se gâh ve Hüz zam �ar k� -
lar yer al d�. Kür dî li hi caz kâr ve Ni ha vend eser ler -
den olu �an kon se rin ikin ci bö lü mü ise so lo a��r -
l�k l�y d�. Da vet li le rin bü yük be �e ni si ni ka za nan
bu co� ku lu ve renk li mü zik ak �a m�n da; Bi men
�en, Sa det tin Kay nak, Se la hat tin P� nar, Ne ve ser
Kök de�, Av ni An�l, Y�l d� r�m Gür ses gi bi mu si ki -

mi zin de �er li bes te kâr la r� n�n eser le ri ic ra edil di.
Top lam 23 ese rin ses len di ril di �i kon ser de �ef �l -
ter Bu rak Ka lay da, rast bir �ar k� dan son ra ba �a -
r�y la çal d� �� trom pet e� li �in de ba t� mü zi �in den
eser ler le iz le yi ci le ri co� tur du. Ba �a r� l� kon se rin
so nun da Cad de bos tan Gö nül lü le ri ad� na �ef �l ter
Bu rak Ka lay‘a çi çek ve ril di.

Vuslat Türk Sanat Müzi�i
Toplulu�u’nun verdi�i

konserde, klasik dönemden
günümüze musikimizin

seçkin eserleri seslendirildi.

A�a��da belirtilen Belediyemiz mülkü ta��nmaz 2886 say�l� Devlet �hale Kanunun 36. maddesi gere�ince
kapal� teklif usulü ile Kad�köy Belediyesi Encümenince  ihale edilecektir.

���N ADI ALANI �MAR DURUMU MUHAMMEN GEÇ�C� �HALE GÜNÜ DOSYA SATI� 
BEDEL TEM�NAT VE SAAT� BEDEL�

�haleye  girebilmek için isteklilerde �u  �artlar aranır:
�stekli �ahıs oldu�u takdirde:
a)-Kanuni �kametgah� (Onayl�)
b)-Nüfus sureti (Onayl�)
c)-Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Muhammen bedelin %3 kadar)
d)-Dosya bedeli tahsilat makbuzu
e)- Gerçek  ki�iler  ad�na vekaleten ihaleye giren ki�ilerden noter tasdikli vekalet
�stekli bir �irket oldu�u taktirde :
a)- �irketin ticaret siciline kay�tl� ve halen faaliyette oldu�una dair ihale ilan�n�n yay�n� tarihinden sonra al�nm�� bir belge.
b)- �irket sirkülerinin ve  �irket ad�na teklifte bulunacaklar�n bu �irketin vekili oldu�unu gösterir noter  tasdikli vekaletname.
c)-Yabanc� tab'an�n  on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kay�tl� bulunmas�.
d)- Yabanc� �irketin b,c f�kralar�nda yaz�l� �artlar�n her ikisinede haiz bulunmas� (Türkiyede �ubesi olmayan �irketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluklar�nca tasdik edilmi� olacakt�r.
e)- Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Muhammen bedelin %3 kadar)
f)- Dosya bedeli tahsilat makbuzu
g)-�steklilerin ortak giri�im olmas� halinde Noter tasdikli ortak giri�im beyannamesi ve ortaklarca imzal� ortakl�k sözle�mesi.

Bu satı�a ait ihale dosyaları ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukarıda belirtilen bedel kar�ılı�ı Kadıköy Belediyesi
Emlak ve �stimlak Müdürlü�ünden temin edilebilir. �steklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar Kadıköy Belediyesi Yazı i�leri Müdürlü�ü
Encümen �efli�ine vermeleri gerekir.

Ümraniye ilçesi
G22A03A1A
Pafta,3327 Ada,
2 parselin sat���

54.872,67m² 20.06.2010'tt'li
1/1000 ölçekli,
uygulama imar
plan�nda : Oto
terminal
alan�,E=1.50 (Net
parsel alan�
üzerinden). Blok
ebatlar� serbest
olup ayr�ca bir
TAKS de�eri
aranmayacakt�r.
*Plan Notlar�na
ili�kin detay ihale
dosyas�nda
mevcuttur.

87.796.272,00.-TL 2.633.888,16.-TL 21.06.2011
14:00

1.000,00.-TL

TA�INMAZ MAL SATILACAKTIR
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�INDAN

Suadiye
Gönüllüleri’nin

sergisi

Musikiseverler co�kulu
bir ak�am ya�ad�lar…

Musikiseverler co�kulu
bir ak�am ya�ad�lar…

Musikiseverler co�kulu
bir ak�am ya�ad�lar…

Musikiseverler co�kulu
bir ak�am ya�ad�lar…

Musikiseverler co�kulu
bir ak�am ya�ad�lar…

Musikiseverler co�kulu
bir ak�am ya�ad�lar…

Moda Gönüllüleri’nin
ACI KAYBI
KADIKÖY Belediyesi Moda Gönüllü

Evi’nin kurucu üyelerinden ve
komitelerde aktif görevler alan Halit
Bayındır, 5 Haziran Cumartesi günü

vefat etti. �stanbul Karaköy elektronik
piyasasının duayenlerinden,

Türkiye’de ilk cam sigorta imalatçısı,
Elektro Teknik �irketinin sahibi Halit

Bayındır, 80 ya�ına kadar aktif i� hayatına devam
etti. Moda Gönüllüleri Ba�kanı Hüseyin Ak�en, Halit

Bayındır’a rahmet, ailesine ve yakınlarına da
ba�sa�lı�ı diledi. 

OSMANA�A GÖNÜLLÜLER� YO�UN

‘Ruhsal Detoksla Mutluluk’
KADIKÖY Belediyesi Gönüllü E�itim ve Danı�ma

Merkezi’nin 29 Mayıs Pazar günü Kozyata�ı
Kültür Merkezi’nde düzenledi�i ruhsal detoksla

ufkunuzu açmak, alı�kanlıklarınızı ku�ku ve
kaygılarınızı a�mak, iyi-güzel- olumluya

yolculuk, içimizdeki �ifa gücü ile kendimizden
geçerek kendimize gelmek konulu konferansa

mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Proje
koordinatörü Leyla Çelikezen’in organize etti�i

“Ruhsal Detoksla Mutluluk” konferansını,
jinekolog Opr. Dr. Halil �brahim Erbıyık verdi. 

KADIKÖY Belediyesi Osmana�a
Gönüllüleri, yo�un günler geçiriyor. Sosyal-

kültürel etkinler ve sa�l�k seminerleri

organize edilen gönüllülerin ilk etkinli�i,
Osmana�a Gönüllü Evi’nde Prof. Dr. Metin

Ertürk taraf�ndan verilen “Bel A�r�s� ve

Romatizmal Rahats�zl�klar” konulu
toplant�yd�. Prof. Ertürk, kat�l�mc�lar� konu
hakk�nda bilgilendirdi, kendisine yöneltilen

sorular� cevapland�rd�. Gönüllülerin
yo�un ilgi gösterdi�i etkinlik sohbet
havas�nda geçti. Osmana�a Gönüllü

Evi’ndeki di�er sa�l�k semineri de
“Diyabetle Ya�am Paneli”ydi.

Gönüllülere, diyabet hastal���yla ilgili
bilgi verildi. Sosyal faaliyetlere de önem

veren Osmana�a Gönüllü Evi’nde
geçti�imiz hafta kuaförlük e�itimi alan

iki gönüllü taraf�ndan ücretsiz saç
kesimi ve fön çekimi hizmeti verildi.

Osmana�a Gönüllüleri, geçti�imiz hafta
ayr�ca renkli bir gezide biraraya
geldiler. 40 ki�ilik bir grup olarak

Safranbolu–Amasra gezisi yapt�lar.
Gönüllüler geziden ne�eyle ve moral
toplayarak güzel an�larla döndüler.
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Ka d� köy Be le di ye si ile Çev re ve Kül tür De -
�er le ri ni Ko ru ma ve Ta n�t ma Vak f� (ÇE -
KÜL) ta ra f�n dan yü rü tü len “Yel de �ir me ni

Can lan d�r ma Pro je si”, �s ke le So kak’ta tüm gün sü -
re cek bir �en lik le taç la n� yor. Mars hall Bo ya, ge çen
y�l Ka d� köy Ay r� l�k Çe� me So ka ��’nda ba� lat t� ��
Renk Ha re ke ti’ni �im di �s ke le So kak’a ta �� yor. 

Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan “Ra sim pa �a
Ye ni le ni yor, Ma hal le miz Can la n� yor” slo ga -
n�y la dü zen le nen so kak �en li �i nin 29 Ma y�s’ta
ya p�l ma s� plan lan m�� t�. An cak ha va n�n ya� -
mur lu ol ma s� ne de niy le �en lik 19 Ha zi ran Pa -
zar gü nü ne er te len di. Et kin lik te, ta ri hi do ku su,

ken di ne öz gü ma hal le kim li �i nin ko run ma s� ve
ya �a t�l ma s� ama c�y la ba� la t� lan “Can lan d�r ma
Pro je si” kap sa m�n da Yel de �ir me ni’nde ki ev ler
bir �en lik at mos fe rin de renk len di ri le cek. �en li -
�e, Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� s�
Mus ta fa De mir can, Ak zo No bel Mars hall Bo ya
Ge nel Mü dü rü Dick Ve lings, ÇE KÜL Vak f�
Ba� ka n� Prof. Dr. Me tin Sö zen, Mars hall ça l� -
�an la r� ve Ka d� köy Be le di ye si tem sil ci le ri ile
so kak sa kin le ri ve gö nül lü ler ka t� la cak. Kentin
ilk apart man la r� n�n ya p�l d� �� yer olan bu böl ge,
es ki can l� l� �� na ye ni renk le ri ile ka vu� tu ru la -
cak. Di re nen M� z� ka c� lar da bir kon ser ve re cek.

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

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

Bu yel de �ir men le ri, or du nun, sa ra y�n ve
hal k�n un ih ti ya c� n� kar �� la mak için kul la n� l� -
yor du. Yel de �ir men le ri bu gün �b ra hi ma �a, Ra -
sim pa �a Ca mi si, Ka ra kol ve Os man ga zi �l ko -
ku lu’nun bu lun du �u yer ler de fa ali yet gös te ri -
yor du. Sem te ad� n� ve ren 4 yelde �ir me nin den
bu gün hiç bi ri nin izi ne rast lan m� yor. 

Yel de �ir me ni Ma hal le si’nde so kak lar,
1789–1807 y�l la r� ara s�n da Pa di �ah II I. Se lim
za ma n�n da olu� ma ya ba� la d�. 1845 y� l�n da ar t�k
düz gün so kak la r�n olu� tu �u bu semt te Ka d� -
köy'ün ilk pos ta ne si hiz met ve ri yor du. 

Yel de �ir me ni’nde 1800’lü y�l la r�n ikin ci
ya r� s�n da yer le �im h�z lan d�, özel lik le 1872 y� -
l�n da Kuz gun cuk Da� ha ma m�’nda ki yan g�n dan
son ra semt te apart man la� ma ba� la d�. Ay r�n t� l�
bil gi için: http://www.yel de gir me ni.ka di -
koy.bel.tr/

■ RA S�M PA �A SO KAK
�EN L� �� PROG RA MI

14.00 - 14.30 Aç� l�� ve Ko nu� ma lar
14.30 - 15.00 Cep he Bo ya ma Et kin li �i
15.00 - 15.15 ARA / DJ
15.15 - 15.45 Fla men ko Dans Gös te ri si
15.45 - 16.00 ARA / DJ
16.00 - 16.30 Ra sim pa �a TSM Gö nül lü Ko ro su
16.30 - 16.45 ARA /DJ
16.45 - 17.45 Di re nen M� z� ka c� lar

● Gökçe UYGUN

ABD D� �i� le ri Ba kan l� �� spon sor lu �un da
dü zen le nen “Kül tür le ra ra s� �le ti �im
Prog ra m�” (NSLI For Yo uth) kap sa m�n -

da, üs tün aka de mik ba �a r� la ra sa hip 20 Ame ri ka -
l� li se ö� ren ci si, Türk çe ö� ren mek, Türk kül tü rü -
nü ta n� mak, �n gi liz ce ö� ret mek ve sos yal so rum -
lu luk pro je le rin de yer al mak için Tür ki ye'ye ge -
le cek. Ö� ren ci ler, 1 Tem muz-15 A�us tos ta rih -

le ri ara s�n da Ka d� köy'de ka la cak. Kâr ama c� güt -
me yen bir ulus la ra ra s� ö� ren ci de �i �im prog ra m�
olan ISE World’ün or ga ni ze et ti �i Tür ki ye prog -
ra m� na Ka d� köy Be le di ye si des tek ve ri yor.
Prog ram kap sa m�n da ö� ren ci ler, Ka d� köy'de
hem Türk çe ö� re ne cek, hem �n gi liz ce ö� re te cek.
So kak te miz li �in den hay van ba k� m� na dek pek
çok fark l� alan da de ne yim ka za na cak olan Ame -
ri ka l� ö� ren ci ler, Ka d� köy'ün ta ri hi ve tu ris tik
yer le ri ne de zi ya ret ler ya pa cak lar. 

■ GÖ NÜL LÜ A� LE LER ARA NI YOR
Prog ram kap sa m�n da Ka d� köy'de ka la -

cak ö� ren ci le re ev le ri ni aça cak gö nül lü ai le -
ler ge re ki yor. Bu prog ram kap sa m�n da Ame -
ri ka l� ö� ren ci le ri ko nuk ede cek Tür ki ye'de ki
ai le ler den her han gi bir fi nan sal des tek ve ya
kat k� ta lep edil mi yor. Gö nül lü Ai le ola bil -
mek için ö� ren ci nin ko nuk edi le ce �i evin fi -
zi ki aç� dan ve ula ��m aç� s�n dan uy gun ol ma -

s�, gö nül lü ai le bi rey le ri nin geç mi� le rin de
ö� ren ci yi ko nuk et me le ri ne en gel ya sal bir
du rum ol ma ma s� ve gö nül lü ai le le rin Türk
kül tü rü nü ve mi sa fir per ver li �i ni yan s� ta bi le -
cek uy gun luk ta ol ma s� ge re ki yor. 

Gö nül lü Ai le le rin yü küm lü lük le ri de
�öy le;  

● Gö nül lü ai le, yurt d� ��n dan ge len ve
ev le ri ne ka bul et tik le ri ö� ren ci ile kal d� �� sü -
re bo yun ca ya k� ndan il gi le nen ai le dir.

● Ö� ren ci ile ken di kül tü rü nü pay la ��r, ö� -
ren ci nin kül tü rü nü ö� ren me ye ça l� ��r.

● Ö� ren ci yan la r�n da bu lun du �u sü re
bo yun ca her tür lü ih ti yaç ve so run la r�y la gö -
nül lü ola rak il gi le nir.

■ NSLI FOR YO UTH
HAK KIN DA

Ame ri ka l� li se ö� ren ci le ri için ta sar lan -
m�� bir kül tür le ra ra s� de �i �im prog ra m� olan
NSLI For Yo uth, bir yaz, sö mes tre ve ya aka -
de mik y�l bo yun ca ö� ren ci le rin ye ni bir di li
ve kül tü rü do� ru dan di lin ko nu �ul du �u ül ke -
de ya �a ya rak ö� ren me si ni amaç l� yor.  

“NSLI-Y” prog ra m� na ka bul edi len ö� -
ren ci ler üs tün aka de mik ba �a r� la ra sa hip ve
ge le ce �in li der le ri ola rak gö rü lü yor. 

NSLI-Y’a ka t� lan ö� ren ci le rin avan taj la -
r� �öy le s� ra la na bi lir;

● Glo bal in san lar ve kül tür ler e� li �in de
ö� ren me ve ça l�� ma y� için de ba r�n d� ran bir
ha ya ta bas lan g�ç,

● Fark l� dil ler ve kül tür ler ö� ren me, sos -
yal so rum lu luk pro je le rin de yer al ma,

● Mi sa fir ül ke niz de ki ar ka da�, ai le ve
top lu luk lar la ki �i sel ve tek no lo jik yol lar la et -
ki le �im için de ol ma,

● Her  �e yin bir bi ri ne ba� l� ol du �u bir
dün ya da so rum lu luk la ra da ir da ha de rin bir
an la y�� ka zan ma,

● Dil ö� ren mek te de vam l� l� �� n� ve kül -
tür le ra ra s� pay la �� m�n far k�n da l� �� n� ül ke le re
ge ri dö nü� te sür dür me ve

● Top lum lar da ulus la ra ra s� dil, kül tür ve
ile ti �i min öne mi ni vur gu la mak.

■ ULUS LA RA RA SI
MED YA NIN �L G� S�

“NSLI For Yo uth” Tür ki ye or ga ni zas yo -

nu, ge rek Türk kül tü rel mi ra s� n�n, ge rek se
Tür ki ye'de ki  e�i tim im kan la r� n�n yurt  d� ��n -
da ta n� t� m� aç� s�n dan bü yük önem ta �� yor.
Özel ola rak se çil mi� ve ge le ce �in li der le ri
ola rak gö rü len Ame ri ka l� ö� ren ci le rin Türk -
çe ö� ren mek ve Türk Kül tü rü nü ta n� mak is -
te me le ri ulus la ra ra s� med ya n�n da ol duk ça il -
gi si ni çe ki yor. Prog ram hak k�n da de tay l� bil -
gi al mak için www.ise world.org ad re si ni zi -
ya ret ede bi lir, 0212 343 20 58 nu ma ra l� te le -
fo nu ara ya bi lir si niz.
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■ Kaybolu�
■ Selma Özkurt
■ Sone Yayınları

Sevinci dudaklar�nda, aç�k sar�
bukleleri omuzlar�nda, ince uzun
erken geli�mi�, erik rengi gözleri,
bütün umutlar�n� küçücük yüre�ine
s��d�rd�. Kimi sevgiyi çocukluk
heveslerine kar��t�rd�. Çabuk
büyüdü küçük anne oldu.
Palazland� girdi siyasetin içine
yorgun sürgünler ya�ad�.
Susturulmak istendi. O hiçbir
zaman susmad�.

Bu kitapta 12 Mart ve 12 Eylülü
yakinen ya�ayacakt�r. Selma
Bozkurt birinci kitab� Kâbus’ta töre
cinayetlerini ne kadar ac�tan,
kanatan, geren bir üslupta
anlatm��sa “Kaybolu�” bütün
ac�tmas�na ra�men güçsüz ve
yorgun bir dille kaleme ald�. Nuray
ve Serap kaderine boyun e�mi�,
sonuçlar�na katlanm��t�r. �ki gerçek
arkada� olarak birbirlerine sahip
ç�km��lard�r. Y�llar sonra ulusça
ya�ad���m�z darbeler nedeniyle
e�leri tutuklanm��, sürgünleri
ya�am��, parçalanm��, kad�nlardan

biri olan, ���kta kalan bir yarasa gibi
kendi duvardan duvara çarpan bir
annenin mücadelesini okurken üslup
sizi rehavetinizden kopar�p
sarsacak. Ac�lar hep tek ba��na
ya�anacak. Selma Özkurt son
derece mütevaz�, natür
görüntüsünün içine s��d�ramayaca��
dünyalar� hapsetmi�. Bunlar s�rayla
kitap olup ç�kacaklar. Küçücük
pamuk yuma�� gibi ellerle kocaman

adam�n elleri topal can ku�un
kafesinde birle�tiler. Sonrada
mahcup gözleri! Küçük k�z
sessizli�ini bozdu. “Baba bu ku�un
ad� ne olsun?” dedi. Adam�n içini en
s�cak yanarda�lar kaplad�. Çocu�u
bunca y�ll�k evlat hasretiyle ba�r�na
basa...ma…d�.

Bu kitab� okuyan anneler hele,
hele ba�r� yan�k anlar�n hepsi birer
Selam Özkurt olacaklar.
■ Nursel Evrensel Yıldız
■ �am’da Bir Mardinli
■ Numan Aydıno�lu
■ Oda Yayınları

“Anam�z, avrad�m�z, yârimiz ve
sanki hiç ya�amam�� gibi ölen ve
sofam�zdaki yeri öküzden sonra
gelen…” diye anlat�r Nâz�m
kad�nlar�m�z�.

Haks�zl��a kar�� bir
ba�kald�r�… Güçsüzlük ve
çaresizlik… Sonunda da;
kaç��… Mustafa’n�n gidi�i,
Makbule’nin z�rra olu�u,
Sekio�lu ailesinde pe� pe�e
felaketler…

Makbule henüz on üçünde,
üçüncü e� olarak k�rk ya��ndaki
a�an�n o�luna verilirken bedel
birkaç koyun… Bir “can” kurban
verip, yerine onlarca kurban
almak… Böylesi çarp�k
al��veri�…

Seneler sonra dostluk çiçe�i
olmak üzere kalbe gömülüp tek
ba��na ya�anan bir sevda.
Bedeni isyan ederken ruhu ba�
kald�r�p ac�s�n� sessice kendi

içinde ya�ayan ve çocuklar�n�
ba�r�na bile basamayan bir ana ile,
çözümü okumakta arayan ve
ba�ar�lar�na bile yeterince
sevinemeyen bir karde�: Abuzer.

Ve nihayetinde de Mardin’i terk
edi�…�çlerinde ise yeni
umutlar…Umutlar; ac�mas�z
ya�am�n ho� tesadüflerini, acaba
ard�ndan getirebilecek mi?

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

KAYIP 
11.06.2011 tarihinde foto�rafl�, indirimli �ETT otobüs seyahat

kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür.  Neriman ONAY

Ö�renci pasomu kaybettim. Hükümsüzdür.
�lker Ça�rı GÜVEN

KADIKÖY Belediyesi’ne ba�l� �a�k�nbakkal E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi’nde, 2011 yaz döneminde
aç�lacak ücretsiz �ngilizce ve Resim kurs kay�tlar�

ba�lad�. Kay�t için, nüfus cüzdan� fotokopisi, ikametgâh
ve 1 adet vesikal�k foto�raf gerekiyor. Kad�köy

Belediyesi ve Kad�köy Halk E�itim Merkezi i�birli�i ile
aç�lacak ücretsiz kurslar konusunda detayl� bilgi için
�a�k�nbakkal E�itim ve Sosyal Destek Merkezi’nin

(0216) 368 60 89 numaral� telefonunu arayabilirsiniz.
�leti�im: �a�k�nbakkal E�itim ve Sosyal Destek

Merkezi Kaz�m Özalp Sokak Salihbey Apt. No: 16
�a�k�nbakkal/Suadiye Tel: 0216 368 60 89

Kadıköy Belediyesi ile ÇEKÜL i�birli�inde yürütülen ‘Yelde�irmeni
Canlandırma Projesi’ kapsamında, Marshall Boya’nın deste�iyle 29 Mayıs’ta

�skele Sokak’ta yapılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle
ertelenen sokak �enli�i 19 Haziran Pazar günü gerçekle�ecek.

İskele Sokak’ta rengârenk şenlik!

● Kadir �NCESU

Tür ki ye �� Ban ka s�, 2007–2008 ö� re tim y� l� -
n�n so nun da ba� lat t� �� “Kar ne ni Gös ter, Ki -
ta b� n� Al” kam pan ya s� n� dör dün cü kez ger -

çek le� ti ri yor. Bu y�l do �u mu nun 100. y� l� kut la -
nan R� fat Il gaz'�n “Ha li me Kap tan” ile ço cuk lar da
do �a sev gi si ve çev re bi lin ci ni ge li� tir mek ama -
c�y la Al kan �nal ta ra f�n dan ya z� lan, Zey nep Öza -
ta lay ta ra f�n dan re sim le nen “Kü çük Ma vi Ge ze -
gen” ki tap la r� ar ma �an edi le cek. Kam pan yay la
dört y�l da be� mil yon ki tap da ço cuk lar la bu lu� tu -
rul mu� ola cak. 2010-2011 ö� re tim y� l� n�n so na er -
di �i 17 Ha zi ran’dan iti ba ren Tür ki ye ve
KKTC’de ki her han gi bir �� Ban ka s� �u be si ne kar -
ne si ni gö tü ren tüm il kö� re tim ö� ren ci le ri ki tap la -
r� n� ala bi le cek. �ki mil yon ki ta b�n �u be le re da �� t� -
m� da ta mam lan d�.

Kam pan ya kap sa m�n da dü zen le nen top -
lan t� ya T. �� Ban ka s� Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka -
n� Er sin Özin ce, T. �� Ban ka s� Ge nel Mü dü rü
Ad nan Ba li, Do �an H�z lan ve Ay d�n Il gaz ka -
t�l d�. �lk ola rak söz alan Er sin Özin ce,  ül ke -
miz de ya �a yan her ço cu �un ni te lik li ki tap lar la
bu lu� ma ya hak k� ol du �u nu be lir te rek, “Kam -
pan ya m�z la ço cuk la r�n sa� l�k l� ge li �i mi ne kat -

k� da bu lun ma y� ve oku ma al�� kan l� �� n�n er ken
ya� lar da ka za n�l ma s� n� sa� la ma y� amaç l� yo -
ruz. Ki ta ba ula� mak ta güç lük çe ken ço cuk la r� -
m� z� da bir bi rin den de �er li eser ler le bu lu� tur -
ma n�n mut lu lu �u nu ya �� yo ruz' de di. 

■ “K� TA BIN ET K� S� S� L�N MEZ”
Toplant�da konu�an gazeteci Do �an H�z -

lan ise, ki tap da ��t ma n�n da bir so rum lu lu �u
ol du �u nu, ba z� ço cuk la r�n ders ki tap la r� d� ��n -
da bir ki tap la ilk bu lu� ma la r� ola ca �� n� ha t�r la -
ta rak ba� la d� ko nu� ma s� na… “�lk bu lu� ma
çok önem li. Ki tap la bu lu �an ço cuk için o ki ta -
b�n et ki si, ya �a m�n da ki iz dü �ü mü çok önem li -
dir, si li ne mez. Ço cuk; dün ya y�, ya za r�n kah ra -
ma n� n� ta n�r. E�er bi raz da ye te nek liy se yaz -
ma ya bi le özen di rir. R� fat Il gaz’�n ki ta b� bu
aç� dan da önem li dir.” di ye ko nu� tu. Do�an
H�z lan, “Kü çük Ma vi Ge ze gen” ad l� ki ta b�n
da kü çük ya� tan iti ba ren çev re bi lin ci nin edi -
nil me si için çok önem li bir ça l�� ma ol du �u nu
be lirt ti.

■ RI FAT IL GAZ BA HA RI
Top lan t� da son ola rak Ay d�n Il gaz söz al -

d�. Il gaz, ba ba s� n�n “Dört Mev sim” ad l� �ii riy -
le ba� la d� ve de vam et ti: “Ba ba ma sor mu� tum.
‘80 ya ��n da s�n �im di. Ço cuk lu �un 1. Dün ya
sa va �� na rast la d�. Genç li �in de 2. Dün ya Sa va -
�� y�l la r� na… Son ra ki y�l lar da da iz len din, yar -
g� lan d�n, ö� ret men lik ten uzak la� t� r�l d�n, ha -
pis ler de yat t�n… Ya ba har nere de?’ de di �im -
de ba na �un la r� söy le mi� ti: ‘Ba z� dö nem ler,
mev sim ler �a �a bi lir. Geç de ol sa o ba har ge le -
cek...’ �na n� yo rum ki o ba har gel di. R� fat Il gaz
ba ha r�. Son y�l lar da ba bam için ya p� lan la r� dü -
�ü nü yo rum da… Hak s�z m� y�m?” Il gaz ko -
nu� ma s� n�  “Bir za man lar yaz d� �� �i ir ki ta b�
ne de niy le ço cuk la r� okut mak tan al� ko nan R� -
fat Il gaz’�n ki ta b� n�n ço cuk la ra da �� t�l ma s� ai -
le mi zi mut lu edi yor. Ar t�k, yüz y� l� n� dör de bö -
len R� fat Il gaz için ba har gel mi� tir” söz le riy le
bi tir di. Il gaz ko nu� ma c� la ra Ci de’nin sim ge le -
rin den olan sa r� yaz ma ar ma �an et ti.

Üstün ba�arılı Amerikalı lise ö�rencileri ,Türkçe ö�renmek ve �ngilizce ö�retmek
amacıyla Kadıköy'e gelecek. Kadıköy Belediyesi tarafından a�ırlanacak olan

ö�rencilerden birini siz de evinizde misafir edebilirsiniz...

Amerikalı arkadaşını seç!Amerikalı arkadaşını seç!Amerikalı arkadaşını seç!Amerikalı arkadaşını seç!Amerikalı arkadaşını seç!Amerikalı arkadaşını seç!

Şaşkınbakkal’da
yaz kursları başlıyor!

1 mil yon KAR NE YE
2 mil yon Kİ TAP
Türkiye �� Bankası’nın dört yıl

önce ba�lattı�ı ‘Karneni
Göster, Kitabını Al’

kampanyası bu yıl da devam
ediyor. Karnesini gösteren bir
milyon ö�renciye iki milyon

kitap arma�an edilecek.
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy’de özel lik le Yel de �ir me ni ve
Mo da’da atöl ye le ri bu lu nan çe �it li di -
sip lin ler de ki sa nat ç� lar, ‘ile ti �im için -

de ki sa nat’�n gü cü ne olan inanç la bi ra ra ya
gel di. Ad� n� Ana do lu Ya ka s�’n�n alan ko du
216’dan alan grup, bir lik te pro je yap t�k la r� ve
ko lek tif üre tim de bu lun duk la r� bu olu �u mu
“dü �ün ce ve üre tim ala n�” ola rak ta n�m l� yor. 

Ka t� l�m c� bir ya p� ya sa hip olan 216,
sa nat ç� ba ��m s�z l� �� n� önem se yen, pro je
te mel li bir olu �um; sa nat ç� lar dü �ün ce le ri -
ni, üre tim le ri ni ve pro je le ri ni bu alan da
pay la �� yor ve uy gu lu yor lar. Olu �u mun
ken di ne ait fi zik sel bir me kâ n� yok an cak
sa nat ç� lar; atöl ye ler de bu lu �up fi kir le ri ni
pay la �� yor ve bi rey sel ya da top lum sal bir
me se ley le il gi li pro je le re im za at� yor. 

Grup 216, �im di ye ka dar 6 pro je ger -
çek le� tir di; Bel lek Def te ri: Gaz ha ne, Bel -
lek Def te ri: Mo da, �let ken Mad de: So kak,
Sis tem Ar� za s� 001, Sis tem Ar� za s� 002,
Ma nik Atak ve son ola rak Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
de vam eden Ego ba lon.

Grup 216; Er dem Ka ra vit, Bey za
Boy nu de lik, Nur Gü rel, Zey nep Ak gün,
Sa yat U�ak l� gil, Ya se min Er din, Ali Y�l -
maz, Er sin Ta vuk çu, Se çil Erel, Ay ça Tel -
ge ren, Zey nep Cin ve Sev gi Ya nar’dan
olu �u yor �im di lik. Gru ba gi ren ler ve ç� -
kan lar ola bil di �i gi bi, sa de ce pro je ba z�n -
da da hil olan sa nat ç� lar da ola bi li yor. 19
Ha zi ran’a ka dar CKM’de de vam ede cek
olan Ego ba lon ser gi si ni f�r sat bi lip grup

üye le rin den Sev gi Ya nar ve Zey nep Cin
ile Yel de �ir me ni’nde ki atöl ye le rin de bi ra -
ra ya gel dik. 

■ 216 na s�l ku rul du? Ne den ko lek tif
bir üre tim yap ma ya ih ti yaç duy du nuz?

Sev gi Ya nar: 216, 12 ki �i den olu �u -
yor. Ay ça ile da ha ön ce kar �� ya ka da ka la -
ba l�k bir sa nat ç� gru buy la bir lik te pro je ler
üret me pla n� m�z var d�. O gru bun için de
yer al d�k ama pro je le ri mi zi ger çek le� ti re -
me dik. Da ha son ra “He pi miz Ka d� köy’de
üre ti yo ruz. Ne den Ka d� köy’de bu i�i yap -
m� yo ruz?” de dik ve Ka d� köy lü ar ka da� la -
r� m�z la ko nu� tuk. Za ten he pi miz bir bi ri -
mi zi ta n� yor duk, atöl ye le ri mi ze gi dip ge li -

yor duk. Ama grup kur ma y� dü �ün me mi� -
tik. 2009 ba ha r�n da birara ya gel dik ve
216’y� kur duk.

Zey nep Cin: Ki �i sel üre tim le rin d� -
��n da, be ra ber pro je baz l� üre tim içi ne gir -
mek için böy le bir �e ye ih ti yaç duy duk.
Gru ba gi ren ler ve ç� kan lar ol du. Bu na aç� -
��z za ten. Pro je ler için ba� ka sa nat ç� la r�
da vet et tik. Biz 216 ola rak ba� ka pro je ler
için de de yer al d�k. Ha ya let / Cas per ser gi -
sin de ol du �u gi bi…

■ Dü �ün ce ve üre tim ala n� der ken
ne yi kas te di yor su nuz? Bu ta n�m la ma dan
ne an la ma l� y�z?

Sev gi Ya nar: 216 bi li yor su nuz Ana -

do lu Ya ka s�’n�n ko du. Dü �ün ce ve üre tim
ala n� ol ma s� n�n se be bi ise �öy le; her ke sin
ka fa s�n da bir çok pro je olu yor. Bi rey sel
üre tim le ri mi zin ya n�n da d� �a r� dan pro je ve
dü �ün ce le re de aç�k ol du �u muz için bu ta -
n�m la ma do� ru di ye dü �ü nü yo ruz.

Zey nep Cin: Ay r� ca bir ko lek tif üre -
tim ala n� ya rat ma dü �ün ce sin den yo la ç�k -
t�k. Bir pro je den yo la ç� k�p be ra ber bir
�ey ler üret mek nok ta s�n dan ha re ket edi yo -
ruz.

■ �im di ye ka dar na s�l pro je ler üret -
ti niz?

Sev gi Ya nar: �lk pro je miz Gaz ha ne
Bel lek Def te ri pro je miz di. Ha san pa �a Gö -
nül lü le ri’yle ta n�� t�k ve on la r�n bir et kin li -
�i ne ka t�l d�k. Bu et kin lik te in san lar yok tu.
Biz de Ha san pa �a’ya çok ya k�n Yel de �ir -
men li ler ola rak ora da bir �ey ler üre te bi li -
riz di ye dü �ün dük. Ko lek tif ola rak bir üre -
tim için de ol mak is ti yor duk. Bü yük bir
def ter yap t�k; Ha san pa �a’y�, ora da ki prob -
lem le ri an la tan bir def ter di. 20’nin üze rin -
de sa nat ç� n�n ka t�l d� �� bir pro jey di. Çok
bü yük bo yut lar da, her ke sin do ku nup aça -
bi le ce �i bir def ter di. Son ra Mo da Bel lek
Def te ri’ni yap t�k. Çün kü ba z� ar ka da� la r� -
m� z�n atöl ye le ri Mo da’day d�. Hat ta bu
pro je yi çe �it len dir sek; Yel de �ir me ni Pro -
je si de yap sak di ye dü �ün dük ama ol ma d�.
e-bel lek pro je si ni ha ya ta ge çir dik. Sa nat ç�
ar ka da� la r� m�z re sim le ri ni ta ra t�p in ter net
üze rin den pay la� t� lar. Da ha son ra Sis tem
Ar� za s� 1 ve 2 pro je le riy le Ma nik Atak
pro je le ri ni üret tik.

■ Bi raz son pro je niz Ego ba lon’dan
bah se der mi si niz? Caddebostan Kültür
Merkezi’de ser gi len me ye de vam edi yor,
na s�l bir ser gi bu?

Sev gi Ya nar: Biz 216 ola rak haf ta da
bir, 15 gün de bir bi ra ra ya ge li yo ruz. Bi -
rey sel ola rak yap t�k la r� m� z�, üre tim le ri mi -
zi an la t� yo ruz, bun la r� bir bi ri miz le tar t� �� -
yo ruz. Ya da top lum sal bir olay ol du �un -
da bu nun la il gi li bir �ey ler üret mek is te -
yen ler olu yor.

Zey nep Cin: Bel li ko nu la r� ken di mi -
ze dert et ti �i miz nok ta da bun la r� gün de me
ge ti rip ko nu �u yo ruz. Bir pro je fik riy le ge -
len de olu yor, ko nu �ur ken bir pro je ç�k t� ��
da olu yor.

Sev gi Ya nar: Ego ba lon ser gi si de
böy le ç�k t�. Bi raz Sis tem Ar� za s� pro je siy -
le de ba� lan t� l�.

Zey nep Cin: Bu sis te min ya rat t� �� bir
ego ba lon du ru mu var; �i �i ril mi� ego lar…
Bü tün ile ti �im araç la r� n�n sos yal med ya y�
kul la na rak ya rat t�k la r� ego ba lon du ru mun -
dan yo la ç� ka rak bu pro je ye var d�k. Ego
önem li bir �ey. Sa nat ve sa nat ç� için de
önem li ama bu �i �i ril me ha li ne, bü tün bu
ma ni pü las yon la ra do kun mak is te dik.

■ Ego ba lon sa de ce re sim ler den olu -
�an bir ser gi de �il. Gün cel sa na t�n bir çok
da l� n� da gö re bi li yo ruz…

Zey nep Cin: Evet, çok fark l� i� ler var.
Er sin’in hey kel le ri, Zey nep’in ses ens ta -
las yon la r� da var. 

■ Bun dan son ra han gi pro je ler var
önü nüz de?

Sev gi Ya nar: Hay dar pa �a Ga r� ile il -
gi li bir pro je üret mek is te dik. Bu nun ya -
n�n da sem poz yum yap ma dü �ün ce miz
var d� - ki bun lar ulus la ra ra s� pro je ler di.
An cak mad di ola nak s�z l�k lar ve ye te rin ce
des tek len me di �i miz için bun la r� ha ya ta
ge çir me miz �im di lik müm kün gö zük mü -
yor.

ür ki ye’nin mü zik ve sah ne sa nat la r� dün ya s� n�n sa nat -
ç� ve me rak l� la r� Av ru pa’n�n mü kem mel ope ra bi na la -
r�n dan bi ri nin, Bur sa’da ki var l� ��n dan ha ber siz ler. Hat -
ta, ül ke de ki bü tün sa nat ve ede bi yat olay la r� n�n ‘gay -

ri res mi kül tür sek re te ri’ Do �an H�z lan bi le bu i�i at la d�. El bet
o at la y�n ca Zey nep Oral’�n, Evin �l ya so� lu’nun ha ber dar ol -
ma y� �� n� ba ��� la mak ge rek.

Bur sa’da ade ta bir ‘mu ci ze’ mey da na ge ti ril di. Tür ki ye
sa na yi le� me si nin ön cü le rin den ün lü ‘Me ri nos Men su cat Fab -
ri ka la r�’ ve üç yüz dö nüm ara zi si, fab ri ka özel le� ti ri lip ka pa -
n�n ca, Bur sa Bü yük �e hir Be le di ye si’ne dev re dil di. ‘Kül tür ve
Ta bi at Var l�k la r� Ku ru lu’, ‘An�t sal ve ta rih sel kül tür var l� ��’ de -
�e ri ka za nan bu son de re ce de il ginç ya p� lar top lu lu �u ve ara -
zi nin yal n�z ca sa nat ve kül tür hiz met le ri için kul la n� m� na ka rar
ver di. Es ki fab ri ka ya p� la r�, ener ji mer ke zi, sa na yi mü ze le ri ve
çe �it li kül tü rel et kin lik le re ola nak ta n� ya cak �e kil de res to re
edil di. Fa kat i�in as�l bü yü le yi ci ta ra f�, bun la r�n he men bi ti �i -
�in de gör kem li bir ope ra bi na s�y la, ��k bir kon ser ve kon fe -
rans sa lo nu nun k� sa sü re de in �a edil me si ol du.

Ope ra bi na s�, �u an da Tür ki ye’de ki tek tam do na n�m l�
ope ra d�r. Dün ya da ki en üst ope ra ya p� la r� ka te go ri sin de ye ri -
ni al m�� t�r. Se yir ci ka pa si te si nin 1650 ol du �u nu söy le mek öl -
çe �i ni an lat ma ya yet mez. Fu aye le rin ge ni� li �i, fe rah rek re as -
yon alan la r� n�n ver di �i me kân zen gin li �i bir ya na, as�l önem li
ya n�, sah ne si ve sah ne tek nik do na n� m� d�r. Sah ne ola nak la r�
ba k� m�n dan tam an la m�y la ‘dört dört lük’ bir ya p�… De va sa
ana sah ne nin iki ya n�n da ve ar ka s�n da, sah ney le ay n� bü yük -
lük te üç yan sah ne mev cut… Ay r� ca, alt ta asan sör sis te mi ile
üst te kiy le yer de �i �e bi len bir dö ner sah ne si var… Bit me di;
ana sah ne nin on al t� par ça ha lin de, çe �it li aç� lar da ha re ket
ede bi len hid ro lik asan sör lü ze mi ni bu lu nu yor. Ope ra sah ne -
le ri nin ol maz sa ol ma z�, so fi to su 48 met re yük sek li �in de; 67
adet de inip ç� kan ve elek tro nik/di ji tal sis tem le ça l� �an, de kor
ta �� y� c�/sak la y� c� ‘bar’la ra sa hip. Sah ne al t� çev re sin de, her
bü yük lük te de kor mal ze me si nin ra hat ça gi rip ç� ka bi le ce �i
me kân lar dü �ü nül mü�… Yi ne sah ne ar ka s�n da, dört kat ha -
lin de çe pe çev re s� ra lan m�� sa nat ç� ha z�r l�k ve ça l�� ma oda la -
r� n�n sa y� s� k�r k�n üze rin de. �da re ofis le ri, ens trü man oda la r�
için hiç bir me kân so ru nu yok.

�z le yi ci sa lo nu na ge lin ce… At na l� for mun da ki sa lon, an fi
�ek lin de ki par ter ile me kâ n� çe pe çev re ku �a tan bal kon kat la -
r�n dan olu �u yor. Bal kon lar, lo ca gö rü nü mü ve re cek �e kil de
ta sar lan m��. Mal ze me, ta van da hil, ta ma m�y la ah �ap… Akus -
tik �art la r� mü kem mel. Ya p� n�n al t�n da, ba le ça l�� ma la r� için
son de re ce ye ter li, ��k bir sa lon da unu tul ma m��. Bu sa lon is -
te nil di �i za man be� yüz ki �i nin ra hat ça otu ra bi le ce �i bir kon -
fe rans ye ri ha li ne dö nü �e bi li yor.

Bir de se kiz yüz ki �i lik kon ser ve kon fe rans sa lo nu nun
var l� �� n� tek rar la ya l�m. Bur sa Or kes tra s� bu sa lon da kon ser ler
ve ri yor.

Yal n�z Bur sa için de �il, ül ke için gu rur du yu la cak gü zel -
lik te ki bu mu az zam ya p� komp lek si nin mü el lif mi ma r�, Sü rey -
ya Ope ra s�’n�n da res to ras yon pro je si ni ya pan de �er li yük sek
mi mar Ca fer Boz kurt… Boz kurt ve ça l�� ma gru bu, Bur sa’da
ina n�l ma ya cak de �er de bir ese rin ta sa r� m� n� ger çek le� tir mi� -
ler. Bur sa Bü yük �e hir Be le di ye si de ne ka dar kut lan sa az d�r.

�im di i� bu gör kem li ope ra bi na s� n�n ve rim li bi çim de ça -
l�� t� r�l ma s� d�r. Bur sa iki mil yo nu a� k�n nü fu suy la, üni ver si te le ri
ve zen gin sa na yi te sis le riy le el bet böy le bir ope ra bi na s� n� hak
eden bir ta rih sel �e hir dir. Ne var ki bi na s� na sa hip ol du �u
ope ra n�n, ona can ve re cek ope ra top lu lu �u yok tur.

Ope ra n�n, mü zik ve sah ne sa nat la r� için de en kar ma ��k,
en mas raf l�, en zah met li, çok sa y� da de �i �ik mes lek ten in san
gü cü ne muh taç bir sa nat tü rü ol du �u bi li nir… Ama i�e bir ye -
rin den ba� la mak ge re kir… Bur sa’da ope ra olur mu de me yin;
10 Ma y�s 2011’de �z mir Ope ra s� ora da Otel lo tem sil et ti. Bu
pek de po pü ler ol ma yan ese ri, bin ye di yüz Bur sa l� so nu na
ka dar dik kat le iz le di. O sah ne de ger çek le �e cek bü yük ba le
ve ope ra tem sil le ri nin h�n ca h�nç do la ca �� n� ra hat ça söy le ye -
bi li riz. Ope ra top lu lu �u kur mak �art de �il dir. Hat ta ge rek siz -
dir. Bur sa Bü yük �e hir Be le di ye si, ko lay l�k la Dev let Ope ra ve
Ba le si ile pro to kol ya pa bi lir. Y�l l�k bir prog ra ma gö re, Bü yük -
�e hir Be le di ye si; An ka ra, �s tan bul, �z mir ope ra la r� n�n tem sil le -
ri için an la �a bi lir. Bu pro dük si yon lar mut la ka Bur sa sah ne si
için özel ta sar lan ma l� d�r. A��r la ma gi der le ri ni Bur sa yük le nir.
Böy le ce Bur sa se yir ci si, bir den çok ope ra ve ba le top lu lu �u -
nun tem sil le ri ni iz le me avan ta j� el de eder. Türk ope ra s� da,
tam bir ope ra sah ne sin de tem sil ver me nin co� ku suy la ye ni
bir iv me ka za n�r. Her hal de bu yep ye ni mo del le Bur sa k� sa sü -
re de ope ra sa na t� n�n ic ra mer kez le rin den bi ri ola bi lir.

Tür ki ye çe li� ki ler ül ke si dir. An ka ra’da, �s tan bul’da ope ra
top lu lu �u var; ama ger çek ve üst ka te go ri bi na Bur sa’da…
Ora da da ope ra top lu lu �u yok!

�s tan bul’da ge çen y�l Tem muz ay�n da ilk kez bir ‘Ulus la -
ra ra s� Ope ra Fes ti va li’ ba� la t�l d�. Bu y�l da ikin ci si de ne ni yor…
Ama do� ru dü rüst aç�k ha va tem si li ya p� la cak yer, �s tan -
bul’da yok… De mek ki yaz ay la r�n da ope ra fes ti va li dü zen le -
mek için, bir de do� ru dü rüst aç�k ha va sah ne si ne ih ti yaç
var… Har bi ye Aç�k ha va Ti yat ro su hiç bir su ret le bu i�e el ve -
ri� li de �il dir. Bir ke re �eh rin gü rül tü sü; hiç bir kül tü rel ve ta rih -
sel özel li �e sa hip ol ma y� ��; çev re den ya y� lan ga zi no �ar k� la r�;
tem sil s� ra s�n da do la �an yi ye cek içe cek sa t� c� la r� ora y� s� ra -
dan bir me kân k� l� yor ve i�in bü yü sü bo zu lu yor.

Aca ba Bur sa Be le di ye si Ca fer Boz kurt’a o gü ze lim Me ri -
nos Par k�’nda ve ya Ulu da�’�n ya maç la r�n da bir de aç�k ha va
sah ne si mi yap t�r ma l�!? Da r� s� An ka ra ve �s tan bul’un ba �� na
de me li…

Murat  KATOĞLU

T

Bursa’da Opera Binası,
İstanbul’da Festival
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Kadıköy’de ya�ayan ve atölyeleri bulunan bir grup sanatçı, kolektif üretimler
yapmak için biraraya gelerek ‘216 Dü�ünce ve Üretim Alanı’nı kurdu. Grubun

‘Egobalon’ sergisi 19 Haziran’a kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 

Kadıköy’de bir düşünce ve
ÜRETiM ALANI:

Kadıköy’de bir düşünce ve
ÜRETiM ALANI:

Kadıköy’de bir düşünce ve
ÜRETiM ALANI:

Kadıköy’de bir düşünce ve
ÜRETiM ALANI:

Kadıköy’de bir düşünce ve
ÜRETiM ALANI:

Kadıköy’de bir düşünce ve
ÜRETiM ALANI:

Meh med Ba ya z�d Li se si ö� ren ci le ri nin
bü tün y�l ha z�r la na rak ç� kart t�k la r� “�s -
pi noz lar” iz le yi ci ler den tam not al d�.

Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nden En ver Y�l maz’�n yö -
net men li �i ni yap t� �� oyun, us ta
ya zar Or han Ke mal’in bir öy -
kü sü ne da ya n� yor. �s pi noz lar
oyu nun da ya �a d� �� m�z ça ��n en
bü yük so ru nu olan in san lar ara -
s�n da ki e�it siz lik ten yo la ç� k� l� -
yor. Oyun da, in san lar bu e�it -
siz lik yü zün den ger çek sev gi le -
rin den, in san l�k ve �e ref le rin den vaz ge çe bi le cek
ka dar ça re siz dir ler. Ve yol ay r� m� na gel dik le rin -
de “is pi noz ku �u” gi bi dü �ü nür du rur lar. �ki ter cih
var d�r: ya pa ra, ya in san l�k... Bir ba� ka us ta ya zar
Ya �ar Ke mal, Or han Ke mal’in bu oyu nu için
�öy le yaz m��: “Bir pi yes var d�r ki, en bü yük ak -

tör ler bi le onu oy na ya maz lar, tö kez ler ler. Bir pi -
yes var d�r ki onu en ace mi ler bi le bü yük us ta lar
gi bi oy na ya bi lir ler. �s pi noz lar ikin ci ler den...”
Meh med Ba ya z�d Li se si Ti yat ro Ku lü bü ö� ren -

ci le ri de 22 ki �i lik oyun cu kad -
ro suy la 27 Ma y�s, 1-2 ve 13 Ha -
zi ran’da Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde, �s pi noz lar oyu nu -
nu bü yük us ta lar gi bi sah ne le -
me yi ba �ar d� lar. Oyun da; Ber -
kay Du man, Bu rak Ye �i lo va,
Bur cu Oral, Ce mil Sön mez, Ce -
ren Ka çar, El ve da Ya� mur Çe -

vik, Fe rit Ars lan, Gök han H� zar c�, Han dan Ça k�r,
Han dan Uz, �l kay Du man, �s ma il �am, Ka der
Ay, Le vent Ma ral, Mert Er tu� rul Ak p� nar, Mu -
ham met Gür çay, Si bel Boz te pe, Si bel Er ba�,
�eh mus Efe, �ey ma Nur �a hin, �ü he da Bek mez -
ci ve �ük ri ye Uz rol al� yor. 

�stanbul’un en “cool” festivali
● Bü�ra DURGUN

�LK� geçen yıl 2010 Avrupa Kültür
Ba�kenti’nin deste�iyle yapılan

“Istancool, �stanbul Uluslararası
Kültür Festivali” adlı üç günlük

festivalin ikincisi 27-28-29 Mayıs
tarihlerinde gerçekle�ti. 

Festivali, dünyanın farklı ülkelerinde
benzer etkinlikler düzenleyen

Londra merkezli Liberatum ile
Türkiye’deki orta�ı �stanbul’74

birlikte yaptı. Vakko da festivalin
destekçilerindendi. Yurt dı�ından

gelen ünlü isimler arasında Kirsten
Dunst,Tilda Swinton, Terry Gilliam,
Michael Stipe, Sam Taylor-Wood,

Riccardo Tisci, Haider Ackermann,

Courtney Love vardı. �lk gün Vakko
Moda Merkezi’nde, ikinci gün Pera
Müzesi’nde ve  üçüncü gün
Tophane-i Amire Kültür Sanat
Merkezi’nde yapılan söyle�iler
,herkese açık ve ücretsiz olarak
gerçekle�tirildi. Türkiye’den Reha
Erdem, Murathan Mungan, Murat
Daltaban, Hakan Günday gibi
isimler de etkinliklere katıldı.Terry
Gilliam, Alpan E�eli’yle; Kirsten
Dunst, Nurgül Ye�ilçay’la; Tilda
Swinton, Serra Yılmaz’la; Michael
Stipe ise Fransa’nın en tanınmı�
ça�da� sanatçısı Sophie Calle ve
Sam Taylor-Wood’la sahnedeydi.
Üç gün süren �stancool festivaline
gençlerin katılımı yo�un oldu.

�stanbul Uluslararası Kültür Festivali Istancool, Kinsten
Dunst, Tilda Swinton, Terry Gilliam, Courtney Love gibi

dünya çapında sinemacı, sanatçı ve müzisyenleri
sevenleriyle �stanbul’da bulu�turdu.

KADIKÖY Halk E�itim
Merkezi Seramik Bölümü

ö�rencileri geçti�imiz
günlerde yıl sonu sergilerini
açtılar. Yakla�ık 36 ki�iden

olu�an Seramik Bölümü
ö�rencileri çalı�malara

Eylül ayında ba�ladı. 8 ay
sonunda da 400 çalı�ma

çıkararak bunları
Kadıköylüler’in be�enisine

sundular. 4 gün süre ile
Kadıköy Halk E�itim

Merkezi’nde sergilenen
seramik çalı�maları büyük

ilgi gördü.

Kursiyerlerden
SERAMiK
SERGiSi

Liselilerden ‘profesyonel’ tiyatro

Kadıköy Belediyesi Barı�
Manço Kültür Merkezi ve
Mehmed Bayazıd Lisesi

i�birli�iyle hazırlanan
�spinozlar oyununda
gençler, profesyonel

tiyatroculara ta� çıkartıyor.

Bellek Defteri: Moda

Bellek Defteri: Gazhane

�letken Madde: Sokak 
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KA DI KÖY’DEN
� KONSER
■ Festival Bulu�maları-II
39. �stanbul Müzik Festivali
kapsam�nda Kad�köy Süreyya
Operas�’nda düzenlenen Festival
Bulu�malar�’n�n ikincisinde Türkiye’den
ve yurt d���ndan ilk kez biraraya gelen
klasik müzik dünyas�n�n genç y�ld�zlar�
güçlü ve tutkulu yorumlar�yla
müzikseverleri büyüleyecek. Etkileyici
performanslar�yla tan�nan Margulis’in
tutkuyla ba�l� oldu�u oda müzi�i
partnerleri aras�nda Argerich, Kremer
ve Maisky gibi isimler yer al�yor.
2002’den itibaren Maxim Vengerov ile
beraber Londra Filarmoni ve The
Philharmonia gibi önemli orkestralar
e�li�inde konserler veren Özcan
Ulucan ve R. Lipizer Keman
Yar��mas�’nda, Özcan Ulucan ile
birlikte En �yi Beethoven Sonat Yorumu
ödülünü keman-piyano ikilisi olarak
payla�an Birsen Ulucan’�n y�ld�zlar�
giderek daha çok parl�yor. Isabelle van
Keulen de prestijli orkestralar�n sürekli
solistlerinden. Borletti-Buitoni Ödülüne
lay�k görülen Poltera güçlü tonu ve
e�siz hayal gücüyle genç nesil
viyolonselcilerin en seçkin
temsilcilerinden biri. Mahler’in içe
dönük lirizmini, Erkin’in romantizmi ve
Dvorak’�n Çek ezgileriyle birle�tiren
konser program�yla, be� genç virtüöz
sizleri, 22 Haziran Çar�amba günü saat
20.00’de Kad�köy Belediyesi Süreyya
Operas�’ndaki bulu�malar�na davet
ediyor. www.sureyyaoperasi.org
■ Birsen Tezer Dinletisi
Serhan �e�en Müzik Felsefe ve
Ya�ama Sayg� Derne�i, 25 Haziran
Cumartesi günü özgün sesi ve
yorumuyla Birsen Tezer’i a��rl�yor. Saat
20.00’de sohbet ile ba�layacak gece,
21.00’de müzik dinletisiyle devam
edecek. Dernek yarar�na düzenlenen
gecenin biletleri 50 TL’den sat��a
sunuluyor.  Tel.: 0216 680 0010

� SERG�
■ “37 Numara Ayakkabı”
Foto�raf Sergisi
Kad�köy Belediyesi ve karde� Berlin
Kreuzberg ilçesi’nin katk�lar�yla
Caddebostan Kültür Merkezi’nde ilginç
bir foto�raf sergisi aç�l�yor. Claudia
Wiens’in “37 Numara Ayakkab�” ad�n�
verdi�i sergide M�s�r, Türkiye, Filistin ve
Berlin’de çekilmi� kad�n futbolcular�n
foto�raflar� yer al�yor. 21 Haziran Sal�
günü CKM Performansbir Kat�’nda
aç�lacak olan sergi 17 Temmuz’a kadar
görülebilir. www.ckm.gen.tr
■ “Dans” Tebe�irheykel
Resim Sergisi
Tebe�irheykel dünyada ilk olarak
tebe�irden heykeller yap�p, resimle
birle�tirilerek 3 boyut olarak ortaya
konan bir çal��ma. Ferhat �git’in 20–30
Haziran tarihleri aras�nda Kozyata��
Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle
bulu�acak sergisinde de tebe�irin yaz�
kalemi olarak kullan�lmas�n�n yan� s�ra
bir sanat malzemesi olarak da
kullan�labildi�ini gösteriyor. �git bu
sergisinde Türkiye’nin 100 y�ll�k tarihini
anlat�yor. www.kkm.gen.tr
■ “Yazın Getirdikleri” Resim Sergisi
Ürün Sanat Galerisi'nde 15 Eylül
tarihine kadar “Yaz�n Getirdikleri” adl�

karma resim sergisi ve Bedri Rahmi
yazmalar� izlenebilir. 
Tel.: 0216 363 12 80
■ Nurhan Bozkurt
Ki�isel Resim Sergisi
Nurhan Bozkurt’un ki�isel resim sergisi
23–29 Haziran aras�nda Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.bmkm.gen.tr
■ Dü� Yolcusu’nda
Karma Resim Sergisi
Dü� Yolcusu Sanat Dura��, karma
resim sergisine ev sahipli�i yap�yor.
Sergi, 10 Haziran–8 Temmuz tarihleri
aras�nda görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com
■ Ko�uyolu’nda

Karma Resim Sergisi
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

� ANMA
■ Metin And’ı Anma Günü
Geleneksel Türk Tiyatrosu, tasvir
sanatlar� ve illüzyon üzerine yapt���
çal��malarla tan�nan Prof. Metin And
�stanbul Oyuncak Müzesi’nde illüzyon
gösterileri ile an�lacak. Metin And’�n
özel koleksiyonundan seçilerek
haz�rlanan oyunlar �stanbul Oyuncak

Müzesi’nde, 5 y�ld�r gönüllü olarak
gösteri yapan Selim Ba�ar�r, Özgür
Özdural, Doruk Ülgen, Utku Aldo�an,
ve Bar�� Çeviker taraf�ndan sunulacak.
�llüzyonisti anmak ve genç ku�aklara
tan�tmak için haz�rlanan bu özel gösteri
�stanbul Oyuncak Müzesi ziyaretçileri
ile ücretsiz olarak bulu�acak. 19
Haziran Pazar günü 14.30-15.30
aras�ndaki etkinli�e kat�l�m için
önceden 0216 359 45 50–51 numaral�
telefonlardan rezervasyon yapt�r�lmas�
gerekiyor.

� T�YATRO
■ Hadi Öldürsene Canikom
Anadolu Yakas� Lionlar� Tiyatro Aslanlar
Grubu, mizah ustas� Aziz Nesin’in
“Hadi Öldürsene Canikom” oyununu
sahneye ta��yor. 21 Haziran Sal� günü
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izleyiciyle
bulu�acak olan oyun, bir apartman�n
bodrum kat�nda, birbirlerine ‘tutunarak’
ya�ayan iki dul, yaln�z, ya�l� ve kentli
kad�n�n hikâyesini anlat�yor.
www.kkm.gen.tr

� DANS
■ Dans Tiyatrosu Gösterisi
2004 y�l�nda Yavuz Gümü�

yönetmenli�inde gösteri sanatlar�
toplulu�una dönü�en Ada Dans
Tiyatrosu Toplulu�u bugüne kadar
70’e yak�n oyuncusuyla birçok
üniversite ve festivallerde farkl�
gösteriler sundu. Dans tiyatrosuyla
farkl� bir tarza imza atan topluluk, 21
Haziran Sal� günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle bulu�acak.
Ücretsiz etkinli�in davetiyeleri BMKM
gi�esinden temin edilebilir.
www.bmkm.gen.tr

� S�NEMA
■ “Yıldız Alpar:
Bedii Raks’tan Bugüne”
Usta balerin Y�ld�z Alpar’�n ya�am� bir
belgesel filme konu oldu.
Yönetmenli�ini Ay�e Çetinba�’�n,
yap�mc�l���n� Çayan Demirel’in yapt���
“Y�ld�z Alpar: Bedii Raks’tan Bugüne”
adl� filmin galas� 19 Haziran Pazar
günü saat 17.00’de Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilecek.

� ÇOCUK
■ Karne �enli�i
Kad�köy Belediyesi, Kozzy Al��veri�
Merkezi’nin ana sponsorlu�unda
“Karne �enli�i” düzenliyor. �enlik
kapsam�nda 20-24 Haziran aras�
karnesiyle gelen her çocuk, bir çocuk
oyununu ücretsiz olarak izleyebilecek.
5 gün boyunca �enlik kapsam�nda
sahnelenecek çocuk oyunlar� �unlar:
Alis Harikalar Diyar�nda, Bremen
M�z�kac�lar�, Fareli Köyün Kavalc�s�,
Külkedisi Sindrella, Rapunzel Alt�n
Saçl� Prenses. Oyunlar�n ba�lama saati
ise 20.00. Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde yap�lacak �enlik için
davetiyeleri oyunlarda 3 gün önce
Kozzy Dan��ma’dan alabilirsiniz.
www.kozzy.gen.tr
■ “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

� KURS
■ Yaz Dönemi Müzik Kursları
Do�an Canku’nun sanat dan��manl���n�
yapt��� Suadiye Etüt Müzik Kursu yaz
tatilindeki çocuklar için temmuz ve
a�ustos aylar�na özel kurs program�
düzenledi. 4 Temmuz tarihinde
ba�layacak olan yaz döneminde
isteyen ö�renciler klasik-Flamenko-
elektro gitar, piyano, keman, viyolonsel,
flüt, �an ve bateri dersleri alabilecek. 
Tel.: 0216 384 90 96 
■ 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 repertuvar

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
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Venedik
Sergisi

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

Festival
bulu�maları

Yazın
getirdikleri

Sergisi
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● Semra ÇELEB�

K�� ay la r�n da yo �un la �an kül tür-
sa nat gün de mi ha zi ran ay� n�n
gel me siy le aza l�r. Aza l�r an cak

k� ��n ka pa l� me kân lar da ger çek le� ti ri len
et kin lik le rin ye ri ni bu se fer, aç�k ha va da,
y�l d�z la r�n al t�n da, ha fif rüz gâr e� li �in de
din le di �i miz kon ser ler, iz le di �i miz ti yat -
ro lar al�r. �s tan bul’un bir çok sem tin de
kül tür mer kez le ri, ti yat ro ve kon ser sa -

lon la r�, ga le ri ler yaz dö ne mi bo yun ca et -
kin lik le ri ne ara ve rir ken Ka d� köy’de sa -
nat, ka pa l� me kân lar dan so ka �a ta �� yor.

Ka d� köy Be le di ye si “Do ya Do ya
Sa nat” gün le ri ni 18 Ha zi ran’da ba� la -
t� yor. 28 A�us tos’a ka dar de vam ede -
cek olan et kin lik ler, Ka d� köy’de be -
lir le nen ma vi nok ta lar da ger çek le� ti -
ri le cek. Bu yaz Ka d� köy’ün çar �� s�n -
da, so kak la r�n da, cad de le rin de, park -
la r�n da her an bir kon se re, bir ti yat ro

oyu nu na, pan to mim ci le re rast la ya bi -
lir si niz, zi ra 13 fark l� nok ta da tam 63
ay r� et kin lik ola cak. Al t� fark l� sa nat -
ç� gru bu, Ba� dat Cad de si, Ba ha ri ye
Cad de si, Ç� nar Par k�, Fe ner bah çe
Par k�, Ka la m�� Par k�, Ko �u yo lu Ma -
hal le evi Par k�, Ko �u yo lu Par k�, Kri -
ton Cu ri Par k�, Mo da Par k�, No ter So -
kak, Öz gür lük Par k�, Ta ri hi Çar �� ve
Zü bey de Ha n�m Par k�’nda bu lu nan
ma vi nok ta lar da Ka d� köy lü ler le bu lu -
�a cak. Tüm et kin lik ler sa at 19.00’da
ba� la ya cak.

■ ‘SA NA TI SO KA �A
TA �I MAK ÖNEM L�’

Tüm dün ya da, so kak sa nat ç� la r� -
n�n de �e ri ar tar ken ve in san lar bi re bir
ha ya t�n için de kar �� la� t�k la r� sa nat sal
fa ali yet le re çok da ha faz la il gi gös te -
rir ken, Ka d� köy Be le di ye si de bu du -
ru ma ka y�t s�z ka la ma m��. Ka d� köy
Be le di ye si Özel Ka lem Mü dü rü Kad -
ri ye Sa� lam, ne den “Do ya Do ya Sa -
nat” gün le ri dü zen le dik le ri ni �öy le
aç�k l� yor: “Sa na t� so ka �a ta �� ma, dün -
ya da aç� l�m ha lin dey ken biz de bu ko -
nu ya özel lik le dik kat çek mek is te dik.
�ki se zon ev vel Be le di ye Ba� ka n� m� -
z�n da ön gö rü sü ve yön len dir me siy le
ba� la yan bu fi kir bir pro je gi bi ele
al�n d�, sa nat se ver le rin aç�k me kân lar -

da, park lar da bu ho� luk la kar �� -
la� ma s� he def len di.

Se zon da tüm kül tür mer kez -
le rin de do lu do lu bir prog ram
ge çir dik ten son ra yaz ay la r� için
se zo nu ka pat mak ye ri ne plan la -
d� �� m�z bir çok et kin li �i mi zin
bir aya �� ola rak aç�k ha va da sa -
nat key fi ni ya �at ma y� he def le -
dik. Ka d� köy Be le di ye si ola rak,
in san ya �a m� n� sa nat tan ba ��m -
s�z as la dü �ün mü yor ve her pro je sin -
de sa na t�n her da l� n� ya �at ma ya gay -
ret edi yo ruz. Ka d� köy’ün çe �it li park -
la r� ve cad de le rin de ta ra f� m�z dan des -
tek le nen mü zik ve sa nat grup la r� ile
kül tü rel ba k�m dan fark ya ra tan Ka d� -
köy’ümü zün de ha re ket li ve renk li bir
yaz ge çe ce �i ne ina n� yo ruz. Mü zi �i,
ti yat ro yu, dan s� sah ne de iz le mek ye ri -
ne fark l� bir at mos fer de sun ma n�n da -
ha sa mi mi ol du �u na ve in san la ra et -
kin li �in bir par ça s� ol du �u nu his set ti -
re ce �i ne inan d�k… Ken di ala n�n da
ol duk ça pro fes yo nel olan 6 gru bu muz
18 Ha zi ra n–28 A�us tos ara s� 13 me -
kân da top lam 63 et kin li �e im za ata -
cak. Tüm sa nat se ver le ri ma vi nok ta -

la r� m�z da do ya do ya sa nat ile bu lu� -
ma ya da vet edi yo ruz.”

■ PROG RAM ZEN G�N
�� te 2 ay bo yun ca biz le ri sa na ta

do yu ra cak 6 grup:  
● EL�M SEN DE KUK LA
T� YAT RO SU

Elim Sen de Kuk la Ti yat ro su, ço -
cuk la r�n oyun ar ka da ��, dert or ta ��,
e� len ce ara c�, ken di ni ifa de yo lu olan
oyun cak la r�n bir tü re vi ni, kuk la la r�
kul la na rak on la ra ula� ma y� he def li -
yor. “Öt me yi Bil me yen Ho roz” oyu -
nun da, ço cuk la ra kar �� la� t�k la r� prob -
lem ler kar �� s�n da umut suz lu �a ka p�l -
ma dan ge rek li ça ba ve sab r� gös te rir -
ler se mut la ka ba �a r� l� ola cak la r� n� bir -
bi rin den gü zel kuk la lar la an la ta cak -
lar.
● GRUP GE Z� VER

Ba� dat Cad de si’nin ha re ket li at -

mos fe ri ne uy gun, hem ge ze rek hem
ça la rak et kin li �i ger çek le� ti re cek
grup hal k�n il gi si ni çe ke rek Ka d� -
köy’ün al�� ve ri� cad de sin de zevk li
da ki ka lar ge çir te cek. 
● GRUP NA PO L� ON

Geç mi� se ne ler de Ma vi Nok ta et -
kin lik le rin den ta n� d� �� m�z Grup Na -
po li on, çi gan dan, tan go la ra, ar ya lar -
dan film mü zik le ri ne ka dar ge ni� re -
per tu ar�y la ve dans gös te ri le riy le iz le -
yi ci le re unu tul maz za man lar ya �a ta -
cak.
● L�TT LE BAND

2009’da Kay han Do �an ta ra f�n -
dan ku ru lan Litt le Band mü zik gru bu,
La tin, caz, blu es par ça lar ses len di ri -
yor. Grup, mü zik per for man s� n�n ya -

n� s� ra dans gös te ri le ri ve per küs yon
atöl ye le riy le iz le yen le re ke yif li an lar
ya �at ma y� he def li yor.
● PAN TO M�M TR� O

�ki ens trü man ve bir pan to mim sa -
nat ç� s�n dan olu �an grup, sa na t�n hem
mü zik hem sah ne sa nat la r� alan la r�n -
da ba �a r� l� et kin lik le re im za at t�. Pan -
to mim Tri o’nun ger çek le� ti re ce �i
gös te ri ler Ka d� köy hal k�n da me rak
uyan d� ra rak ne �e li za man lar ge çir te -
cek.
● TR� O AMOR

Geç mi� ten gü nü mü ze bi li nen a�k
�ar k� la r� n� ens trü man tal ses len di re rek
iz le yi ci si ne unu tul maz da ki ka lar ya -
�a tan grup, ol di es, na po li ten, tan go
gi bi mü zik tür le rini re per tu var�n da
bu lun du ru yor. Tri o Amor, gös te ri le -
rin de mü zi �in bir le� ti ri ci gü cü nü Ka -
d� köy hal k� na his set ti re cek.
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ekâr iki in san ev len dik le ri za man her bi ri “bir” ol -
mak tan ç�k ma l� “bir lik” ya ni biz ol ma l�, bir bü tün ol -
ma l� d�r lar. O bü tün lü �e ya ni biz duy gu su na ula �a -
maz lar sa tüm ili� ki le ri “sen ver din, ben ver dim, sen
al d�n, ben al d�m” he sa b� için de ge çer. Oy sa ki ev li -

lik esir ge mez lik, hiç kar �� l�k bek le me den ve borç ala cak
he sa b� tut ma dan ver mek de mek tir.

Bir kon fe ran s�m da ha n�m din le yi ci ler den bi ri si, “E�im
her gün her �e yi ben den is ti yor, ben den bek li yor” de di.
“Pe ki, siz ne ya p� yor su nuz?” di ye sor dum “Ak�l s�z m� y�m?
Ta bi i ki ver mi yo rum. Ver dik çe is ter; al�� t�r mak is te mi yo -
rum” di ye ya n�t la d�. Ken di ce va b� ile ili� ki nin çar p�k l� �� n� ve
ra hat s�z l� ��n s�r r� n� aç�k la d�. Siz ne ka dar he sap tu tar sa n�z
kar �� y� da o ka dar he sap ç� ya par s� n�z. Siz ne ka dar ha sis
dav ra n�r sa n�z kar �� y� da o den li ha sis ya par s� n�z. O za man
ev li lik te biz duy gu su na ula �a maz ben aç ma z�n da ka l�r s� -
n�z. 

Ev li lik sev giy le ku ru lur, sev giy le ya �ar. Sev gi dün ya -
s�n da he sap tu tul maz, esir ge me ol maz. As l�n da ev li lik bir -
li �in de sev gi, ya �a mak için çok faz la �ey de is te mez. E� -
ler ara s�n da söy le nen gü zel bir söz, s� cak bir gü lüm se yi�,
iç ten lik le ya p� lan bir tak dir, öz lem li bir ku cak la y��, ar zu lu
bir öpü cük sev gi yi ya �a tan en güç lü �ey ler dir. Sev gi yi ya -
�a ta bil mek için gör kem li söz le re, çok bü yük öz ve ri le re,
önem li gös te ri le re ge rek yok tur. Gün lük ru tin i� ler ara s�n -
da gös te ri len say g�, cö mert lik ve iç ten lik sev gi yi bü yü tür,
kök len di rir. 

Bu bi ri kim ler zor gün le rin en bü yük des tek çi si dir. E� -
ler ara s�n da her han gi bir kav ga ve ya k�r g�n l�k ol du �un da
he men dev re ye gi rer ler. Her kav ga ve k�r g�n l�k ta bi ri kim le -
rin bir bö lü mü har ca n�r ama biz duy gu su ili� ki de ege men -
se te mel sa� lam ka l�r. Kav ga ve k�r g�n l�k la r�n za rar ver me -
den at la t� la bil me si için sev gi de po la r� m� z�n do lu ol ma s� ge -
re kir. Kav ga la r�n ne de ni e� ler ara s�n da ki id di a, üs tün gel -
me, güç gös ter me, bo yun e� me me gi bi �ey ler dir. E� ler -
den bi ri si alt tan al�r sa kav ga he men bi ter. Alt tan alan ken -
di ni kay bet mi�, ödün ver mi� gi bi his se der se her alt tan al��
ye ni kav ga lar için güç top la ma an la m� na ge lir. E�er “ben”
ben cil li �in den kur tu lup “biz” gö rü �ü ne ge çer se niz ye ni len
de �il ken di mut lu lu �u na ve hu zu ru na kat k� ya pan in san
ko nu mu na ge çer si niz. E� ler ara s�n da ya p� lan kav ga lar da
kim ga lip ge lir se gel sin bil me li dir ler ki, ka za nan ol maz;
kay be den ise dai ma ev li lik le ri dir.

Ben duy gu su için de olan bir in san “Hep ben ve ri yo -
rum” di ye bi lir. Çün kü e�i ni ken di nin, bir par ça s� ola rak
gör mez. Ken di si ben, e�i ise ya ban c� gi bi dir. Biz ola ma -
m�� lar d�r. Biz duy gu su na ula� t� �� n�z da ver dik le ri ni zin hep -
si nin si ze ge ri dön dü �ü nü an lar s� n�z. Hem de sev gi ola rak,
mut lu luk ola rak ge ri dö ner ler. Biz dün ya s� na ne ka dar çok
ya t� r�m ya par sa n�z, e�i ni ze ne ka dar çok �ey ve rir se niz ai -
le ni zi o ka dar çok zen gin le� tir mi� olur su nuz. Biz gö rü �ü
için de ha re ket et mek ve öz ve ri de bu lun mak, ne ken di ni zi
fe da et mek ne de bi rey sel li �i niz den vaz geç mek an la m� na
gel mez; ken di ni zin ya ni ai le ni zin, bir lik te li �i ve bü tün lü �ü
do� rul tu sun da dav ran mak an la m� na ge lir. Biz duy gu su
için de ol du �u nuz da ver di �i niz her �ey si ze mut lu luk ve rir,
ver di �i niz her �ey de sev gi ni zi, zen gin li �i ni zi ve cö mert li �i -
ni zi his se der si niz. Ken di ni ze olan gü ve ni niz ar tar, ev li lik
bir li �i niz güç le nir, ili� ki le ri ni ze iç ten lik ve esir ge mez lik ege -
men olur. Ger çek ya k�n l� �a ula ��r s� n�z. 

Pe �i nen bü yük mad di fark l� l�k lar la ba� la yan ev li lik ler -
de mut lu lu �a ula� mak zor dur. Çok emek, ça ba ve za man
is ter. Ör ne �in fa kir bir genç le zen gin bir k� z�n ev len me si
ve ya e�i tim dü ze yi yük sek bir er kek ile il kö� re tim me zu nu
bir k� z�n ev len me si önem li risk ler ta ��r. Mut lu lu �u bu la bil -
mek için ta raf la r�n tüm fark la r� unut ma s�, kim ne ye sa hip -
se ek sik, faz la he sa b� yap ma dan ev li li �in or tak var l� �� ola -
rak gör me le ri ge re kir. Ai le de var olan la r�n ken di ne ait ol du -
�u nu ve bun dan kar �� ta ra fa ver di �i ni dü �ü nen e�in ak l�,
gö zü hep ver dik le rin de ka l�r, he sap tu tar. Her f�r sat ta he -
sa b� n� or ta ya dö ker, he sap la� mak ve ala cak la r� n� tah sil et -
mek is ter. Geç mi� te din le di �im bir anek dot an�m sa d�m.
Çok fa kir bir genç ken di si ka dar fa kir bir genç k�z la ev len -
mi�. Mad di s� k�n t� çek me den ya �am la r� n� sür dü re cek ka -
dar ka zan ma ya ba� la m��. �lk ço cuk la r� do� duk tan son ra
ka zan c� bi raz da ha art m��. �kin ci, üçün cü, dör dün cü ço -
cuk do� du �un da ar t�k iyi ce zen gin le� mi�. Al lah’a �ük re -
dip ça l� �� yor mu�. Bir gün rü ya s�n da ak saç l� bir bil ge gör -
mü�. Zen gin li �i nin ne den le ri ni sor mu�. Ak saç l� bil ge onu
k�s met çe� me le ri nin ak t� �� bir ye re gö tür mü�. “�� te bu se -
nin çe� men” de mi�. Ara da s� ra da bir tek dam la dü �ü yor -
mu�. “Bu e�i nin çe� me si “de mi�. �n ce cik bir s� z�n t� var m��.
Bi rin ci ço cu �u nun çe� me si gür, ikin ci nin, üçün cü nün,
dör dün cü nün da ha gür ak t�k la r� n� gör mü�. Ai le de Al lah’�n
k�s me ti ki me ver di �i bi lin mez. Her in san ai le ye ken di k�s -
me ti ile ge lir.  Be re ke ti ni ise ai le bü tün lü �ü esir ge mez lik ve
cö mert lik ar t� r�r. 

Han gi ser ve tin, han gi de �e rin, han gi �e yin ai le ye ner -
den gel di �i ni, ki min k�s me ti ola rak gel di �i ni Al lah bi lir. Bel -
ki de ai le nin bü tü nü ne ge len bir k�s met tir. Hiç kim se “Ben
ka zan d�m” di ye rek ve ya ba� ka ko �ul lar ile ri sü re rek ai le
de �er le ri üze rin de hak id di a ede mez. Ge len her var l�k ai -
le nin dir, ay� r�m gö ze til me den pay la ��l ma l� ve ai le için har -
can ma l� d�r.
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

Yaz mevsiminin gelmesiyle �stanbul’un birçok
ilçesinde kültür merkezleri, galeriler, konser

salonları etkinliklerini sonlandırırken Kadıköylüler
açık havada sanata doyacak! Kadıköy Belediyesi’nin

18 Haziran–28 A�ustos tarihleri arasında
düzenleyece�i ‘’Doya Doya Sanat’ günleriyle,

Kadıköy’ün 13 ‘mavi nokta’sında 63 ayrı etkinlik
gerçekle�tirilecek.

ÖN CE SEV Gİ � KADIKÖY’DE
SANAT SOKA�A ÇIKIYOR

KADIKÖY’DE
SANAT SOKA�A ÇIKIYOR

KADIKÖY’DE
SANAT SOKA�A ÇIKIYOR

KADIKÖY’DE
SANAT SOKA�A ÇIKIYOR

KADIKÖY’DE
SANAT SOKA�A ÇIKIYOR

KADIKÖY’DE
SANAT SOKA�A ÇIKIYOR
Doya Doya Sanat
Günleri ba�l�yor!
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Mardin’in me�hur Cerci�
Murat Kona�ı’nın lezzetleri

�stanbul’a Suadiye’ye
ta�ındı…. Tabii ki özel

dekoruyla, orijinal mutfa�ıyla
ve hizmetiyle.... Suadiye-

Bostancı arasında Sahilde
açılan bu mekânda, Mardin

yöresinin kendine özgü tatları,
hiç bozulmadan hazırlayıp

servis ediliyor...

Merhaba Gazete Kad�köy Lezzete
Yolculuk okurlar�... Bu hafta sizlerle

çok de�i�ik, otantik bir mutfak
tan�yaca��z.. Hepimizin bildi�i gibi,

Anadolu tüm medeniyetlerin
be�i�idir.. Tarih boyunca kültürlerin

harmanland��� bir mozaiktir Anadolu..
Tüm bu medeniyetlerin ba��ehri de

Mardin’dir… Bünyesinde tüm
kültürleri hâlâ bar�nd�rmakta olan

Mardin, bütün dünyan�n ilgisini çeken
bir �ehrimiz.. Özel Mardin turlar�na
ilgi büyük..  Bamba�ka bir dünyada
gibi �a��rarak gezersiniz sokaklar�n�,

hanlar�n�, konaklar�n�.. Bir konak
vard�r 3 ayr� salonu ve geni�

teraslar�yla tüm Mezopotamya
ovas�na hakim muhte�em bir

konumdad�r. 1888 y�l�nda in�aa

edilen bu konak, ta� i�lemeleriyle
me�hurdur. 19. yüzy�la ait Süryani

motifleri süsler her yerini... Bu kona��
2001 y�l�nda turizmci Ebru Beybora
Demir sat�n al�r ve “Mutfak Atölyesi”

olarak hizmete açar. Bütün yöre
halk� kad�nlar�na ve gençlerine i�

imkan� sa�lad��� gibi Mardin
Mutfa��n� da dünyaya tan�tma

görevini üstlenir.. Kona�a giden
herkes, Mezopotamya ovas�n�n
büyülü manzaras�na kar�� binbir
medeniyetin miras� olan e�siz

lezzetlerle de mest olurlar
adeta.... �imdi ne alaka

diyebilirsiniz.. Taaa.. Mardin’den
bize ne... Ama durun... Ebru

Han�m, Cerci� Murat Kona��’n�
�stanbul’a Suadiye’ye ta��m��...
Tabii ki özel dekoruyla, orijinal

mutfa��yla ve hizmetiyle....
Suadiye-Bostanc� aras�nda
Sahilde aç�lan bu mekânda,

Mardin yöresinin kendine özgü
tatlar�n� hiç bozmadan haz�rlay�p

servis ediyor... Bir misyon
üstlendi�inin bilinciyle hareket

eden Ebru Han�m, tüm
personelini de bizzat kendisi
seçiyor.. Çünkü kendine has

lezzetler, özel sunumlar
gerektiriyor.. Ebru Han�m,

"Amac�m�z kökleri binlerce y�la
dayanan ve harmanlanarak

günümüze kadar gelen bu yemek
kültürünü dünyaya ve ülkemiz
insan�na, do�ru biçimde, hiç

bozmadan tan�tmak ve sevdirmektir..

Bizim yöre yemeklerinin birço�u
uzun süreçlerde haz�rlan�yor ve

büyük sab�r gerektiren bu süreçte
asla akl�n�zda ba�ka bir �ey

olmamas� gerekiyor... Yörede yeti�en
baharat çe�itlerinin bollu�u ve
egzotik aromalar� da Mardin

mutfa��n� di�er mutfaklardan ay�ran
önemli bir özelliktir. Örne�in, tarç�n,
ki�ni, mahlep, zencefil, yeni bahar,
sumak, pul biber ve badem bizim

yemeklerimizde kulland���m�z
baharatlar�n sadece birkaç çe�ididir"

diyor..
YEMEKLER�N DAYANILMAZ

ÇEK�C�L���....
O kadar çok çe�it var ki hangisini

tadaca��m� �a��rd�m.. Ama
gitti�inizde mutlaka çe�it taba��

isteyiniz diyebilirim... �nan�lmaz bir
sunum ve lezzet harman�... �simleri

bile çekici ve de�i�ik geliyor kula�a...
Ki�k çorbas�, tarç�nl�-mahlepli-

patl�canl� pilav, Alluciye (ek�ili erik
yahnisi), �ncasiye (Pekmezli Erik
tavas�), Kitel Raha (Süryani içli

köftesi), H�mm�siye (ek�ili Nohut
yeme�i), Kazan kebab�, Kaburga
içinde sarm�sakl� yaprak sarmas�
(bay�ld�m bu sarmaya....) ve Dobo
(Kuzu budu badem sarm�sak ile

yenibahar), hepsi birbirinden leziz
yemeklerden baz�lar�n� yazabildim

sizlere.

B�NB�R ÇE��T YÖRE TATLARIYLA
KAHVALTI....

Cerci� Murat Kona��’nda, hafta
sonlar� aç�k büfe olarak 10.00-13.00

saatleri aras� 100 çe�it üründen
olu�an yöresel Mardin kahvalt�s� de

veriliyor. 0-6 ya� grubu ücretsiz..
Park sorunu olmayan mekanâ
çocuklar�n�zla da gidebilirsiniz..

Bostanc� meydan�na, tren
istasyonuna, deniz otobüsü ve vapur
iskelesine de çok yak�n olan mekân;
300 ki�ilik kapal� salonu, 250 ki�ilik

bahçesiyle hizmet veriyor. 
Afiyet olsun.... Sa�l�kla kal�n...

Lezzetli haftalar dilerim....
Adres: Yazmac� Tahir Sok. No: 22

Suadiye
Tel.: 0216 410 92 22/467 36 71
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Mardin lezzetleri, �imdi Suadiye’de…
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Kadköy Be le di ye si’nin üc ret siz sa -
nat e�i tim le ri sundu�u Ço cuk Sa -
nat Mer ke zi 2011 yl me zun larn

ver di.  Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
bir yl bo yun ca ö� ren dik le ri ni ai le le ri ne
ve da vet li le re sah ne le me im kân bu lan
mi nik ler, yl so nu gös te ri sin de ade ta pro -
fes yo nel le re ta� çkartlar.

Top lam 2 bin ö� ren ci nin üc ret siz mü -

zik, ba le, dans ve re sim e�i tim le ri gör dü -
�ü Kadköy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer -
ke zi’nde hem me zu ni yet hem de yl so nu
gös te ri he ye can vard. Her e�i tim yl so -
nun da hü ner le ri ni ai le le ri nin ve da vet li le -
rin katld� bir ge ce de ser gi le yen mi nik -
ler, bu yl Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde sah ne ye çktlar. Ge ce nin açl� ko -
nu� masn ya pan Kadköy Be le di ye Ba� -

kan Se la mi Öz türk, �un lar söy le di:
“Bun dan 3 yl ön ce kül tür mer kez le ri miz -
de par ça par ça ba� latt�mz mü zik, ba le,
dans, dra ma ve re sim e�i tim le rinin
verildi�i Ço cuk Sa nat E�i ti mi pro je miz
Göz te pe’de ki ye ni mo dern bi nasnda  ku -
rum sal la �a rak bu gün le re gel di. Ço cuk -
larmzn kül tür mer kez le rin de ki bü yük
sah ne ler de ki gös te ri si bi zi mut lu edi yor,

he ye can landryor. Dü �ü nün; pi ya no ça -
lan, �ark söy le yen, re sim ya pan ya ni sa -
natn bir dalyla u� ra �an ço cuk suç i� ler
mi? Biz ço cuk larmza sa nat e�i ti mi ve rir -
ken, on larn sa nat la tan�masn, sa natç
ol ma sa bi le ül ke si nin so run larna, di �er
in san la ra kar� du yarl ol masn, iyi bir bi -
rey ve iyi yurt ta� ol masn amaçlyo ruz.
Ço cuk larmzn se vi nin ce �ark söy le yen,
dans eden, in san lar ol ma larn is ti yo ruz.
Ço cuk larnzla, ço cuk larmzla ne ka dar
gu rur duy sak azdr. On lar si zin ço cuk -
larnz ol du �u ka dar bi zim de ço cuk -
larmz. Ba� ta Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� -
ret men le ri miz ol mak üze re, eme �i ge çen
her ke se te �ek kür edi yo rum.”

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
per for mans larn ser gi le yen mi nik ler, sah -
ne de gös te ri le riy le pro fes yo nel sa natçla -
ra ta� çkartt. Yak la�k 3 sa at sü re sin ce

sah ne de çe �it li dans, dra ma ve mü zik gös -
te ri si ya pan mi nik ler, ai le le ri ve Kadköy
Be le di ye Ba� kan Se la mi Öz türk ta -
rafndan ayak ta alk�lad. 

Sah ne de ade ta dev le �en mi nik ler, ge -
ce so nun da ö� ret men le riy le bir lik te fo to� -
raf çek tir di ler.

■ YE N� KA YIT LAR
A�US TOS’TA BA� LI YOR

Kadköy Be le di ye si Ço cuk Sa nat
Mer ke zi’ne ye ni ö� ren ci kaytlar, a�us tos
aynda ba� la ya cak. Re sim ve Dra ma bö lü -
mü ne 3 A�us tos 2011 ta ri hin den iti ba ren
kon ten jan ile ö� ren ci alna cak.

Ye te nek snav ile ö� ren ci ala cak olan
mü zik, ba le ve dans bö lüm le ri ne ise ön
kaytlar 8-26 A�us tos ta rih le rin de yapla -
cak. Kadköy Be le di ye si Ço cuk Sa nat
Mer ke zi’ne Kadköy’de ika met eden ço -
cuk lar ka bul edi li yor.
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zel gün ler bit mek bil mi yor. Bu haf ta so nu da
Ame ri ka’nn ba�r�ndan çkp, ül ke mi ze ka dar
ula �an ‘Ba ba lar Gü nü’ kut lan�yor… Yi ne or -
talk ‘ba ba lar gü nü üü ü’ di ye ba��ra rak si zi

he di ye al ma ya ça�ran, al maz san�z ‘vic dan
yapt�ran’(!) ilan lar la do lu. He le bu haf ta, se çim pan -
kart lar�n�n da ara dan çe kil me siy le, bu gü nün rek lam -
lar� da ha da net bir �e kil de gö zü mü ze gö zü mü ze so -
kul du.

Ba ba lar Gü nü he pi mi zin bil di �i ge ni� an lam�yla,
‘An ne ler Gü nü’ yapt�k tut tu, sat��lar da iyi gi di yor;
hem ba ba la ra ay�p ol masn, hem de pe ra ken de ci le -
re bir gün da ha do� sun di ye icat edil mi� tir. Ger çi ge -
nel lik le ba ba la ra al�nan he di ye le rin ba ban�n ‘ek
kart�’ndan al�nd���, uzak tay sa kut la mak için yap�lan
ara man�n ‘öde me li’ yap�ld��� bu özel gü nün mas raf�
yi ne ba ba dan ç�kmak ta; fa kat i�in oras� pe ra ken de -
ci le ri il gi len dir mez. Ger çi An ne ler Gü nü ka dar tut -
mad�, ama ol sun!

Her özel gü nün ol du �u gi bi Ba ba lar Gü nü’nün
de alt�na, boy dan bo ya ti ca ri kayg� dö �en di �i bir
ger çek ama her �e yi he di ye al mak la ba� da�t�rmak
zo run da de �i liz. Ço cuk lu �u mu zun ‘sü per kah ra -
man lar�’ ba ba lar�n bir gü nü ol mas�na �ah sen kar��
de �i lim. Ev li lik y�ldö nüm le ri ve ya do �um gün le ri ne
de… Asl�nda ih ti yaç duy du �u muz sa de ce se vil di �i -
mi zi bil mek tir. Ne var ki in san lar ço �u za man sev gi -
le ri ni gös ter mek için bir ve si le ye ih ti yaç du yar lar. Biz
de ba ba lar�m�z� ya da an ne le ri mi zi sev me yi bir gü ne
s��d�rm�yo ruz ama ço �u za man gös ter me f�rsat� bu -
lam�yo ruz. Kö tü ni yet ara may�n, in san ol mak böy le
bir �ey; hep si bu…

Sev mek için ol du �u ka dar kork mak için, iyi �ey -
ler ka dar zor luk lar� hat�rla mak, önem se mek, ted bir
al mak ve ya em pa ti kur mak için de özel gün le re ih ti -
yac�m�z var. Cum hu ri yet’in ne zor luk lar la ku rul du �u -
nu ve mil let ol du �u mu zu hat�rla mak için ‘Cum hu ri -
yet Bay ram�’, dep rem ül ke sin de ya �ad���m�z�
hat�rlay�p her an ted bir li ol mak için ‘Dep rem Haf tas�’,
ba��m�z� çe vi rip so run lar�n� gör mek için ‘En gel li ler
Haf tas�’na ih ti yaç ol du �u gi bi… ‘Ö� ret men ler Gü -
nü’nü de anl�yo rum da ‘Ga ze te ci ler Gü nü’ bi le var!
Her mes lek gru bu na bir gün ay�r�rsak, hep si ne an -
cak iki y�lda bir s�ra ge lir. Ha di ‘T�p Haf tas�’na da ey -
val lah, ama ya ‘Ebe ler Gü nü’ ne olu yor? ‘Me te oro lo -
ji Gü nü’, ‘Güm rük Gü nü’ der ken i�in su yu çkmam��
der sek ya lan olur!

‘Ba ba lar Gü nü’ ve ‘An ne ler Gü nü’ne dö ner -
sek… Ço �u za man ha yat�m�zda ki de �er ler ve de -
�er li ki �i le rin bi zim için ne ka dar önem li ol duk lar�n�
an cak kay bett tik ten son ra fark ede riz. �� te o za man
o sev gi ler de, bu özel gün ler de ac�ya dö nü �ür. Geç -
ti �i miz ‘An ne ler Gü nü’nde, bu se ne ha yat�n� kay be -
den su nu cu Def ne Joy Fos ter’un an ne si nin Hür ri -
yet’te bir rö por taj� çkm�t. “An ne ler gü nü nün kalk -
mas�n� is ti yo rum. Bin ler ce ac�l� an ne var. Bu gün o
an ne le rin ya ras�n� da ha da çok ac�t�yor. Her kes gü -
lüp e� le nir ken biz le rin yü re �i bu ruk, göz ya� lar için -
de yiz. Yal var�yo rum an ne ler gü nü kald�r�ls�n. Bu nun
için kam pan ya bi le ba� la ta bi li rim. Yazk de �il mi biz -
le re. Ne dir bu an ne ler gü nü, bi ri bu nu ba na ve be -
nim gi bi le re an latsn. Tak sim’de pan kart bi le aça bi -
li rim” di yor du, bir çok ço cu �u nu kay bet mi� an ne
ad�na. Bu nun la bir lik te, in ter ne te de dü �en bu ha be -
rin alt�nda �öy le bir yo rum oku dum; “Kü çük bir ço -
cuk ken çok üzü lür düm bu gü nü kut la ya cak an nem
yan�mda ol mad� için. Ama �im di ço cuk larm kut -
lad��� için çok mut lu yum”. Dün ya ya si yah-be yaz
bak mak müm kün de �il san�r�m…

Kald� ki bir an ne-ba ban�n ac� ver me si için il la öl -
me si ge rek mi yor. Her ba ba bir de �il, ya �ar ken da ha
çok ac� ve ren ba ba lar da var; terk eder, ara maz, dö -
ver, sa tar, hat ta öl dü rür. Ba ba ol mak için bir ço cu -
�un dün ya ya gel me si ni sa� la man�n yet me ye ce �i ni
söy le me ye ge rek var m? Bu yüz den tüm ba ba lar�n
de me ye ce �im; ama ha yat ta olan ya da ol ma yan
‘ba ba’ gi bi ba ba lar�n ve ço cuk lar�n�n ba ba lar gü nü
kut lu ol sun…

As l ı  AY HAN

Ö

‘Özel’
addedilen günler

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

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

vekil tayin etti�i ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle�ik
ki�iler taraf�ndan;

a- Fizik ve Rehabilitasyon merkezince onayl� ve sa�l�k
kurulu raporu vermeye yetkili sa�l�k kurulu�lar�ndan

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

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

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

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

derecesinin ve haline göre kullanabilece�i ta��t özelli�inin
belirtilmesi gerekir. E�er malul ve özürlü, yurt d���nda

iken resmi bir hastaneden ald��� ve d�� temsilciliklerimize
onaylatt��� bir rapor getirecekse bu raporun 2918 say�l�

Karayollar� Trafik Kanununun “Sürücü Adaylar�nda
Aranacak �artlar”� içeren 41 inci maddesine
uygunlu�unun belgelenmesi gerekmektedir.

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

Raporlar� Hakk�nda Yönetmelik”te belirtilen “Özürlülere
Sa�l�k Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sa�l�k Kurulu�lar�”

Ek Tablo-1’de bulunmaktad�r.
Özel tertibatl� otomobil ithalat� talebi heyet taraf�ndan

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

malul ki�ilerin de an�lan gümrükte haz�r bulunmalar� �art�
vard�r. Minibüslerin karara ba�lama i�lemleri Gümrük
Müste�arl���n�n olumlu ön izninin al�nmas� sonucunda

gerçekle�tirilecektir. Ayr�ca, binek otomobili veya
minibüsün ithaline ili�kin kararlar�n (müspet) Komisyon

taraf�ndan oybirli�i ile verilmesi gerekmektedir.
D- Özel Tertibatl� Araçlar�n �thalat ��lemi

Komisyon karar� olumlu ise, otomobil ve minibüs için

Ankara Naklihane ve Bedelsiz �thalat Gümrük
Müdürlü�ü’nce “�thal �zin Belgesi” düzenlenir.

�zin belgesinin geçerlilik süresi 6 (alt�) ayd�r.
Ta��t, izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde
Ankara Naklihane ve Bedelsiz �thalat Gümrük

Müdürlü�ü’ne teslim edilir.
Gümrük Müdürü veya yetkili k�laca�� Gümrük
Müdür Yard�mc�s� ba�kanl���nda iki muayene

memurundan olu�an heyet taraf�ndan arac�n söz konusu
heyet karar�na uygun olup olmad��� ara�t�r�larak uygun

bulunmas� halinde ithaline izin verilir.
Gümrük �daresince, ithal i�lemi tamamlanan binek

otomobil ve minibüs için düzenlenecek trafik
�ahadetnamesine �erh konularak ilgili trafik tescil

dairesine gönderilir.
E- Özel Tertibatl� Araçlar�n Devir ve Sat���

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

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

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

Müdürlü�ünün izni dahilinde muafiyet hakk� tan�nm��
ba�ka bir kurum veya kurulu�a ödünç verilir, kiralan�r,

devredilir veya sat�l�rsa Gümrük Vergileri aranmaz.
Devam Edecek…

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

Adres: Ankara C. Valilik Kar��s� Ca�alo�lu / Eminönü –
�STANBUL

Tel(Santral): 402 44 00  
Direk Tel: 0 (212) 526 69 06-10  Fax: 526 69 13

GÜMRÜK MÜSTE�ARLI�I
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜ�Ü  

Ata�ehir, 34755 Istanbul
Telefon:  +90 (216) 313 80 37

Faks : +90 (216) 364 36 22(GELEN)
�STANBUL HAYDARPA�A GÜMRÜK MÜDÜRLÜ�Ü 

Tel: +90(216) 346 13 76_+90 (216) 348 93 78
Fax: +90(216) 349 05 49 (GELEN)_+90(216) 345 89 79

(G�DEN)

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

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

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

http://engelsizis.kadikoy.bel.tr/

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Çocuk Sanat Merkezi’nin
GÖSTERiSi BÜYÜLEDi
Çocuk Sanat Merkezi’nin
GÖSTERiSi BÜYÜLEDi
Çocuk Sanat Merkezi’nin
GÖSTERiSi BÜYÜLEDi
Çocuk Sanat Merkezi’nin
GÖSTERiSi BÜYÜLEDi
Çocuk Sanat Merkezi’nin
GÖSTERiSi BÜYÜLEDi
Çocuk Sanat Merkezi’nin
GÖSTERiSi BÜYÜLEDi

2 bin ö�rencinin ücretsiz müzik, bale, dans ve resim
e�itimleri gördü�ü Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat
Merkezi’nde hem mezuniyet hem de yıl sonu gösteri
heyecanı vardı. Minikler, yıl sonu gösterisinde adeta

profesyonellere ta� çıkarttılar.

SO RU: Sev gi li �ük ran Ha -
n�m,

7 Ha zi ran Sa l� gü nü Ka d� -
köy Mü hür dar Cad de si'nde
bu lu nan SHO EBA LO O isim li
mar ka n�n ma �a za s�n dan bir
ayak ka b� al d�m. Eve git ti �im de
pa ke tin için de ga ran ti bel ge -
siy le kar �� la� t�m. Bu bel ge yi
ayak ka b� y� al d� ��m s� ra da ne
ba na gös ter di ler ne de im za -
lat t� lar. Bel ge de ia de ve de �i -
�im ku ral la r� ya z� yor du an cak
ne re dey se hiç bir �e kil de de �i -
�im ya p� la ma ya ca �� na da ir ku -
ral lar d� bun lar. Er te si gün
ayak ka b� m� gi yip i�e git tim an -
cak çok kö tü vur du �u ve aya �� m� ra -
hat s�z et ti �i için son ra ki gün ma �a za ya
gi dip de �i� tir mek is te di �i mi söy le dim.
An cak ba na ayak ka b� y� d� �a r� da giy di -
�im için de �i� ti re me ye cek le ri ni söy le di -
ler. Sa de ce bir gün giy di �i mi söy le me -
me ra� men de �i� tir me mek te �s rar et ti -
ler. Ta v�r la r� da çok say g� s�z ve alay c�y -
d�. Si ze sor mak is te di �im; Ga ran ti Bel -
ge si ad� al t�n da sa de ce ken di le ri ni ga -
ran ti ye al mak için ya z�l m�� böy le bir
bel ge ha z�r la ma ya hak la r� var m�? Tü -
ke ti ci hak la r� na gö re ayak ka b� de �i �i mi
han gi �art lar da ya p� la bi lir? Ay r� ca ben
ar t�k o ma �a za dan hiç bir �e kil de al�� ve -
ri� yap mak is te mi yo rum, do la y� s�y la ar -
t�k ayak ka b� n�n de �i �i mi ni de �il pa ra -
m�n ia de si ni is ti yo rum. Bu ko nu da na s�l
bir yol iz le me li yim? Te �ek kür ler...

Se def Pak soy
CE VAP: De �er li tü ke ti ci miz,
Ga ran ti bel ge le ri, Tü ke ti ci nin Ko -

run ma s� Hak k�n da Ka nun çer çe ve sin de
ha z�r la nan ga ran ti bel ge si yö net me li �i -
ne uy gun ha z�r lan mak zo run da d�r. Ga -
ran ti bel ge le rin de han gi
hu sus la r�n ga ran ti kap sa m�
d� ��n da kal d� �� ya z�l ma l� d�r.
An cak bu hu sus lar sa de ce

sa t� c� ya da üre ti ci nin ken di -
si ni ga ran ti ye al d� �� ko �ul lar
ola maz. Bu ne den le si ze ön -
ce lik le bu ga ran ti bel ge si nin
bir fo to ko pi si ni ek le ye rek �l
Sa na yi Ti ca ret Mü dür lü -
�ü’ne bir di lek çe yaz ma n� z�
ve ga ran ti bel ge si nin ko �ul -
la ra uy gun ol ma d� �� n� be lir -
te rek �i kâ yet te bu lun ma n� z�
öne ri yo rum. �l Sa na yi Ti ca ret
Mü dür lü �ü ge rek li in ce le me -
yi ya pa cak ve hem ce za ve -
re cek, hem de dü zelt me
yap t� ra cak t�r.

Di �er ta raf tan da sa t� c� ya
bir ih tar na me çek me ni zi ve

du ru mu nu zu an la ta rak ta le bi ni zi ilet me -
ni zi (de �i� tir me ve ya pa ra ia de si gi bi)
öne re ce �im. Bu ih tar na me yi der ne �i -
miz den çe ke bi lir si niz. Sa t� c� ta le bi ni ze
uy ma d� �� tak dir de Ka d� köy Kay ma -
kam l� ��’nda Tü ke ti ci So run la r� Ha kem
He ye ti’ne �i kâ yet ede bi lir si niz. �i kâ yet
di lek çe ni ze fa tu ra ve ya fi �i ni zi ve ga -
ran ti bel ge si nin fo to ko pi si ni ek le me li si -
niz. 

De �er li tü ke ti ci ler,
Bu �i kâ yet te de gör dü �ü nüz gi bi

sa t� c� ve üre ti ci ler ken di le ri ni ta ma men
ko ru ma al t� na al m�� lar d�r. Bu du rum da
biz tü ke ti ci le rin de ko run ma m�z için
hak la r� m� z� ara ma m�z ge rek mek te dir.
Her de fa s�n da tek rar la d� ��m üze re lüt -
fen der ne �i mi ze ge li niz, üye olu nuz,
biz ler le bir lik te ça l� �� n�z ki se si miz da ha
gür ç�k s�n. Yok sa bir ba �� m� za de be le -
nir du rur ve hak k� m� z� ara mak ta zor la n� -
r�z. Ne de mi� ler bir elin ne si var iki elin
se si var. El le ri mi zi ve güç le ri mi zi bir le� -
ti re lim, hep bir lik te mü ca de le ede lim.

Say g� la r�m la.

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

‘Öz Kadıköylüler’ buluşması...

● Cansu ÇA�IRTEK�N

KADIKÖY ilçesinin köklü
okullardan Erenköy K�z Lisesi, 2
Haziran Per�embe günü 100.

y�l�n� kutlad�. 100. y�l
kutlamalar�na; �stanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, Kad�köy
Kaymakam� Hasan Karahan,

Kad�köy Emniyet Müdürü Hakan
Boydak, Kad�köy �lçe Milli E�itim 
Müdürü Fer�at Ayar, Kad�köy �lçe

Milli E�itim Müdürü Yard�mc�s�
Hasan Demir ve Erenköy K�z

Lisesi’ nin ilk mezunlar�ndan olan
Mural Urcun da kat�ld�. Törende
konu�ma yapan Okul Müdürü Kamil

Önalan, ”Cumhuriyet kurulmadan
önce Türk Kad�n�n�n ayd�nlanmas�na

���k tutan birkaç okuldan biri olan
Erenköy K�z Lisesi’nin kurulu� tarihi
1911 y�l�d�r. O Y�l ‘Numune Mektebi’
ad�yla R�dvan Pa�a kö�künde aç�lan

okul, 1916 y�l�nda Erenköy �nas
Sultanisi yani k�z lisesi olarak

ö�renime ba�lam��t�r. Erenköy K�z
Lisesi’nin Türk kad�n�n�n Atatürk’ün

amaçlar� do�rultusunda sosyal
hayattaki yerini almas� yönünde de
çok büyük bir önemi vard�r” dedi.
Okul Müdürü Önalan,100. y�lda

mezun olan ö�rencilere ba�ar�lar

dileyerek sözlerini sonland�rd�.
�stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da
konu�mas�nda 100. y�lda mezun olan

ö�rencilere seslendi ve “Mezun
oldu�unuz bugünde anne ve baban�z�

unutmay�n. Ailenize lay�k evlatlar
oldu�unuzu bizler de biliyoruz. Fakat
dedi�im gibi hürmetinizi, sevginizi ve

sayg�n�z� annenizden-baban�zdan asla
eksik etmeyin. Bugün mezun olup

ayr�l�yorsunuz, ama takdiri hak eden
de�erli hocalar�n�z� da asla

unutmay�n, onlar� içinizde ya�att���n�z�
biliyoruz. Fakat daha sonra okula
gelip ö�retmenlerinizi ziyaret edip,
onlar� yeniden gururland�r�n” diye

konu�tu. 

KEND�LER�N� “gerçek Kad�köylü” olarak tan�mlayan,
Kad�köy ile köklü ba�lar� bulunan bir grup Kad�köylü,

bundan yakla��k 3 ay önce sanal ortamda biraraya geldi.  
Dr. Kemal Pelit ve makina mühendisi Canerhan Tipi

öncülü�ünde, sosyal payla��m sitesi Facebook'ta
“kadikoyumuz@groups.facebook.com” adl� bir grup

kuruldu. Bu grup arac�l���yla önce bir süre sanal ortamda
birbirleriyle tan���p, Kad�köy'e dair an�lar�n� payla�an grup

üyeleri daha sonra yüz yüze görü�me karar� ald�.

Grup yöneticilerden Turgay Pamuk ve �nci Köprülü'nün
çabalar� ile geçti�imiz günlerde Moda'da bir çay
bahçesinde gerçekle�en bulu�maya, yakla��k 1000 kadar
üyesi bulunan gruptan, yurt içinde ve yurt d���nda
ya�ayan 100 Kad�köylü kat�ld�. Olumsuz hava �artlar�na
ra�men yakla��k 2 saat süren bulu�mada, üyeler
birbirleriyle y�llar öncesinden dostmu� gibi kayna�t�, an�lar
tazelendi. Kad�köylüler, toplant�dan Eylül ay�nda daha
geni� bir kat�l�mla toplanmak üzere ayr�ld�lar...

Erenköy’de mezuniyet

KADIKÖYLÜ
öğrenciler için

kültürel etkinlikler 
�stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba�kenti

Etkinlikleri kapsamında 2010 Okullarda
Kadıköy �lçesi Platformu, etkinliklerini hız

kesmeden devam ettiriyor. 
Platform çalı�maları kapsamında
Türkiye’de bir ilk olan Siyah ı�ık

tiyatrosunca hazırlanan “Kapkara Show”,
geçti�imiz günlerde Kadıköy Halk E�itim

Merkezi’nde, Kadıköy’de bulunan 55
ilkö�retim okulundan toplam 1200 ö�renci
ve ö�retmen için perdelerini açtı. Ö�renci

ve ö�retmenlerin ilgiyle izledikleri �ov
büyük be�eni topladı. Etkinlikler

kapsamında, �stanbul’da ya�amalarına
ra�men ya�adıkları �ehrin kültürel
miraslarını görme �ansı bulamayan
Kadıköylü ö�renciler de unutulmadı.
�stanbul’u bo�azdan görme �ansını
yakalayamayan 800 ilkö�retim ve

ortaö�retim ö�rencisi için profesyonel
rehberler e�li�inde 8 Haziran Çar�amba
günü düzenlenen tekne turu, Kadıköy

Kaymakamı Hasan Karahan ve �lçe Milli
E�itim Müdürü Fer�at Ayar’ın da

katılımlarıyla gerçekle�tirildi. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Ya �a m� n� Ka d� köy Ko �u yo lu’nda sür dü -
ren i�a da m� Er can Üç, ba �a r� l� bir ku� fo -
to� raf ç� s�. Ku� la r� gö rün tü le mek için

Tür ki ye’yi boy dan bo ya kat et mek ten çe kin me -
yen Er can Üç’le bu özel ho bi si ni ko nu� tuk...

● Fo to� ra fa ve özel lik le ku� fo to� raf la -
r� na il gi niz na s�l ba� la d�?

Fo to� raf la il gim sa de ce ta til ler le ve ge zi -
ler le s� n�r l�y ken cid di an lam da me ra k�m
2003 y� l�n da kur du �u muz ES Vo ley bol ku lü -
bü ile ba� la d�. O gü ne ka dar kom pakt fo to� -
raf ma ki na la r� kul la n�r ken ilk ya r� pro fes yo -
nel SLR ma ki na m� ala rak vo ley bol fo to� raf -
la r� çek me ye ba� la d�m. �n ter net te bul du �um
kay nak lar la ve ki tap lar la ve in ter net te bu lu -
nan fo to� raf pay la ��m si te le ri ne ka t� la rak bu -
ra lar da ken di mi ge li� tir dim. 

Do �a ve ya ban ha yat fo to� raf la r� her za -
man il gi mi çek mi� ti, bu fo to� raf si te le rin de
gör dü �üm fark l� renk ler de il ginç ku� lar il gi -
mi çok çe ki yor du. Da ha son ra ama c� Tür ki -
ye’de do �al or tam da ya �a yan ku� tür le ri hak -
k�n da bil gi top la mak, fo to� raf la mak ve bun -
la r� pay la �a rak do �a ve ku� sev gi si ni art t�r -
mak olan Tra kus.org si te si ile 2009 ba ��n da
ta n�� t�m. 1000’i a� k�n üye sa y� s� olan bu top -
lu luk ile ta n�� mam ile fark l� ve be ni içi ne çe -
ken çok gü zel bir ala na gir mi� ol dum. O ta -
rih ten bu gü ne ne re dey se sa de ce ku� fo to� ra -
f� çe ker ol dum. Bu bir tut ku ha li ne gel di…

● Bu gü ne ka dar kaç ta ne ku� fo to� ra f�
çek ti niz? Çek ti �i niz ku� la r�n si zin için öne -
mi, ay r� bir özel li �i var m�y d�? Me se la özel
il gi gös ter di �i niz birkaç ku �u ne den çek ti �i -
niz den bah se der mi si niz?

Tür ki ye ana göç yol la r� üze rin de bu lun -
ma s� ne de niy le ku� çe �it li �i aç� s�n dan çok
zen gin. Tür ki ye’de 466 fark l� tür gö rü le bi li -
yor. Bu ku� la r�n bir k�s m� sü rek li yur du muz -

da ya �ar ken bir k�s m� da göç ede rek y� l�n bel -
li bir bö lü mü nü yur du muz da ge çi ri yor. �lk -
ba har ve son ba har göç le ri �s tan bul’da Sa r� yer
ve Çam l� ca’dan iz le ne bi li yor. Bu dö nem ler -
de inan ma s� güç ama gün de bin ler ce �a hin,
kar tal, at ma ca gi bi y�r t� c� lar ve ley lek ler �s -
tan bul Bo �a z� üze rin den göç le ri ne de vam
edi yor lar. Bir dür bün ile bu ge çi� le ri göz lem -
le mek müm kün. 2011 gö çü de çok tan ba� la -
d�. Lo dos lu aç�k bir ha va da Sa r� yer s�rt la r�n -
dan ba har gö çü nü iz le me ni zi öne ri rim. Son -
ba har da ise gö çü Bü yük Çam l� ca’dan dür -
bün le iz le ye bi lir si niz.

● Tür ki ye’de kaç tür ku� fo to� raf lan -
m�� du rum da?

Tür ki ye’de ya �a d� �� bi li nen 466 tü rün
�im di ye ka dar 410 ade di fo to� raf la na bil mi�.
400 üze rin de tü rü fo to� raf la ya bil mi� “Tür -
mi na tör” la kap l� ku� fo to� raf ç� s� sa y� s� he nüz
bir elin par mak la r� n� geç mi yor. Fark l� tür fo -
to� raf la mak ku� fo to� raf ç� la r� ara s�n da “ker -
tik” ola rak ad lan d� r� l� yor. Bu ise ku� fo to� -
raf ç� la r� ara s�n da tat l� bir re ka bet ya ra t� yor.
Ben iki y�l d�r ku� fo to� raf la r� çe ki yo rum ve
�u ana ka dar 285’i a� k�n tü rü fo to� raf la ma y�
ba �ar d�m. Sa y� art t�k ça ve ka lan tür ler zor la� -
t�k ça bir tür için har ca nan za man da o de re ce
ar t� yor. 

Bu ka dar k� sa sü re de bu ka dar çok tür
çek mem de en çok des te �i olan lar dan Emin
Yo �urt çu o� lu’na de �in me den geç me mem
ge re kir. He nüz 25 ya ��n da ol ma s� na ra� men
403 tür ile Tür ki ye’de en çok tü rü gör mü�,

tür le rin La tin ce ve �n gi liz ce ad la r� n� bi le gö -
zü ka pa l� sa ya bi len, uzak ta ki tür le ri ses le rin -
den ve ya uçu� la r�n dan ta n� ya bi len, ya �am
alan la r� n� (ha bi tat) ez be re bi len, en der tür le ri
bi le his se de bi len, yurt d� ��n da da ku� göz lem -
ci le ri ara s�n da ta n� nan ku� ve do �a a�� �� bir
ki �i.

● Fo to� ra f� çek ti �i niz ku� lar için de si zi
en çok et ki le yen ler han gi si ol du?

�im di ye ka dar çek ti �im tür ler için de be -
ni en çok et ki le yen ler ge ce av c� la r� bay ku� lar
ol mu� tur. Et ki le yi ci renk li göz le ri, gi zem li
ba k�� la r�, ola �a nüs tü al g� la ma ye te nek le ri ve
uçar ken ka nat se si ç� kar m� yor ol ma la r� on la -
r� di �er tür ler den fark l� k� l� yor. Bo yu bir ka -
r�� ka dar olan ku ku mav dan ka nat aç�k l� �� 2
met re yi a�an pu hu ya ka dar Tür ki ye’de ya �a -
yan 10 tür bay ku� bu lu nu yor. Ben he nüz
bun la r�n 6 ta ne si nin fo to� raf la r� n� çe ke bil -
dim. He de fim; bu y�l so nu na ka dar ka lan la r�
da ta mam la mak. Ta bii bu nun için bir çok ge -
ce ara zi ye ç�k mam da ge re ke cek. Tür sa y� m�
da en k� sa za man da 300’ün üze ri ne ç� kar ma -
y� he def li yo rum.

Bu gi zem li tür le rin ya n� s� ra ren gâ renk
tüy le ri ile sey ri ne do yum ol ma yan ya l� çap k� -
n�, ar� ku �u ve gök kuz gun gi bi tür le ri de her
fo to� ra f� n� çek ti �im de bü yük ke yif al� yo rum.

● Ku� pe �in den ko� mu yor su nuz biz ce
uçu yor su nuz. Ku� pe �in den ne re le re uç tu -
nuz, ne re le re git ti niz?

Özel lik le fark l� ku� tür le ri ni gör mek ve
fo to� raf la mak is ti yor sa n�z mut la ka Tür ki -
ye’nin fark l� ik lim ko �ul la r� na sa hip böl ge le -
ri ne git me niz ge re ki yor. Su ku� la r� için ne hir
del ta la r� na, göl le re ve gö let le re, de niz ke nar -
la r� na gi der ken y�r t� c� lar için da� la ra ç�k ma -
n�z ge re kir. Ör ne �in saz ho ro zu Tür ki ye’de
sa de ce Sam sun’da ra hat ça bu lu na bi lir ken,
aç�k de niz ku �u olan süm sü �e an cak Mer sin,
Ha tay’da aç�k de niz ler de rast la ya bi lir si niz.
Ku� fo to� raf ç� l� �� za man, emek, sa b�r, ekip -
man, tür bil gi si ve bun la r�n ya n� s� ra çok da
�ans is te yen bir alan. En der bir tü rü gün ler ce
ara y�p bu la ma ya bi lir si niz ve ya bu en der tür
ge lip si zin önü nü ze ko na bi lir. Tem muz s� ca -
��n da Ada na’da ha va s� cak l� �� 45 de re ce nin
üze rin dey ken eli miz de 10 ki lo yu bu lan ekip -
man lar la bir va di de ge zer ken ge lip önü mü ze
ko nan ser çe bo yut la r�n da ki çöl toy ga r� böy le
tür ler den bi ri ol du be nim için.

Son iki se ne de ku� fo to� ra f� çek mek için
Mar ma ra böl ge sin de K�rk la re li �� ne ada,
Edir ne Enez, �s tan bul Bü yük çek me ce, Ri va,
Geb ze Bal l� ka ya, Bur sa Ulu da�; Or ta Ana -
do lu’da Bo lu Ge re de, An ka ra Nal l� han, Bey -
pa za r�, Mo gan, Ni� de Ala da�; Ege’de �z mir
Ge diz Del ta s�, Ma ni sa Spil Da ��, De niz li
Ac� göl; Ak de niz’de Mer sin Gök sü Del ta s�,
Ada na Yu mur ta l�k, Ha tay Sa man da�; Gü -
ney do �u’da Ga zi an tep, �an l� ur fa; Ka ra de -
niz’de ise Sam sun K� z� l�r mak Del ta s�’n� gez -
dim. Ara zi ler de ekip ola rak bu lun mak her za -
man si ze avan taj sa� l� yor. Ben de bu ge zi ler -
de ku� fo to� ra f� me rak l� s� ar ka da� la r�m la
kur du �u muz “dört çe ker” gru buy la bir lik te
yo ru cu an cak bir o ka dar da ke yif li ve e� len -
ce li va kit ge çi ri yo rum. He le bir de is te di �i -
miz tür le ri gü zel fo to� raf la y�n ca tüm yor gun -
lu �u mu zu unu tu yo ruz.

�� tem po sun dan uzak la� t� �� m�z bu an lar -

da, za ma n�n da k� s�t l� ol ma s� ne de niy le tem -
po lu ve yo ru cu se ya hat ler yap mak zo run da
ka l� yo ruz. Ör ne �in ge çen se ne Ada na’da
uçak tan in me miz le ba� la yan bir bu çuk gün -
lük bir se ya hat te Ada na’da ki de niz ke na r�n -
da ki ku� böl ge le ri ni gez dik ten son ra Mer -
sin’e ge çe rek kor san mar t� gi bi en der gö rü len
bir tür için tek ney le de ni ze aç�l m��, son ra s�n -
da ge ce yi Ni� de’de ge çi re rek er te si sa bah
gün do� ma dan Ala da�’a bir trak tö re ba� l� rö -
mork ile t�r ma na rak gün do �u muy la bir lik te
il ginç tür le ri fo to� raf la ma ya ba� la m�� t�k. O
gü nü, gün bo yu fark l� va di ler de ge çi re rek bi -
tir mi� tüm bu tem po için de ye mek ye me yi
bi le unut mu� tuk. Er te si gün uçak la �s tan bul’a
dö ner ken uça ��n ha va lan d� �� n� bi le ha t�r la -
ma dan uy ku ya da lar ken 30’u a� k�n ye ni tü rü
fo to� raf la m�� ol ma n�n mut lu lu �u nu ya �a d�k.

● Unu ta ma d� �� n�z an� la r� n�z dan bir ka -
ç� n� bi zim le pay la ��r m� s� n�z? Ör ne �in Ha -
tay’da ya� mur da de niz de gö rü len ku� tan
bah set mi� ti niz.

Dört çe ker gru bun dan ar ka da� la r�m Ay -
han Öz türk, Ka dir Da bak ve Emin Yo �urt çu -
o� lu ile Gü ney do �u tu run day d�k. Bu se ya -
hat te ki he def tür le ri miz den bay ku� ai le si nin
kra l� sa y� lan pu hu için ön ce den ha z�r l�k la r� -
m� z� yap m��, tü rün gö rü le bi le ce �i yer le ri be -

lir le mi�, ye rel ki �i ler le ba� lan t� kur mu� tuk.
Be nim için ilk ge ce ara zi si ola cak t�. Gü ne�
ba tar ken biz Hal fe ti’de ba raj gö lü ne var d�k
ve ye rel bir tek ne kap ta n�y la bu lu� tuk. Ekip -
man la r� m� z�, ka fa ve el fe ner le ri ile bir lik te
tek ne ye ala rak ge ce ka ran l� ��n da gö le aç�l -
d�k. Rüz gâr l� ve dal ga l� bir ha va da tü rü gö re -
bi le ce �i miz k� y� ya ya na� mak ta zor la n�p is ke -
le ye ge ri dön dük. Ara ba ya at la y�p al ter na tif
bir yol dan tü rün ya �a ma s� na uy gun bir ala na
var d�k. Ge ce ka ran l� ��n da ekip man la r� m� z�

s�rt la y�p ara ba dan ay r� la rak or ma n�n içi ne
dal d�k. Bir yan dan dü� me mek için dik kat li
yü rür ken bir yan dan da ekip ma n� ko ru ma ya
ça l� �a rak te pe le ri a� ma ya de vam edi yor duk.
Ses siz ol ma ya ça l� �� yor an cak ter den ve yor -
gun luk tan ne fes ne fe se iler le ye bi li yor duk.
Ara da du rup uzun men zil li fe ner le ri miz le et -
ra f� ve te pe le ri ta r� yor ve pu hu ile kar �� la� ma -
y� umut edi yor duk. So nun da uzak bir te pe nin
üze rin de tüm ih ti �a m�y la pu hu si lu eti ni gör -
dük. Son ra s�n da gör dü �ü müz bir kaç bi re yi
de da ha ya k�n dan fo to� raf la ma �an s� n� bul -
duk. So nun da en der bir tü rü fo to� raf la ma y�
ba �ar m�� ve mut lu luk tan bir bi ri mi ze sa r�l -
m�� t�k. Bu ha re ket li ve he -
ye can l� ge ce sü re sin ce bir
ar ka da �� m� z�n par ma �� ç�k -
m�� onu da kap tan ken di
yön te miy le ye ri ne oturt -
mu� tu.

He def le di �i miz tür ler -
den bi ri de aç�k de niz ku �u
olan ve 2 mar t� bü yük lü -
�ün de ki süm sük tü. An cak
bu tü rü fo to� raf la mak için
aç�k de niz le re ç�k mak ge -
rek ti �in den trol ad� ve ri len
bü yük ba l�k ç� tek ne le riy le
aç�l mak ge re ki yor du. Bu
tek ne le re bi ne bil mek için
ge rek li ba l�k ç� bel ge le ri ni
se ya hat ön ce si ç� kar ta rak
Do �u Ak de niz tu ru na git tik. An cak bu tür
için ha va n�n f�r t� na l� ol ma s� ge re kir ken, sa kin
ve gü ne� li ha va ne de niy le bu tü rü fo to� raf la -
ma y� ba� ka bir se ya ha te er te le dik.

● Ko �u yo lu Va li de ba� Ko ru su’nda Ka -
d� köy’e öz gü ol du �u nu söy le di �i niz pa pa -
�an la r� fo to� raf la ma y� ba �ar m�� s� n�z. Dü -
�ün ce le ri ni zi ö� re ne bi lir mi yiz? 

�s tan bul’da ya �a yan la r�n ma ale sef çok az
bir bö lü mü, �s tan bul’da pa pa �an la r�n do �al
or tam da ya �a d� �� n� bi lir ler. Ge nel de ka fes ler -
de ve ev cil hay van dük kân la r�n da rast la d� �� -
m�z ye �il pa pa �an lar �s tan bul’da Gül ha ne
Par k�’nda ve Va li de ba� Ko ru su’nda öz gür ce
ya �� yor lar. Ko �u yo lu’nda ya �a yan lar gün
için de ç�� l� �� an d� ran ses le ri, uzun kuy ruk la -
r� ve h�z l� ka nat ç�r p�� la r�y la üzer le rin den ge -
çen ye �il pa pa �an la r� ra hat l�k la gö re bi lir ler.
Bun lar za man za man böl ge de ki bah çe le re de
mi sa fir ola bi lir ler. Va li de ba� Ko ru su’nda
yü rü yü� ya pan lar ve ya ko �an lar yük sek a�aç -
la r�n te pe le rin de din le nen ye �il pa pa �an la r�
gö re bi lir ler. 

Va li de ba� Ko ru su’nda ay r� ca s�k ça gör -
dü �ü müz kar ga ve ser çe tür le ri ya n� s� ra sa -
ka, is pi noz, bü yük ba� tan ka ra, ma vi ba� tan -
ka ra, uzun kuy ruk lu ba� tan ka ra, ko ca ba� gi bi

ötü cü le ri de gör mek müm kün.
● Yo �un ve zor bir sek tör de yer al� yor -

su nuz. Tüm bu yo �un lu �a ra� men fo to� raf
çek me ye na s�l va kit ay� r� yor su nuz?

Yo �un ve tem po lu i� ha ya t� olan lar bu
tem po nun d� �� na ç�k mak, zih ni ni din len dir -
mek ve ye ni len mek için fark l� ho bi le re yö ne -
lir ler. Re sim yap mak, mü zik ale ti çal mak,
ara bay la uzun se ya hat ler yap mak, mo to sik le -
te bin mek bun lar dan ba z� la r�. Ku� fo to� raf ç� -
l� ��, �e hir den uzak ta do �a da bu lun mam ne -
de niy le be ni din len di ren, ku� la ra ve ses le ri ne
odak lan mam ne de niy le i� ler den ve tem po dan
uzak la� t� ran, ay n� zev ki pay la �an ara zi ar ka -

da� la r�m la soh bet ler le
be ni ye ni bir haf ta ya ha -
z�r la yan bir ho bi. An cak
sa b�r ve za man is te yen
bir ho bi. Ben müm kün
ol duk ça haf ta da ya r�m
gü nü mü özel lik le ku�
ha re ket le ri nin faz la ol -
du �u göç dö nem le rin de
da ha faz la za ma n� m� bu
ho bi ye ay�r ma ya ça l� �� -
yo rum. Ta n� d� ��m çok
sa y� da ki ku� fo to� raf ç� -
la r� ara s�n da çok faz la
üst yö ne ti ci ve ya i� let me
sa hi bi, dok tor ve ö� re tim
gö rev li si bu lu nu yor. Do -
�a sev gi si olan, ya ban

ha ya ta say g� s� olan bu ki �i ler bu ho bi ile ye -
ni haf ta ya ener ji de po la m�� ola rak ba� l� yor -
lar.

● Ka d� köy'de, Ko �u yo lu’nda ya �a mak
hak k�n da dü �ün ce le ri niz ne dir? Si zin için
ne ifa de edi yor bu yer ler?

Ka d� köy’de 20 y�l d�r ya �� yo rum. Ka d� -
köy sa at le ri ni zi s� k�l ma dan ge çi re bi le ce �i niz,
gün dü zü ve ge ce si fark l� çar �� s� ile fark l� il çe -
ler den bi ri. Ko �u yo lu ise �eh rin gö be �in de
ama �eh rin d� ��n da gi bi ya �a d� �� n�z bir yer
be nim için. Ana ar ter le re ve al�� ve ri� mer -
kez le ri ne ya k�n l� ��, bah çe li az kat l� ev le ri,
her da im ha re ket li Ko �u yo lu par k� ve oyun
alan la r� ve Va li de ba� Ko ru su ile be ton la �an
�eh rin için de di re nen bir semt. �� ye rim de
evim de Ko �u yo lu’nda ol du �u için za ma n� -
m�n bü yük k�s m� bu gü zel semt te ge çi yor.

■ ÖR NEK BA BA, E� VE ��A DA MI
Er can Üç 1966 An ka ra do �um lu. Be �ik -

ta� Ata türk Ana do lu Li se si me zu nu. Li sans
ve Yük sek Li sans e�i tim le ri ni �s tan bul Tek -
nik Üni ver si te si Kon trol ve Bil gi sa yar Mü -
hen dis li �i bö lü mün de ta mam la d�. Mes lek ha -
ya t� n�n ilk 5 y� l�n da Mic ro soft'un Tür ki ye
dis tri bü tör le rin de tek nik des tek mü hen di si ve
tek nik mü dür gö rev le ri ni üst len di. Bu dö -
nem de ya z� l�m ye rel le� tir me, Türk çe le� tir me
pro je le riy le ta n�� t�. 1994 y� l�n da e�iy le bir lik -
te kur du �u ES Bil gi sa yar, ye rel le� tir me ko -
nu sun da ça l� �an ilk Türk �ir ke ti ol du. �ir ke -
tin ilk y�l la r�n dan iti ba ren ba� ta tek no lo jik alt
ya p� s� n�n ge li� ti ril me si, pro je yö ne tim ve ta -
kip sis te mi nin olu� tu rul ma s� ve sis te mi iyi -
le� tir me ye yö ne lik araç la r�n ge li� ti ril me si ol -
mak üze re �ir ke tin ge nel es nek ya p� s� na uy -
gun ola rak ge re ken her tür lü gö re vi üst len di.
Ha len �ir ke tin Yö ne tim Ku ru lu’nda gö rev
ya p� yor. ES spon sor lu �un da ku ru lan ES Vo -
ley bol Spor Ku lü bü ile ba� la d� �� fo to� raf ç� -
l�k ho bi si ne za man ay�r mak tan ke yif al� yor. 2
y�l ka dar ön ce il gi duy ma ya ba� la d� �� “ku�
fo to� raf ç� l� ��” ko nu sun da da cid di ça ba har -
c� yor. 

YA�AM 17 - 23 HAZ�RAN 2011

Ku� pe�inden uçan adam Ercan Üç ile
foto�raf merakı üzerine keyifli bir söyle�iyi

sizin için gerçekle�tirdik…

KU�LARIN PE�iNDEN UÇAN B�R ADAM:

Ercan Üç Ercan Üç Ercan Üç Ercan Üç Ercan Üç Ercan Üç 
11
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17 - 23 HAZ�RAN 2011 SA�LIK

Bir ön ce ki ya z�m da im mun (ba �� ��k l�k) sis te min
ne ol du �u ve na s�l i� le di �i ile il gi li bil gi ler ver mi� tim.
Bu ya z�m da da ev cil dos tu mu zun im mun sis te mi ni
na s�l ko ru ya ca �� m�z ve kuv vet len di re bi le ce �i miz ile
il gi li fay da l� ola bi le ce �i ni dü �ün dü �üm ba z� bil gi ler
ve re ce �im. �m mun sis te min kuv vet len di ril me sin de
hay van lar da da in san lar da ol du �u gi bi bit ki sel kö -
ken li bir çok ürün kul la n� la bil mek te dir. Bu amaç la
kom bi ne edil mi� ya da tek ola rak kul la n� la bi le cek
her bal ürün ler kar ma ��k bir ya p� ya ve i� le yi �e sa hip
olan ba �� ��k l�k sis te mi nin uy gun bir bi çim de ça l�� ma -
s� n� ve kuv vet len me si ni sa� la ya bil mek te dir. Ba �� ��k -
l�k sis te mi vü cu du bak te ri, vi rüs, pa ra zit ve man tar la -
ra kar �� sü rek li ola rak ko ru ma
ko nu mun da d�r. Bu me ka niz -
ma da �e kil le ne cek olan her -
han gi bir ha ta akut ya da kro -
nik, iyi le �e me yen; uyuz, man -
tar, ek lem has ta l�k la r�, a��z ve
di� eti ve so lu num yol la r� en -
fek si yon la r�, üre me bo zuk lu -
�u ile iyi le �e me yen ya ra la ra
ne den ola bil mek te dir. �m mun
sis te mi sek te ye u� ra tan, ça -
l�� ma s� n� bo zan bir çok ne den
bu lun mak ta d�r. Bun lar stres,
a�� r� eg zer siz, sa hip ve yer de �i �ik lik le ri, ye ter siz ve
uy gun ol ma yan bes len me ola rak s� ra la na bi lir. Bun lar
için de im mun sis te mi en çok sek te ye u� ra tan ne den
ye ter siz ve uy gun ol ma yan bes len me ler dir. �m mun
sis te min kuv vet len me si ni sa� la yan fak tör le ri k� sa ca
s� ra lar sak; Fo lik asit, Komp leks B, C, E vi ta min le ri,
Çin ko, Se len yum, Mag nez yum, �yot, Po tas yum. C
Vi ta mi ni an ti ok si dan, an ti vi ral ve tok sin le ri eli mi ne
edi ci bir ya p� ya sa hip tir. Ome ga ya� asit le ri de ay n�
�e kil de güç lü im mun sis tem kuv vet len di ri ci ler dir.
E�er uy gun bir �e kil de ha z�r la n�r sa ki bu önem li dir
ku ru ma ma ye ri ne ev de ha z�r lan m�� olan ta ze ve do -
�al g� da lar im mun sis te mi kuv vet len di re cek ya da en
az�n dan za y�f la ma s� na ne den ol ma ya cak t�r. Ku ru ma -
ma lar bir çok i� lem den geç ti �i ve kim ya sal içer me le ri
(BHT, BHA, et hoxy qu in) se be biy le im mun sis te mi za -
y�f la ta bil mek te dir. An cak yu ka r� da de �in di �im gi bi
ha z�r la nan ev di yet le ri uy gun ( ge rek si nim le ri kar �� la -
ya cak içe ri �e sa hip ) ol ma l� ak si tak tir de ku ru ma ma
kul la n� m� da ha ak�l l� ca ola cak t�r. Do �al ve bit ki sel ba -
z� be sin tak vi ye le ri kö pek ve ke di ler de im mun sis te -
mi kuv vet len di re cek tir. Bu ek be sin ler im mun sis te -
min do �al ola rak kuv vet le ne rek has ta l�k et ken le ri ile
mü ca de le si ni ko lay la� t� ra cak t�r. Bun lar dan ba z� la r� n�
s� ra lar sak: 

1. As tra ga lus (Ge ven otu) i� ta h� ve kan �e ke ri ni
dü zen ler.

2. Mist le to e (Ök se otu) so lu num ve do la ��m sis te -
mi has ta l�k la r�n da et kin dir.

3. Ec hi na ce a (Eki nez ya) kan ba s�n c� n� dü zen le ye -
rek im mun sis te mi kuv vet len di rir. 

4. �n di an Gin seng (K�� ki ra z�) im mun sis te mi do -
�al yol la güç lü k� lar.

5. Milk Thist le (Mer yem Ana Di ke ni) Ka ra ci �er
kuv vet len di ri ci si ola rak tok sin le rin eli mi nas yo nu nu
ko lay la� t� r�r.

6. Ne em Oil (Tes bih a�a c� ya ��) T hüc re le ri nin
üre ti mi ni te min ede rek ba �� ��k l� �� kuv vet len di rir. 

Yu ka r� da be lirt ti �im bit ki sel ori jin li g� da tak vi ye le -
ri nin bir ara da bu lun du �u ke di ve kö pek le rin kul la n� -
m� na özel bir ürün Tür ki ye’de mev cut de �il an cak
Ame ri ka ve Av ru pa ’da C-caps ad� ile he men tü mü nü
içe ren ürü nü yay g�n ola rak kul la n�l mak ta d�r. Te min
ede bil di �i niz tak dir de ra hat l�k la kul la na bi lir si niz. �n -
san la r�n kul la n� m� için üre ti len ül ke miz de mev cut ve
bu bit ki sel eks tre le ri içe ren tab let le ri de uy gun doz da
kul la na bi lir si niz. 

Bun la r�n d� ��n da ba �� ��k l�k sis te mi ni ko ru mak ve
kuv vet len dir mek için : 

1. Y� l�k ru tin a�� la ma ye ri ne kan ana li zi ile an ti kor
se vi ye si kon tro lü ile im mun sis tem kon trol edi le rek
ge re kir se a�� la ma ya p� la bi lir. 

2. Kim ya sal ya ni ilaç vb ürün le rin kul la n� m� n�
azalt mak ve en az�n dan çok ge rek me dik çe kul lan -
mak tan çe kin mek ge re kir.

3. Ek des tek le yi ci ler kul lan mak (vi ta min, mi ne ral,
an ti ok si dan, ome ga ya� asit le ri). 

4. Su al� m� n� kon trol et me li ke di ve kö pe �i ni zin
gün lük ola rak ye ter li mik tar da ta ze ve te miz su al d� -
��n dan emin olun ma l� d�r. (Su vü cu dun en önem li ya -
p� ta �� olup tok sin ler at�l ma s�n da çok bü yük öne me
sa hip tir zi ra be yin ve kal bin tam ola rak fonk si yon
gös te re bil me si için su ka ç� n�l maz d�r). 

5. Hay va n� n� z� stres ten uzak tut ma l� ve gün lük ye -
te rin ce eg zer siz yap t� ��n dan emin ol ma l� s� n�z. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
Köpek ve kedilerde 

İmnun sistemi 
kuvvetlendirmek

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� -
nar Sa� l�k Po lik li ni �i ta ra f�n -
dan sa na yi ça l� �an la r� na ve ri -

len “i� ka za la r�n da ilk yar d�m” e�i ti -
min den son ra, �im di de �e ker, ko les -
te rol, tan si yon öl çü müy le sa� l�k ta ra -
ma s� ya p�l d�.

Ta ra ma, ça l� �an la r�n i� le rin den
ay� ra cak la r� za ma n�n k� s�t l� ol ma s�
ne de niy le po lik li ni �in bi raz uza ��n -
da, yi ne sa na yi böl ge si nin için de yer
alan Ka d� köy Be le di ye si Elek tro nik
At�k Mer ke zi ’nin bah çe sin de ger çek -
le� ti ril di. Böy le lik le po lik li nik ça l� -
�an la r�, po lik li ni �e ge le me yen le re bu
�e kil de ula� m�� ol du lar.

8-9 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da ger -
çek le� ti ri len ta ra ma lar da 154 ki �i ye
�e ker,150 ki �i ye ko les te rol,178 ki �i -
ye tan si yon öl çü mü ya p�l d�. 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�, ge le nek sel ha le ge tir me yi dü -
�ün dük le ri söyledi. 

Dr. Erbu�, bu ta ra ma lar da or ta la -
ma yüz de 30 ora n�n da �e ker, ko les te -
rol, tan si yon yük sek li �i sap ta d�k la r� -
n�;  bu so nuç la ra gö re di ya bet, hi per -
tan si yon, ko les te rol yük sek li �i gi bi
kro nik has ta l�k lar ile il gi li önü müz -
de ki ay lar da se mi ner ler ver me yi
plan la d�k la r� n� ifade etti. 

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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Dumlupınar Sa�lık Poliklini�i personeli tarafından
sanayi çalı�anlarına sa�lık taraması yapıldı.

Çalı�anların �eker, kolesterol ve tansiyon ölçümleri
gerçekle�tirildi.

KADIKÖY �ifa Ata�ehir
Hastanesi'nde 4 Haziran Cumartesi
günü saat 09.30'da Türkiye'nin ilk

da Vinci Robotik Cerrahi ile tek
delikten safra kesesi ameliyat�

gerçekle�tirildi. Dünyada da Vinci
Robotik Cerrahi ile tek giri�ten safra

kesesi ameliyat� gerçekle�tiren 5.
merkez Kad�köy �ifa Ata�ehir

Hastanesi oldu. Kad�köy �ifa Sa�l�k

Grubu Genel Cerrahi Uzman� Op.
Dr. Levent Emino�lu taraf�ndan
gerçekle�tirilen da Vinci Robotik

Cerrahi ile tek giri�ten safra kesesi
ameliyat� ise Türkiye'de bu alanda
yap�lan ilk ameliyat oldu. Kad�köy
�ifa Sa�l�k Grubu Genel Cerrahi

Uzman� Op. Dr. Levent Emino�lu'na
haz�ms�zl�k ve kar�n a�r�s� �ikayetleri

ile ba�vuran 23 ya��ndaki �rem
An�k'a  kolesistolitiasis (safra kesesi

ta��) ve kolesistitis (safra kesesi
iltihab�) te�hisi konuldu. Hastaya

gerekli tetkikler yap�ld�ktan sonra da
Vinci Robotik Cerrahi ile tek giri�ten

safra kesesinin al�nmas�na karar
verildi. Kad�köy �ifa Sa�l�k Grubu

Genel Cerrahi Uzman� Op. Dr.
Levent Emino�lu'nun

gerçekle�tirdi�i ameliyatta göbek
deli�inden  tek giri� yap�larak safra
kesesi ç�kar�ld�. Ameliyat�n ard�ndan
k�sa bir süre içinde toparlanan �rem
An�k, 1 gece hastanede kald�ktan
sonra birkaç gün içinde  normal

hayat�na geri dönebilecek.

Kadıköy Şifa’da bir ilk

Sanayi çalışanlarına
SAĞLIK TARAMASI
Sanayi çalışanlarına
SAĞLIK TARAMASI
Sanayi çalışanlarına
SAĞLIK TARAMASI
Sanayi çalışanlarına
SAĞLIK TARAMASI
Sanayi çalışanlarına
SAĞLIK TARAMASI
Sanayi çalışanlarına
SAĞLIK TARAMASI

KADIKÖY Belediyesi Kentsel
Arama Kurtarma Takımı, KASEV

Vakfı personeline temel afet
bilinci e�itimi verdi. 16 Mayıs
günü Kasev Vakfı Konferans
Salonu'nda gerçekle�tirilen

e�itimde, e�itmenler Binnazlı

Saka ve Mustafa Co�kun,
katılımcılara afetler öncesinde,
sırasında ve sonrasında
yapabilecekleri hakkında temel
bilgiler sundu. 27 ki�inin katıldı�ı
e�itimde, Saka ve Co�kun
soruları da yanıtladı. 

Güçler işitme engelliler için birleşti

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

En gel li ler, gün lük ya �am da bir çok
so run la kar �� kar �� ya ka l� yor. Bu
so run lar la ba �a ç�k mak için de

çö züm yol la r� bul ma ya ça l� �� yor. En
önem li so run la r�n ba ��n da da i� bul -
mak ge li yor. �� ara mak on lar için ade -
ta bir çi le ye dö nü �ü yor. En gel li le rin
ya �a d� �� bu çi le yi az da ol sa azalt mak
ad� na Ana do lu Sa ��r lar Fe de ras yo nu
�s tan bul Tem sil ci li �i ile Tür ki ye ��
Ku ru mu Ka d� köy �u be Mü dür lü �ü ele
ele ver di, i�it me en gel li ler için ‘Mat ba -
a ve Ka ��t Ebat la ma’ kur su ba� lat t�.  

Kur su ba� lat ma la r�n da ki amaç la r�n
ba ��n da i�it me en gel li le rin ya �a ma da -
ha s� k� s� k� ya ba� lan ma la r� n� sa� la mak
ve on la r� i� sa hi bi yap mak ol du �u nu
ifa de eden Ana do lu Sa ��r lar Fe de ras -
yo nu �s tan bul Ba� tem sil ci si Ser kan
Ural, “Mat ba a ve Ka ��t Ebat la ma’ kur -
su  pro je si ni biz ha z�r la d�k. Ge nel mer -
ke zi mi ze ilet tik. On lar pro je mi zi onay -
d� lar ve Tür ki ye �� Ku ru mu’na ilet ti ler.
Tür ki ye �� Ku ru mu bi zim le ile ti �i me
geç ti. Gö rü� me le rin so nu cun da ka ra ra

ba� la nan ve al t� ay sü re cek olan kur su -
muz 17 Ma y�s’ta ba� la d�. “Mat ba a ve
Ka ��t Ebat la ma’ kur su nun ders le ri,
haf ta içi 09.00 ile 15.00 sa at le ri ara s�n -
da Ha san pa �a Ma hal le si Kur ba �a l� de -
re Cad de si’nde yer alan Tem sil ci li �i -
miz’de ve ri li yor” de di. 
■ ‘ELEK TR�K TE S� SAT ÇI LI �I

KUR SU BA� LA YA CAK’
�s tan bul Ba� tem sil ci si Ser kan

Ural, e�it men maa �� ile kurs mal ze me -
le ri ni Tür ki ye �� Ku ru mu’nun kar �� la -
d� �� n� be lirt ti, “Ba z� mat ba a fir ma la r�
ile ile ti �i me geç tim. Kur sun so nu cun da
kur si yer le ri miz den is te yen ler olur su
on la r� i�e yer le� ti re ce �iz. �ki ay son ra

yi ne Tür ki ye �� Ku ru mu or tak l� �� ile
‘Elek trik Te si sat ç� l� ��’ kur su ba� la ya -
cak. Bu kurs lar sa ye sin de ay r� ca Fe de -
ras yo nu mu zun ta n� n�r l� �� da ar t� yor”
di ye ko nu� tu.  Kurs e�it me ni Mu ham -
met Emin Tan c� ise, “El ile ya p� lan ka -
��t i� le ri ni, ka �� t�n ve mat ba an�n ta rih -
çe si ni, of set bas k� da kul lan lan mal ze -
me ler ile mü rek kep le ri an la t� yo rum.
Al t� ay için de ve re bi le ce �i min en iyi si -
ni ver me ye ça l� �a ca ��m. Kurs kap sa -
m�n da ka ��t ku tu lar, ka ��t çan ta lar, ke -
se ka ��t la r� ve da ha bir çok �ey ta sar l� -
yo ruz. Çok is tek li ler. Çok ba �a r� l� lar.
Yap t�k la r� çi zim ler be ni çok �a ��r t� yor.
Ta sa r�m yön le ri çok iyi” de di.

Türkiye �� Kurumu Kadıköy
�ube Müdürlü�ü ile Anadolu

Sa�ırlar Federasyonu �stanbul
Temsilcili�i güçlerini i�itme

engelliler için birle�tirip
‘Matbaa ve Ka�ıt Ebatlama’

kursunu ba�lattı.

Türkiye’de ilk kez da Vinci
Robotik Cerrahi ile tek

giri�ten safra kesesi alındı!

Yaşlılara deprem eğitimi
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Türkiye uluslararas� bir spor
organizasyonuna daha ev sahipli�i
yapmaya haz�rlan�yor. �stanbul’da
düzenlenecek �ampiyona için son

haz�rl�klar tamamland�. 
�stanbul Gençlik ve Spor

Kulübü taraf�ndan düzenlenecek
olan “3.Uluslararas� Rhytmics

Cup” Jimnastik �ampiyonas�, 24-
26 Haziran 2011 tarihlerinde
�stanbul Burhan Felek Kubbe

Spor Salonunda yap�lacak.
Turnuvayla ilgili olarak �stanbul
Gençlik ve Spor Müdürlü�ü’nün

internet sitesinden yap�lan
aç�klamada yar��maya kat�lacak
olan tüm sporcu ve antrenörlere

ba�ar�lar dilendi.

Ka d� köy’de ço cuk lar unu tul mu yor.
On lar için ye ni pro je ler ha ya ta ge -
çi ri li yor. Ki mi za man ye rel yö ne -

tim ki mi za man si vil top lum ör güt le ri Ka -
d� köy’de ço cuk la r�n da ha iyi bir ya �am
sür me le ri için var güç le riy le ça l� �� yor lar.
Bun lar dan bir ta ne si de Ka d� köy Be le di -
ye si ile Mar ma ra Yel ken Ku lü bü’nün bir -
lik te yü rüt tü �ü “Ba na De ni zi An lat” pro -
je si. Bu y�l üçün cü sü ger çek le� ti ri le cek
olan pro je nin ama c�; mad di im kân la r� ye -
ter siz ai le le rin ço cuk la r� n�n de niz le ve
yel ken spo ruy la ta n�� ma s�, ye te nek li le ri -
nin pro fes yo nel yel ken spo ru na ka zan d� -
r�l ma s�. Bi lin di �i üze re yel ken spo ru pa -
ha l� bir spor. Böy le olun ca da sos yo-eko -
no mik dü ze yi dü �ük ai le le rin ço cuk la r� -
n�n bu spo ru yap ma s� im kân s�z gi bi gö rü -
lü yor. An cak Ka d� köy Be le di ye si ile
Mar ma ra Yel ken Ku lü bü im kân s� z� ya p� -
la bi lir k�l mak için kol la r� s� va m�� bi le.
Üçün cü y� l�n da olan pro je, Ga ze te Ka d� -
köy du ya na ka dar, rek lam ol ma s�n di ye
du yu rul ma m�� bi le. 

■ KA DI KÖY’DE
S� NER J� OLU� TUR DU

Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve Sos -
yal �� ler Mü dü rü Tü lin Er gü ner, Ka d� -
köy Be le di ye si, Mar ma ra Yel ken Ku lü -
bü ve yel ken spo ru na des tek le riy le ta n� -
nan Uno fir ma s� n�n kat k� la r�y la ger çek -
le� tir dik le ri pro jey le 20 ço cu �un yel ken
spo ru e�i ti mi ni uy gu la ma l� ola rak ala ca -
�� n� söy le di. Pro je ye ka t�l mak is te yen
ço cuk la r�n “Ba na De ni zi An lat” te ma l�
re sim ça l�� ma la r� n� Ka d� köy Be le di ye si
Kül tür ve Sos yal �� ler Mü dür lü �ü’ne
ula� t�r ma la r� ge re ki yor. 0216 542 50
00/1223-1224-1225 no lu te le fon lar dan
da bu ko nu da bil gi al ma la r� müm kün.
Ça l�� ma la r� ba �a r� l� gö rü len ço cuk lar iki
haf ta sü ren “Yel ke ne Mer ha ba” e�i ti mi
al ma ya hak ka za na cak. 5 y�l d�r ba �a r�y -
la ve bir bi rin den et ki li pro je ler ha ya ta
ge çi re rek Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve
Sos yal �� ler Mü dür lü �ü nü yü rü ten Tü lin
Er gü ner, mü dür lük ola rak ye rel yö ne -
tim-üni ver si te-si vil top lum bir lik te li �i -
ne önem ve re rek et ki li ve ba �a r� l� ol duk -
la r� n� be lir ti yor. Mar ma ra Yel ken Ku lü -
bü �c ra Ku ru lu Ba� ka n� Le vent Özo nur
ise pro jey le tek amaç la r� n�n ço cuk ve
genç le ri yel ken spo ruy la ta n�� t�r mak ol -
du �u nu söy le di. Sa de ce ku lüp im kan la -
r�y la s� n�r l� kal ma dan ye rel güç ler le ba� -
la d� �� n� ifa de et ti �i pro je nin or tak he de -
fi nin, pro je yi ge ni� ta ban la ra ula� t� ra rak,
he def kit le nin de se vi ye si ni ta ba na ula� -
t�r mak ol du �u nu be lir ten Özo nur, “Yel -
ken evet pa ha l�, elit bir spor ama ucuz -
la ma s� için arz-ta lep den ge si olu� ma l�.
Biz bu nu Ka d� köy Be le di ye si ile ne ka -
dar des tek le ye bi li yor sak des tek le yip,
ile ri de ya �am sti li ha li ne gel me si için
ça ba l� yo ruz. Tür ki ye’nin 3 ta ra f� de �il,
4 ta ra f� n�n de niz ler le çev ri li ol du �u nu

vur gu la ma l� y�z” de di. 
Mar ma ra Yel ken Ku lü bü ad� na pro -

je nin et kin lik ve or ga ni zas yon so rum lu -
su, ay n� za man da Yel ken Ko or di na tö rü
Asis ta n� Di la ra Kol ise yel ken e�i ti mi
al mak için ya r�� ma ya ka t� la cak ço cuk la -
r�n yüz me bil me si ge rek ti �i ni söy le di. 

■ ÜC RET S�Z
YAZ OKU LU BA� LI YOR

Di �er ta raf tan Ka d� köy Be le di ye -
si’nin sos yal pro je le ri “2011 Y� l� Yaz
Spor Oku lu” pro je siy le de vam edi yor.
20 Ha zi ran’da 5-15 ya� ara s� ço cuk lar
için aç� la cak olan yaz oku lun da yüz me,

sat ranç, ma sa te ni si, fut bol, bas ket bol,
vo ley bol bran� la r�n da e�i tim ler ve ri le -
cek. Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve Sos -
yal �� ler Mü dür lü �ü’nün 0216 542 50
00/1622 no lu te le fo nun dan yaz oku lu ile
il gi li va tan da� la ra bil gi len dir me ya p� l� -
yor. 
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ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi’ne üye ülkelerin
“Olimpizm” temalı etkinliklerle 5 Haziran 2010 Pazar

günü düzenledi�i ve bir aya�ı da �stanbul’da
gerçekle�tirilen “Olimpik Gün” ko�usuna 30 bini a�kın

ki�i katıldı. 26 bin 619 ki�inin finish çizgisini geçti�i
ko�ulara katılanlara “Olimpik Gün” gö�üs çıkartması

ve forması verilirken, parkuru tamamlayan
katılımcılara sertifika verildi. �stanbul’da, Sultanahmet

Meydanı'nda ba�layan 4 kilometrelik ko�uya TMOK
Ba�kan Yardımcısı Hasan Arat, TMOK Yönetim Kurulu
Üyesi Attila Cömert, Gençlik ve Spor �l Müdürü Tamer
Ta�pınar ile ö�renciler, sporcular ve vatanda�lar
katıldı. Olimpik hareketin do�um günü olarak kabul
edilen ‘Olimpik Gün’, Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin (IOC) önderli�inde tüm dünyada
‘Olimpizm’ temalı etkinliklerle kutlanıyor. 

OLiMPiK GÜN KUTLANDI

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

MARMARA Üniversitesi Bayanlar Hentbol
Tak�m�’n�n ba�ar�s� konu�uluyor. Ligde ba�ar�l� bir

performans sergileyen Marmaral� bayanlar bundan
böyle süper ligte

mücadele etme hakk�
kazand�. Marmara
Üniversitesi Bayan

Hentbol Tak�m�,
Isparta’da düzenlenen

Hentbol grup
maçlar�nda birinci

olduktan sonra final
maçlar� için Çorum’a
gitti. Hentbol Bayan
tak�m�, 17-21 May�s

tarihleri aras�nda Hitit
Üniversitesi taraf�ndan

organize edilen turnuvada  ikinci olarak 2011-2012
Hentbol sezonunda Süperlig’te oynamaya hak
kazand�. Di�er taraftan Marmara Üniversitesi

sporcular�n�n ba�ar�s�
bununla da bitmedi.
Tranbolin dal�nda da
ba�ar� elde eden
üniversiteli gençler,
“üniversitenin
ba�ar�s�nda biz de
var�z” dediler. 10 -11
May�s 2011 tarihleri
aras�nda düzenlenen
turnuvada, Üniversite
tak�m halinde Trambolin
ve Akrobatik dallar�nda
2. oldu.

Marmara Hentbol Takımı Süperlig’te

Kadıköy Belediyesi ile Marmara Yelken Kulübü’nün ‘Bana Denizi
Anlat’ projesi sayesinde çocuklar yelken sporuyla tanı�acak.

Mar ma ra Üni ver si te si Be -
den E�i ti mi ve Spor Yük -
se ko ku lu’nun Yaz Spor

Et kin lik le ri ba� l� yor. 
Üni ver si te li uz man e�i tim ci ler

ta ra f�n dan ve ri le cek uy gu la ma l�
ders ler de, 6-14 ya� ile 14-17 ya�
ara s�n da ki ço cuk ve genç ler spor la
iç içe do lu do lu bir yaz ge çi re cek.
Yüz me, te nis, jim nas tik, vo ley bol,
bas ket bol ve fut bol dal la r�n da ol -
mak üze re is te �e ba� l� ola rak tam
(09.00-17.00) ve ya r�m gün
(09.00-12.00 ile 14.00-17.00 sa at -
le ri) ve ri le cek kurs lar dan Mar ma -
ra Üni ver si te si per so ne li ne yüz de
20 e�i tim in di ri mi ya p� la ca �� be -
lir til di. Yaz spor et kin lik le ri; 20
Ha zi ran-15 Tem muz, 18 Tem -
muz-12 A�us tos ve 15 A�us tos-9
Ey lül 2011 ta rih le ri ol mak üze re 3
dö nem ola rak dü zen len di.

Tam gün spor okul la r�n da yüz -
me ana bran� olup, sos yal et kin lik,
jim nas tik, vo ley bol, bas ket bol,
fut bol ve te nis bu lu nu yor. Prog -

ram so nun da ka t� l�m c� la ra ser ti fi -
ka, ma dal ya ve ge li �im özel lik le ri -
nin bi lim sel ana liz ra po ru da ve ri -
le bi le cek. Sos yal ve sa nat sal et -
kin lik ler kap sa m�n da da plas tik
sa nat lar, re sim, fen ve do �a et kin -
lik le ri, dans ve dans ti yat ro su, te -
at ral ye te nek le rin ge li� me si ne yö -
ne lik gös te ri ça l�� ma la r� ve dra ma
yer al� yor.  

Ya r�m gün spor okul la r� ise sa -
bah ve ö� le den son ra ol mak üze re
iki bö lüm de plan lan d�. Her iki
prog ra m�n ana bran �� yüz me. Ya -
r�m gün sa bah prog ra m�n da jim -
nas tik, fut bol ve te nis; ö� le den
son ra ise vo ley bol ve bas ket bol
yer al� yor. 

Prog ram so nun da ka t� l�m c� la ra
be ce ri kar ne si, ser ti fi ka, ma dal ya
ve ge li �im özel lik le ri nin bi lim sel
ana liz ra po ru da ve ri le bi le cek.

Genç lik kam p� n�n da unu tul -
ma d� �� kurs lar için (0216) 308 27
50-308 56 61/1240’tan bil gi al� na -
bi lir.

Spo run mer ke zin de
yaz et kin lik le ri ba� l� yor

Jimnastik Olimpiyatı Burhan Felek’te
‘3. Uluslararası
Rhytmics Cup’
Jimnastik
�ampiyonası
�stanbul’da
düzenlenecek.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yaz spor okulları da
faaliyete geçmeye ba�ladı. Marmara Üniversitesi’nin

Yaz Spor Okulu’nda da kayıtlar sürüyor.

Çocuklar yelken yaps�n diye…Çocuklar yelken yaps�n diye…Çocuklar yelken yaps�n diye…Çocuklar yelken yaps�n diye…Çocuklar yelken yaps�n diye…Çocuklar yelken yaps�n diye…
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● Gökçe UYGUN

Bir bi rin den fark l� lez zet ler,
aro ma ve renk ler Mix Mon -
di al ile �s tan bul’da bu lu �a -

cak. Bu se ne ilk kez dü zen le ne cek
olan kok teyl fes ti va li Mix Mon di -
al, 16-30 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da
Ana do lu Ya ka s�’nda Ba� dat Cad -
de si, Av ru pa Ya ka s�’nda ise
Tom tom So kak, Ga la ta ve Ci han -
gir’de ki res to ran, ca fe ve bar lar da
özel pa ket ler ile avan taj l� kok teyl
al ter na tif le ri su nu yor. 

Bin bo a Vod ka’n�n ana spon -
sor lu �un da ve Ba� dat Cad de -

si’nde
K a  d �  -

köy Be le -
di ye si i� bir li �i
ile Du de Tab le or ga -
ni zas yo nuy la ha ya ta ge çi ri len
Mix Mon di al, “�eh rin renk le ri
bar da �� n�z da” slo ga n� n� ta �� -
yor. �e hir ha ya t� ile e� len ce ya -
�a m� na yep ye ni bir can l� l�k ge ti -
rip, kok teyl le rin, aro ma la r�n ve
renk le rin ev ren sel di li ni su nu -
yor, vot ka ile ye mek le rin bi lin -
me yen be ra ber lik le ri nin in ce lik -
le ri ni ö� re ti yor. Tam 2 haf ta bo -
yun ca kok teyl le rin can l� ve

r e n k  l i
dün ya s� -

n�n ka p� la r� -
n� ar d� na ka -

dar aça cak olan
Mix Mon di al ile

ak �a müs tü i� ç� k��
sa at le ri,  bir bi rin den
le ziz çe �it le riy le

f a r k  l �
k o n  -
sept ler -
de ha z�r la na -
cak kok teyl ler ile do -
lar ken; her semt ken -
di ka rak te ri ne uy -
gun renk le re bü -

rü ne cek. Mix Mon di al’de, de ney sel
kok teyl atöl ye le rin den li kör ya p�m
atöl ye le ri ne, par ti ve Happy Ho -
ur’lar dan fo to� raf ser gi le ri ne, ün lü
ta sa r�m c� la r�n ça l�� ma la r�n dan vit rin -

ler de de �i �ik sha ker ta sa r� m�
su num la r� na ka dar pek çok
fark l� et kin li �i de ya p� la cak.
Et kin lik ler kap sa m�n da dün -

ya ca ün lü mik so log Chris
Hoy ta ra f�n dan Mik so lo ji
Atöl ye si ya p� la cak, Tür ki -
ye’nin ilk ve tek ka d�n

vot ka �e fi Ar zu Gür da mar
özel mö nü ler su na cak, Di -

dem Aras'�n “Sa nat Ka pak lar -
da” ve Yu suf �a hin ler'in “Renk -

ler Bar da ��n �çin de” isim li ser gi le -
ri aç� la cak. 

Kok teyl fes ti va li Mix Mon di al, Ba� dat Cad de si ve Av -
ru pa ya ka sın da ki me kân lar da... Ka dı köy Be le di ye -
si'nin de des tek le di �i fes ti va lin açı lı� tö re ni 17
Ha zi ran Cu ma gü nü sa at 16.00’da
�a� kın bak kal’da ki Ka zım Ku lan

Çar �ı sı’nın önün de ba� lı yor. Açı lı� -
ta üc ret siz kok teyl ik ra mı var.

e-atıklar Kadıköy Belediyesi’nin projesiyle yeniden kazanılıyor.

Gö nül lü lük esa s� na da ya na rak ku ru -
lan, sos yal so rum lu luk ekip le rin -
den; Ye ni den Ba� la s�n Pro je Eki bi,

Ka d� köy Be le di ye si ile or tak ola rak yü rüt -
tü �ü pro je kap sa m�n da Elek tro nik
At�k top lu yor. Ka d� köy Be le di ye -
si'nin 2008 y� l�n da ba� lat t� ��
“Elek trik li Elek tro nik At�k -
la r�n Yö ne ti mi Pro je si
2008” des tek amaç l� ola -
rak yü rü tü len bu pro je,
elek tro nik at�k la r�n uy -
gun te sis ler de ge ri dö nü� -
me si ne kat k� da bu lu nu yor. 

Kad�köy Belediyesi
ül ke miz de elek tro nik
at�k la r�n ge ri dö nü �ü mü
hak k�n da son y�l lar da ar tan
bi linç len me nin, ile ri ki y�l lar da da ha da
yay g�n la �a bil me si ad� na �ir ket ler le
gö rü� me ler ya p�p, bil gi len di ri -
ci ma il ler le in san la ra ula� -

ma ya ça l� �� yor. �ir ket ler den al� nan e-
at�k lar kul la n�m du rum la r� na gö re de -
�er len di ri lip ih ti yaç sa hi bi okul la ra hi be
edi li yor ya da ge ri dö nü �üm te sis le ri ne
gön de ri li yor. Pro je eki bi �u bat ay�n dan

bu gü ne ka dar 5,5 ton elek tro nik
at�k top la d�. Ay r� ca 15 adet
bil gi sa ya r�n ih ti yaç sa hip -
le ri ne ula� t� r�l ma s� ko nu -

sun da ör nek bir da -
ya n�� ma ya da im -
za at t�. 

Pro je hak -
k�n da da ha kap -

sam l� bil gi al mak
ve kam pan ya ya des -

tek ol mak is te yen ler 0216
5670604 no lu te le fon dan yet ki li -

ler le ir ti ba ta ge çe bi li yor ya da
http://ea tik.ka di koy.bel.tr/ ad re si ni

zi ya ret ede rek ko nuy la il gi li bil gi -
le re ula �a bi li yor.

Çöpe atmadan
bir daha dü�ünün

Çöpe atmadan
bir daha dü�ünün

Çöpe atmadan
bir daha dü�ünün

Çöpe atmadan
bir daha dü�ünün

Çöpe atmadan
bir daha dü�ünün

Çöpe atmadan
bir daha dü�ünün

Mix Mondial noktalar�nda
17:00-23:00 saatleri aras�nda
Mixmondial özel kokteylleri

olacak, kokteyller, shotlar ve
sürahiler özel fiyatlar ile

sunulacak. Cihangir, Galata ve
Tomtom Sokak’ta 20'yi a�k�n
mekânda gerçekle�tirilecek

olan Mix Mondial'�n 
Ba�dat

Caddesi’ndeki

adresleri �öyle: 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��.

MİX MONDİAL MEKÂNLARI

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

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Lezzetli kokteyller Cadde’de!Lezzetli kokteyller Cadde’de!Lezzetli kokteyller Cadde’de!Lezzetli kokteyller Cadde’de!Lezzetli kokteyller Cadde’de!Lezzetli kokteyller Cadde’de!
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