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Türkiye’de fotoğraf tarihinin
önemli isimlerinden, 2009

yılında kaybettiğimiz fotoğraf ustası
Seyit Ali Ak, Kadıköy PhotoWorld
Fotoğraf Merkezi’nde bir sergi ve

dia gösterisiyle anılıyor. 

BİR BOSTANCI KLASİĞİ
DÖRTLER ET LOKANTASI

45 YILDIR SİZLERLE...
Adres: Bağdat Caddesi Bostancı
Kasaplar Çarşısı no.6 BOSTANCI
Tel.0216 366 34  98 / 366 04 23
www.dortleretlokantasi.com

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen
Çocuk Tiyatroları Festivali bu yıl 10. yaşını

kutluyor. 1 Temmuz Cuma günü doğum günü
kutlanacak olan festival kapsamında, her yıl
olduğu gibi bu yıl da 10 farklı tiyatro grubu,

çocuklarla buluşacak. 10 farklı oyunu ücretsiz
olarak izleyecek olan çocuklar, bu yaz da

Kadıköy’de tiyatroyla büyülenecek…

◗◗ Haberi 3. Sayfada

Haydarpaşa Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (HAYFEM) üçüncüsünü
düzenlediği ‘Hayfemfest Uluslararası Folklor Festivali’ bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 

VATANDAŞA hizmette ilk adım
kurumlarından biri olan ama bu önemine

karşın vatandaşların, hakkında pek bilgi
sahibi olmadığı Kadıköy Mal

Müdürlüğü’nün yöneticiliğine, Maliye
Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Kadıköy

Malmüdürü Raci Koçoğlu atandı.
● Haberi Sayfa 3’teİnal AY DI NOĞ LU

ÖN CE SEV Gİ

İyi yanlarınız üzerine
yoğunlaşıp yaşamınız

üzerindeki etkilerini artırınız.
İyi insan olduğunuza

inanınız. Kendinize ilgi
gösteriniz, önemseyiniz ve

kendinizi çok seviniz.    

● Yazısı 8’de

KENDİNİZ
Kadıköy Belediyesi’nin martı duyarlılığıRaci Koçoğlu ile yeni yönetim, yeni vizyon…
SORUMLULUK alanında

olmamasına rağmen
yavru bir martıyı

kurtarmak için harekete
geçen Kadıköy

Belediyesi,
hayvanseverlerden tam
not aldı. ● Haberi 12’de

◗◗ Haberi 11. Sayfada

Çocuk Tiyatroları
Festivali 10 Yaşında!
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Çocuk Tiyatroları
Festivali 10 Yaşında!

Usta fotoğrafçı
‘Seyit Ali Ak

Anısına’ sergi

◗◗ Haberi 6. Sayfada

KARDEŞLiK HALAYINI
birlikte çektiler

Kadıköy'ün giriş kapısı rıhtım, Beşiktaş
Vapur İskelesi'nin çevresi, Balon'un

etrafı... Tüm bu alanlar son birkaç yıldır
adeta işgal altında. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin izniyle yapılan ‘festival’
adı altındaki çirkin görüntüler; derme

çatma barakalar, çadırlar, tabureler... Bu
manzaranın Kadıköy'e hiç mi hiç

yakışmadığı konusunda ise herkes
hemfikir. Yöneticiler, STK temsilcileri ve
Kadıköylüler, ‘Rıhtım Kadıköy'ün giriş
kapısı. Bu alan Kadıköy'e yakışır bir
biçimde yeniden düzenlensin’ diyor.

KADIKÖYLÜ RIHTIMINI
GERi iSTiYOR
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İ
s tan bul tra fi ği ne kök lü ve ka lı cı çö -
züm ler ge tir me si plan la nan ray lı
sis tem ça lış ma la rı nın önem li bir

aya ğı olan Mar ma ray ile Ye ni ka pı
Met ro su’nda, iler le yen za man da;
8.500 yıl ön ce si ne ait gün ışı ğı na çı -
kan ar ke olo jik bu lun tu lar, li man ve
ge mi ka lın tı la rı, Ye ni ka pı Trans fer
Mer ke zi is mi ile “ar keo park” pro je si
kap sa mın da ser gi le ne cek. Evet,
önem li bir ge liş me, bel ki de şu söy le -
ne bi lir; eğer Ye ni ka pı Met ro ça lış ma -
sı ol ma say dı bu gün İs tan bul’un ta ri hi
açı sın dan bu ka dar önem li so nuç lar
el de ede me ye bi lir dik. Bu dü şün ce de
önem li öl çü de doğ ru, fa kat İs tan -
bul’un tra fik so ru nu bun lar la çö zü le -
mez se, ta ri hi ya rı ma da nın al tı nı sa de -
ce met ro ka zı la rı ile bir lik te mi araş tır -
ma mız ge re ke cek? Bel ki de ye ni bir
met ro ça lış ma sı na ka dar İs tan bul ta ri -
hi, ge liş me le ri de bek le me de ka la cak!

So nuç ola rak yo lu muz İs tan bul’un
yi ne kar şı kı yı sı na, ta ri hi ya rı ma da nın
Mar ma ra De ni zi’ne dö nük yü zü Ye ni -
ka pı’ya dü şü yor. Ye ni ka pı’yı son yıl -
lar da özel lik le hem İs tan bul ta ri hi
hem de de niz ci lik ta ri hi açı sın dan ha -
ya tı mı za so kan ge liş me 2004 yı lın da
baş lı yor. Mar ma ray met ro ka zı la rı baş la -
ma dan ön ce İs tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri,
böl ge de bir ön ça lış ma baş la tı yor. Os man -
lı Dö ne min de bos tan lık ola rak kul la nı lan
seb ze mey ve bah çe le ri ile ün lü “Lan ga
Bos tan la rı”’nda baş la tı lan ka zı ça lış ma la rı
sı ra sın da İs tan bul’u Do ğu Ro ma İm pa ra -
tor lu ğu’nun baş ken ti ola rak se çen ve sur -
lar la ku şa tan The odo si us za ma nı nın li man
ka lın tı la rı açı ğa çı kar tı lır. Li man ka lın tı la -
rı nın ko run ma sı nı sağ la yan ise an tik dö -
nem de Lykos is mi ile bi li nen Bay ram pa şa
De re si nin ta şı dı ğı alüv yon bi ri kin ti le ri nin
kı yı yı dol dur ma sı ve yak la şık de niz den li -

ma nı 1,5 km. içe ri ye ta şı ma sı dır.  De re nin
ta şı dı ğı alüv yon la, li man, za man la ba tı uç -
tan baş la ya rak do ğu ya doğ ru mi ma ri ye
açıl mış ve bah çe ola rak kul la nıl mış tır.

İler le yen ya zı la rı mız da ge niş bir şe kil -
de yer ve re ce ği miz Byzan ti on’un en önem -
li li man la rın dan bi ri olan The odo si us Li -
ma nı, MS 4. yüz yıl dan 7. yüz yı la ka dar Bi -
zans eko no mi sin de, güm rü ğün de ve sos yal
ya şa mın da çok önem li yer edi ne cek ka dar
önem li dir. The odo si us Li ma nı (Por tus
The odo si acus), I. The odo si us (MS
379–395) ta ra fın dan Do ğu Ro ma İm pa ra -
tor lu ğu’nun bü yü yen ye ni baş ken ti nin ih ti -

yaç la rı nı kar şı la mak üze re yap tı rıl -
mış tır. İs ken de ri ye ve ya baş ka yer ler -
den bü yük ge mi ler le ge ti ri len ta hı lın
de po lan ma sı için si lo la rın bu lun du ğu
li ma nın bü yük bir bö lü mü nün, mil le
dol du ğu 10. yüz yıl da da İs ken de ri ye
si lo su nun, şeh rin hâ lâ kul la nı lan tek
si lo su ol du ğu kay nak lar da an la tı lır.
An tik Dö nem ya zar la rın dan ba zı la rı,
li man hak kın da bil gi ve rir ken da ha
er ken bir ta rih açı sın dan bil gi ve ren
Poly bi os, yaz dı ğı eser de, li man ile il -
gi li ola rak şöy le söy ler; “Bi zans lı lar,
dün ya mız da gü ven lik ve re fah ba kı -
mın dan en el ve riş li de niz kı yı sın da
ya şa yan in san lar dır”. 

Li man ka zı la rı ta rih sel açı dan iki
ba kım dan çok önem li dir. Bi rin ci si;
yak la şık 36 ci va rın da ne re dey se tüm
ola rak ele ge çen tek ne (ge mi) ka lın tı -
la rı nın açı ğa çık ma sı dır ki, bu ola ğa -
nüs tü bir bu lun tu ra ka mı dır. İkin ci si;
bel ki bir çok ta rih çi açı sın dan çok da -
ha önem li ka bul edi len yak la şık 6,5
met re de rin lik te ça mur bal çık ta ba ka -
sı için de açı ğa çı ka rı lan Ne oli tik Dö -
nem me zar ka lın tı la rı nın çık ma sı dır.
Li ma nın ta şı nan alüv yon lar la yak la -
şık 6,5 met re dol ma sı ne de niy le alt ta -

ba ka lar da ki bal çık dol gu, özel lik le ah şap
ve is ke let gi bi or ga nik mad de le rin bo zul -
ma sı nı en gel le miş tir. Ge rek mi ma ri si, ge -
rek açı ğa çı ka rı lan me zar la rı ge rek se de
mi ma ri ka lın tı la rın çev re sin de kar şı la şı lan
ça nak çöm lek par ça la rı, böl ge de ki de vam
eden Ne oli tik kül tü rün en önem li gös ter ge -
si ol muş tur. İs tan bul bir ya na tüm Mar ma -
ra Böl ge si’nin en er ken kül tü rü nü yan sı tan
Fi kir te pe ve Ya rım bur gaz Ma ğa ra sı ile ara -
sın da önem li bir ben zer lik sap ta nan Ye ni -
ka pı’nın Ne oli tik Dö nem yer leş me si, Mar -
ma ra De ni zi’nin ge çir di ği ev re ler le pa ra lel
de ğer len di ril mek te dir. An cak, Fi kir te pe,

Pen dik gi bi di ğer yer -
leş me ler de göz lem le nen
Ne oli tik Dö nem kı yı
yer le şi mi nin Ye ni ka -
pı’da da gö rül me si ne
rağ men, Ye ni ka pı top -
lum la rı nın, di ğer av cı-
ba lık çı köy top lu luk la -
rıy la kı yas lan dı ğın da,
da ha ile ri dü zey de ol -
duk la rı ke sin ola rak
sap ta na bil miş tir.  

Son za man lar da yü -
rü tü len ka zı ça lış ma la rı,
mi ma ri açı dan ben zer le -
ri nin he nüz sap ta na ma -
dı ğı, için de ho ker po zis -
yon da bir is ke le tin bu -
lun du ğu bir me zar or ta -
ya çı kar mış tır. Ay rı ca
ya kıl dık tan son ra kül le rin bir ka bın içe ri si -
ne ko nu la rak gö mül me si uy gu la ma sı, Ana -
do lu’nun Ne oli tik Dö nem ölü göm me
adet le ri ara sın da yer al maz ve Ye ni ka -
pı’da ki ça lış ma lar so nu cun da kar şı la şı lan
bu kre mas yon gö mü bi çi mi (ur ne ler), Ne -
oli tik Dö nem ölü göm me uy gu la -
ma la rı nın ye ni bir açı da de ğer len di -
ril me si ne ne den ol muş tur. İle ri ki
za man lar da bu bul gu lar üze ri ne ya -
pı lan in ce le me ler, de vam eden ka zı
ve ar ke omet ri ça lış ma la rı, Ye ni ka -
pı’nın Ne oli tik Dö nem sü re ci ni, kı -
sa ca sı bu ra da kül tü rel bir de vam lı -
lı ğın mı yok sa fark lı kül tü rel sü reç -
le rin mi ol du ğu nu or ta ya çı ka ra cak -
tır. 

Ye ni ka pı ka zı la rı nın sür dü rül -
dü ğü alan da Bi zans ka tın da or ta ya
çı ka rı lan bir me zar dan alı nan ka dın
ka fa ta sı nın üze rin de ye ni den yüz -
len dir me ya pıl mış ve bu ça lış ma,
“Bi zans lı Ka dın” ola rak li te ra tü re
geç miş tir. Ad li Tıp Ku ru mun dan
Dr. Sa di Çağ dır ta ra fın dan yüz len -
di ri len “Bi zans lı Ka dın”, Bi zans
Dö ne min de ya şa mış olan İs tan bul -
lu bir ka dı nın gö rü nü şü nü göz ler
önü ne ser mek te dir.  

Mar ma ray pro je si nin bir di ğer
aya ğı olan Üs kü dar’da ki ar ke olo jik
ça lış ma lar, Os man lı Dö ne mi ka lın -
tı la rı nın ya nı sı ra Ro ma ve Bi zans

kül tür le ri nin de açı ğa çı ka -
rıl ma sı nı sağ la mış tır. Bu
ka lın tı la rın ye rin de ko run -
ma sı na ka rar ve ril miş tir.
Sir ke ci is tas yo nun da sür -
dü rü len ça lış ma la rın or ta ya
çı kar dı ğı kül tür kat la rı, Er -
ken Bi zans’tan Geç Os -
man lı’ya ka dar sı ra lan -
mak ta dır. 

So nuç ola rak; İs tan -
bul’un bir tür lü çö zü le me -
yen ula şım so ru nu na bir
çö züm ola rak su nu lan; As -
ya ve Av ru pa kı ta sı ara sın -
da ki de mir yo lu hat tı nın,
bo ğa zın al tın dan bir tü nel le
bir bi ri ne bağ lan ma sı yo -
luy la ken tin do ğu-ba tı ara -
sın da ki ula şı mı nı ko lay laş -

tı ra cak olan Mar ma ray pro je si ve yi ne ken -
tin ku zey-gü ney ula şım ağı nı aça cak olan
Met ro pro je si, İs tan bul’un ta ri hi do ku su -
nun ve in san lık ta ri hi nin son on bin yı lı nın
açı ğa çı ka rıl ma sı na da önem li bir kat kı
sağ la ya cak tır.  

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 ATAŞEHİR: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü ğü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa şa 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› ş›n da): 542 50 52
Çağr› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü ğü: 542 50 71
Te miz lik ‹l. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü ğü: 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 şe: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›ş 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 Beşe P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Diş Sağl›k Polikliniği: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sağl›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
Şa fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarbaşı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sağ 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 şa A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta ğ› 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 vaş Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sağ l› ğ› 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 ğa: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
Eği 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 şa: 337 69 06 
Ko şu yo lu: 325 78 78
Koz ya ta ğ›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na ğa: 338 25 17
Ra sim pa şa: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa şa: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü Eğitim ve Danışma 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
Koşuyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmanağa Gön.Evi: 450 69 90
Koşuyolu 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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Kim se si zin den tu tun da il çe ye ata nan
me mu ru na va ra na ka dar va tan da şın ilk
ge le bi le ce ği ku rum lar dan bir ta ne si

olan Ka dı köy Mal mü dür lü ğü, yüz bin ler ce in -
sa nın ya şa dı ğı, ça lış tı ğı bü yük kent Ka dı -
köy’de dev let iş le ri nin ak sa ma ma sı adı na üze -
ri ne dü şen gö re vi ye ri ne ge tir me ye ça lı şı yor.
Al tı yol Mür ver Çi çe ği So kak nu ma ra 2’de bu -
lu nan mü te va zı bi na sın da her bi ri ala nın da uz -
man 20 per so ne liy le Ka dı köy lü’nün hiz me tin -
de olan ku rum ye ni dö nem de ye ni he ye can la
iş ba şın da…

Va tan da şa hiz met te ilk adım ku rum la rın -
dan bi ri ola rak ni te len di re bi le ce ği miz ama bu
öne mi ne kar şın va tan daş la rın, hak kın da pek
bil gi sa hi bi ol ma dı ğı Ka dı köy Malmü dür lü -
ğü’nün yö ne ti ci li ği ne, 28 yı lı nı mes le ği ne ada -
yan tec rü be li bir isim gel di. Ye ni yö ne ti mi ve
ye ni viz yo nuy la Ma li ye Ba kan lı ğı İs tan bul
Def ter dar lı ğı Ka dı köy Mal mü dü rü Ra ci Ko -
çoğ lu, ön ce lik le ku ru mun çağ daş çev re dü ze -
ni ne sa hip ol ma sı ve bi li ni lir li ği nin art tı rıl ma -

sı için ça lış ma lar ya pa ca ğı nın sin ya li ni ver di. 
Yak la şık 9 ay dan bu ya na Ka dı köy’de yö -

ne ti ci lik yap tı ğı nı, kök lü ve say gın ku ru mun
halk nez din de da ha iyi ve sağ lık lı şe kil de ta -
nın ma sı için ge çen sü re de yo ğun ça ba sarf et -
ti ği ni söy le yen Ka dı köy Mal mü dü rü Ra ci Ko -
çoğ lu, “Ka dı köy say gın ve bü yük bir kent.
Mü dür lük bi na mız Ka dı köy’ün ara so kak la -
rın dan bi rin de bu lun du ğu için za man za man
çev re te miz li ği ko nu sun da sı kın tı lar ya şı yo -
ruz. Ara so kak la rın oto park ola rak kul la nıl dı -
ğı na da sık sık ta nık olu yo rum. Ku rum önün -
de park eden araç lar bi ze sı kın tı ya şa tı yor” de -
di. Ka dı köy’ün as lın da dört dört lük bir hü kü -
met ko na ğı na ih ti yaç duy du ğu nu söy le yen Ra -
ci Ko çoğ lu, Ba kan lı ğa ait hiz met bi na -
sın da yak la şık 200 met re ka re lik alan da
1 mü dür 1 şef, 2 uz man, 14 ve ri ha zır -
la ma kon trol iş let me ni ve 2 yar dım cı
per so nel ol mak üze re top lam 20 per so -
nel le Ka dı köy gi bi bü yük bir ken te yö -
ne lik hiz met le ri ni sür dür dük le ri ni be -
lir te rek, “Ka dı köy Mal mü dür lü ğü ola -
rak fa ali yet ala nı mız içe ri sin de hiz met
ver di ği miz yak la şık 174 bi rim bu lu nu -
yor. Ma yıs ayı so nu iti ba riy le yap mış
ol du ğu muz gi der yü kü 97 mil yon 430
bin TL’yi bul du. Büt çe ge lir le ri miz ise
yak la şık 16 mil yon 468 bin TL’dir.
Ma aş öde di ği miz per so nel sa yı sı ise 6
bi ne ya kın. Per so nel ha re ket li li ği de
ay lar iti ba riy le de ği şik lik gös te ri yor.
Ka dı köy bü yük bir kent ve yo ğun bir iş
po tan si ye li var” dedi.

■ YÜK SE KÖĞ RE NİM VE
BA ŞA RI LI PER FOR MANS

GE REK Tİ REN BİR GÖ REV
Mal Mü dür lü ğü per so ne li ol mak

için üni ver si te le rin iş let me, ik ti sat, hu -
kuk, si ya sal bil gi ler bö lüm le rin de li -
sans öğ re ni mi gör mek ge re ki yor. Hiz -
met içe ri sin de üst ka de me le re tır man -
mak da ay rı ca ba şa rı, za man ve bir di zi

sı navı ba şa rıy la geç me yi ge rek ti ri yor. İş let me
me zu nu Ra ci Ko çoğ lu ise 28 yı lı nı se ve rek ça -
lış tı ğı ku ru mu na ver miş. “Me mu ri ye te Ma li -
ye’de baş la dım. İn şal lah onu rum la da ta mam -
la rım. Ül ke min bir çok ye ri ni gör düm ve
yerinde ça lış tım. 9 ay rı yer de gö rev al dım.
İda re ci li ğe Bit lis’ten baş la dım. Do ğu’yu iyi
bi li rim. Or du’da gö rev yap tım. Art vin Ho -
pa’da Mal mü dür lü ğü yap tım. Bar tın ve Ba lı -
ke sir’de mu ha se be mü dür lü ğü, An kara’da
Jan dar ma Say man lı ğı gö re vi nin ar dın dan
Ada na Yu mur ta lık Mal mü dür lü ğü ve 2010 yı -
lı Ağus tos ayın dan bu ya na da Ka dı köy Mal -
mü dü rü ola rak ül ke me hiz met edi yo rum” şek -
lin de zor lu ama onur lu gö rev ya şa mı nı sür dür -
dü ğü nü an la tan Ko çoğ lu, Ka dı köy’ü çok sev -
di ği ni söy le di. 

“Ka dı köy ol duk ça ge liş miş ve bir çok so -
ru nu nu çöz müş bir il çe. Ör ne ğin, kim se siz
va tan daş la ra bağ la nan sa kat lık maa şı alan
ora nı di ğer yer le re gö re da ha az. Ya pı lan yar -
dım lar da da di ğer yer le re na za ran da ha az bir
oran söz ko nu su. Bu ra da ça lış mak tan da
mem nu num. Ai lem yıl lar dır İs tan bul’da ya -
şa mak ta. Gö rev ica bıy la İs tan bul’da, Ka dı -
köy’de bu lun ma mış tım ama ci va rı bi li rim.
Rıh tım böl ge si ni ai le ce çok se vi yo ruz. Ka dı -
köy’ün göz be be ği Ba ha ri ye, Mo da’da za man
za man ai le ce do laş ma ya çı ka rız. Bağ dat Cad -
de si de ke za özel yer ler den. İl çe mi zin ta nı tı -
mı adı na mi sa fir le ri me, bu ra la rı gez dir me ye
önem gös te ri yo rum” di yen Ko çoğ lu, ge rek
ken di si ge rek per so ne liy le Ka dı köy lü le r’e en
iyi şe kil de hiz met ver me nin gay re ti için de ol -
duk la rı nı söy le di.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›ğ› güçle yola
ç›kan, doğru ve objektif habercilikle k›sa

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

kurumlar›, çok say›da işyeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
buluşuyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabileceğiniz yer ve sat›ş noktalar›;
BELEDİYE STANDLARI:

Belediye Emekli Polikliniği Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›ş
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Caferağa Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Beşe Polikliniği,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi,

Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Başkanl›k Binas›, Belediye Çocuk ve

Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
Eğitim Mahallesi, Koşuyolu, Atatürk

ve Şaşk›nbakkal Aile Dan›şma
Merkezleri ile Başkanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›ğ›,
Bostanc› Halk Eğitim Merkezi,

Marmara Hastanesi, SSK Başhekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,

Numune Hastanesi Başhekimlik, FSMA
Hastanesi Başhekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlüğü,

Hasanpaşa Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk Eğitim

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

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Koşuyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmanağa, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Öğücü K›z

Yurdu, Şehit Polis Aileleri Derneği,
Türkiye ‹şçi Emeklileri Derneği,
Suadiye Gönüllüleri, Koşuyolu

D›şbank 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 şe hir:         0216 315 36 36
■ ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
■ Nida Su:                   0216 565 82 46
■ Javsu Kozyatağ›:       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 ğa 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 oğ 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. Aş.: 0216 428 76 27
■ Stu di o Spot: 0216 347 14 82
■ Özel Ata şe 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 ğer ci: 0216 337 78 79
■ Özel Ata şe hir Ağ›z

ve Diş Sağ l› ğ›: 0216 456 56 33
■ Ata şe hir Me di kal:       0216 456 01 32
■ Hay dar pa şa Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
■ Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
■ Özel Bil fen

‹l köğ re tim Oku lu: 0216 444 44 22
■ Ela z›ğ l› Ta r›k Us ta n›n

Çiğ Köf te Mut fa ğ›:      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 şar 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 Kardeşler:    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›ş 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 Vakfı

Ruh Sağlığı Merkezi:  0216 411 45 98
■ Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu

Yakası Şubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Hacettepe mezunu tecrübeli İNGİLİZCE ÖğRETMENİNDEN
İlköğretim, Lise, Kolej ve Üniversite öğrencilerine UYGUN

ÜCRETLE  İngilizce dersi verilir.

İNGİLİZCE ÖZEL DERS

Vatandaşa hizmette ilk adım kurumlarından biri olan
ama bu önemine karşın vatandaşların, hakkında

pek bilgi sahibi olmadığı Kadıköy Malmüdürlüğü’nün
yöneticiliğine, Raci

Koçoğlu atandı.

Raci Koçoğlu ile yeni yönetim, yeni vizyon…

● Seyhan KALKAN VAYİÇ
HAYDARPAŞA Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor

Kulübü Derneği’nin (HAYFEM)  20-26 Haziran tarihlerinde
düzenlediği “Hayfemfest Uluslararası Folklor Festivali”nin
yurt içinden ve yurt dışından konukları olan halkoyunları
ekipleri, bu yıl da kardeşlik halayını üçüncü kez birlikte

çektiler. Bulgaristan, Bosna Hersek, Romanya,
Macaristan  ve Hayfem ekiplerinin katıldığı Festival’in 21
Haziran Salı günü Haydarpaşa Garı önünde gerçekleşen
açılış etkinliğine, renkli görüntüler damgasını vurdu. Her
ülkenin kendi rengini ve sesini taşıdığı açılış alanında kurulan ortak halayda  kol

kola giren ve e l ele tutuşan Festival katılımcıları, kardeşlik havasını birlikte
soludular. 22 Haziran Çarşamba günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında Sirkeci

Garı’nda ve 23 Haziran Perşembe günü 20.30 ile 22.00 saatlerinde
Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda halka ücretsiz olarak sunulan halkoyunları
etkinliğinin kapanış gösterisi de  25 Haziran Cumartesi günü 20.30 ile 22.30

saatleri arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. 

Haydarpaşa Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği’nin (HAYFEM) bu yıl üçüncüsünü

düzenlediği ‘Hayfemfest Uluslararası Folklor
Festivali’ bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 

KARDEŞLiK HALAYINI birlikte çektilerKARDEŞLiK HALAYINI birlikte çektilerKARDEŞLiK HALAYINI birlikte çektilerKARDEŞLiK HALAYINI birlikte çektilerKARDEŞLiK HALAYINI birlikte çektilerKARDEŞLiK HALAYINI birlikte çektiler
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KADIKÖY Belediyesi Gönüllüleri Sağlık Komiteleri
Dönem Sonu Toplantısı, 14 Haziran Salı günü
Fenerbahçe Gönüllü Evi bahçesinde yapıldı. 

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma
Merkezi Gönüllü Birimlerinin Sağlık Komiteleri

üyeleri, toplantıda 1 yıllık çalışmalarını
değerlendirdiler. Toplantıya; Kadıköy Belediyesi

Meclis Üyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim
ve Danışma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Nurhan
Kutman, Necla Tezcanlı, gönüllü başkanları, Sağlık

Komite başkan ve üyeleri katıldılar. Toplantı,
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma

Merkezi Sağlık Proje Koordinatörü Gülsün Işık’ın
konuklarına verdiği armağanlarla teşekkür

etmesiyle son buldu.
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Sağlık 
komitelerinin

yıl sonu toplantısı

2010-2011 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin
ardından Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür

Merkezi ve Tiyatro Mie  işbirliği ile Kozzy Alışveriş
Kültür Merkezi’nin ana sponsorluğunda

düzenlenen “Kadıköy’de Karne Şenliği”, 20-24
Haziran tarihleri arasında

gerçekleştirildi.
Kozyatağı Kültür

Merkezi Gönül Ülkü ve
Gazanfer Özcan

Sahnesi’ne gelen minik
seyirciler, Bremen

Mızıkacıları, Fareli Köyün
Kavalcısı, Rapunzel, Alis
Harikalar Diyarı’nda ve
Sinderella adlı eserleri

eğlenerek izlediler.
Yaklaşık 2 bin çocuğun
ücretsiz olarak seyrettiği

etkinliğin sponsorluğunu Kozzy Alışveriş Merkezi
yaptı. Doyasıya eğlenen ve “önümüzdeki sene yine

tiyatro isteriz” diyen minikler, derslerine çok iyi
çalışacaklarına söz verip beş gün süren etkinliğin

sonunda salondan ayrılmak istemediler.

Kadıköy’de
‘Karne Şenliği

sevinci’ KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev
sahipliğinde, yapım ve yönetimi Nesibe

Müsevitoğlu'na ait “Anılar ve Müzik” programının
55.si, 13 Haziran Pazartesi günü Kadıköy

Evlendirme Salonu'nda bestekâr ve söz yazarı
Gufran Taş ile gerçekleştirildi. Gufran Taş'ın

eserlerini TRT sanatçılarından Teoman Volkan
Özselçuk ile Kamil Topçu ve Türk Müziği

Konservatuvarı’ndan Filiz Yıldız Başoğlu yorumladı.
İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan konserde,

Türk Müziğinin usta
hocaları Özgür Kaban,

Erdem Şentürk, Güvenç
Saraç, Şaban Erköse, Suat
Bigalı ve Murat Büyükkaya
saz heyetinde yer aldılar.

Konser repertuvarı, ağırlıklı
olarak Gufran Taş'a ait
beste ve güftelerden

oluştu. Ayrıca programda
Mualla Orhon, Metin Koca,

Aysen Akdemir, Nihat
Özyüksel ve Hatice Ayten

Eti'ye ait güftelere de yer verildi. Söz yazarları kendi
şiirlerini sahnede kendileri okudular. Nesibe

Müsevitoğlu sorduğu sorular ile Gufran Taş'ın izleyici
tarafından daha yakından tanınmasını sağlarken,

gecenin sonunda da sanatçıya programa
katılımından dolayı bir teşekkür plaketi verdi. 

GUFRAN TAŞ KİMDİR?
Gufran Taş; Emin Ongan Musiki Vakfı ve Boğaziçi
Musiki Vakfı'nda birçok Türk Müziği hocalarından
eğitim aldı, daha sonra kendisi de usül, makam ve

nazariyat dersleri verdi. MESAM üyesi de olan Taş'ın
TRT repertuvarına girmiş üç eseri bulunuyor. Birçok

şiiri de bestekârlar tarafından bestelenen, ud ve
rebap çalan sanatçının “Ruhumda Yağmur” isimli bir

şiir kitabı bulunuyor. 

KADIKÖY’E  HİZMET ARZULARINI
GERÇEKLEŞTİRMEK,

MAHALLELERİNİ SAHİPLENMEK,
DOSTLUKLARIN KURULMASINI İSTEYEN

KADIKÖYLÜLERİ
KADIKÖY BELEDİYESİ

GÖNÜLLÜLERİNİN
ARASINA  KATILMAYA

DAVET EDİYORUZ.
Bilgi için Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi’ne çay

içmeye davet ediyoruz.
İLETİŞİM: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74

E-MAİL: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Ka dı köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri ev
sa hip li ğin de, BTHTV or ga ni zas yo nun da
dü zen le nen 2011 Yı lı Türk Sa nat Mü zi ği -

nin en be ğe ni len 12 ko ro su, 13 Ha zi ran Pa zar te si
ak şa mı Ka dı köy Ev len dir me Sa lo nu’nda açık lan -
dı ve ödül le ri ni al dı lar.

İn te rak tif TV Ka na lı BTHTV'de İs tan bul'da
fa ali yet gös te ren 125 ko ro ara sın dan halk oy la -
ma sı ile en yük sek pu an alan 12 ko ro ve şef le ri
ge ce ye ka tıl dı lar ve her ko ro bir eser ile per for -
mans ser gi le di.

15 Ni san’da baş la yan oy la ma da 16 bin 852
ki şi www.bir tat li hu zur.tv.trka na lı na gi re rek oy
kul lan dı. Oy la ma da her bil gi sa yar dan gün de bir
de fa oy kul la nı la bil di. Oy la ma ya yurt için den ol -
du ğu ka dar; Al man ya, Hol lan da, Bel çi ka, Ame ri -
ka ve Arap ül ke le rin den de ka tı lım ol du.

İs tan bul'da 285 Türk Sa nat Mü zi ği Ko ro su
ol du ğu söy le yen Ka dı köy Be le di ye si Gö nül lü
Eği tim ve Da nış ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu
Üye si Mü se vi toğ lu, bu ko ro la rın 50'si nin Ka dı -
köy Be le di ye si bün ye sin de fa ali yet gös te ren Gö -
nül lü Ko ro lar ol du ğu ifa de et ti.

Ge ce de “Alo Fa sıl Türk Sa nat Mü zi ği Gru -
bu” fa sıl ile ses sa nat çı sı Na lan Gök su Ce zer de
so lo kon ser ile ge ce ye renk kat tı lar.

De re ce ye gi ren ko ro la rın ya nı sı ra “Rad yo
Ala tur ka” adı na Ya yın Yö net me ni Se çil Süs lü'ye
Türk Mü zi ği ne Des tek Ödü lü ve ril di.

Ödül ler sa hip le ri ne prog ra mı yö ne ten Ka dı -

köy Be le di ye si Gö nül lü Eği tim ve Da nış ma Mer -
ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si, Kül tür Sa nat So rum -
lu su Ne si be Mü se vi toğ lu ile BTHTV Sa hi bi Sa -
bih Ak gün ta ra fın dan ve ril di.

Ka dı köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi'nden
Öz lem Sön mez'e, Ev len dir me Sa lo nu Işık Ku -
man da gö rev li si Ha lil Kır çi çek'e, Ton ma is ter Ali
Çağ rı te kin ci'ye, BTHTV Mi ma rı Mür şi de
Agün'e, İn te rak tif TV ya pım cı sı Fer hat Ba la ban'a
da des tek ler den do la yı te şek kür pla ket le ri ve ril di.

Türk Mü zi ği ala nın da ki önem li ça lış ma la rın -
dan do la yı "Sa nat ve Sa nat çı Dos tu Özel Ödü lü"
ise Ne si be Mü se vi toğ lu'na ve ril di.

Prog ram uy du üze rin den can lı ola rak ya yın -
lan dı.

■ DE RE CE ALAN
KO RO LAR VE ŞEF LE Rİ:

1-Pef hem TSM Ko ro su (Şef: Me li sa Çal lı oğ -
lu)

2-Alo Fa sıl

3-Ka dı köy Be le di ye si Bağ dat TSM Ko ro su
(Şef: Se vinç Çe le bi Şe ker ci)

4-Bü lent Tür ke li Ana do lu Mu si ki Ko ro su
(Şef: Han dan Me tin)

5-Çağ daş Mu si ki Top lu lu ğu (Şef: Ömer Bi -
lek)

6-Ka dı köy Be le di ye si Gö nül Dost la rı TSM
Ko ro su (Şef: Hay ri Pek şen)

7-İl ha mi Ör ne kal TSM Ko ro su (Şef: Meh met
Öz ka ya)

8-Ka dı köy Be le di ye si İn ci Ya man Genç lik
Ko ro su (Şef: İn ci Ya man)

9-Li ons 118-Y TSM Ko ro su (Şef: Ale ad din
Pak yüz)

10-Pen dik Böl ge Has ta ne si TSM Ko ro su
(Şef: Pı nar Yıl maz)

11-Pen ta to nik Mü zik Gru bu (Şef: Oya Din -
çer)

12-Ka dı köy Be le di ye si Şe ref Gül sün Fa sıl
Top lu lu ğu (Şef: Şe ref Gül sün)

2011 Yılı Türk Sanat Müziğinin en
beğenilen 12 korosu,13 Haziran

Pazartesi akşamı Kadıköy
Belediyesi Müzik Gönüllüleri’nin

evsahipliğinde düzenlenen gecede
ödüllerini aldı.

Bestekâr ve
söz yazarı

Gufran Taş’ın
eserleri, TRT
sanatçıların
yorumu ile

büyük beğeni
kazandı.

Kozyatağı Kültür
Merkezi Gönül

Ülkü ve Gazanfer
Özcan

Sahnesi’nde
gerçekleştirilen

‘Karne
Şenliği’nde

çocuklar birçok
ünlü eseri izleme

fırsatı buldu...

‘Anılar ve
Müzik’ sürüyor

GÜNÜMÜZDEN 120 yıl
önce 650 eserle kurulan

Türkiye'nin ilk müzesi, yeni
yaşını kutluyor. Arkeoloji

Müzesi, Çinili Köşk Müzesi,
Eski Şark Eserleri Müzesi

olmak üzere üç ana
bölümden oluşan ve tarihin

farklı dönemlerine izler
bırakmış uygarlıklardan

kalan 1 milyon esere ev sahipliği yapan İstanbul
Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'nin ilk müzesi olarak 13

Haziran 1891 yılında ressam-arkeolog Osman Hamdi
Bey tarafından kuruldu. Müzede; İskender Lahdi,
Ağlayan Kadınlar Lahdi, Kadeş Anlaşması, Troia

buluntuları ve Yenikapı eserleri gibi dünya kültür mirası
açısından çok değerli buluntular yer alıyor. İstanbul'un
Sultanahmet semtinde, Gülhane Parkı'ndan Topkapı

Sarayı'na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşundaki müze,
tarihin koridorlarında bir yolculuk yapmak ve

uygarlıkların izini sürmek isteyen
tüm ziyaretçileri ağırlıyor. Dünya

kültür mirasının en önemli
müzelerinden olan ve her yıl

yaklaşık 150.000 ziyaretçiyi tarihle
buluşturan İstanbul Arkeoloji

Müzeleri'nin 120. yıl kutlamaları,
Arkeoloji Müzelerini Sevenler

Derneği’nin katkılarıyla yapılıyor. 

Halkın beğendiği
korolar açıklandı
Halkın beğendiği
korolar açıklandı
Halkın beğendiği
korolar açıklandı
Halkın beğendiği
korolar açıklandı
Halkın beğendiği
korolar açıklandı
Halkın beğendiği
korolar açıklandı

Kadıköy'ün ilk
şehremini Osman

Hamdi Bey
tarafından, Türkiye'nin

ilk müzesi olarak
kurulan İstanbul

Arkeoloji Müzeleri
120. yaşını kutluyor. 

KADIKÖY Belediyesi Fenerbahçe
Gönüllüleri’nin 2009’da mahallede ihtiyacı
olan çocuklara yönelik başlattığı, her hafta
cumartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arası
süren etütlere katılan çocukların başarısı ve
karne heyecanı, öğretmenler ve gönüllüler

tarafından birlikte coşku ile kutlandı. 
18 Haziran Cumartesi günü yapılan

kutlamada renkli görüntüler vardı. Etüt
eğitimine, Fenerbahçe’deki kampta kalan
Çeçen çocuklar ile sığınma evinden gelen
yaklaşık 20 öğrenci katıldı. Etüt eğitimi ile

ilgili bilgi veren Fenerbahçe Mahalle
Gönüllüleri Başkan Yardımcısı Saim İkiş,

eğitimin uzun yıllar devam edeceğini söyledi.
Çocuklara psikolojik destek de verildiğini

ifade eden İkiş, etüt eğitimiyle ilgili olarak şu
bilgileri de verdi: “Çocuklarımızın anneleriyle
de konuşuldu. Onlar da etüt eğitimlerinden

sonra hayatlarında büyük değişiklikler
olduğunu ifade ettiler. Gönüllü

hocalarımızdan İngilizce, Matemetik, Fen
Türkçe dersleri alan çocukların yaşları 8 ile

12 arasında değişiyor. Her cumartesi
koşarak gelen çocuklarımıza ders çalışmayı
ve kitap okumayı aşıladığımızı, aileleri bizlere

aktarıyor. Matematik ve Türkçe dersleri
veren üyelerimizden Ömür Erkök ile İngilizce

hocamız, oyunları ve ders anlatımları ile

çocuklara ders çalışmayı aşıladılar.
2011-2012 döneminde de etüt
derslerimiz devam edecek.”

PARKTA FESTİVAL
FB Gönüllüleri’nin 5 Haziran Pazar günü de

Fenerbahçe Parkı’nın içinde Set Üstü
Cafe’de asırlık sakız ağaçlarının gölgesinde

TURİNG’İN desteğiyle düzenlenen
Dokuzuncu Geleneksel Müzik ve Sanat

Festivali vardı. Yüz tane sandalye olmasına
rağmen bir o kadar da ayakta izleyici ile

unutulmaz bir müzik şöleni yaşandı. Sakız
ağaçlarının gölgesinde KHEM Dijital

Fotoğrafçılık eğitmeni Ahmet Tanju’nun
eğitim verdiği Erenköy ve Fenerbahçe

Gönüllüleri’nin Fotoğraf Sergisi de vardı.
Saat 14 00’de başlayan programda Ataşehir
ve Suadiye Gönülüleri’nin birlikte yaptıkları

Sirtaki gösterisi de beğeniyle izlendi.
Yoga eğitmeni Semra Onaran’ın Latin dans

gösterisi ardından Yeditepe Üniversitesi
Folklor grubu sahne aldı. Efeler  kıyafetleri ve

figürleriyle başarılı bir gösteri sundu.
Yeditepe Folklor grubundan sonra Roman

kızlarının kıvrak dansı vardı. Alican’nın gitarı
ve İnci Tanış’ın Karadeniz şarkılarının

ardından Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri
Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Dinleyiciler, Şef Caner Bakır’ın hazırladığı
güncel şarkılarla bir saat boyunca sakız

ağaçlarının gölgesinde eşlik ederek, tempo
tutup eğlendiler. Son olarak Grup Kolaj’dan
pop müzik ve Karadeniz şarkıları ile coşan
seyirciler, geceyi halaylarla sona erdirdi.
Festival, bir yaz akşamında daha gelecek

sene buluşma dileği ile son buldu.

Etüt eğitimini başarıyla tamamladılar
Fenerbahçe Gönüllüleri’nin etüt eğitimine

katılan çocuklar, mezuniyet sevincini
gönüllüler ve eğitmenleriyle paylaştılar.

İstanbul Arkeoloji
Müzeleri 120 yaşında

Eğitimin çınarları ve
geleceğin umutları buluştu

YEDİTEPE Üniversitesi Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencileri ve Adile
Sultan Kasrı Huzurevi öğretmenleri veda

şenliğinde buluştu. Öğrencilerin, 2010'dan
bu yana, Prof. Dr. Ayseli Usluata'nın desteği

ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Binay’ın
danışmanlığında yürüttüğü “Eğitimin

Çınarları Geleceğin Umutları ile El Ele”
projesi, Adile Sultan Kasrı Huzurevi’ nde
düzenlenen veda şenliğiyle son buldu.

Projeye başladıkları günden bu yana, emekli
öğretmenlere her hafta farklı etkinlikler

düzenleyerek emekli öğretmenlerin eğlenceli
vakit geçirmelerini ve birliktelik duygusunu
yaşamalarını hedefleyen bölüm öğrencileri,

bu şenlikle öğretmenlere verdikleri değeri ve
sosyal sorumluluk bilinçlerini bir kez daha

gösterdiler. Öğrencilerin, şenlik için
hazırladıkları programda Yeditepe
Üniversitesi Dans Topluluğu’nun

sergiledikleri halk oyunları ve Flemenko
danslarının yanı sıra İstanbul Barosu Tiyatro

Grubu'nun sahnelediği tiyatro oyunları ile
Ritim Art Grubu'nun ritim performansları ve

büyük ilgi gördü.
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Tür ki ye’nin üni ver si te ken ti
ola rak da bi li nen Ka dı köy’de
de geç ti ği miz haf ta üni ver si -

te le rin me zu ni yet he ye ca nı var dı.
Baş ta Mar ma ra Üni ver si te si ol mak
üze re, Do ğuş, Ye di te pe ve ci var il -
çe ler de ki üni ver si te ler den ve sa nat
okul la rın dan me zun olan öğ ren ci -
le rin mut lu lu ğu gö rül me ye de ğer -
di. 

■ MAR MA RA’DA
KEP LER HA VA DA

Mar ma ra Üni ver si te si Tek nik
Bi lim ler Mes lek Yük se ko ku lu’nda (TBMYO) da
me zu ni yet he ye ca nı var dı. Üni ver si te nin Göz te pe
Kam pu su Spor Sa lo nun da dü zen le nen tö re ne öğ -
ren ci le rin ya nı sı ra ve li ler de ka tıl dı. Rek tör M. Za -
fer Gül me zu ni yet tö re nin de yap tı ğı ko nuş ma da,
Tür ki ye’nin en kök lü yük se köğ re tim ku rum la rın -
dan bi ri olan Mar ma ra Üni ver si te si’nden me zun
ol ma ba şa rı sı gös te ren öğ ren ci ler den me zun ol duk -
tan son ra da üni ver si te le ri ne sa hip çık ma la rı nı ve
bağ la rı nı ko par ma ma la rı nı is te di. Me zun öğ ren ci -
le rin me zu ni yet son ra sı ya şam la rın da el de et tik le ri
ba şa rı la rın ken di le ri ni gu rur lan dı ra ca ğı nı söy le yen
Rek tör Prof. Dr. Gül, da ha son ra okul bi rin ci si Öz -
de mir Şa hin’e dip lo ma ve pla ke ti ni ver di. 

■ HA YA TIN BÜ TÜN LE ME Sİ YOK!
Yak la şık 8 ay ön ce TBMYO Mü dür lü ğü gö re -

vi ne ata nan ve gö re ve kı sa bir sü re ön ce gel me si ne
kar şın öğ ren ci le rin sev gi si ni ka zan ma sı nı bi len
Prof. Dr. Ek mek çi yap tı ğı duy gu lu ko nuş ma da,
me zu ni yet son ra sı öğ ren ci le ri zor lu bir ha yat mü -
ca de le si nin bek le di ği ni söy le di. Ka li te li, pi ya sa nın
ara dı ğı özel lik te ara ele man ye tiş tir dik le ri ni, öğ -
ren ci le ri nin bu özel lik le riy le ara nan ele man lar ola -
ca ğı nı be lir ten Prof. Dr. Ek mek çi, “Siz le re bü tün -
le me si ol ma yan ha yat sı na vın da ba şa rı lar di li yo -
rum. En gel ler si zi yıl dır ma sın. Ge le ce ği ni zi dü şün -
mek si zin eli niz de. He de fi ni zi iyi be lir le yin” de di.
Ko nuş ma ve dip lo ma tö re ni nin ar dın dan öğ ren ci ler
kla sik kut la ma yı kep le ri ni ha va ya fır la ta rak yap tı. 

■ MÜGSF’DE 51. SEN FO Nİ
Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat Fa kül te si

de 51. Dö nem me zun la rı nı, adı na ya kı şır şe kil de
dü zen le nen sa nat do lu tö ren le ver di. Bu yıl okul -
dan 242 öğ ren ci me zun ol du. De kan Prof. Na zan
Erk men’in “Her bi ri ço cu ğum gi bi” de di ği öğ ren -
ci le ri sa nat dün ya sın da ba şa rı lı bir ka ri yer el de et -
mek için mü ca de le ede cek ler. 

Prof. Na zan Erk men mezuniyette yap tı ğı ko -
nuş ma da şu görüşleri dile getirdi:

“Yıl içe ri sin de al dık la rı sa yı sız ödül ler, ser gi -
ler, per for mans lar, ulus la ra ra sı ça lış ma lar ve ba şa -
rı la rı ile de top lum da ay rı bir ye ri olan MÜGSF öğ -
ren ci le ri, her yıl Dün ya Dip lo ma Bi rin ci le ri ile ya -
rı şa gir mek gi bi bü yük bir ba şa rı yı da el de et miş tir.
Ay rı ca bu yıl En düs tri Ürün le ri Ta sa rı mı Bö lü mü
3. sı nıf öğ ren ci si Tol ga Te kin, LG Con cep tu ali fe
2011 Ta sa rım Ya rış ma sı Tür ki ye fi na lis ti ve dün ya
bi rin ci si ol muş tur. İç Mi mar lık Bö lü mü son sı nıf
öğ ren ci si Sa yat Tu lum ci yan, Fa kül te Dip lo ma Pro -
je si bi rin ci si ola rak 5-10 Ka sım 2011 ta rih le ri ara -
sın da Po lon ya Wroc law Üni ver si te sin de AI AS
(Ba uha us Ku ru luş lu Ba ğım sız Sa nat ve Ta sa rım
Ku rum la rı Bir li ği) çer çe ve sin de sa nat ve ta sa rım
ala nın da dün ya dip lo ma bi rin ci le ri ile ya rış ma ya
ka tı la cak tır. Ku ru mun yüz ler ce ulus la ra ra sı iliş ki yi
bir ara da ba şa rı ile yü rüt me si, öğ ren ci le ri ne yurt dı -
şı eği tim ola nak la rı nı sun ma sı da, eği ti me ver di ği
önem li bir kat kı dır. Öğrencilerimizin başarıları
bizi de mutlu ediyor.”

51 - 7 TEMMUZ 2011HABER

■ Taşra Hayatından Manzaralar
■ John Maxwell Coetzee
■ Can Yayınları

Nobel ödüllü Coetzee, dünyanın yaşayan en
önemli yazarlarından biri olarak gösteriliyor. J.M.
Coetzee, kazandığı Booker Ödüllerini almaya bile
gitmeyecek kadar içine kapalı bir yazar. Rian
Malan onu şöyle anlatıyor: "Coetzee bir keşiş gibi
disiplinli ve ölçülü yaşar. İçki ve sigara içmez, et
yemez. Formunu korumak için bisikletle
kilometrelerce yol yapar. Her sabah en az bir
saatini çalışma masasının başında geçirir."

Yine başka bir meslektaşı, Coetzee'yle
çalıştığı 10 yıl içinde onun sadece bir kez
güldüğünü görmüş. Birkaç kez Coetzee'nin de
bulunduğu yemek davetlerine katılan bir tanığı ise
davet boyunca ağzından tek sözcük çıkmadığını
belirtiyor.  Kendisini böyle gizleyen bir yazarın
yaşam öyküsünü yazması şaşırtıcı gelebilir. Ne
var ki Coetzee bu kitabıyla,
yaşamdaki olayların "geçmiş"
gerçeğiyle "bugün" anımsanan
bölümü arasındaki gerilime
sıkışan alışılagelmiş otobiyografi
geleneğine sırt çeviriyor.
Yaşamını katı bir gerçekçilikle
aktarırken kendisi hakkında pek
çok şeyi anlatıyor, ama ne
kadarının gerçek ne kadarının
kurgu olduğu belli değil. Kitabın
Çocukluk ve Gençlik bölümleri,
birinci değil üçüncü şahıs
ağzından aktarılarak kurguya
daha da yaklaşıyor. Buna karşılık

Yaz Mevsimi bölümü, yazarı iyice dışlayarak
biyografisini yaşamında yer tutmuş beş kişiyle
yapılan röportajlar şeklinde sunuluyor.
■ Zor Saat - Toplu Öyküler 1
■ Thomas Mann
■ Çeviren: Sami Türk

XX. yüzyılın en büyük yazarlarından kabul
edilen Thomas Mann, tüm dünyada edebiyat
okurlarının vazgeçilmezleri arasında. Zor Saat-
Toplu Öyküler 1, Thomas Mann'ın 1893-1912
yılları arasında kaleme aldığı, aralarında “Küçük
Bay Friedemann", "Tristan" ve bu kitaba adını
veren "Zor Saat" gibi ünlü örneklerin de
bulunduğu 23 öyküyü içeriyor.  Thomas Mann,
Alman dilinde öykü anlatımına yeni bir soluk
getirmiş, gerçekçi ayrıntıları etkin bir biçimde
kullanmıştır. Gördüğü bir resmi ya da dinlediği bir
müziği öykünün merkezine yerleştirerek etkileyici
ve inandırıcı bir olay örgüsüyle besler. Öyküleri
otobiyografik özellikler taşırken evrenselliği de
yakalar. Yaşadığı yüzyılın iyi bir gözlemcisi olan
yazar, bu gözlemlerini yapıtlarına yansıtmakta
ustadır. Öykülerindeki ortak izlekler, "kendinde
olmayana sahip olma arzusu" ve "sanatçının
çektiği acılar" olarak özetlenebilir. 

■ Oyunun Antropolojisi
■ İktisadi-Siyasi-Kriz ve Oyunları
■ Elif Kanca

Bu çalışmada oyun, siyasi ve
iktisadi kriz dönemlerinde yapısında
meydana gelen değişimlerle
kazandığı nitelikler ve bu nitelikler
sonucunda kitleleri manipüle eden
bir araç olarak kullanımı bakımından
incelenmektedir. Kendinden başka
amaç taşımayan kültürel bir etkinlik
olarak oyunun, kriz dönemlerinde
yapısında meydana gelen siyasi ve
iktisadi kaynaklı değişimlerin

neticesinde ideolojik bir araca
dönüşmesi, üç tarihsel örnek
çerçevesinde incelenmektedir.
Bu çalışma kapsamında seçilen
tarihsel örnekler ile oyunları; M.Ö.
2. ve M.S. 2. yüzyıllar arasında
Cumhuriyetten İmparatorluğa
dönüşüm sürecindeki Roma ve
Gladyatör dövüşleri; 1929 Büyük
Buhran döneminde ABD ve dans
maratonları; Şubat 2001'de
Türkiye'de yaşanan ekonomik
kriz ve ‘Biri Bizi Gözetliyor’
yarışması oluşturmaktadır.
  Seçilen üç tarihsel dönem
çerçevesinde incelenen
oyunların, dönemlerinin iktisadi
ve siyasi özelliklerini taşıdıkları,
böylece bir yandan krizin etkisini
ağır bir biçimde yaşayan kitleleri oyalayan
simülasyon niteliği taşırken, diğer yandan da
yansıttıkları iktisadi ve siyasi niteliklerle ideolojik
manipülasyon araçları olarak kullanıldıkları
sonucuna varılmaktadır.
■ Bana Duymayı Anlat, Bir Annenin Günlüğü
■ Firdevs Demirkaya
■ Yazarın kendi kaleminden kitap hakkında:

Bu kitap, yaşadığı acıların çocuğunun
başarıları ile en askeriye indirmeye çalışan bir
anne tarafından yazıldı. Gayem duyarlı, yüksek
ruhlu insanlara bir mesaj
bırakmak ve çocuğumun
eğitimine katkıda bulunmak…

Yazdığım bu kitap elbette bir
sanat iddiası taşımıyor,
çocuğunun işitme engelli
olduğunu öğrendiğinde neler
yaşadığını anlatan bir ev
hanımının yazdığını düşünerek
okursanız, hatalarımı
görmezlikten gelip beni
anlayacağınıza eminim. Duygu
deryamdan sadece bir damla
sunabildim siz değerli
okuyuculara, elimden fazlası
gelseydi, bütün duygularımı
kâğıt üzerine yazma yeteneğim

olsaydı, asla esirgemezdim beni
daha iyi anlamanız adına…

Engin hoşgörünüze
sığınarak kitap çıkarma
cesaretinde bulundum. Kitapta
bulduğunuz bütün hatalar
âcizane bana aittir. Çocuğumun
engelli olduğunu öğrendiğimde
Betül’ün okuması için
tutmuştum bu günlüğü, yıllar
sonra dostlarımın tavsiyesi
üzerine sundum sizlere.

Bu kitabı okuduğunuzda;
sağlıklı iseniz ufak tefek
rahatsızlıklarınızdan
hayıflanmanızın ne kadar yersiz
ve gereksiz olduğunu
anlayacaksınız. Sağlıklı
insanların çok kolay

öğrendiklerini engellilerin yoğun bir eğitimden
geçtikten sonra fevkalade harcanan emek sonrası
öğrendiğini göreceksiniz…

Engelli ya da engelli bir çocuk ailesi iseniz,
çocuğunuzun engelli olduğunu öğrendiğinizde
geçirdiğiniz evreleri, çocuğunuzu kabul etmek ile
etmemek arasında yaşadığınız git gelleri, sağlıklı
olması için verdiğiniz mücadeleyi bulacak, neden
sonra çaresizce kabullenip çocuğunuz için
yapmanız gereken ne varsa yapma gayreti içine
girdiğinizi anlayacaksınız. Çocuğunuzu zirveye

taşımaktan vazgeçip,
çocuğunuzun başarabildiklerini
zirve olarak görmeyi
öğreneceksiniz.

Çocuğumun duymadığını
öğrendiğim yıllarda hissettiğim
tek eksiklik, engelli bir çocuk
annesinden neler yaşadığını,
sonrasında neler yaptığını
dinlemek isterdim fakat
olmadı, bunu yaşayarak
öğrendim. Benimle aynı
duyguları yaşayan birçok aile
var bu ne bizim ne de
çocuklarımın tercihi değildir…

İletişim: 0 534 742 78 15
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KAYIP 
11.06.2011 tarihinde fotoğraflı, indirimli İETT otobüs seyahat

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.  Neriman OYAN

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Gülçin ERDİŞ

12 Haziran 2011 tarihinde nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Nezihe ALPTEKİN

Doğuş Üniversitesi 2008715034 öğrenci nolu, MYO geçici
mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzüdür.

Ferihan AKKAYA

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür. Suna AKALIN

01.04.2011 tarihinde 450 TL.lik  H-581311 numaralı
makbuzum zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

Kadıköy’de ilköğretim
okullarının 2010-2011

eğitim ve öğretim dönemini
çeşitli törenlerle

kapatmasının ardından
yükseköğretim kurumları

da öğretim dönemini
düzenlenen renkli

mezuniyet törenleriyle birer
birer kapatıyor. 

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi Üyeleri Dr. Hakkı Sağlam ve

Serdar Bayraktar hazırladıkları yazılı soru
önergeleri ile Kadıköy-Kartal ve Otogar-
Başakşehir metrolarının son durumlarını
ve ne zaman hizmetlere geçeceğini, İBB
Meclis gündemine taşıdı. İBB Meclisi'nin

2011 yılı Haziran ayı oturumlarında,
Sağlam ve Bayraktar’ın, İBB Başkanı

Kadir Topbaş’ın yazılı cevaplaması isteği

ile hazırladığı yazılı soru önergesi, oy
birliği ile Başkanlık Makamına havale

edildi. Kadıköy Kartal Metrosu hizmete
alınmadan gerçekleşen reklam

kampanyaları toplam maliyeti ne kadar
olduğu ve bu reklamların hedef kitlesinin

sorulduğu önergede, şu ifadelere yer
verildi: “Kadıköy-Kartal Metrosu’nun

tamamlandığı ve yakın zamanda hizmete
alınacağı tarafınızca beyan ve ifade
edilmiştir. Son bir ay içerisinde bu

konuda yoğun şekilde medyada bir
reklam kampanyasının yürütülmekte
olduğu görülmektedir. Bu kapsamda;

reklam kampanyası hangi ajans
tarafından yürütülmektedir? Kampanya
dahilinde reklam verilen TV ve gazeteler

hangileridir? Bu kapsamda kullanılan
diğer reklam araçları var mıdır? Varsa
hangileridir? Bu reklamların toplam

maliyeti ne kadardır?” 
Önergede, Otogar-Başakşehir

metrosunun ne zaman faaliyete geçeceği
konusu da soruldu.

Büyükşehir’e metro sorusu

YÜKSEKÖĞRETİMİN genç
kurumlarından Beykoz Lojistik

Meslek Yüksek Okulu da 2010-
2011 Akademik Yılı Mezuniyet
Törenini muhteşem programla

noktaladı. Hıdiv Kasrı’nda
gerçekleştirilen törene Beykoz

Kaymakamı Aydın Ergül, Beykoz
Belediye Başkanı Yücel

Çelikbilek, sektör kuruluşlarının
temsilcileri ile mezun

öğrencilerimizin velileri katıldı.
Dönem birincisi Recep Balcıoğlu

törende öğrenciler adına bir
konuşma yaptı. Yüksekokul

Müdürü Prof. Dr. Şenay Yalçın,
Mütevelli Heyet Başkanı R. Engin
Özmen Beykoz Belediye Başkanı

Yücel Çelikbilek, Beykoz
Kaymakamı Aydın Ergül ile CHP

Milletvekili Oktay Ekşi de

mezuniyet töreninde çiçeği
burnunda mezunlara tavsiyeler
dolu konuşmalar yaptılar. Kep
atma töreni sonrasında ise tüm
öğrenciler, veliler ve davetliler

muhteşem ışık ve konfeti gösterisi
eşliğinde çalan hareketli

müziklerle doyasıya eğlenerek
mezuniyet sevincini kutladılar.Yıldız Alpar mezunlarını verdi

İLANLARINIZ İÇİN

0216-348 70 60

Hidiv Kasrı’nda
mezuniyet töreni 

Marmara Üniversitesi’nde
mezuniyet heyecanı
Marmara Üniversitesi’nde
mezuniyet heyecanı
Marmara Üniversitesi’nde
mezuniyet heyecanı
Marmara Üniversitesi’nde
mezuniyet heyecanı
Marmara Üniversitesi’nde
mezuniyet heyecanı
Marmara Üniversitesi’nde
mezuniyet heyecanı

TÜRKİYE’NİN ve dünyanın sayılı bale
ve sanat okulları arasında yer alan ve
yıllarca sanatçı yetiştirdiği Kadıköy’de

bu yıl da mezunlarını veren Yıldız
Alpar’ın mutluluğuna diyecek yoktu. “Bir

fidanken alıp, özenle yetiştirdiğim ve
sanat dünyasına adım attırdığım pırıl pırıl

çocuk ve gençlerin mezun olmaları
kadar beni memnun eden hiçbir şey

yok” diyen duayen sanatçı Yıldız Alpar,
büyükler kategorisinde yeni mezun olan

Ayça Tekin, Nur Niyaz Bildik, Naz
Kavas ile Sultana Demircioğlu’na hayat
ve sanatta başarılar diledi. 1953 yılından
bu yana sanat eğitimi veren Özel Yıldız
Alpar Bale Okulu, 2002 yılında İngiliz
Kraliyet Dans Akademisi tarafından
seçilen dünyadaki beş okul arasına
girdi. Öğrencilerini özenle yetiştiren,
bale kültürüyle adeta yoğuran okul,
seçkin öğrenci ve dünyaca ünlü bale
eğitimiyle tanınıyor.
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Se yit Ali Ak’ın Tür ki ye fo toğ ra fı na
ve özel lik le fo toğ raf ta ri hi ne kat kı -
la rı nı ha tır lat mak ve ken di si ni an -

mak için; kü ra tör lü ğü nü Ha san Daş de -
mir’in yap tı ğı “Se yit Ali Ak Anı sı na”
ser gi si 1 Tem muz Cu ma gü nü Pho to -
World Fo toğ raf Mer ke zi’nde açı lı yor.
31 Tem muz’a ka dar de vam ede cek olan
ser gi, Ak’ın 1980 ön ce si çe kil miş si yah
be yaz pro je le rin den der len miş 16 ve yi -
ne son dö nem renk li pro je le rin den der -
len miş 14 ol mak üze re top lam 30 fo toğ -
raf tan olu şu yor. Ser gi iki yıl bo yun ca
Tür ki ye’de ki fo toğ raf der nek le ri ni do -
laş mak üze re Şu bat 2009 ta ri hin de İs tan -
bul’dan yo la çık tı. Se yit Ali Ak; İF SAK-
İs tan bul, BA SAF-Ba lı ke sir, EFOD-
Edir ne, FSK-An ka ra, AFAD-Ada na,
FO TO FO RUM-Trab zon, KON FAD-
Kon ya, AF SAD-An ka ra, FO TO SEL-
Kon ya, BUF SAD-Bur sa, İFOD-İz mir,
KASK-Ko ca eli, SA GÜ SAD-Sa kar ya,
BOD FAD-Bod rum’dan son ra 15.du ra ğı
olan Pho to World Fo toğ raf Mer ke zi-İs -
tan bul’da anı lı yor. 

Ser gi kap sa mın da ay rı ca, 1 Tem muz
Cu ma gü nü sa at 19.00’da ki açı lı şın ar -
dın dan sa at 20.00’de “İyi Ge ce ler İs tan -
bul” fo toğ raf gös te ri si ya pı la cak. 

Se yit Ali Ak fo toğ raf pro je le ri, ki -
tap la rı ve ken di si hak kın da da ha faz la
bil gi fo tog raf.net’in ha zır la dı ğı ve ken di
adı nı ta şı yan www.se yi ta li ak.com ad lı
web si te sin de gö rü le bi lir. 

■ ÖM RÜ FO TOĞ RAF PE ŞİN DE
GEÇ MİŞ BİR US TA

Se yit Ali Ak, 1947 yı lın da İs tan -
bul’da doğ du. As ker lik gö re vi ni fo toğ raf -
çı ola rak yap tı. 1973-1978 yıl la rın da İs -
tan bul’da bir renk li fo toğ raf la bo ra tu va -
rın da tek nis yen ola rak ça lış tı. 

22 Ni san 1977’de İF SAK’a üye ol du.
Yüz yıl lık dö ne mi kap sa yan Türk çe Fo -
toğ raf Ya yın la rı (1977), Os man lı Dö ne mi

Fo toğ raf Ko lek si yo nu (1982), Fo toğ raf
Afiş le ri (1986) ser gi le ri nin ya nı sı ra Oto -
mo bil ler (T. TA ŞÖZ ile or tak, 1980),
Pal ya ço (1982) ve Sa nat çı Por tre le ri
(1984) gi bi ko nu lu fo toğ raf ser gi le ri aç tı.
Cum hu ri yet, Hür ri yet ga ze te le ri ile Sa nat
Ola yı, Gös te ri, Mil li yet Sa nat, İF SAK,
AF SAD, RE FO Fo toğ raf Sa na tı der gi sin -
de, çe şit li eleş ti ri, araş tır ma ve bi yog ra fi
ya zı la rı ya yın lan dı. 1985 yı lın da fo toğ raf
sa na tı nın yur du muz da kök len di ril me si ne,
yay gın laş ma sı na ön ayak ol muş kad ro yu
ya pıt la rıy la ta nıt ma ama cı na yö ne lik Us -
ta lar baş lık lı der le me di zi si ni ser gi le di.
Ser giy le il gi li 1996 yı lın da top lu ka ta log
ya yın lan dı. 1985’te İF SAK ve 1998’de
Tru va Folk lor Araş tır ma la rı der nek le ri -
nin ver dik le ri yı lın fo toğ raf ödü lü nü al -
dı.Tel.: 0216 418 19 76 - 0216 418 01 74

Türkiye’de fotoğraf tarihinin önemli
isimlerinden, 2009 yılında kaybettiğimiz

fotoğraf ustası Seyit Ali Ak, Kadıköy
PhotoWorld Fotoğraf Merkezi’nde bir sergi ve

dia gösterisiyle anılıyor.

anat ve özel lik le mü zik le il gi li fes ti val ler iyi ce
ço ğal dı. Ül ke nin bir çok şeh rin de ve il çe sin de
fark lı or ga ni zas yon lar la sa nat haf ta la rı/ gün -

le ri ya şan dı ğı nı göz lem li yo ruz. El bet An ka ra, İs -
tan bul, İz mir gi bi mer kez ler de da ha uzun sü re li,
da ha ev ren sel öl çek te ki iş len miş yük sek sa nat
fes ti val le ri öne çık mak ta. An tal ya, Mer sin ör nek le -
rin de, eko no mik can lı lı ğı yük se len şe hir ler de ben -
zer et kin lik le rin yay gın la şa ca ğı an la şı lı yor.

İs tan bul’da her yıl ha zi ran ayın da ger çek leş ti -
ri len Mü zik Fes ti va li, 2012 yı lın da kır kın cı ya şı na
eri şe cek. Bu cid di bir ku rum laş ma nın ifa de si dir.
Çok ses li mü zik tü rün de ki An ka ra, İz mir Fes ti val -
le ri de ge le nek sel leş miş sa yı lır. Yi ne İs tan bul Caz
Fes ti va li de il gi çe ken et kin lik prog ram la rı ara sın -
da… An tal ya Al tın Por ta kal Si ne ma Fes ti va li ile İs -
tan bul’da her yıl Ekim ayın da tek rar la nan Si ne ma
Gün le ri bel lek ler de yer tut muş or ga ni zas yon lar.

Fes ti val ler, bel li bir sa nat da lı nı, bel li sü re için -
de yo ğun laş tı rıl mış prog ram lar la iz le yi ci ye ulaş tı -
ran or ga ni zas yon lar dır. Ba zı fes ti val le rin özel te -
ma ve ya ko nu la ra gö re dü zen len di ği de bi li nir.
Ama her fes ti va lin şöy le ya da böy le seç me ci ya -
nı bu lu nur, ya ni ter cih le ri var dır. Bu du rum fes ti -
val le rin ni te li ği ni ve kim li ği ni ta nım la mış olur.

Ge çen yıl İs tan bul’da, Dev let Ope ra ve Ba le si
Ge nel Mü dür lü ğü ilk de fa bir ulus la ra ra sı ope ra
fes ti va li dü zen le di. Tem muz ayın da… Bu yıl yi ne
Tem muz’da, Fes ti val ikin ci de fa ger çek le şe cek.
Oku yu cu la rın he men dik ka ti ni çe ke lim: Ope ra sa -
na tı ma li ye ti, uy gu la ma zah me ti, sah ne tek ni ği,
kad ro çe şit li li ği ve ge niş li ği ba kım la rın dan ba şa rıl -
ma sı son de re ce güç bir fes ti val tü rü dür. Bu ne -
den le ge çen se ne baş la tı lan bu et kin li ğin dü zen le -
yi ci le ri ni ce sa ret le rin den do la yı kut la ma lı. İs tan -
bul’da bir ope ra fes ti va li el bet son de re ce he ye -
can lan dı rı cı bir gi ri şim dir. Bu gi ri şi min sü rek li lik
ka zan ma sı hem Türk ope ra sa na tı, hem de İs tan -
bul için mü kem mel bir ka zanç olur. Ne var ki böy -
le bir et kin li ğin ara nır ve bek le nir ol ma sı için çe şit li
yön le riy le ta nım lan ma sı, ger çek çi ola rak be lir len -
me si ge re kir.

İlk dik kat gös te ril me si ge re ken hu sus za man -
la ma dır. Se yir ci, bü tün ha zi ran bo yun ca İKSV’nin
Mü zik Fes ti va li et kin lik le ri ile baş ba şa dır. Tem -
muz ayı bu yo ğun mü zik gün le ri nin pe şin den aca -
ba bir de ope ra tem sil le ri ni kal dı ra bi lir mi? İkin ci si
tem mu zun ge nel lik le ta til ayı ol ma sı dır. De mek ki
iz le yi ci nin kim ler ola ca ğı nı he sap la ma lı. Üçün cü -
sü, me kân me se le si dir. Yaz fes ti val le ri ge nel lik le
bü yük mer kez le rin dı şın da ki do ğal ve ta rih sel çev -
re ba kı mın dan çe ki ci yer ler de ör güt len miş tir. Fes -
ti va lin ya pı la ca ğı me kân da her hal de özel lik li ol -
ma lı dır. İs tan bul’da bir Açık ha va ope ra tem si li için
doğ ru düz gün bir me kân yok tur. Har bi ye Açık ha -
va Ti yat ro su, bir çok ba kım dan el ve riş siz dir. Hiç bir
al be ni si ol ma dı ğı gi bi, şeh rin gü rül tü süy le de iç
içe dir. Böy le bir fes ti val için an lam lı ve özel bir
me kân Ru me li Hi sa rı ise de, ora sı da ge rek se yir -
ci ka pa si te si ve se yir kon fo ru, ge rek sah ne do na -
nı mı açı sın dan ta ma men ye ter siz dir.

Eğer bir yaz ope ra fes ti va li kök leş tir mek is te -
ni yor sa, her şey den ön ce fes ti val me kâ nı işi ni
çöz me li. İş te bu nok ta da se yir ci pro fi li me se le si
öne çı kar. Çün kü yaz ay la rın da böy le et kin lik le re
gi de cek ler, her hal de hem şeh ri le rin ya nı sı ra, hat ta
çok da ha yük sek oran da; şeh rin zi ya ret çi le ri dir.
Öy ley se, tıp kı As pen dos or ga ni zas yo nun da ki gi bi
se ya hat acen ta la rı ve otel ler le, ta nıt ma ve pa zar -
la ma iş le ri ko ta rıl ma lı dır. Ya ban cı se yir ci yaz ayın -
da son de re ce sı ra dan bir me kân olan Har bi ye Ti -
yat ro su’nun iz le yi ci si ol maz. Hi sar da yet mez.
Ama is te nir se Hi sar, yep ye ni bir mi ma ri ta sa rım la
bi rin ci sı nıf bir se yir ve ope ra sah ne si ha li ne ge ti -
ri le bi lir. Bu, cid di ve ger çek ten çağ daş bir res to -
ras yon ta sa rı mıy la ele alı na cak, ev ren sel ni te lik te
bir pro je işi dir. O za man taş lar ye ri ne otu rur; İs tan -
bul Yaz Ope ra Fes ti va li mer kez sah ne si ya ra tıl mış
olur. Sö zün özü, yaz fes ti va li için mut la ka ‘eş ya nın
ta bi atı na uy gun’ bir me kân şart tır. İs tan bul’da el -
bet baş ka el ve riş li yer le rin ol du ğu da bi lin mek te -
dir.

Ge le lim za man la ma işi ne… Bu nun da her hal -
de tem muz de ğil, ağus to sun ikin ci ya rı sı ol ma sı
ge re kir. Sa nat mev si mi nin so nu olan ma yıs ve ha -
zi ran dan son ra se yir ci nin bi raz ne fes al ma sı na fır -
sat ta nın mış olur.

1 Tem muz 2011’de ya ni bu gün, 2. Ulus la ra ra -
sı Ope ra Fes ti va li baş lı yor. Böy le si ne or ga ni zas -
yon la rın ku rum laş ma sı için bir kaç yıl sa bır lı ol ma -
lı; an cak sa bır yet mez. Özen li bir seç me ci lik ve iş -
let me ci an la yış da şart… Ve ga li ba ope ra mes le -
ğin den olan la rın da işin öne mi ni kav ra ma la rın da
sa yı sız fay da lar var dır.

Murat  KATOĞLU

S

Festivaller ve Uluslararası
2. İstanbul Opera Festivali

6 1 - 7 TEMMUZ 2011 SANATKÜLTÜR
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İSTANBUL’DAKİ 14 lisenin oyunları
24 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında

DRAMAFEST kapsamında yarıştı.
DRAMAFEST’in Ödül Töreni,

Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 

Engin Hepileri’nin sunuculuğunu
yaptığı ödül töreninde, gençler

ödüllerini ustalarından aldı.
Öğrencilere ödüllerini tiyatro ve
sinema sanatçıları Cihat Tamer,
Cemal Toktaş, Fulya Zenginer,

Serdal Genç ve Onur Dikmen verdi.
Törende, öğrencilerle yapılan anket
sonuçlarına göre; Tiyatronun Divası
Ödülü Arsen Gürzap’a, Tiyatronun

Duayeni Ödülü Genco Erkal’a,
Tiyatro Sanatına Katkı Ödülü Can

Gürzap’a, Gelecek Vaadeden
Oyuncu Ödülü Aras Bulut İynemli’ye,
En İyi Drama Dizisi Ödülü “Öyle Bir

Geçer Zaman ki” dizisine verildi.

Festivalde sahnelenen oyunlar; en iyi
oyun, en iyi dekor, en iyi kostüm, en
iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın

oyuncu, en iyi yardımcı erkek
oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi
erkek oyuncu, en iyi müzik, jüri özel
ödülü ve mansiyon kategorilerinde
değerlendirildi. Jüride, Sinema ve
Tiyatro sanatçıları Deniz Özmen,

Cavit Çetin Güner ve Erkan Pekbay
ile İSTEK Belde Okulları Türkçe

Edebiyat Bölümü Başkanı Esra Koç
yer aldı. 

En İyi Oyun Ödülü Kadıköy Anadolu
Lisesi’nin “Kafkas Tebeşir Dairesi”ne
giderken, En İyi Kadın ve En İyi Erkek

Oyuncu ödüllerini Halkalı Toplu
Konut Lisesi öğrencileri Elif Kılıç ile

Süleman Kara aldı. 
Kadıköy Anadolu Lisesi’nden

Uğurcan Demirci En İyi Yardımcı
Erkek Oyuncu ödülüne, Haydarpaşa
Lisesi “On İkinci Gece” oyunu ile En
İyi Kostüm ödülüne, Hüseyin Avni
Sözen Anadolu Lisesi’nden Nalan
Çetin ve Serra Garipoğlu ise En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine

değer görüldü.

GENÇ OYUNCULAR
ödüllerini ustalardan aldı

İSTEK Okulları, 24 Mayıs-9
Haziran tarihleri arasında,

İstanbul’daki 14 okulun tiyatro
grubunu Drama Fest’te

buluşturdu. 

Karadeniz’in asi ve hırçın
çocuğuna bin selam

Direklerararası Seyircileri, Başkan Öztürk’e ödül verdi
KADIKÖY Belediye Meclis
binasının projelendirilmesi

sürecinde Kozyatağı
Alışveriş Merkezi Kozzy ile

birlikte Gönül Ülkü ve
Gazanfer Özcan Sahnesini

Kadıköy’e kazandıran
Kadıköy Belediye Başkanı

Av. Selami Öztürk’e
Kadıköylü tiyatro

seyircisinin teşekkürlerini
ifade eden “Direklerararası
Seyircileri Jüri Özel Ödülü”

verildi. 7 Haziran akşamı
Kozyatağı Kültür Merkezi
Gönül Ülkü ve Gazanfer

Özcan Sahnesi’nde yapılan
törende ödül Başkan

Yardımcısı Hulusi
Özocak’a teslim edildi.

Vasıf Öngören adına
verilen ödülün bu yılki
sahibi ise Heykeltıraş

Mehmet Aksoy oldu.
Kars’ta yapılan ve daha
sonra yıkımına karar
verilen İnsanlık Anıtı eseri
ile adından çokça söz
edilen sanatçıya ödülü,
tiyatro sanatçısı Aslı
Öngören tarafından takdim
edildi. Direklerarası
Seyircileri; 2010-2011
sezonunda; Yönetmen
Kategorisinde: Ahmet
Levendoğlu’nu, (Tiyatro
Stüdyosu Vanya Dayı),
Erkek Oyuncu
Kategorisinde: Uğur Arda
Aydın’ı, (Mesut İnsanlar
Fotoğrafhanesi, İBB Şehir
Tiyatroları), Kadın Oyuncu
Kategorisinde: Ayça
Varlıer’i , (Leyla’nın Evi,
Tiyatro Kare) ödüle değer
gördüler.

Direklerarası Seyircilerinin 11 yıldır uyguladıkları
seyir, değerlendirme ve ödüllendirme programı

içerisinde Jüri Özel Ödülü; Gönül Ülkü ve Gazanfer
Özcan Sahnesini Kadıköy’e kazandıran Kadıköy

Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk’e verildi.

● Seyhan KALKAN VAYİÇ

‘İ
ş te gi di yo rum bir şey de me den,
ar ka mı dön me den, şi kâ yet et me -
den, hiç bir şey al ma dan, bir şey

ver me den, yol ay rıl mış gör me den gi -
di yo rum’ di ye rek al tı yıl ön ce yü re ği -
mi ze ateş dü şü re rek ara mız dan ay -
rı lan Ka ra de niz’in asi ve hır -
çın ço cu ğu, Ka zım Ko yun -
cu Kül tür Mer ke zi
(KKKM) ta ra fın dan 25-
26 Ha zi ran ta rih le rin de
“Üre te rek Anı yo ruz”
adı al tın da Ka dı -
köy’ün fark lı nok ta la -
rın da dü zen le di ği et -
kin lik ler le anıl dı. 

“Üre te rek Anı yo -
ruz” baş lı ğı alt nda iki
gün sü ren et kin lik le rin il -
ki 25 Ha zi ran Cu mar te si

gü nü Ka zım Ko yun cu Kül tür Mer ke zi
önün den “So ka ğa Ka zım Ko yun cu
Şar kı la rı Söy lü yo ruz” yü rü şü ile baş la -
yıp, Ki li se Mey da nı’nda de vam et ti.
Yü rü yüş bo yun ca Ka zım Ko yun -
cu’nun coş ku yu, sev gi yi ve öf ke yi...
için de ba rın dı ran şark la rı nı hepbir

ağız dan söy le yen ler, Ka dı köy
so kak la rı nı çın la ta rak Ho -

pa’ya Ka zım’a se lam gön -
der di ler. Şar kı la rın söy le -
ndiği, ho ro na du ru lup,
ha lay la rın çe kil di ği Ki -
li se Mey da nı’nda da
coş ku ve hü zün birara -
day dı. Et kin lik ler, 26
Ha zi ran Pa zar gü nü  Sü -
rey ya Ope ra sı önün de ki

so kak et kin li ği ve
KKKM’de ki atöl ye ça lış -

ma la rıy la son bul du.

Kazım Koyuncu Kültür
Merkezi, Karadeniz’in
asi ve hırçın çoçuğu
Kazım Koyuncu’yu

ölümünün
6. yıldönümünde

‘Üreterek Anıyoruz’
başlığı altında düzenlediği

bir dizi etkinlikle
Kadıköy’de andı.
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KA DI KÖY’DEN
● FESTİVAL
■ Doya Doya Sanat 
Kadıköy Belediyesi’nin sanatı sokağa taşıran
etkinliği “Doya Doya Sanat” günleri, 18
Haziran–28 Ağustos tarihleri arasında her
cumartesi ve pazar devam ediyor. Etkinlikler
kapsamında 2 Temmuz Cumartesi günü
Kalamış Parkı’nda Little Band ve Bağdat
Caddesi’nde Grup Geziver şarkılar
söyleyecek. 3 Temmuz Pazar günü ise
Fenerbahçe Parkı’nda Trio Amor, Bahariye
Caddesi’nde Little Band ve Koşuyolu

Parkı’nda Pantomim Trio, Kadıköylüler’e
keyifli vakit geçirtecek. Tüm etkinlikler saat
19.00’da başlıyor.  www.kadikoy.bel.tr

● SERGİ
■ “37 Numara Ayakkabı” Fotoğraf Sergisi
Kadıköy Belediyesi ve kardeş Berlin
Kreuzberg Kent Derneği’nin katkılarıyla
Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan
“Bayan Futbolu Sergisi” devam ediyor.
Alman Fotoğrafçı Claudia Wiens’in “37
Numara Ayakkabı” adını verdiği sergide Mısır,
Türkiye, Filistin ve Berlin’de çekilmiş kadın
futbolcuların fotoğrafları yer alıyor. 21 Haziran
Salı günü CKM Performansbir Katı’nda açılan
sergi 17 Temmuz’a kadar görülebilir.
www.ckm.gen.tr
■ Dr. Saim Sağ’ı Anma
Kişisel Resim Sergisi
Dr. Saim Sağ’ı Anma Kişisel Resim Sergisi,
30 Haziran Perşembe–5 Temmuz Salı günleri
arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço
Kültür Merkezi’nde görülebilir. 
www.bmkm.gen.tr
■ Objektiffoto Karma
Fotoğraf Sergisi
Objektiffoto.com adlı fotoğraf paylaşım sitesi,
2. karma sergisini Kadıköy İskelesi üzerinde

bulunan Şirket-i Hayriye Sergi
Salonu’nda açtı. “Fotoğraflarla
Türkiye” adını taşıyan sergide 100
fotoğrafçının 100 fotoğrafı
sergileniyor. Karma Fotoğraf
Sergisi 3 Temmuz’a kadar
görülebilir.
www.objektiffoto.com
■ “Yazın Getirdikleri” Resim Sergisi
Ürün Sanat Galerisi’nde 15 Eylül tarihine
kadar “Yazın Getirdikleri” adlı karma resim
sergisi ve Bedri Rahmi yazmaları izlenebilir. 
Tel.: 0216 363 12 80 
■ Düş Yolcusu’nda Karma Resim Sergisi
Düş Yolcusu Sanat Durağı, karma resim
sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 10
Haziran–8 Temmuz tarihleri arasında
görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com

● FOTOĞRAF
■ Aramis Kalay ile İleri
Fotoğraf Atölyesi
Kadıköy Fotoğraf Merkezi fotoğraf sanatının
usta isimlerinden Aramis Kalay ile ileri
fotoğraf eğitimleri düzenliyor. Temel fotoğraf
bilgisine sahip, fotoğraf sanatında ilerlemek
ve bakış açısını geliştirmek isteyen tüm
fotoğraf severlerin katılabileceği atölye
çalışması boyunca katılımcılar usta fotoğrafçı
Aramis Kalay’ın yıllardır üzerinde çalıştığı
“Gölgeler” konusu üzerine çalışacaklar. Bir
teori ve 3 uygulama, 2 değerlendirme
toplantısı şeklinde düzenlenen atölye
çalışması 13 Temmuz-3 Ağustos tarihleri

arasında gerçekleştirilecek. En az 6, en fazla
12 kişinin katılabileceği Aramis Kalay İleri
Fotoğrafçılık Atölyesi boyunca usta fotoğrafçı
katılımcılar ile 3 farklı bölgede 3 ayrı
uygulama yapacak. Bu uygulamalarda
çekilen fotoğraflar katılımcının fotografik
bakış açısını geliştirmek, hatalarını görmelerini
sağlamak amacıyla daha sonra Kadıköy
Fotoğraf Merkezi’nde değerlendirilecek.
Atölye çalışması hakkında bilgi ve kayıt için
0216 405 22 62 numaralı telefonla
görüşebilirsiniz.

● MÜZİK
■ Yaz Dönemi Müzik Kursları
Doğan Canku’nun sanat danışmanlığını
yaptığı Suadiye Etüt Müzik Kursu yaz
tatilindeki çocuklar için temmuz ve
ağustos aylarına özel kurs programı
düzenledi. 4 Temmuz tarihinde
başlayacak olan yaz döneminde isteyen
öğrenciler klasik-Flamenko-elektro gitar,
piyano, keman, viyolonsel, flüt, şan ve
bateri dersleri alabilecek.
Tel.: 0216 384 90 96 

KA DI KÖY DIŞINDAN
● KONSER
■ Bon Jovi 18 yıl sonra tekrar İstanbul’da!
Efsanevi rock grubu Bon Jovi İstanbul’a
geliyor. Greatest Hits Tour kapsamında
ülkemize gelecek Bon Jovi 8 Temmuz
Cumartesi akşamı, 18 yıl sonra tekrar
İstanbul’da, Seyrantepe Türk Telekom
Arena’da hayranlarıyla buluşacak...  Kasım
ayında yayınladıkları Bon Jovi Greatest Hits
albümüyle dünya çapında 1 numara olan
grup, Greatest Hits Tour kapsamında
Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Kanada ve tüm
Avrupa’da sahne alacak. Kaçırılmaması
gereken bu konsere Bon Jovi, 1 Boeing 747
ve 65 tır dolusu show malzemesi ile geliyor. 
www.biletix.com
■ “Sir” Elton John Türkiye’de!
Dünya turnesi kapsamında 21 ülke ve 47
farklı şehirde konser verecek olan “Sir” Elton
John, 5 Temmuz Salı günü İstanbul’da, 6
Temmuz Çarşamba günü Ankara’da vereceği
konserlerle hayranlarına muhteşem bir gece
yaşatacak. Rolling Stone dergisi tarafından
gelmiş geçmiş en iyi 50 müzik sanatçısından
biri olarak gösterilen Sir Elton John, MAP

İletişim’in organizasyonu ile 5 Temmuz Salı
günü Maçka Küçükçiftlik Park’ta İstanbullu
müzikseverler ile buluşacak.
www.biletix.com

● FESTİVAL
■ Samatya’da Zil ve Caz Festivali
Samatya’da bu yıl ilki yapılan müzik
festivalinin adı, zil ustası Zilciyan’ların anısına;
“Zil ve Caz” adını taşıyor. Zilciyan ailesi
17.yüzyılın ilk çeyreğinde Trabzon’dan
İstanbul’a göç ederek Samatya’ya yerleşir.
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Ürettikleri ziller kısa sürede Sarayın
ilgisini çeker. Mehteran’a özel zil
üretimi için ferman düzenlenir. Aile
20. yüzyılın başında ikiye ayrılır.
İstanbul’da kalan Avedis Usta zil
üretimini Samatya’daki eski
imalathanede sürdürür. Dünyanın
büyük senfoni orkestralarından,
cazcılara ve pop sanatçılarına
kadar, aralarında U-2, Madonna ve
Beatles’ın da yer aldığı birçok ünlü,
bu markayı özellikle tercih eder.
Haziran ayının son iki ve
temmuzun ilk günü
gerçekleştirilen, Zil ve Caz’ın
kapanış konseri, 1 Temmuz Cuma
günü saat 21.30’da Leman Sam
tarafından verilecek. Konserin
ücretsiz olduğunu belirtelim!
■ Efes Pilsen One Love Festival 
Efes Pilsen tarafından düzenlenen
ve 9 yıldır dünyaca ünlü grup ve
sanatçıları müzikseverlerle
buluşturan Efes Pilsen One Love
Festival, 10. yılında da müziğin
efsanelerini ağırlamaya
hazırlanıyor. Efes Pilsen One Love
Festival’de bu yıl Manic Street
Preachers, Suede, Happy
Mondays, Editors, Cake ve
Nneka’nın yanı sıra Büyük Ev
Ablukada ve Sade de ana
sahnede performans gösterecek.
Santralİstanbul’da, 18 yaş ve üzeri
katılımcılara açık olacak festivalin
tarihi 2 ve 3 Temmuz. 
www.biletix.com
■ Karadeniz Gecesi
Kalan Müzik’in Karadeniz’li
müzisyenleri ses çıkarıyor! 
“Ülkesini seven, zalim düzeni
dönüştürmeye çalışan, halkı için
kendini feda eden çocuklarımızı
mezara koyduk. İnsanlık için
mücadele edenlerin istediği
kardeşçe yaşamaktı. Onlar ölümü
hiçbir zaman hak etmediler. Kazım
Koyuncu’ları, Cihan Alptekin’lerı,
Metin Lokumcu’ları bir daha
kaybetmemek için uzun zamandır
yanlış giden bütün her şeye karşı,
seslerini bu sefer Turkcell
Kuruçeşme Arena’da
duyuracaklar.” Fuat Saka, İhsan
Eş, Marsis, Cem Tarım, Ayşenur
Kolivar, Karmate, Selçuk Balcı ve
Akçaabatlı Geleneksel
Horoncular’ın sahne alacağı gece
9 Temmuz Cumartesi günü saat
21.00’de başlayacak. 

● SEMİNER
■ Film Analizi Semineri -
Nuri Bilge Ceylan
Sinemasına Bakmak
İlk filmi Koza’dan son filmi Bir

Zamanlar Anadolu’da
filmine kadar Nuri Bilge
Ceylan sinemasına
derinlikli bir bakış. Kasaba
ve Mayıs Sıkıntısı’nda
çocukluk, taşra ve
melankoli. Uzak: Bir Şehre
Gidememek! 90’lı yıllar
Türk sinemasının özellikleri.
Mekân, zaman ve
sinematografi. Taşraya
nasıl bakmalı? Küçük
insanın gerilimli yolculuğu.
Durgunluk ve hikâye. Taşra
temsilleri ve edebiyat.
Auteur sinema nedir? Ve
daha birçok soru...  Ali
Şimşek’in eğitmenliğinde
İFSAK’ta gerçekleştirilecek
seminer, 1 Temmuz Cuma akşamı
saat 19.30’da başlıyor, 29
Temmuz’a kadar devam edecek.
www.ifsak.org.tr

● SERGİ
■ Çizgi Roman Sergisi
İstanbul Fransız Kültür Merkezi,
tüm yaz mevsimi boyunca, her
yaştan çizgi roman severin ilgi
odağını oluşturacak bir sergiye ev
sahipliği yapıyor. Bu kış
Fransa’daki ünlü Angoulême Çizgi
Roman Festivali çerçevesinde yer

almış olan Parodiler: Çizgi Roman
Kendini Hicvediyor sergisi izleyiciyi
eğlenceli bir biçimde çizgi roman
tarihi ve yarattığı efsanevi
karakterleriyle buluşturuyor.
Edebiyat, peri masalları, resim,
sinema, televizyon ve sinemanın
kendisi dahil çizgi romanın
hicvettiği birkaç büyük alanı
kapsayan sergide ayrıca Tarzan,
Robin Hood, Sherlock Holmes,
Conan ve Harry Potter gibi
efsanevi kahramanları hicveden
eğlenceli çalışmalar da yer alıyor.

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEBİ

Kad›köy’de gerçekleştirilen etkinliklerinizin
Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

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

bize ulaştırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

Film Analizi Semineri 
Nuri Bilge Ceylan

Sinemasına Bakmak

“Sir”
Elton John
Türkiye’de!

“37 Numara Ayakkabı”
Fotoğraf Sergisi

Çizgi
Roman
Sergisi
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● Gökçe UYGUN

As lın da Ka dı köy'ün en gü zel yer le -
rin den  ol ma ya aday dır rıh tım...
Özel lik le de  Be şik taş İs ke le -

si'nden ba lo na dek olan bö lüm. Es ki Ka -
dı köy lü le rin an lat tı ğı na gö re, çok de ğil
bun dan 20-30 yıl ön ce si ne dek im bat
rüz gar la rı nın es ti ği, sı ğır cık kuş la rı nın
ne şey le cı vıl daş tı ğı, ağaç la rın yap ra kla rı -
nın rüz gâr la dans et ti ği, mis kin ke di ve
kö pek le rin göl ge lik ler de şe ker le me yap -
tı ğı, Ka dı köy lü le rin göz be be ği yer ler den
bi riy miş... Ya şim di? Bu so ru nun ya nı tı -
nı Ka dı köy lü yö ne ti ci ler, es naf, uz man -
lar ve Ka dı köy lü le re sor duk.

Ka dı köy lü ga ze te ci-ya zar Me lih
Aşık, böl ge de ki du rum dan en çok ra hat -
sız olan ki şi ler den bi ri. Zi ra Aşık, ora nın
es ki ha li ni ha tır lı yor; ''Bun dan 20-30 yıl
ön ce si ne dek bu alan ade ta mi nik bir or -
man dı. Pü für pü für rüz gâr eser di, ağaç -
lar, kuş lar var dı. İn san lar ora ya din len -
me ye, de niz kı yı sın da va kit ge çir me ye
gi der di...'' Aşık, ''Şim di ise tam bir gö -
rün tü kir li li ği ha kim ne ya zık ki'' di yor ve
ek li yor; ''Ora da son bir kaç yıl dır birta -
kım tez gâh lar açı lı yor,  yi ye cek ve tür lü
eş ya lar sa tı lı yor. Ön ce ki yıl lar da bun lar
yaz ay la rın da ya pı lır dı. Şim di ise ne re -
dey se kış so nu baş la dı. Ön ce le ri ‘Kül tür
Haf ta sı’ gi bi bir isim ve ri yor lar dı şim di
ona da ge rek gör mü yor lar. Kö tü bir pa -
na yır ora sı, mı sır cı lar, ga zoz cu lar, ba lık
pi şi ri ci ler, in cik-bon cuk sa tan lar, can lı
mü zik ya pan lar...'' Me lih Aşık, böl ge nin
İs tan bul Bü yük şe hir Be le di ye si (İBB) ta -
ra fın dan ki ra ya ve ril di ği ni bi li yor ama
Ka dı köy Be le di ye si'ne de şu çağ rı yı ya -
pı yor: ''Ka dı köy Be le di ye si, ora da ki çir -
kin li ğin bit me si için hal kı ha re ke te ge çi -
re bi lir, Bü yük şe hir'i hal ka şi kâyet ede bi -
lir''

■ “İM BAT RÜZ GÂR LA RI,
ÇI NAR AĞAÇ LA RI,

SI ĞIR CIK KUŞ LA RI...”
Mi mar lar Oda sı İs tan bul Bü yük kent

Şu be si Ana do lu 1. Böl ge Tem sil ci li ği
Baş ka nı, Ka dı köy lü mi mar Arif Atıl gan
da tıp kı Me lih Aşık gi bi böl ge nin es ki
ha li ne öz lem du yan lar dan. Atıl gan, ''Es ki
Ka dı köy lü ler bi lir. Ora sı 60'lı  70'li ve
hat ta 80’li yıl lar da ga yet ağaç lık lı, ban k -
la rın ol du ğu hoş bir din len me ye riy di. İn -

ci Bur nu'nun ora da Ev len dir me Da ire si,
bir de ço cuk par kı var dı. Va pur la Ka dı -
köy'e ya na şır ken o se rin li ği, pü für pü für
ha va yı his se der di niz. Çı nar ağaç la rı üs -
tün de uçan sı ğır cık kuş la rı nı gö rür dü -
nüz'' di yor. Ala nın, böy le si ne gü zel bir
yer iken aşa ma aşa ma bu gün kü ha le na -
sıl ge ti ril di ği ne ta nık lık eden Atıl gan, bu
olum suz de ği şim ne de niy le ora yı kul la -
nan in san ların da za man la uzak la ş ma ya
baş la dı ğı nı be lir ti yor. ''Ar tık ben ora yı
es ki si gi bi gör mü yo rum, his set mi yo rum.
Va pu ra, mo to ra ulaş mak için geç mek zo -
run da kal dı ğım sı ra dan bir cad de gi bi ol -
du, hız lı ca ge çip gi di yo rum'' di yen Atıl -
gan, şöy le de vam edi yor: ''Rıh tım, Ka dı -
köy'ün aci len ele alın ma sı ge re ken yer le -
rin den bi ri si. Şu an çok çir kin bir gö rün -
tü ha kim. Ora sı Ka dı köy'e gi riş ye ri, ade -
ta ka pı sı. O ka pı dan o çir kin man za ra ya
ba ka rak gi ren bi ri nin, Ka dı köy hak kın -
da ki iz le ni mi de pek hoş ol maz. O kö tü
duy gu, in sa nı tüm Ka dı köy bo yun ca ta -
kip eder çün kü.'' Arif Atıl gan, böl ge nin
bir an ön ce Ka dı köy'e ve İs tan bul'a ya kı -
şır bir şe kil de dü zen len me si ni is ti yor.

■ ‘ÇAR ŞI ES NA FI
GÖ ZAR DI EDİL ME SİN’

Rıh tı mın ha lin den şi kâyet çi olan lar -
dan bi ri de Ka dı köy Ta ri hi Çar şı sı Kül tür
ve Da ya nış ma Der ne ği Baş ka nı Ali Geç -
gel. Ala nı, ''Kö tü bir pa na yır gi bi'' söz le -
riy le ni te le yen Geç gel, bu gö rün tü nün ne
he men ya nı ba şın da ki Ta ri hi Ka dı köy
Çar şı sı'na ne de Ka dı köy'e ya kış ma dı ğı -
nı vur gu lu yor. ''Biz der nek ola rak, ge ce
gün düz ya şa yan, ka li te li bir çar şı ya rat -
ma ya ça lı şır ken, rıh tı mın ha li ça ba la rı -
mız la te zat lık gös te ri yor'' tes pi tin de bu -

lu nan Geç gel, ''Ay rı ca Rıh tım da bir de
İS PARK oto par kı var. De niz ke na rın da,
öy le gü zel bir yer de oto park olur mu?
Be lir li gün ve sa at ler de bu oto park tra fi -
ği ki lit li yor. Bir yan dan oto park, bir yan -
dan fes ti val ça dır la rı. Et ra fı mız ku şa tıl dı''
di ye is yan edi yor. Geç gel, İBB'ye ''Bu tip
ka rar lar alır ken be le di ye, çar şı es na fı,
der nek ler ve si vil top lum ku ru luş la rı nın
gö rü şü nü alın sın'' çağ rı sı nı ya pı yor. 
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ir gö nül lü ku ru luş ta ki ça lış ma la rım ne de niy le
Mı sır’a git miş tim. Ora da ki ar ka daş la rı mız be ni
ken di hiz met le ri olan bir ço cuk yu va sı nı zi ya re -
te gö tür dü ler. Bem be yaz en ta ri ler için de 6–7

yaş la rın da 100’ü aş kın kim se siz ço cuk et ra fı mı zı sar -
dı lar. Her bi ri müt hiş se vim li ve gü zel ço cuk lar dı.
Göz le ri pı rıl pı rıl par lı yor, sım sı cak gü lüm sü yor lar dı.
Da ya na ma dım çev rem de ki 3–4 ço cu ğun saç la rı nı
ok şa ma ya baş la dım. Ben ok şa dık ça on lar da ha çok
so kul du lar. Bir an da saç la rı nı ok şa dı ğım ço cuk sa yı -
sı 10’u aş tı. Uzak tan gö ren ço cuk lar gi de rek da ha
çok top la nı yor ve ade ta “Be ni de sev” der ce si ne ya -
kın la şı yor lar dı. Ço cuk lar ara sın da ha fif bir itiş me his -
set tim. An la dım ki saç la rı nı ok şat mak için ba na yak -
laş ma ya ça lı şı yor lar dı. Bir bi ri ni itek le yen ço cuk lar
göz le ri mi ya şart tı. Hep si ni ok şa dım, sa rıl dım, sev dim.
Bir bi ri mi zi ilk kez gö rü yor duk, bir bi ri mi zin di li ni bil mi -
yor duk ama sev mek in sa na öy le bir hu zur ve ri yor du
ki… İn san la rın ise se vil me ye ne ka dar çok ih ti ya cı
var dı…

Par ça lan mış ai le le rin ço cuk la rı, ana sı nı, ba ba sı nı
kay be dip ök süz ka lan ço cuk lar, iti len, ka kı lan, se vil -
me yen, is ten me yen ço cuk lar bir sev gi aç lı ğı için de
bü yür ler. Sev gi de po la rı boş olur. Sev gi de po su boş
olan ço cuk lar sev gi aç lı ğı çe ker ler, se vil me, ok şan ma
ar zu su için de sev gi ye bü yük öz lem du yar lar. Ana dan,
ba ba dan gö re me dik le ri sev gi yi baş ka la rın dan bek ler -
ler. Sev gi yi bek le mek le sev gi bu lun maz. Sev gi siz lik
için de sü ren bek len ti, bek le ye ni her gün kö tüm ser lik
ba ta ğı na bi raz da ha sü rük ler. Oy sa ki sev gi nin en
zen gi ni her ke sin ken di için de dir. Ya ban cı lar dan sev -
gi bek le mek ye ri ne her kes ken di sev gi si nin kay na ğı
ol ma lı, ön ce ken di ni son ra en ya kı nın dan baş la ya rak
çev re sin de ki le ri sev me li, sev gi si ile ken di ni ve ya kın -
la rı nı güç len dir me li dir. 

Ço cuk la rın so run lar için de bü yü me le ri ve sev gi -
den yok sun kal ma la rı bü yük bir şan sız lık tır. Ken di le ri
için ya şam ve güç kay na ğı ola cak öz sev gi yi be ce re -
mez ler. Ken di le ri ni sev me yi öğ ren mez ler se baş ka in -
san la rı se ve bil me le ri çok da ha güç le şir. Ken di ni sev -
me yen baş ka la rı nı hiç se ve mez. Sev me yi bil me yen -
ler se vil me yi de bi le mez ler. Se ve me mek ve se vil me -
mek ne acı bir şey dir bi lir mi si niz? Han gi yaş ta, han -
gi çağ da, han gi yer de olur sa ol sun her kes sev gi yi öğ -
ren me li dir. Bi zim bu dün ya da ki gö re vi miz, Al lah’ın sı -
nır sız ca kal bi mi ze üf le di ği sev gi yi ya şa mak ve ko şul -
suz ola rak da ğıt mak tır. Ken di ni zi sev me den et ra fı nı -
za sev gi da ğıt ma dan sev gi için de ya şa ya maz sı nız.
Her kes ha ya tı nı, sev gi yi da ğıt mak ve sev gi için de ya -
şa mak için bir fır sat ola rak de ğer len dir me li dir. 

Gün lük ya şa mın te la şı için de her gün çok şey ler -
le kar şı la şır, çok şey ler öğ re nir ve çok da ha ta ya pa -
bi li riz. Kar şı laş tı ğı mız her olay da ha ta lı, ek sik ve ku -
sur lu yan la rı mız ola bi lir. Eğer her olay da ken di ha ta -
la rı mız ve ku sur la rı mız üze ri ne yo ğun la şır, sert eleş ti -
ri ler ya par sak, on la rın bir ço ğu nu ger çek gör me ye,
ken di mi zi kü çüm se me ye ve sev me me ye baş la ya bi li -
riz. Her ke se ol du ğu gi bi ken di mi ze kar şı da gö re vi -
miz, ha ta ve ku sur la rı hoş gör mek, sert eleş ti ri ler yap -
ma ye ri ne ken di mi zi sev mek ve tak dir ile güç len dir -
mek tir. Ken di ni zi eleş ti ri den uzak de rin bir sev gi ile
se vi niz. Her kes gi bi siz de ha ta ya pa bi lir si niz. Dav ra -
nış la rı nız da ku sur lu yan lar ola bi lir. Ken di ni zi sev mek
için ken di ben li ği ni zi ken di ey lem le ri niz den ay rı tu ta -
bil me yi öğ re ni niz. Ben li ği ni ze iş le me miş, kim li ği niz le
bü tün leş me miş gün de lik ku sur ve ha ta la rı dev re dı şı
tu tu nuz. Kü çük şey ler de ken di ni ze kız ma yı, ken di ni zi
azar la ma yı, ken di ni zi be ce rik siz gör me yi bı ra kı nız.
Ben li ği niz de ki in san cıl duy gu la ra, içi niz de ki yü ce de -
ğer le re odak la nı nız. Şef kat le koş tu ğu nuz, sev giy le
coş tu ğu nuz, mer ha met le içi ni zin tit re di ği za man la rı
anım sa yı nız. Sev gi do lu, ye te nek li ve iyi bir in san ol -
du ğu nu zu his se di niz, bu na ina nı nız.

Sev gi ba şa rı lı ol du ğu nuz za man ken di ni ze ver di -
ği niz bir ödül de ğil dir. Önem li olan, ba şa rı lı ba şa rı sız,
ku sur lu ku sur suz, has ta sağ lık lı, ce sur kor kak ne şe -
kil de olur sa nız olu nuz, ken di ni zi ol du ğu nuz gi bi ka bul
ede rek sev me niz, her tür lü ek sik lik ve faz la lı ğın si ze
ait ol du ğu nu bil me niz, ek sik le ri ni zi de faz la la rı nı zı da
ken di ni ze ait bir par ça ola rak gö rüp ku cak la ma nız dır. 

Ken di ni zi sev me yi, tak dir et me yi hiç ih mal et me -
yi niz. İçi niz de mev cut yü ce de ğer le re, sev gi kay nak -
la rı na ulaş ma nın yol la rı nı bu lu nuz. İyi yan la rı nız üze ri -
ne yo ğun la şıp ya şa mı nız üze rin de ki et ki le ri ni ar tı rı nız.
İyi in san ol du ğu nu za ina nı nız. Ken di ni ze il gi gös te ri -
niz, önem se yi niz ve ken di ni zi çok se vi niz.
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YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

Kadıköy'ün giriş kapısı rıhtım, Beşiktaş Vapur İskelesi'nin çevresi, Balon'un etrafı... Tüm bu alanlar son birkaç yıldır adeta işgal
altında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izniyle yapılan ‘festival’ adı altındaki çirkin görüntüler; derme çatma barakalar, çadırlar,
tabureler... Bu manzaranın durumun Kadıköy'e hiç mi hiç yakışmadığı konusunda ise herkes hemfikir. Yöneticiler, stk temsilcileri

ve Kadıköylüler, ‘Rıhtım Kadıköy'ün giriş kapısı. Bu alan Kadıköy'e yakışır bir biçimde yeniden düzenlensin’ diyor.
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Fo toğ raf lar: Mu rat Meh met AY DIN

‘Yetki
Büyükşehir’de...’

KADIKÖY Belediyesi Zabıta
Müdürü Hakkı Aydın, konu
hakkında şu bilgileri verdi: 

“Sözkonusu alanın kullandırma
hakkı İstanbul Büyükşehir

Belediyesi'nde. Büyükşehir orayı
ortalama 1 aylık sürelerle çeşitli

organizasyon
şirketlerine,
derneklerine

veriyor. Hemşehri
günleri adı altında

barakalar,
standlar

kuruluyor.
Kadıköy

Belediyesi olarak
bizim buna
herhangi bir

müdahale yetkimiz yok. Daha
önce belediye olarak bu

konudaki rahatsızlığımızı dile
getiren başvurularda bulunduk
ama olumlu netice alamadık. O

alan, Kadıköy Belediyesi'nin
sorumluluğunda olsaydı, biz bu

çirkinliğe izin vermezdik. ”

Kadıköy Rıhtımı, Meclis gündeminde
CHP  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri de, Kadıköy
rıhtımın halini Meclis gündemine taşıdı. CHP İBB Meclis Üyeleri
Dr. Hakkı Sağlam ve Serdar Bayraktar hazırladıkları yazılı soru

önergeleri ile İBB tarafından Kadıköy İlçesi sahilinde düzenlenen
festivallerle ilgili sorular sordu. CHP'liler, Başkan Kadir Topbaş’a şu

soruları yöneltti: ''Kadıköy İlçesi sahilindeki bu festivaller hangi
yöntemle kime yaptırılmaktadır? Bu tür festivaller 01.01.2005

tarihinden bu yana hangi ilçelerde düzenlenmektedir? 2010, 2009,
2008, 2007'de düzenlenen festivalin maliyeti ne kadardır?

Bu festival kapsamında esnaf tarafından işyerleri hangi yöntemle
kiralanmaktadır? Kira bedelleri ne kadardır? Festival alanı faaliyetler
ile esnafın kullandığı elektrik ve su bedeli nasıl tahsil edilmektedir?

Bu festivaller düzenlenirken ilgili belediyelerin görüşü alınmakta
mıdır? Bu tür festivaller için İBB’ye ait yerlerin ilçe belediyelerine

tahsisi mümkün müdür? Festival kapsamında yapılan hizmet
işletmeleri ile fiziki durum ve görüntünün 2010 Avrupa Kültür
Başkenti olan İstanbul’a yakıştığını düşünüyor musunuz?''

Hakkı Aydın

Arif AtılganMelih AşıkAli Geçgel
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Yıllardır Kalamış Parkı’nın hemen
yanında deniz kenarında hizmet
veren Khalkedon Restoran yeni
haliyle göz kamaştırıyor.. Baştan
aşağıya yenilen Khalkedon, yeni

dekoru ve renk uyumuyla
huzurlu bir ortam sunuyor

konuklarına...

SEVGİLİ dostlar merhaba.....
Yaz mevsimi geldiğinden dolayı her

yerde bir hazırlık bir telaş... Yeni yeni
yerler açılmakta... Eski yerler

kendilerini yenileyip yaza
hazırlanmakta, bir hareket bir telaş

sormayın gitsin.. Bu yüzden de sizlere
söz verdiğim halde, bir türlü

Kadıköy’den dışarı çıkamıyoruz...
Bu hafta da yine Kadıköy’ün en

seçkin semti olan Kalamış’tayız...
Adını Kadıköy’ün tarihteki ilk adı olan
KHALKEDON’dan almış bir mekân..

Aylardır yeni sezona hazırlanıyor
Kadıköy Belediyesi’nin işletmecisi
olduğu Khalkedon...Yenilenmedik

hiçbir yeri kalmadı... Kapalı salonuna
bir kapalı salon daha ekledi.. Kapalı

salon dediğime bakmayın, kış
bahçesi gibi salonlar.. Yerlere kadar
inen camlar salonlara ayrı bir ferahlık
veriyor.. Ayrca bahçesini de yeniden
düzenleyerek 200 kişilik bir açık salon
haline getirdi.. Yemyeşil bir bahçenin
içinde yaklaşık 400 kişi kapasiteli şık

bir restoran halini aldı.. Bu mekân
Kadköylülerin yakndan bildikleri bir

yer aslnda. Yllardr Kalamş Park’nn
hemen yannda deniz kenarnda

hizmet veren Khalkedon, yeni haliyle
göz kamaştryor.. Yeni dekoru ve
renk uyumuyla huzurlu bir ortam
sunuyor konuklarına. Yenilenmiş

mutfağıyla, masalarıyla,
sandalyeleriyle, örtüleriyle, servis
takımlarıyla her şeyiyle pırıl pırıl....

Salonun bir köşesinde son derece şık
ve zengin marka çeşitleriyle bir bar ve
hünerli barmeniyle ayrı bir seçenek de

sunuyor gelen konuklarına...
Dünya mutfağı olarak hizmet veren
Khalkedon'da çok özel lezzetler de

ustanın elleriyle hazırlanıp çok şık bir
sunumla masanıza ulaşıyor..

Khalkedon, hemen yanında çocuk
parkı ve yeşil alan bulunduğundan

çocuklarla gidildiğinde de rahat
edilebilecek ender yerlerden biri.. 

Salata çeşitleri ile de ünlü
Khalkedon, mutfak şefi ile ne kadar

övünse azdr. Yediğimiz her şey
tadında ve kıvamındaydı,

damaklarımızda iz bıraktı...
Cumartesi ve pazar günleri ise açık
büfe kahvaltı keyfi bir başka oluyor
Khalkedon’da... Çimlere yayılarak

kahvaltınızı edip gazetelerinizi
okuyarak, haftanın yorgunluğunu ve

stresini atıp, hafta sonuna huzurlu bir
şekilde başlayabilirsiniz.

Otomobilinizi rahatlıkla park
edebileceğiniz, dilediğiniz zaman

dilimlerinde gidip, rahat
edebileceğiniz, dilerseniz akşam iş

çıkışı uğrayıp bir kadeh içkiyle günün
stresini atabileceğiniz, dilerseniz

dostlarınızla tatlı tatlı sohbet ederek
damak zevkinizi de

şımartabileceğiniz, isterseniz
çarşamba akşamları fasıl

dinleyebileceğiniz ya da cumartesi
akşamları pop tarzı müzikle

coşabileceğiniz seçenekleri bol olan
bir yer KHALKEDON... Grup

yemekleri, özel kutlamalar için de
uygun bir yer olan mekân, bu gibi

durumlarda özel mönü hazrlayp fiyat
seçenekleri de sunabiliyor.

KHALKEDON’un yenilenmiş fakat
deneyimli personeli, gidenleri

evlerindeymiş gibi rahat ettiriyor,
güler yüzleri ve özel ilgileriyle
konuklarını mutlu ediyorlar..

Bence Khalkedon bu yılın gözde
mekânlarının başında yerini

alacak ve Kadköylülerin ikinci
adresi olacak gibi görünüyor...

Kalamış’a kadar bir uzanın ve bu
mekânın yenilenmiş halini bir

görün diyorum... Bana teşekkür
edeceksiniz.. Lezzetle ve

sevgiyle kalınız….
Tel.: 0216) 449 23 52

Adres: Münir Nurettin Selçuk Cad. 
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Yeni yüzüyle Khalkedon

● KADININ FENDİ /
MADE IN DAGENHAM
■ Yönetmen: Nigel Cole
■ Oyuncular: Sally Hawkins, Andrea
Riseborough, Jaime Winstone           

“Kadın psikolojisini otuz yıldır
incelememe rağmen büyük soruya cevap
bulamadım. Gerçekte kadınlar ne
istiyor?”/Sigmund Freud

Freud’un bu sözü pek çok filme de
ilham olmasına ve düşünülmesine
rağmen çözüm yolunda ortak nokta daha
bulunamadı. Binyıllar boyunca kadın hep
güçlü erkeğin yanında soyu devam
ettirmek için kullanılan bir meta olarak
varlığını sürdürmüş, teknoloji ve
sanayinin ilerlemesiyle erkeklerin pek de
matah bir şeyler yapmadığı açığa çıkmış,
kadınlar özgürlüklerini ve toplumda söz
söyleyebilme haklarını aramaya fırsat
bulmuşlardır. Kadınların da toplumu
yönlendirecek zekâda olması ve mevki
edinmesi her ne kadar çağdaş
toplumlarda yerini bulsa da hâlâ
dünyanın büyük bir kısmında kadınlar
hak ettikleri yerde değiller. Ülkemizde
bütün bilinçlendirme çabalarına rağmen
kız çocuklarının okutulmaması, daha çok
yol almamız gerektiğinin habercisi
olmasına rağmen bu durumu görmezden
gelen çok kişi var ne yazık ki. Bu ve
benzer cinsiyetçi yaklaşımlar kökleştiği
için bunları kazımak genel geçer klişe
sözle söylersek “eğitim”den geçiyor ve
bunu düzeltmedikçe her çocuk babası
annesine ve ya toplumdaki diğer

kadınlara nasıl davranıyorsa öyle
davranmaya devam edecektir.

Tarih boyunca arka planda kalan
kadın sanat içinde yine meta olarak
kendini bulmuş. Sanat yapıtlarında adını
geçen yüzyıl içerisinde yeni yeni bulmaya
başlamıştır. Günümüzde bürokrasi
içerisinde yerini alsa da edebiyatta,
sanatta sayıları erkeklerle yarışmaya hâlâ
çok uzak. Bu binlerce yıllık bilincin
kadınlar üzerindeki etkisinin ve kadınların
gerçek yerini bulması sürecek gibi
görünse de olumlu gelişmeler ve olumlu
gelişmeleri yaratan kadınlar hayatı
güzelleştiriyor. Aslında bu cümleler bile
belli bir cinsiyetçili kırıntıları taşısa da
ilerde bir gün üst düzeyde çalışmalar
yapan bir kadın gördüğümüzde şöyle bir
cümle kurmayacağımız bir dönem
olacaktır.”Kadın ne güzel şey yapmış”

Dediğim gibi inşallah bu
cümleden “Kadın” kelimesi atılır bir
gün.

Kadın hakları ve bu hakların
talebi hususunda sinemalarımızda
oldukça başarılı bir yapım var.
“Kadının Fendi-Made in
Dagenham”. Filmin başlarda
düşünülen asıl adı “We want sex”,
başlarda düşünülen bu isim, filmin
içinde ve genel yapısıyla anlayışını
zekâ dolu bir cümle ile özetleyen
başarılı bir sahnede geçiyor. Sahne
kısaca şöyle “We want sex
equality-Cinsiyet eşitliği istiyoruz”
yazılı bez döviz taşıyan kadınların
bezin kırışmasıyla taşıdıkları yazının
“we want sex” olarak okunması.
Kadınların asıl ne istediklerini ve
nasıl göründüğünü anlatan bu
sahne filmin anlatmak istediğinin
başarılı bir metaforu olmuş, fakat
yapımcılar filmin adının “we want
sex” olmasının çok cüretkâr
bulunması üzerine “Made in
Dagenham”da karar kılmışlar.

Aslında yıllardır kökleşmiş erkek bakış
açısını da eleştiren bu sahne filmden
sonra akılda kalan en önemli ve tokat
değerinde bir sahne. Bence ilk adı daha
etkili.

Filmin konusuna gelince; bir Ford
fabrikasında çalışan kadınların eşitlik için
başlattığı direniş, kısa sürede tüm ülkeye
yayılan dev bir ayaklanmaya dönüşüyor.

Hayatları mutfakla fabrika arasında geçen
bu sıradan kadınlar, cinsel ayrımcılığa
karşı, erkeklerle eşit kazanç ve haklar
elde etmek üzere giriştikleri mücadelede
patronlarına, kocalarına, devlete ve hatta
bir zihniyete karşı durmak zorunda
kalıyorlar.

Yönetim, kostümler, araçlar ve
İngiltere’nin pek değişmeyen bina
yapılarıyla fon oluşturduğu film kesinlikle

görülmeye değer. Daha önce “Daima
Mutlu” filmiyle kalbi fetheden Sally
Hawkins döktürüyor yine. İnsanın
sahneden girip destek olası geliyor
kadınlara. Film anlatmak istediklerini
gerek kısa diyaloglar, gerek sessizlikle ve
yerinde metaforlarla başarıyla yapıyor.
Tabi yaşadıkları ayrımcılığın o kadar yıl
sürmesine rağmen hâlâ var oluşu üzücü
ama filmin suçu değil elbette bu durum.  
● ÖZGÜRLÜK YOLU / THE WAY
BLACK

Filmden önce bir kelimenin
anlamından başlamak gerek sanırım.
Gulag: Sovyet tutuklu kampları sistemi;
1919’da zorunlu çalışma kampları olarak
kuruldu; 1930’da tutuklu kamplarına
dönüştürüldü; milyonlarca insanın tutuklu
olduğu bu kamplar siyasal polis
örgütünün denetimi altındaydı; tutuklular
arasında köylüler, muhalif aydınlar, etnik
azınlıklar ve adi suçlular bulunuyordu.

Her siyasi oluşumun iktidarı ele
geçirince adı her ne olursa olsun kendi
gibi olmayanları, kendi gibi
düşünmeyenleri sindirmeye ve yok
etmeye çalışmasının artık çok normal
gelmeye başlaması son derece

korkutucu. Bunu yapan
sistemlerin sağ veya sol eğilimli
olasının pek bir önemi olmuyor.
Faşist ve muhafazakâr zihniyetler
karşı görüşten hiçbir sese
tahammül edemeyince iktidar
gücüyle doğru orantılı olarak
sindirme faaliyetleri hızlanıyor.
Filmde geçtiği gibi ‘gulag’lara
sürülen binlerce düşünür veya her
türlü suçlu sosyalist düşünce
sistemine uymadığı kesin
yargılarla ispatlanmamış, sadece
şüphesi olan insanlar. Bu
durumun günümüz Türkiye’sinde

de yaşanıyor olması hayli düşündürücü.
Faşist ve sömürgen iktidar, ister Hitler,
ister Bush, ister adlarını yazmaya
başlasak kâğıtların yetmeyeceği
uzunluktaki, iktidarı korumak ve yok
etmek hedefiyle hareket eden bu
insanları, tarih yargılamış fakat
yaşamlarını ve haklarını gasp ettikleri
bireyler ve onların aileleri yıkımın
kalıntılarıyla yüz yüze yaşamak zorunda
kalmıştır. Seksen darbecilerine, Sivas’taki
katillere, Çorum’da, Maraş’ta
yaşananlara bakınca yapılanların
zihniyetinin benzer olduğunu ve kendisi
gibi olmayanlara insanlığın neler
yapabildiğini yakın tarihte hâlâ
görmezden gelenlerin olduğunu
söylemeye gerek yok sanırım.

Film aslında 1940 yılında Sovyet
Rusya'ya bağlı Sibirya çalışma
kampından, özgürlükleri için kaçtıktan
sonra 4.000 mil yürüyerek Hindistan’a

ulaşan esirlerin, yaşadıkları macera ve
dramı ustalıkla anlatan yaşanmış bir yol
öyküsü. Filmi güçlü yapan da bu
yaşanmışlık. Film ilerledikçe başlarda
karlı dağlarda donan karakterle üşüyüp,
çöllerde susuz kalıyor insan. Amerikan
yapımı olmasına rağmen biraz
yönetmenin biraz da yaşananlardan
dolayı klişelerden uzak bir film olmuş.
Başarılı oyuncu seçimleri özellikle efsane
Ed Harris ve yan rollerde başrolden daha
iyi performans veren Colin Farrell,
sürprizler ise Jim Sturgess, Saoirse
Ronan ve son zamanlardaki favori
oyuncularımdan Mark Strong filmin
kozları.

Tabii ki filmin en büyük kozu ise
yönetmen Peter Weir. Kült yönetmen
yine farklı bir yapımları takipçilerini
şaşırtıyor. Kariyerinde “Truman Show”,
“Korkusuz”, “Ölü Ozanlar Derneği” ve
“Picnic at Hanging Rock” gibi
başyapıtları olan yönetmen yine etkileyici
olmayı başarıyor. Mekânı yaşatma
konusunda yine başarılı. Zaten filmde
kusur bulanlar genelde yaşanan

yolculuğun uzunluğunda dem vuruyor.
Yönetmenin ya da oyuncuların bunda
yapacakları bir şey yok elbette ki.
Başlarda Amerikan yapımı olup sosyalist
eleştirisi yapması sebebiyle mesafeli
izlesem de film beni yanılttı. Sağlam
yapısıyla anlatmak istediğini seyirci
merkezli olmadan anlatan iyi bir film
olduğunu düşünüyorum.

“Kadının Fend”i ile “Özgürlük Yolu”
tavsiyemdir. Farklı bakış açıları olanların
hayata farklı tutunma çabaları iki filmin
ortak noktası. Kadın hakları ve düşünce
hakkı meraklılarına.

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

● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
● Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
● Kozyatağ› Kozzy Avşar: 0216 6580248
● C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S İ  N E  M A  L A R

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

An ti ka oto mo bil le re olan tut ku su nu işi ha li ne ge ti ren
Ser hat Nal ban toğ lu, kla sik ara ba la rı is te yen le re ki ra -
lı yor. Ge mi mo bil ya la rı ta sa rı mı ve ima la tı ya pan iş

ada mı Nal ban toğ lu, ço cuk luk yıl la rın dan ho -
bi si ol du ğu an ti ka oto mo bil le ri hur da ha lin -
de alıp, res to re ede rek kul la nı lır ha le ge ti re -
rek is te yen le re ki ra lı yor. Ser hat Nal ban toğ lu
ilk kla sik oto mo bi li 1937 Bu ick’i 1993 yı lın -
da sa tın al mış. Ar dın dan işi ni bü yüt müş.
Nal ban toğ lu, bu işe na sıl baş la dı ğı nı şöy le
an la tı yor: “Yurt dı şı ge zi le rim de kla sik oto -
mo bil le rin özel gün ler de şo för lü ola rak ki ra -
ya ve ril di ği ni gör düm. Tür ki ye’de de il gi çe -
ke ce ği ni dü şün düm.1980 ve 1990’lı yıl la ra
ka dar Tür ki ye an ti ka oto mo bi li cen ne tiy di.
An cak za ma nın da bi zim mem le ke te çok özel li ği olan araç -
lar de ğil de da ha sı ra dan oto mo bil ler it hal edil miş. Me se la
dört ka pı lı nor mal Ame ri kan ara ba sı nı it hal et miş ler. Ama
üs tü açık spor mo del ler pek gel me miş. Çün kü o za man lar -
da üs tü açık ara ba nın fi ya tı, iki üç adet ara ba nın fi ya tı na
denk ti. Bu araç lar 1950’ler den iti ba ren meş hur dol muş lar

ola rak İs tan bul’un top lu ta şı ma sı nın yü kü nü çek miş ler di.
An cak 1990’la ra ge lin di ğin de çok yo rul muş ve hem sa hip -
le ri ne hem de yol cu la ra ke yif ten çok ezi yet ve rir ha le gel -
miş ti. Şo för ler sü rek li ta mir eder ler di. Fa kat bu es ki araç lar
son yıl lar da de ğe re bin di; 1993 yı lın da sa tın al dı ğım Bu ick

hur da ha lin dey di ama ara ba nın 1937 mo del
ol ma sı il gi mi çek ti. Al ma dan ön ce eşim le be -
ra ber bak ma ya git miş tik; eşim ke sin lik le al -
ma mı is te me di. Çün kü araç sö kük va zi yet -
tey di ve hiç bir par ça sı mev cut de ğil di. Ama
ben bu ha ri ka oto mo bi li çok sev dim ve eşim -
den giz li ce sa tın al dım. 3 yıl bir ar ka da şı mın
ga ra jın da sak la dım. Bu oto mo bil ler bü yük
ol du ğun dan çok yer tu tu yor ve res to ras yon
iş lem le ri za man alı yor. Ta bii bun dan ötü rü
hiç bir ta mir ci il gi len mek is te me di; za ten
bun lar dan an la yan us ta pek kal ma mış tı. Bun -

dan ötü rü ken di me bir ga raj aç tım ve ara cın res to ras yo nu na
1996 yı lın da baş la dım; 4 yıl ka dar sür dü. Far la rın dan stop -
la rı na, ni ke laj lar dan te ker lek ka pak la rı na ka dar bü tün par ça -
la rı nı Ame ri ka’dan ge tir dim. Özel ola rak üre ti len be yaz ya -
nak lı las tik le rin den Tür ki ye’de bu lun ma dı ğın dan on la rı bi -
le Ame ri ka’dan ge tir dim. Ki ra la mak gi bi bir ama cım ol du -

ğun dan kli ma ek le dim; dü ğün ler ge nel lik le yaz ay la rın da
ol du ğun dan ge lin ve da ma dın kon fo ru nu dü şün mek ge re ki -
yor. Şu an 20’ye ya kın kla sik oto mo bi lim mev cut.”

■ FİLM YIL DI ZI Gİ Bİ HİS SET MEK İÇİN...
Nal ban toğ lu ço cuk luk yıl la rın dan ho bi si olan araç la rı,

is te yen her ke sin özel gün le rin de şo för lü ola rak kul la nabil -
me si için “Mo vi es tar” isim li şir ke ti ni kur du. 

“Mo vi es tar film yıl dı zı an la mı na ge li yor; bu oto mo -
bil le ri ki ra la yan lar  da ken di le ri ni bir gün lü ğü ne bi le ol sa
bir film yıl dı zı, bir ma sal kah ra ma nı his set sin ler is te dim”
di yen Nal ban toğ lu, oto mo bil le rin özel gün ler, dü ğün ler,
tu ris tik ge zi ler, fo toğ raf ve film çe kim le rin de kul la nıl dı ğı -
nı söy le di. Nal ban toğ lu, “İn san lar bu araç lar dan çok bü -
yük ke yif alı yor lar; ha yal le ri ni ger çek leş ti ri yor lar  ve ken -
di le ri için çok özel olan bu gün le ri ni ölüm süz leş ti ri yor lar.
Bü yük il gi gö ren bu araç la ra yol da du rup fo toğ ra fı nı çe -
ken ler, el sal la yan lar, genç lik gün le ri ne ge ri dö nen ler çok
mut lu olu yor lar” di ye ko nuş tu.

Ka dı köy Be le di ye si Kül tür ve Sos yal
İş ler Mü dür lü ğü’ne bağ lı En gel li
Da nış ma ve Da ya nış ma Mer ke -

zi’nin 10-16 Ma yıs En gel li Haf ta sı ne de -
niy le dü zen le di ği et kin lik ler ara sın da yer
alan ve ilk ola rak 10 Ma yıs Sa lı gü nü Sü -
rey ya Ope ra sı önün de ku ru lan “Em pa ti
Sah ne si”, fark lı ta rih ler de ve yer ler de en -

gel li le rin ya şa dı ğı so run la ra dik kat çe ke -
cek. “Em pa ti Sah ne si” kap sa mın da fi zik -
sel, gör me, işit me ve zi hin sel en gel li ki şi -
le rin ya şa dık la rı zor luk la rı, en gel li ol ma -
yan ki şi le rin ya şaya rak an la ma la rı için
dört ta ne em pa ti ça lış ma sı yer alı yor. Bu
ça lış ma lar çer çe ve sin de fi zik sel ve gör me
en ge li par ku ru ha zır la nı yor. Hiç bir en ge li

ol ma yan ki şi ler den te ker lek li san -
da ye ile par ku ru çık ma la rı ve göz le -
ri bağ lı bir şe kil de de par kur da yü -
rü me le ri is te ni yor. İşit me ça lış ma -
sın da ise ki şi le rin eli ne ara la rın da
boş luk olan bir me tin ve ri li yor. Ki -
şi ler den vi de odan du dak oku ma
yön te mi ile  boş luk la rı dol dur ma la -
rı be lir ti li yor. Zi hin sel en gel li ki şi -
le rin ya şa dık la rı zor lu ğu an la ya bil -
mek ama cıy la da  an lam sız bir met -
nin okun ma sı is te ni yor. 

■ ‘EN GEL Lİ LE RE KAR ŞI
DA HA DU YAR LI OLA CA ĞIZ’

10 Ma yıs Sa lı gü nü Sü rey ya
Ope ra sı önün de yer alan ‘Em pa ti
Sah ne si’ne ka tı lan ve dört aşa ma -
dan ge çen va tan daş la rın or tak gö rü -
şü ise şu şe kil dey di: “Bi zim gi bi en -
ge li ol ma yan ki şi le rin, en gel li le rin
gün lük ya şam da ya şa dık la rı zor luk -
la rı an la ya bil me si için çok iyi dü şü -
nül müş bir ça lış ma. Te ker lek li san -
dal ye ile so kak ta yü rü mek ya da
gör me den bir ha ya tı sür dü re bil mek

çok zor muş onu an la dık. Bu ça lış ma en -
gel li le re kar şı da ha du yar lı ol ma mı za kat -
kı sağ la ya cak.” 
■ ‘EN GEL LE RİN FAR KIN DA YIM
EM PA Tİ SAH NE Sİ PROG RA MI’

En gel le rin Far kın da yım Em pa ti Sah -
ne si’nin prog ra mı kap sa mın da 13.00 ile
15.30 sa at le ri ara sın da ger çek le şe cek et -
kin lik le rin yer ve ta rih le ri şu şe kil de: “12
Tem muz Sa lı gü nü Dum lu pı nar Ma hal le si
Muh tar lık ya nı. 19 Tem muz Sa lı gü nü
Acı ba dem Te pe Na uti lus Alış Ve riş Mer -
ke zi. 26 Tem muz Sa lı gü nü Koz ya ta ğı
Kozzy Alış Ve riş Mer ke zi önü. 2 Ağus tos
Sa lı gü nü Rıh tım’da Hal dun Ta ner Sah ne -
si yan ta ra fın da.”   

10 1 - 7 TEMMUZ 2011 HA BER

u ya zı yı oku ma nız da baş lı ğın et ki si ol duy sa, ya -
zı nın rek lam slo ga nı sa ya bi le ce ği miz bu baş lık
he de fi ne ulaş mış de mek tir. Bu du rum da rek la -
mın öne mi ni vur gu la mak ta hak lı yım ve yaz ma ya
de vam ede bi li rim. Bir ga ze te ya zı sın dan, tu va let

ka ğı dı na, si ya si par ti den, ope ra fes ti va li ne ka dar oku yu -
cu su/alı cı sı/oy ve re ni/iz le yi ci si; ya ni en ge nel an la mıy la
müş te ri si olan her ürün rek lam ve ta nı tı ma muh taç ha le
gel miş tir. 1 Tem muz iti ba riy le baş la yıp, yir mi gün sü re cek
olan 2. İs tan bul Ulus la ra ra sı Ope ra Fes ti va li, tem sil le re kı -
sa bir sü re ka la baş lat tı ğı ta nı tım kam pan ya sın da; ge çen
se ne her ke se “ope ra ne re dey di ki?” so ru su nu sor du ran
‘Ope ra Şeh re İn di’ slo ga nın da yap tı ğı ha ta dan dö nüp,
‘Her ke se Ope ra’ baş lı ğıy la iz le yi ci si ni ça ğı rı yor. Ama ben
bu nun da çok net bir me saj ver me di ği ve bu yıl da fes ti -
va lin çok iyi ta nı tı la ma dı ğı ka nı sın da yım.

Ön ce lik le her yıl ya pıl ma sı plan la nan böy le si ulus la ra -
ra sı ve ge niş kap sam lı bir fes ti va lin, bir mar ka ola rak pa -
zar lan ma sı ge re kir. Mar ka nın da in san gi bi bir ki şi li ği nin
ol ma sı ve in san lar la iliş ki ye ge çe rek on la rın al gı la rı na gi -
rip, duy gu la rı nı ha re ke te ge çir me si esas tır. Rek la mın üç
aşa ma sı var dır. İlk ola rak fark edil me yi, ikin ci ola rak se vil -
me yi, üçün cü ola rak da ha tır lan ma yı amaç lar. Bu işin de
yi ne üç aya ğı var dır: Ürü nün ken di ka li te si, rek lam-pa zar -
la ma ve halk la iliş ki ler… Bil mem bu nun za ma na ya yıl ma -
sı ge re ken me şak kat li bir iş ol du ğu söy le me ye ge rek var
mı? Ope ra Fes ti va li’nin rek lam kam pan ya sın da gö zü ken
bir di ğer ek sik de bi raz geç ka lın mış ol ma sı. Rek lam la rı -
nın sis te ma tik ola rak bir kaç aya ya yıl ma sı, hat ta onun da
öte sin de me se la üç beş yıl lık stra te ji ye gö re plan lan ma sı
ge re kir. Se yir ci le rin bu et kin li ği ön ce den bi lip, bek le me si
he ye ca nı ar tı rır. Geç kal mış bir kam pan ya nın et ki si nin bir
oran da dü şük ol ma sı kim se yi şa şırt ma ma lı dır. Tem muz
ba şın da ya pı la cak olan bu fes ti va lin rek lam la rı nın Ha zi ran
or ta sı na kal ma sı da bir de za van taj ola rak gö zü kü yor. Üs -
te lik bir yaz fes ti va li o şe hir de ya şa yan lar ka dar, hat ta
bel ki da ha da faz la tu rist le re hi tap ede cek ken, bü tün tur
plan la rı ya pıl dık tan son ra ta nı tım la rın baş la tıl ma sı; ka tı lı mı
an cak bi rey sel ola rak te sa dü fen rast la yan lar la sı nır lı kı la -
cak tır. İşin med ya ta ra fı na ge lin ce... Dün ya da si ne ma
sek tö rü ve ün lü ler rek lam kam pan ya la rı nın en vaz ge çil -
mez mal ze me le ri. Ne var ki ‘ope ra sa na tı’ bu ra da baş tan
kay be di yor. Şöy le bir bak sak, bü tün Türk film le ri ve di zi -
le rin de ope ra ya git mek ko me di; ope ra ya gi den kim se de
alay ko nu su dur. Ka ri ka tür bir ka rak ter dir. Rek la mın il gi
çek me sin de ve ya yıl ma sın da mi za hın ro lü yad sı na maz
ama o ‘mi zah’, bu mi zah de ğil. “Rek la mın iyi si kö tü sü ol -
maz” der ler de inan ma yın, ta nı tı mın bu aya ğı biz de do -
ğuş tan kı rık.

Mi za ha ge lin ce, çok et ki li bir yön tem dir ve bu yüz den
sık ça kul la nı lır. Ay rı ca, mar ka nın da ha uzun sü re ha tır lan -
ma sı na da kat kı sı var dır. Bu nun la be ra ber Ame ri ka’da
ya pı lan bir araş tır ma da te le viz yon iz le yi ci le ri nin % 70’inin
rek lam la rı eğ len mek ama cıy la iz le dik le ri or ta ya çık mış.
Ba zı rek lam lar bu ra da da es pri le riy le he pi mi zin ak lı na ka -
zın mı yor mu? Fa kat ez ber le di ği miz rek lam la rın ne yi ta nıt -
tı ğı nı bi le ha tır la ma dı ğı mız olu yor. Ürü nün rek la mı yö net -
me si ye ri ne, rek la mın ürü nün önü ne geç me si gü nü müz
rek lam ca mi asın da sık ça ya şa nan bir iş ka za sı. Üs te lik
şim di bir de rek la mın ürü nü re hin al ma sı du ru mu var! Me -
se la ge çen gün bir te le viz yon di zi sin de, sa de ce bir si gor -
ta şir ke ti nin rek la mı nı yap mak üze re ya zıl mış ve da ki ka -
lar ca sü ren iki sah ne iz le dim. Ta mam; rek lam önem li de -
dim ama her şe yin de bir had di he sa bı var…

So nuç ola rak sa de ce gül dür mek le de ol maz, in ce bir
çiz gi yi tut tur mak la zım. He def kit le yi iyi be lir le mek, bek -
len ti le ri ni iyi araş tır mak, bil gi len dir me yi doğ ru oran da bu
mi za ha kat mak; ni ha ye tin de rek la mın mar ka için doğ ru
bir duy gu ve imaj ya rat ma sı nı sağ la mak önem li. Bü tün
bun la rı ya pa cak olan fes ti va lin di rek tö rü de ğil, us ta bir
rek lam cı ola cak tır ta bi i. Et kin li ğin büt çe si hak kın da bir fik -
rim yok ama ‘ha ma ma gi ren ter ler’ mi sa li, ma dem ki Kül -
tür Ba kan lı ğı ve Dev let Ope ra sı bu yo la çık tı, o za man ge -
rek le ri ni de ye ri ne ge tir me li. Us ta bir rek lam cı şey ta na kü -
la hı nı ters giy di rir, ne ya pıp edip bu fes ti va le sağ lam bir
mar ka giy di rir. Ki ta bı nın adı nı ‘An ne me Rek lam cı Ol du -
ğu mu Söy le me yin O Be ni Bir Ge ne lev de Pi ya nist Sa nı -
yor’ ko ya rak oto ma tik ola rak pa zar la ma sı nı ya pan rek -
lam cı Jac qu es Se gu ela, ki ta bı nın is miy le mes le ği nin ne
ka dar şey tan işi ol du ğu nu da sez dir mi yor mu?

Ope ra Fes ti va li önü müz de ki yıl na sıl bir rek lam kam -
pan ya sı iz le ye cek bi lin mez. Me se la bir in ter net si te si
Ope ra Fes ti va li’nin ha be ri ni “Bak kal da ‘Ar ya'ya Git tim
Dö nü cem’ lev ha sı nı gö re bi lir si niz”  baş lı ğıy la ver miş. Bel -
ki bu ham fi kir bi le, ile ri ki yıl lar için, bir mi za hi rek lam kur -
gu su nun işa ret fi şe ği ola bi lir…

As l ı  AY HAN

B

Kampanyasız
kumpanya olmaz

ÇALIŞAN ENGELLİLERİN
SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Dolayı Engeli
duruma düşen çalışanlar için Sağlanan

Yardımlar ve Gelirler
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük

geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen
sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme
ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı
için cenaze ödeneği verilmesi.
Geçici İş görmezlik Ödeneği

İş Kazası ve Meslek Hastalığında verilecek ödenek
veya gelir hesabı için sigortalının hesabı için dikkate

alınacak günlük kazanç için iş kazasının olduğu
tarihten, meslek hastalığı ise iş göremezliğin başladığı
tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde prime
esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim
ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış

olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası
veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe
uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak

gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya
başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih
arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük

kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi
suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına

uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan
benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur.
5510 sayılı Kanun ile Özürlü Çocuğu Olan Anneler

İçin Erken Emeklilik 
01.10.2008 günü ve sonrası çalışmalara uygulanmak

üzere, başka birinin sürekli bakımına muhtaç
derecede malûl çocuğu bulunanlar kanun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra; çalışmaları için prim ödeme

günlerine dört biri oranında eklenir. Bu sürelere yaş
haddinden de indirilir. 01.10.2008 tarihi sonrası
çalışması bulunan özürlü çocuklara sahip olan

anneler böylece fiili hizmet zammından

yararlanacaktır.
01.10.2008 Öncesi ve Sonrası İşe Girenler

İçin Yapılacak Uygulama
2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya
başlayan ve aynı zamanda da başka birinin
sürekli bakımına muhtaç derecede malûl

çocuğu bulunan kadın sigortalının
çocuğunun Kurum sağlık kurulu tarafından

2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin
sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit

edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim
ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte
biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek,
ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden

indirim yapılacaktır.
2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan

ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede
malûl durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının

çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun
maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde;
işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet

tarihinden itibaren bu haktan yararlandırılmaya
başlanacaktır.

Engellilerin emeklilik şartları
06.08.2003 tarihinden itibaren özürlüler için kademeli

emeklilik sistemi yürürlüğe konulmuştur.
506 sayılı kanunun 60 maddesinin (C) bendinim (b) alt
bendinin ve 'geçici 87. Maddesine göre işlem yapılır.

Devam Edecek…
Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi

Adres:  FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:161
34722 GÖZTEPE-KADIKÖY/İSTANBUL

Tel:  (216)565 40 30
Fax:  (216)565 40 51

E- posta: kadikoysgm@sgk.gov.tr
Kadıköy Mal Müdürlüğü 

Adres:  Mürver Ç içeği Sok. No:2/B Kadıköy 
Tel:  (0216) 336 05 77 

(0216) 350 32 50-337 05 71 
Fax:  (0216) 349 05 78

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Adres: Ankara C. Valilik Karşısı Cağaloğlu / Eminönü

– İSTANBUL
Tel(Santral): 402 44 00  

Direk Tel: 0(212) 526 69 06-10  Fax: 526 69 13
BİZE ULAŞIN

Engelsiz İş ve İstihdam Merkezi
Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Sadıkoğlu Plaza 5

No:49 Kadıköy - İstanbul /Turkey
Tel: 0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884

EN GEL SİZ BU LUŞ MA NOK TA SI

Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin
Engelliler Haftası nedeniyle hazırladığı ve ilk olarak

Süreyya Operası’nın önünde kurulan ‘Empati
Sahnesi’, farklı tarihlerde ve noktalarda farkındalık

yaratmaya devam edecek.

Mer ha ba lar,
Sağ lık sek tö rün de ya şa dı ğım

bir sı kın tı yı siz ler le pay laş mak is ti -
yo rum. Ara dı ğım me di kal mal ze -
me yi, bir kaç ec za ne do laş tık tan
son ra RIH TIM CAD. ON TU OR -
TO PE Dİ VE ME Dİ KAL ÜRÜN LER
SAN. TİC. LTD. ŞTİ TÜR Kİ YE GE -
NEL DİS TRİ BÜ TÖ RÜ olan bir şir -
ket te bul dum. Ara dı ğım mal ze me;
ka fa kı rıl ma la rı ya da ame li yat lar -
dan son ra gaz lı pan su man be zi -
nin ka fa da du ra bil me si için kul la -
nı lan fi le şek lin de es nek bir bez,
tek nik te rim le “ka fa ste ni” idi. Bul -
muş ol ma nın se vin ciy le te şek kür
et tim, ne ka dar di ye sor dum ve
be ye fen di “met re si 12 li ra” de di.
30 cm., bel ki de da ha az bir par ça yı ke se -
rek ba na ver di ve “Bu nu çe kin ce 1 met re
olur” de di. Ben şaş kın bir şe kil de “Ya öy le
olur mu? 1 met re böy le öl çül mez” di ye kar -
şı çık tım, fa kat  ik na ede me dim. 30 ya da
da ha az bü yük lük te elas tik öze li ği olan fi le
be ze 12 li ra ver dim. Tam ara ba ya bi ner ken
iler de gör dü ğüm baş ka bir me di kal ec za -
ne ye gi dip ara dı ğım şe yi ta rif et tim. Bi raz
ön ce al dı ğım mal ze me nin ay nı sı nı çı kar tı lar
ve met re si nin 3 li ra ol du ğu nu söy le di ler.
Ora dan da 1 met re is te dim. Mak sa dım 1
met re nin na sıl öl çü le ce ği ni gör mek idi.
Ger çek ten 1 met re ola rak ölç tü ve ba na ke -
sip ver di. Ben sa tın al mış ol du ğum mal ze -
mey le öy le ce kal dım. Bir ta raf ta hem fi yat,
hem de bi rim ola rak kan dı rıl mış tım. Elim de -
ki ürün le bir ön ce ki, yu kar da adı nı zik ret ti -
ğim sağ lık ürün le ri sa tan ye re gi de rek dük -
kân da ki tez gâh tar ha nı ma du ru mu an lat -
tım. Al mış ol du ğum ürü nün fi ya tı nı ve 1
met re nin na sıl ol du ğu nu gös ter dim ve ürü -
nün ia de si ni is te dim fa kat kar şım da ki tez -
gâh tar ba yan da ha da bir piş kin bir hal de
“Ben onu kes tim ve ge ri ala mam keş ke da -
ha ön ce ora dan al say dı nız” de di...

Ma ale sef ya şa dı ğım sü reç
böy le. Ser best pi ya sa ger çe -
ği, de ne tim den uzak ve baş -
la rı na hiç bir şey gel me ye ce ği -

ni dü şü nen tüc car lar zin ci ri.
Bu nu ya zı yo rum, ge rek li yer le re
ile te ce ğim ama bir ar pa bo yu
yol alıp ala ma ya ca ğı mı bil mi yo -
rum…

Sa de ce ken di le ri ni uya nık
ve ter bi ye siz ola rak ni te len dir -
di ğim in san la rı de şif re et mek le
ye tin miş ola ca ğım. Yu kar da
yaz mış ol du ğum so run bi rey sel
ola rak eko no mik so run de ğil dir.
Sa de ce al da tıl mış ol ma nın ve
kar şım da ki al da tan ki şi nin al -
dat tı ğı nı bil me si ha lin de bi le
hiçbir utan ma içi ne gir me den
bu du ru mu sa vu nu yor ol ma sı -
dır.  Evet, sağ lık ta her şey yo -
lun da...(!)

Ozan Tur gut
YA NIT: De ğer li tü ke ti ci miz,
Ön ce lik le geç miş ol sun di yo rum. Ya şa -

dı ğı nız olay pi ya sa da ki de ne tim siz li ği or ta -
ya ko yan gü zel bir ör nek. Ser best pi ya sa
eko no mi si ni her  şe yin ser best ol du ğu eko -
no mi ola rak al gı la dık ne ya zık ki! Sa nı rım
her iki sa tı cı dan da ka sa fi şi ve ya fa tu ra al -
mış sı nız dır. İlk ya pa ca ğı nız si zi al da tan sa -
tı cı ya al dı ğı nız ma lı ia de et mek ol ma lıy dı ki
siz bu nu ta lep et miş si niz, an cak ta le bi niz
ka bul edil me miş. Bu du rum da Ka dı köy Tü -
ke ti ci So run la rı Ha kem He ye ti ne şi kâ yet
ede bi lir si niz. Ay rı ca Sağ lık Ba kan lı ğı’na ve
Sa na yi Ti ca ret İl Mü dür lü ğü’ne şi kâ yet le ri -
ni zi ile te bi lir si niz. Özel lik le Sa na yi Ti ca ret İl
Mü dür lü ğü'ne her iki sa tı cı nın ad res le ri ni
bil di rir se niz ge rek li de ne ti mi ya par ve ce za
da ve rir ler. Si zi du yar lı lı ğı nız dan do la yı kut -
lu yo rum. “Ba na ne”ci dav ran ma yıp ge rek li
araş tır ma yı yap mış ve ilk sa tı cı nın yan lış
uy gu la ma ya pıp tü ke ti ci yi al dat tı ğı nı tes pit
et miş si niz. Bun dan son ra ki aşa ma yı da ta -
kip eder se niz baş ka tü ke ti ci le rin de al da tıl -
ma sı nı ön le miş olur su nuz. Ko lay gel sin di -
yo rum.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

SORULARINIZI BEKLİYORUZ!
Eğer siz de tüketici olarak mağduriyetler yaşıyorsanız sorularınızı

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. Şükran
EROĞLU
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Abraham Paşa
Çiftliği gün yüzüne

çıkarılıyor
İstanbul İl Özel İdaresi, Beykoz

Fidanlığı içinde yer alan Abraham
Paşa Çiftliği’ni gün yüzüne çıkarıyor.

Tarihi süreç içinde binada yapılan
değişiklikler, günümüze kalan izlere

dayanarak aslına uygun restore
ediliyor. Bu kapsamda binanın özgün

döşeme kotunu ortaya çıkartmak
için kazılar yapılıyor. 3 milyon 211
bin TL bedelle restore edilen tarihi

binadaki çalışmaların 2011 yılı
sonunda tamamlanması planlanıyor.
Beykoz’da, kendi adıyla anılan büyük

bir korunun içinde yer alan bina,
kamulaştırılarak hazineye

devredildiği tarihten bu yana, çeşitli
müdahaleler ve kötü kullanımlar
sonucu plan ve yapısında fiziki

değişikliklere uğramıştı. 1998 yılında
çıkan yangında da binanın batı

kanadının üst katındaki mekânlar ile
çatısı tamamıyla ortadan kalkmıştı. 

Antika araç  meraklılarına
ÖZEL SERViS

Antika otomobil
tutkunu Serhat

Nalbantoğlu, antika
araçları isteyen
herkesin özel

günlerde şoförlü
olarak kullanabilmesi

için “Moviestar”
isimli şirket kurdu.

● Seyhan KALKAN VAYİÇ

Ulus la ra ra sı Alış ve riş Mer kez le ri Kon se yi’nin (In ter na ti onal
Co un cil of Shop ping Cen ter s– ICSC) 2011 Av ru pa Alış ve riş
Mer kez le ri ödü lü ne Tür ki ye'den la yık gö rü len Rö ne sans

Gay ri men kul Ya tı rım A.Ş. ile Ame ri ka lı ya tı rım cı AGP’nin iş ti ra kı
olan Kozzy Alış ve riş ve Kül tür Mer ke zi, ödül mut lu lu ğu nu pay laş -

mak ama cıy la 23 Ha zi ran Per şem be
gü nü sa at 18.30’da Ol di es Ca fe Res -
ta urant’ta kok teyl dü zen le di. 

Kok teyle Ka dı köy İl çe Em ni yet
Mü dü rü Ha kan Boy dak, Ka dı köy
Be le di ye si Baş kan Yar dım cı la rı Sü -
rey ya En sa ri ile Hu lu si Özo cak, Rö -
ne sans Hol ding Yö ne tim Ku ru lu
Baş ka nı Er man Ilı cak, AGP Baş kan
Yar dım cı sı Ulf Pet ters son ile  ICSC
Av ru pa Yö ne tim Ku ru lu ve Jü ri
Üye si Avi Al kaş da ka tıl dı. Ko nuş -
ma sın da Rö ne sans’ın ta kım oyu nu

üze ri ne ku ru lan bir şir ket ol du ğu nu be lir ten Rö ne sans Hol ding Yö -
ne tim Ku ru lu Baş ka nı Er man Ilı cak, pro je ye des tek ve ren bü tün ki -
şi ve ku rum la ra te şek kür et ti.  Ödül den do la yı çok mut lu ol duk la rı -
nı di le ge ti ren AGP Baş kan Yar dım cı sı Ulf Pet ters son ise “Ka dı köy
Be le di ye si’ne des te ğin den do la yı çok te şek kür edi yo rum. Siz le rin
des te ği ile bu ödü lü al dık” de di.

KOZZY’nin ödül
mutluluğu

2011 Avrupa
Alışveriş Merkezleri

ödülüne
Türkiye'den layık

görülen Kozzy
Alışveriş ve Kültür

Merkezi, ödül
mutluluğunu
paylaşmak

amacıyla kokteyl
düzenledi.
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Bir grup ti yat ro cu nun ha ya liy le
baş la dı her şey… Yıl
2002’ydi, ay lar dan Ma -

yıs. Ka dı köy Be le di ye si’nin
her gün yüz ler ce Ka dı köy lü
ta ra fın dan zi ya ret edi len bi na -
sı, o gün yü re ği umut do lu,
ge le ce ği sa de ce laf ta de ğil sa -
mi mi yet le ço cuk lar da gö ren,
bu umut la ço cuk lar için ti yat -
ro ya pan iki genç ti yat ro cu ta -
ra fın dan zi ya ret edil di bu kez.
Baş kan Se la mi Öz türk’ün ka pı sı -
nı çal dı lar ve baş la dı lar ha yal le ri -
ni an lat ma ya. Bir der nek kur muş -
lar dı; adı “Ço cuk ve Genç lik Ti yat -
ro la rı Der ne ği (ÇO GED)”, amaç -
la rı ola bil di ğin ce çok ço cu ğa
ula şıp der nek le ri nin adı nı du -
yur mak tı… Bu nu da her yaş -
tan her sı nıf tan her dil den ço -
cu ğa, ti yat ro yu sev di re rek ya -
pa bi lir ler di. Bu amaç la Ka dı -
köy Be le di ye si’nin de des te ği -
ni ala rak, bü tün ço cuk la rın üc -
ret siz ola rak iz le ye bi le cek le ri
10 gün lük bir fes ti val yap mak is -
ti yor lar dı. Ço cuk la ra düş kün lü ğüy -
le bi li nen Baş kan Öz türk, on lar için
çı kar sız ca ya pı lan her pro je ye des tek
ve re ce ği ni söy le ye rek, bu dü şün sa -
hi bi Ti yat ro Al kış’tan Ok ay Şe -
nol ile Ti yat ro Mi e’den Sa lim
Dört can’ı Ka dı köy Genç lik
Mer ke zi’ne yön len dir di. Çün -
kü ora da da kal bi ti yat ro için
atan genç be le di ye ça lı şan la rı
En ver Yıl maz, Oktay Me tin
ve Bü lent Ça kı rer var dı. Der -
nek ku ru cu la rın dan İs tan bul
Ço cuk Sa nat ve Sa rı yer Sa nat
Ti yat ro su’nun da ka tı lı mıy la yo -
ğun ge çen top lan tı lar di zi si nin ar -
dın dan Da lin mar ka sı nın spon sor lu -
ğun da Ço cuk Ti yat ro la rı Fes ti va li
baş la mış ol du. Sa de ce 2,5 ay sür -
müş tü bu ha ya li ger çek leş tir mek.
2002 yı lı nın Tem muz ayın da
baş la yan bu ma ce ra, şim di 10
yı lı ge ri de bı ra kı yor. Fes ti val
son beş yıl dır sa de ce Ka dı köy
Be le di ye si’nin spon sor lu ğun -
da ve or ga ni zas yo nun da ger -
çek leş ti ri li yor. Ka dı köy lü ço -
cuk la rı, 10 yıl dır yaz ge lin ce en
çok he ye can lan dı ran; Tem muz
ayı nın ilk haf ta sı iz le ye cek le ri ti -
yat ro oyun la rı olu yor.

■ 10 GÜN BO YUN CA
EĞ LEN CE

10. Ka dı köy Be le di ye si Ço -
cuk Ti yat ro Fes ti va li, 1 Tem -
muz Cu ma ak şa mı Al tı nok Ti -
yat ro su’nun “Ma sal lar Can la -
nı yor” oyu nuy la baş lı yor. An -
cak on dan ön ce ço cuk lar, ti -
yat ro cu ab la ve ağa bey le riy le
kar şı laş ma ya baş la dı bi le. Fes -
ti va lin 10. ya şı şe re fi ne, tüm ti -
yat ro grup la rın dan ka tı lım lar la
25 Ha zi ran Cu mar te si gü nü “Fes -
ti val Tı rı” yo la çık tı ve Ka dı köy
so kak la rın da do la şa rak ço cuk la rı
fes ti va le ça ğır dı. 

Her yıl ol du ğu gi bi bu yıl da
Se la mi çeş me Öz gür lük Par -
kı’nda ki an fi ti yat ro da ya pı la -
cak olan Ço cuk Ti yat ro Fes ti -
va li’nin açı lı şı da 10. yıl şe re -
fi ne, ge çen yıl lar dan çok da ha
fark lı ola cak. 1 Tem muz Cu -
ma ak şa mı fes ti va le ge len ço -
cuk la rı tat lı sür priz ler bek li -
yor!

10 gün bo yun ca her ak şam
de ği şik bir oyu nun ço cuk lar la bu -

lu şa ca ğı fes ti va lin 10. ya şın da, her yıl
fes ti val de yer alan grup lar dan ilk

kez yer ala cak grup la ra ka dar bir -
çok ti yat ro gru bu na duy gu la rı nı
sor duk. İş te Ka dı köy Be le di ye -
si Ço cuk Ti yat ro la rı Fes ti va -
li’nin ço cuk ti yat ro grup la rı
için an la mı: 

●Ok ay Şe nol / Ço cuk ve
Genç lik Ti yat ro la rı Der ne ği

(ÇO GED): Ço cuk ve Genç lik
Ti yat ro la rı Der ne ği’nin (ÇO -

GED) 2002’de ku rul duk tan son ra
ilk işi, Ka dı köy Be le di ye si ile or -
tak bir ço cuk ti yat ro la rı fes ti va li

yap mak ol du. Ço cuk ti yat ro la rı en
gü zel oyun la rı nı, Ka dı köy Be le -

di ye si de Tür ki ye’nin en gü zel
park la rın dan bi ri olan Se la mi -
çeş me Öz gür lük Par kı’nı fes -
ti val için tah sis et ti. O gün den
bu gü ne yüz ler ce oyun, bin -
ler ce ço cu ğa ulaş tı. Şim di o
kü çük ço cuk lar Türk Ti yat ro -
su'nun kol tuk la rı nı dol dur ma -

ya de vam edi yor.
●M. Tev fik Tun ga / İs tan -

bul Ço cuk Sa nat: Ka dı köy’de,
her yıl ve yo ğun bir şe kil de (10

gün de 10 ço cuk oyu nu) ço cuk la rı mı za
ulaş tı rı lan sa nat ve eğ len ce do lu bu

gü zel gün ler, ço cuk la rı mı za ol -
du ğu ka dar, biz ti yat ro in san la -
rı nı da mut lu edi yor. Ka dı -
köy’ün, bu gü zel gün le ri nin
ger çek leş ti ril me sin de eme ği
ge çen ve kat kı sı olan her ke se
se lam ol sun. Bin ler ce te şek -
kür ler.

● Sa lim Dört can / Ti yat -
ro Mi e: 10. yı lı nı ger çek leş ti re -

cek olan Ka dı köy Be le di ye si Ço -
cuk Ti yat ro Fes ti va li’ni kut lu yo ruz.

Bin ler ce se yir ci nin önün de, yıl dız la -
rın al tın da, ay de de nin gü len yü zü ve

ço cuk la rın kah ka ha la rı bir le şin ce
san ki ma sal dün ya sı na gi di yo -
ruz. Her se ne Tem muz ayın da
bu fes ti va li ço cuk lar ka dar biz
de he ye can la bek li yo ruz.
■ ‘ÇO CUK LAR DÜŞ LE -
Rİ MİZ DİR, BÜ YÜ DÜK -

ÇE GER ÇEK LE ŞİR LER’
● Se ba hat tin Mut lu er /

Sa rı yer Sa nat Ti yat ro su: Sa -
rı yer Sa nat Ti yat ro su ola rak;

“Ço cuk lar Düş le ri miz dir, Bü yü -
dük çe Ger çek le şir ler” slo ga nıy la

1992 yı lın da baş la dı ğı mız sa nat yol cu -
lu ğu muz 19 yıl dır de vam edi yor.

Hiç ara ver me den, sah ne üze rin -
de eğ le ne rek ve siz sev gi li ço -
cuk la rı eğ len di re rek ge çen 19
yıl. Biz ler le gü len, bi zi al kış -
la yan, oyun da ki olum suz ka -
rak ter le re mü da ha le eden,
on la ra ba ğı ran, iyi le ri ko ru -
yan mi nik yü rek ler. As lın da
ne den ço cuk ti yat ro su ya pı -

yor su nuz di ye so ran la ra ve ri len
en şi rin ya nıt. Sa rı yer Sa nat Ti -
yat ro su ola rak biz ler her ti yat ro
se zo nun da ol du ğu gi bi ge ri de bı -

rak tı ğı mız se zon da da siz sev gi li ço -
cuk la ra yüz ler ce oyun sah ne le dik.

Şim di de -10 yıl dır ol du ğu gi bi-
Göz te pe Öz gür lük Par kı’n da
dü zen le nen Ço cuk Ti yat ro la rı
Fes ti va li’nde siz ler le bu lu şa -
cak ol ma nın he ye ca nı nı ta şı -
yo ruz. Tem muz ayın da, yi ne
ha ri ka bir fes ti val de “Çiz me li
Ke di” oyu nu muz la gö rüş mek

üze re.
● Re ha Bil gin / Ma sal

Ger çek Ti yat ro su: Ma sal lar da

ya şar ço cuk lar, ma sal lar da ya şa tır, ye şer tir
ha yal le ri ni. Bü yük Nâzım'ın de di ği gi bi
“şa şa rak ya şar”. O'nun sı nır ta nı maz ha yal
dün ya sı, ti yat ro nun bü yü süy le bir le şin -
ce; sah ne de ki mi ger çek ma sal kah -
ra man la rı, yok sa sa lon da otu ran -
lar mı, bi lin mez olur. Ço cuk ti -
yat ro su nun çı ta sı nın yük sel -
ti le bil me si için, re ka bet sis -
te mi nin oluş tu rul ma sı ge -
rek iyor. Ödül len di ril mek
gü zel bir duy gu dur. Sa -
nat çı yı mo ti ve eder ve
bu mo ti vas yon ti yat ro
emek çi le ri ni sa nat la rın -
da üst nok ta la ra çe kil -
me si ne yar dım cı olur.
Ka dı köy Be le di ye -
si’nin, Sa yın Be le di ye
Baş ka nı mız Se la mi Öz -
türk’ün des te ğiy le baş la tı -
lan Ço cuk Ti yat ro la rı Fes ti -
va li’nin onun cu yı lın da Ma sal
Ger çek Ti yat ro su ola rak “Arı -
ma ya ile Cız bız’la Bız bız” ad lı
oyu nu muz la ka tıl ma yı plan lı yo ruz.
Sev gi li ço cuk lar siz ler le bu fes ti val de de

bir lik te ol mak biz le ri umut lan dı ra cak tır.
Hep ço cuk ka lın ço cuk ça ka lın. Ni ce fes ti -
val ler de bu luş mak üze re.
■ ‘GU RUR LU YUZ, UMUT LU YUZ,

TA Bİ İ Kİ ÇOK MUT LU YUZ’
●Ok tay Şe nol / Ti yat ro Al kış: “Olur

mu?” de dik, “Ya pa bi lir mi yiz?” de dik,
“Ba şa rır mı yız?” de dik, fes ti val bu, yıl lar ca
sür me si ge re kir. Bü yük or ga ni zas yon bu,
ba şın dan so nu na, gi ri şin den çı kı şı na ka dar
ay rın tı la rıy la plan lan ma sı ge re kir. Kit le miz
ÇO CUK, ko nu muz ÇO CUK, ko ru ma mız
ge re ken ÇO CUK, üze ri ne he pi mi zin tit re -
di ği var lık ÇO CUK. 

Top lan tı lar üs tü ne top lan tı lar, te le fon -
lar, ça lış ma lar, ba zen ça tış ma lar, ba zen
kor ku lar, ba zen umut suz luk lar ama ka fa ya
koy duk bir ke re… To pu to pu 4 ki şi yiz,
“BA ŞA RA CA ĞIZ” de dik bir ke re. Bir
yan dan spon sor la rı ik na et me ye ça lı şı yo ruz
bir yan dan Be le di ye ile or tak bir dil ve ha -
re ket bul ma ya ça lı şı yo ruz. Ama her kes iyi
ni yet li ve bu da bi zi umut lan dı rı yor ta bii ki. 

Di ğer ço cuk ti yat ro la rı da bu Fes ti va li
du yun ca bi ze tam des tek ver di ler. Ne de ol -
sa bu bir İLK ola cak, on lar da he ye can lı.
Ti yat ro cu yu an cak bir ti yat ro cu an lar… Ve
ÇO CUK Tİ YAT RO SU FES Tİ VA Lİ’NE
so nun da baş la dık! Bu yıl 10. yıl ola cak.
Gu rur lu yuz, umut lu yuz, ta bii ki çok mut lu -
yuz. Ya baş lat ma say dık, ya vaz geç sey dik,
ya inan ma say dık ne olur du? Bu nu dü şün -
mek bi le is te mi yo rum. Ar tık böy le bir dü -
şün ce miz hiç bir za man ol ma ya cak bi li yo -
rum ve bi li yo rum ki öm rü müz izin ve rir se
ben 20. yıl için de bir şey ler ya za ca ğım. Ve
O ya zı yı oku yan lar 26 yaş la rın da adam ol -
muş adam gi bi adam lar ola cak.

● Nur da n– Ser hat Ak kaş / Ti yat ro
Ak kaş: 10 yıl ön ce ki oyu nu muz da ço cuk
ro lün de oy na yan 9 ya şın da ki Tuğ çe’miz
bu gün 19 ya şın da bir üni ver si te öğ ren ci si.
Tuğ çe, Öz gür lük Par kı’y la ta nış tı ğı o yıl -
dan son ra bu sa nat sal et kin li ği yer yıl ip le
çe ker di. Çün kü o za man lar, Tuğ çe için yal -
nız ca sah ne de ğil her yer oyun ala nıy dı.
Özel lik le de Öz gür lük Par kı.

Te şek kür ler Ka dı köy Be le di ye si.
● Mu rat Al tı nok / Al tı nok Ti yat ro -

su: Bu se ne dör dün cü kez Ka dı köy Be le di -
ye si Ço cuk Ti yat ro la rı Fes ti va li’ne ka tıl -
mak ta yız. Bu yıl Çiz me li Ke di ve Sin de rel -
la ma sal la rı nın bir oyun da bir leş ti ği “Ma -
sal lar Can la nı yor” isim li mü zi kal bol dans -
lı oyu nu muz la fes ti va lin onun cu yı lın da
açı lış gü nü sah ne ala cak ol mak tan ay rı ca

mut lu luk duy mak ta yız. Fes ti va li mi zin
uzun yıl lar de vam et me si di lek le ri miz le, ti -
yat ro ya, sa na ta ve sa nat çı ya kat kı la rın dan
do la yı baş ta baş ka nı mız Sa yın Se la mi Öz -
türk ol mak üze re eme ği ge çen tüm per so -
ne le, Ka dı köy Be le di ye si’ne son suz te şek -
kür ler edi yo ruz. Biz de Ka dı köy lü bir ekip
ola rak di yo ruz ki “Ka dı köy lü ol mak bir ay -
rı ca lık tır”.

● Ün sal Si cil li / Ti yat ro Çi sen ti: Ço -
cuk öz ne li ti yat ro yap mak gü nü müz de ye -
tiş kin ler için ti yat ro yap mak tan çok da ha
bü yük bir ih ti yaç tır. Bu ne den den ötü rü biz

de, 1999 yı lın dan bu ya na
ya pım cı mız Tun cay Öz kan

ön cü lü ğün de çık tı ğı mız yol da
Çi sen ti Sa nat ola rak ço cuk ge li şi -

min de sa na tın eği ti ci, eğ len di ri ci ve
sos yal leş ti ri ci gü cü ne olan inan cı mız la,

ba şa rıy la sah ne le nen ve bü yük be ğe ni top -
la yan, bir çok öz gün ço cuk oyu nuy la Tür ki -
ye'nin dört bir ya nın da, yüz bin ler ce ço cuk -
la bu luş tuk. 10. yı lı nı kut la yan “Ka dı köy
Be le di ye si Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li” kap sa -
mın da İs tan bul'un de ğer li di ğer ti yat ro la rıy -
la bir lik te üc ret siz ola rak se yir ciy le bu luş -
ma nın he ye ca nı için de yiz. Bu fes ti va lin biz
ti yat ro lar için bir bu luş ma, bü tün leş me ve
pay laş ma sü re ci ni de be ra be rin de ge tir di ği -
nin, ay nı za man da da ço cuk la rın ai le le riy le
bir lik te üc ret siz ola rak pek çok oyu nu iz le -
ye bil me fır sa tı el de et ti ği nin bi lin cin de yiz. 

■ ‘KA DI KÖY'DE
PER DE LER HEP AÇIK’

●Su ha Uy gur / Uy gur Ço cuk Ti yat ro -
su: Ço cuk la rı çok se ven ve on la ra çok de ğer
ve ren Ne jat Uy gur’un en bü yük ha yal le rin -

den bi ri de bir ço cuk ti yat ro su kur mak ve ço -
cuk la rı eğ len di rir ken bi linç len di re cek ti yat ro
oyun la rı yap mak tı. Bu se bep le 2010 yı lın da
ku ru lan Uy gur Ço cuk Ti yat ro su;  2 se zon da
sah ne ye koy muş ol du ğu “Bu Dün ya He pi mi -
zin” ve “İyi lik Ağa cı” isim li oyun la rı ile her
se zon ye ni, fark lı, mi zah yö nü kuv vet li ve
eği ti ci sür priz pro je ler le, bü yük us ta nın yo -
lun dan iler le me yi sür dü re cek tir. 

Oyun la rı mı zı ge niş kit le ler le bu luş tur ma -
mı zı sağ la yan, Ka dı köy Be le di ye si Ço cuk Ti -
yat ro la rı Fes ti va li or ga ni zas yo nu nu ger çek -
leş ti ren Ka dı köy Be le di ye si’ne çok te şek kür
eder, ni ce 10 yıl lar da bir lik te ol ma yı di le riz.

● Der su Ya vuz Al tun / Ti yat ro Ye ni -
den: Ka dı köy'de ço cuk kah ka ha la rı nın yan -
kı la na ca ğı yaz ak şam la rı baş lı yor. Ka dı -
köy'de ya şa yan ço cuk lar için dü şü nü len “Ço -
cuk Ti yat ro la rı Fes ti va li” 10. ya şı nı kut lu -
yor... Ka dı köy Be le di ye si, di ğer tüm ye rel
yö ne tim le re ör nek ola bi le cek bir bi çim de, ti -
yat ro sa na tı na kat kı ver me yi yıl lar dır sür dü -
rü yor. Sa lon la rı nı tüm ti yat ro la ra üc ret siz tah -
sis edi yor, tüm ye rel ta nı tı mı ve or ga ni zas yo -
nu ken di si üst le ni yor. Bu ne den le İs tan bul'da
per de açan tüm ni te lik li ti yat ro lar Ka dı köy
Be le di ye si kül tür mer kez le rin de yer al mak ve
Ka dı köy lü se yir ciy le bu luş mak için sı ra ya gi -
ri yor...

Yaz gel di ğin de de Ka dı köy'de per de ka -
pan mı yor. Hem ye tiş kin ler hem de ço cuk se -
yir ci, Ka dı köy Be le di ye si'nin dü zen le di ği ti -
yat ro şen lik le riy le, açık ha va da, yıl dız la rın al -
tın da, ti yat ro nun bü yü lü di liy le eş siz yol cu -
luk la ra çı kı yor... 

Ti yat ro yu, yıl dız la rın al tın da gü lüm se yen
ço cuk lar la bu luş tu ran, 10 yıl dır bü yük bir ba -
şa rıy la eğ len ce nin per de si ni ara la yan Ka dı -
köy Be le di ye si'ni kut lu yor, ço cuk la ra ve ti -
yat ro sa na tı na kar şı gös ter di ği bu du yar lı lı ğın
di ğer tüm be le di ye le re ör nek ol ma sın di li yo -
rum.

Ni ce On Yıl la ra...

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Tiyatroları Festivali
bu yıl 10. yaşını kutluyor. 1 Temmuz Cuma günü doğum günü kutlanacak

olan festival kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 farklı tiyatro
grubu, 10 farklı oyunla, Kadıköylü çocuklarla ücretsiz olarak buluşacak.

Çocuklar, bu yaz da Kadıköy’de tiyatroyla büyülenecek…
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Dersu Yavuz Altun

Oktay Şenol

Reha Bilgin

Salim Dörtcan

Sebahattin Mutluer

Ünsal Sicilli

İstanbul Çocuk Sanat

Altınok Tiyatrosu

Uygur Çocuk Tiyatrosu

Nurdan - Serhat
Akkuş
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İ
n san lar gü zel ol mak is ter ler. Ço ğun lu -
ğu ola bil dik le ri ka dar gü zel gö rün mek
is ter ler. Fi zik sel gö rü nü mü mü zün ço ğu

ka lı tım sal dır ve ken di kon tro lü müz dı şın -
da dır. Ba zı pa ra met re ler kon trol edi le bi lir.
Sağ lık lı bes len me ve eg zer siz bun la rın en
iyi bi li ne ni dir. İn san lar gö rü nüş le ri ni da ha
hoş ha le ge tir mek için gü zel el bi se ler gi -
yer ler, saç la rı na şe kil ve rir ler ve mak yaj
ya par lar. Ba zı la rı bu nu ken di le ri, ba zı la rı
çev re de ki ler, ba zı la rı da her iki si için ya -
par lar. Genç lik ve gü zel lik, is te nen ve çe -
ki ci olan de ğer ler dir. Her ne ka dar ba zı la -
rı bu nun böy le ol ma dı ğı nı söy ler ve in kâr
eder ler se de, bu özel lik le ça ğı mı zın ger çe -
ği dir. Ba zen tüm bu ça ba lar ye ter siz ka lır
ve in san lar fi ziki gö rü nüm le rin den ra hat -
sız lık duy ma ya baş lar lar. İn san la rın fi zik -
sel gö rü nüm le ri ile ruh sal dün ya la rı ara -
sın da ki bu boş luk plas tik cer rah lar ca dol -
du ru lur.  Es te tik cer ra hi iş lem ler her za -
man ya pı la bi lir. 

Es te tik cer ra hi iş lem le rin de yo ğun -
luk, şu bat ayı ile baş la yıp ha zi ran son la rı,
tem muz baş la rı na ka dar de vam eder. Bu -
nun ne de ni yak la şan yaz ay la rı dır. Yaz
dö ne min de vü cu dun da ha ön ce el bi se ile
ör tü len kı sım la rı nı da ha faz la or ta ya çı ka -
rıl ma ya baş lar. Sa hil ler de ise sa de ce ma -

yo ve bi ki ni ler vü cu du ör ter. Bu, bir ta raf -
tan da baş ka so run la rı or ta ya çı ka rır. Göz
önü ne çı kan her faz la dan vü cut ala nı, mü -
kem me li ara yan la rın dik ka ti ni çe ke cek
faz la dan kıl, le ke, çu kur gi bi kü çük prob -
lem ler le, yüz de cilt kı rı şık lık la rı, faz la ki -
lo lar, sar kık gö ğüs ler gi bi da ha bü yük so -
run la rı or ta ya çı ka rır. 

Ba har ay la rın da, ön le rin de ye ter li iyi -
leş me sü re si ol du ğun dan da ha ra di kal iş -
lem ler ter cih edi lir ken, ya za yak laş tık ça
da ha ha fif, iyi leş me sü re si kı sa ve nis pe -
ten ge çi ci iş lem ler rağ bet gör mek te dir.
Yaz ta ti li ne gi rer ken ter cih edi len es te tik
iş lem le ri şöy le sı ra la ya bi li riz:

■ BO TOKS VE DOL GU LAR
Yü zün özel lik le üst ya rı sın da yer

alan, alın çiz gi le ri, kaş çat ma ve kaz aya -
ğı çiz gi le ri için bo toks, du dak lar ve çev re -
sin de ki çiz gi ve oluk lar için dol gu lar ter -
cih edi lir. Bun la rın et kin lik sü re si yak la -
şık 6 ay dır ve bu sü re ya zı ge çir mek için
ye ter li dir. Bu sü re de da ha can lı ve genç
bir yüz ifa de si olu şur.

Bo toks uy gu la ma sın da kul la nı lan
mad de, Clos tri di um bo tu li num ad lı bak te -
ri ta ra fın dan sal gı la nan bir pro te in dir. Bu
mad de si nir ler den kas la ra olan elek trik sel
ile ti yi blo ke ede rek, uy gu la nan böl ge de ki

ka sın fonk si yo nu nu ge çi ci ola rak azal tır
ve ya yok eder. Kas fonk si yo nu nu kay be -
dip ka sı la ma yın ca, üze rin de ki cilt te olu -
şan kı rı şık lık lar da aza lır ve ya yok olur,
ve bu dö nem için de cilt ken di si ni to par la -
ma fır sa tı bu lur. 

■ KULLANIM YERLERİ
● Alın böl ge sin de ki ya tay çiz gi ler, 
● İki kaş ara sın da yer alan ve ça tık

kaş gö rü nü mü ne yol açan çiz gi ler, 
● Her iki kaş yan ta raf la rı nın yu ka rı

kal dı rıl ma sı, 
● Her iki göz yan ta ra fın da yer alan

ve yüz yaş lan ma sı nı gös te ren çiz gi ler ve
kı rı şık lık lar (kaz aya ğı çiz gi le ri) , 

● Alt göz ka pa ğın da ki çiz gi ler ve kı -
sık göz şi kâ ye ti nin dü zel til me si, 

● Bu run kö kü ne ya kın yer alan ya tay
çiz gi ler, 

● Bu run ucu nun kal dı rıl ma sı,
● Gü ler ken üst di şe ti nin gö rün me si, 
● Üst ve alt du dak ta ki di key çiz gi ler

(si ga ra içi mi çiz gi le ri), 
● Du dak kö şe le ri nin yu ka rı ya kal dı -

rıl ması, 
● Alt du dak ile çe ne ara sın da ki ya tay

çiz gi, 
● Çe ne cil di nin da ha pü rüz süz ha le

ge ti ril me si, 
● Bo yun da ki ya tay çiz gi le rin ve di -

key bant la rın te da vi si, 
● El ler, ayak lar, yüz ve kol tuk al tın -

da ki aşı rı ter le me nin te da vi si için de Bo -
toks kul la nı la bi lir. 
■ BOTOKS NASIL UYGULANIR?: 

Bo toks mad de si çok in ce uç lu özel
iğ ne ler ile bir kaç nok ta dan kas içi ne en -
jek te edi lir. Uy gu la ma es na sın da has ta yı
ra hat sız eden bir ağ rı şi kâ ye ti oluş maz.
Tüm uy gu la ma 10 da ki ka sü rer. 

Bo toks'un et ki si uy gu la ma dan 3-7
gün son ra baş lar ve bu et ki üç-dört ay de -
vam eder. Uy gu la ma la rın sa yı sı art tık ça
Bo toks’un et ki si 12 ay ka dar de vam ede -
bi lir. 

■ Lİ PO SUC Tİ ON
Ka rın, bel, kal ça, uy luk dış ve iç ta ra -

fı, diz gi bi vü cu dun bel li böl ge le ri di yet

ve eg zer si ze di renç li yağ bi ri kim böl ge le -
ri dir. Bu böl ge ler de ki faz la yağ lan ma, di -
yet ve eg zer siz le bir öl çü de gi de ri lir, da ha
faz la eg zer siz ve di yet bu böl ge ler de in -
cel me ye ri ne vü cu dun ge nel me ta bo liz -
ma sı nın bo zul ma sı ile so nuç la nır. “Li po -
suc ti on” vü cu dun bel li böl ge le rin de ki yağ
bi ri kim le ri nin özel bir va kum la ve ya özel
en jek tör ler le emi le rek, vü cut tan yağ la rın
uzak laş tı rıl dı ğı bir ame li yat tır. Ke sin lik le
bir za yıf la ma ame li ya tı de ğil, bir vü cut
kon tur dü zelt me ame li ya tı dır. Bu ame li -
yat la hac mi art mış, di yet ve eg zer si ze di -
renç li yağ do ku su vü cut tan uzak laş tı rı lır -
ken, mev cut yağ hüc re le ri nin sa yı sı da
azal tıl mış olur. 

Li po suc ti on ame li ya tın da inat çı yağ -
lan ma böl ge si, özel bir sı vı en jek si yo nu
ile şi şi ri lir. Da ha son ra bu böl ge üze ri ne
ve ya ya kı nı na bir kaç mm. uzun lu ğun da
bir kaç ke si ya pı lır. Bu ke si ler den has ta nın
du ru mu na gö re 2-6 mm. ça pın da ki ka nül
de ni len me tal bo ru lar de ri al tı ta ba ka sı içi -
ne so ku lur ve ka nül ler şef faf hor tum lar la
va kum ci ha zı na bağ lı dır. Va kum ci ha zı -
nın ça lış tı rı lır, ka nül ler yağ bi ri kim böl ge -
le rin de uy gun de rin lik te ha re ket et ti ri le rek
faz la yağ la rın uzak laş tı rıl ma sı iş le mi baş -
lar. Va kum ara cı lı ğı ile yağ la rın emil me si
iş le mi ar zu edi len vü cut kon tu ru ve bu nun
ya nın da düz gün bir cilt yü ze yi sağ la nın ca -
ya ka dar de vam eder. 

“Li po suc ti on” özellikle yaz ay la rı
yak la şır ken en sık baş vu ru lan ame li yat tır.
Böy le lik le ki şi ler şe kil len miş bir vü cut la
gö nül ra hat lı ğıy la ma yo ya da bi ki ni gi ye -
bi lir ler. Bu ame li yat lar da mi nik de lik ler le
iş lem ger çek leş ti ril di ğin den, cid di bir ke si
ol ma dı ğın dan, iyi leş me da ha ça buk olur.
Ame li yat tan 3 haf ta son ra ra hat lık la de ni -
ze gi ri le bi lir. An cak unu tul ma ma lı dır ki
has ta lar in cel me ye baş la dık la rı nı 1 ay
son ra far k e der ler ve son şek lin oluş ma sı
en az 3 ay dır. En az 1 ay sü re ile kor se
giy mek ge re kir.  

● Berna AKHUN

Ka dı köy Be le di ye si dar ge lir li ai le le rin
ço cuk la rı na üc ret siz sün net im kâ nı sun -
du. Her yıl ol du ğu gi bi bu yıl da Ka dı -

köy Be le di ye si Kül tür ve Sos yal İş ler Mü dür lü -
ğü ta ra fın dan su nu lan bu im kân dan şimdiye
kadar Ka dı köy lü 30 ai le nin ço cu ğu fay da lan dı.
Kadıköy Belediyesi, bu yıl toplam olarak 300
çocuğu sünnet ettirecek. Çocukların sünneti
Temmuz ayında da devam edecek.

Top lu sün net et kin li ği ni, Ka dı köy’den Özel
Göz te pe Has ta ne si, Özel Acı ba dem Koz ya ta ğı
Has ta ne si, Özel Ka dı köy Şi fa Has ta ne si, Özel
Uni ver sal Hos pi tal, Özel Me di pol Has ta ne si,
Özel Ec ho mer Has ta ne si, Özel Koz ya ta ğı Cen -
tral, Özel Flo ren ce Nigh tin ga le, Özel Fe ri han
La çin Has ta ne si, Özel Ça ğı ner Has ta ne si ve
Özel Acı ba dem Has ta ne si ol mak üze re top lam
11 sağ lık ku ru lu şu des tekliyor. 

■ SÜN NET HASTANE ORTAMINDA
OLMALI

Bi linç li ve sağ lık lı sün net için ol ma sı ge re -

ken ler hak kın da Ga ze te Ka dı köy’e açık la ma -
lar da bu lu nan Uni ver si al Hos pi tal Ge nel Cer ra -
hi Uz ma nı ve Ku rum Me sul Mü dür Yar dım cı sı
Op. Dr. Ci hat Ay taç, Ka dı köy Be le di ye si’nin
ön cü lü ğün de bu tip sos yal yar dım laş ma ça lış -
ma la rı nın dar ge lir li ai le ler açı sın dan bü yük
önem arz et ti ği ni ifa de ede rek, ço cuk la rın 6 ile
10 yaş ara sın da ame li yat ve ge nel anes te zi ile
has ta ne şart la rın da sün net edil me si ge rek ti ği ni
söy le di. Ba zı ai le le rin ise ço cuk la rı nı 1 ile 5 yaş
ara sın da sün net et tir me yi ter cih et ti ği ni be lir ten

Dr. Ay taç, “An cak bu yaş ta sün net olan ço cu -
ğun ha fı za sın da bu ola y kö tü bir iz bı ra ka bi lir.
6 ile 10 yaş ara sı sün net için da ha uy gun. Biz
bu yaş la rı öne ri yo ruz” dedi.  

Op. Dr. Cihat Ay taç, sün net ten son ra kan
tah li li ya pıl ma sı ge rek ti ği ni de vur gu la dı ve
“Ka na ma ile pıh tı laş ma ya dik kat et mek ge re ki -
yor. Sün net olan ço cuk la rın 3 ile 5 gün ta kip
edil me si bü yük önem ta şı yor, ak si hal de ço cuk
sağ lı ğı için risk li du rum mey da na ge le bi lir”
diye konuştu. 
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Fiz yo te ra pi ge nel an la mı ile is ke let ve kas sis te mi
(ke mik, omur ga, kas, ek lem kap sü lü, ten do ve li ga -
ment) ile yu mu şak do ku ya ra lan ma la rı nın te da vi sin de
kul la nı lan tek nik le rin tü mü nü kap sa yan te da vi yön te -
mi nin ge nel adı dır. Özel lik le or to pe dik ope ras yon lar -
dan son ra re ha bi li tas yon sü re cin de ol duk ça fay da lı
olan fiz yo te ra pi; ma saj, elek tro te ra pi, la ser, ul tra son,
mag ne tik alan te da vi si, ne uro mus cu ler si ti mu las yon,
hydro te ra pi gi bi yön tem le ri kap sar. Fiz yo te ra pi den
mem nun edi ci so nuç ala bil mek için ön ce lik le teş hi sin
doğ ru ko nul ma sı ve fiz yo te ra pi yön te mi nin iyi se çil -
me si ge rek mek te dir. Fiz yo te ra pi den et ki li ce vap ala -
bil mek için te da vi ye ya ra lan ma nın er ken faz la rın da
baş lan ma sı ge rek mek te dir. Yön tem ler den kı sa ca
bah se der sek: 

● Ma saj; böl ge de ki kan
akı mı nı dü zen ler, ten do ve
kas lar da ki ger gin lik ve ağ rı yı
alır. Ma saj doğ ru bir şe kil de
ger me, dü zelt me, bas kı, pa sif
ha re ket gi bi tek nik le rin dü zen li
ve ya rar lı bir şe kil de be lir li bir
yön tem le ya pıl ma sı nı kap sar. 

● La zer; ışık dal ga la rı nın
yo ğun la şa rak tek bir ışık dal -
ga sın da yo ğun laş tı ğı ışı ğın
özel bir for mu dur. Uy gun doz -
da ki la zer ışın la rı do ku lar da ki
me ta bo lik sü re cin te tik len me si ni ya da hız lan ma sı nı
sağ lar. Uya rım la bir lik te böl ge de ki kan akı mı ar tar ve
hem en dor fin ile en ke fa lin gi bi do ğal ağ rı ke si ci kim -
ya sal lar sal gı la nır hem de ya ra iyi leş me si için ge rek li
pro ses hız la nır. La zer ile uya rım da ge nel de aku punk -
tur nok ta la rı kul la nı lır. 

● Ul tra son; Te da vi ye yö ne lik ul tra son is ke let kas
sis te mi ya ra lan ma la rın da böl ge sel de rin do ku ısı tı cı
ola rak kul la nı lır. Ul tra son yü zey sel de ri yi et ki le mek si -
zin 1-5 cm de rin lik te ki do ku lar da ısı de ği şik lik le ri üre -
tir. Ek lem ha re ket le ri nin en gel len di ği du rum lar, kro nik
de rin ya ra lar, ge ril miş ten do lar, iyi leş miş an cak sert -
leş miş ağ rı ve ri ci ya ra lar, kas spazm la rı gi bi du rum lar -
da kul la nı lır. Ul tra son te da vi sin de de rin do ku lar ısın dı -
ğın dan teh li ke li so nuç lar ve re bil mek te dir bu ne den le
kon trol lü ola rak ko nu sun da uz man bi ri ta ra fın dan ya -
pıl ma lı dır. 

● Pul sed Man ye tik Alan; vü cu dun hüc re le ri ne
man ye tik bir alan uy gu la ma yön te mi dir. Hüc re ler de
iyon lar adı ve ri len elek trik yük lü par ça cık lar ta ra fın dan
oluş tu ru lan do ğal bir elek trik akı mı var dır. Pul sed
man ye tik alan te da vi si bu elek trik sel akı mı te tik le ye -
cek bir sin yal gön de rir ve hüc re içi bi yo lo jik iş lem le rin
hız lan ma sı nı sağ lar. Bu yön tem ek lem il ti ha bı (ar trit),
kal ça ve dir sek uyum suz lu ğu (disp la zi), kas ve ten do
spazm la rı, ten do ve li ga ment ya ra lan ma la rı, iyi leş me -
yen kro nik ya ra lar da kul la nı lır. Bu te da vi el ale ti ola rak
ya da özel tas ma, ce ket ben ze ri ekip man la ra ya da
ku lü be gi bi ya şam alan la rı na mon te edi le rek kul la nı la -
bi lir. 

● Nö ro mus ku ler Elek trik sel Si ti mu las yon (NMES);
kü çük elek trik sel akım uy gu la ma yo lu ile kas kon trak -
si yon la rı sağ la ma ya yö ne lik bir yön tem dir. Ka sın baş -
lan gıç ve bi tiş nok ta la rı na elek trot uy gu la ma te me li ne
da ya nır. Bu ka sıl ma lar ka sın nor mal ha re ke ti ni tak lit
eder. Ge nel de ya ra lan ma ve ame li yat son ra sı kas at -
ro fi si nin (za yıf la ma sı, kü çül me si) önü ne geç mek ama -
cı ile ya pı lır. Özel lik le felç ge çi ren ve nor mal ola rak
kas la rı nı ha re ket et ti re me yen hay van lar da ol duk ça et -
ki li so nuç lar ver mek te dir. 

● Hydrot he rapy (Su ile te da vi); uy gu la ma sı en ko -
lay ve en yay gın kul la nı lan yön tem dir. Yüz me ile ar trit,
disp la zi, omu ri lik ya ra lan ma la rı, kar di yo vas kü ler has -
ta lık lar, obe zi te (di ye te yar dım cı ), kas spazm la rı, çap -
raz bağ ve di ğer ten do li ga ment ope ras yon la rın dan
son ra re ha bi li tas yo nu hız lan dır ma, kas la rı güç len dir -
me, kı rık la rın iyi leş me si dö ne mi ne yar dım cı ola rak kul -
la nı lır. Bir kö pek için 5 da ki ka yüz me yak la şık 8 km.
koş mak ka dar et ki li bir eg zer siz dir. Vü cut ta ki tüm
kas la rın et ki li ve dü zen li bir şe kil de ça lış ma sı nı sağ lar.
Hydrot he rapy uy gu la na cak kö pek ler de kalp ve so lu -
num sis te mi nin ön ce den kon tro lü sağ lan ma lı ve eg -
zer siz bo yun ca iz len me li dir ak si takdir de ile ri kalp ve
so lu num yet mez li ği olan has ta lar da kalp kri zi ne ne -
den ola bil mek te dir. Tüm bu fi zik te da vi yön tem le ri ni
özel lik le si zin ta ra fı nız dan ya pı la bi le cek ler için (hydrot -
he rapy, ma saj, pul sed man ye tik alan) uy gu la ma dan
ön ce mut la ka Ve te ri ner He kim’ini ze da nış ma lı sı nız.
Zi ra ya rar lı olan bir te da vi yön te mi yan lış uy gu lan dı ğı
tak dir de ge ri dö nü şüm süz ha sar la ra ne den ola bi lir.
Baş ka bir ko nu ile ye ni den gö rüş mek di le ği ile sağ lık lı
gün ler di le rim.

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ

HAYVANLARDA
FİZYOTERAPİ

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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İlçedeki dar gelirli ailelerin
çocuklarını sünnet ettiren

Kadıköy Belediyesi’ne 11 sağlık
kuruluşu destek veriyor. 

● Gökçe UYGUN

İÇİNDE bulunduğumuz yaz
başlangıcı günler, aynı zamanda

martılar için de yavrulama dönemi.
Ancak çoğunlukla ev ve
işyerlerinin çatılarındaki

yuvalarında büyümeye çalışan
yavru martılar, kimi zaman uçma

hevesi kimi zaman merak kimi
zaman da dikkatsizlik gibi

sebeplerle çatılardan aşağıya
düşüyorlar. İşte böyle bir olay

geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de
meydana geldi. Hasanpaşa'da
yaşayan Cenk Taştemür isimli

Kadıköylü, bir cumartesi akşamı
evinin bahçesinde minik bir martı
buldu. Yavru martının uçamadığı
için bahçede mahsur kalmasına

üzülen Taştemür, bir örtü
yardımıyla yavruyu yüksek bir yere
koyarak uçmasını bekledi. Ancak
yavru martı yuvasına uçmak bir

yana tekrar aynı bahçeye
düşüverdi. Taştemür bunun

üzerine önce İstanbul Çevre ve
Orman Müdürlüğü'nü aradı. Ancak

müdürlükten “konuyla
belediyelerin ilgilendiği” cevabı

verildi. Daha sonra Kadıköy
Belediyesi'ne ulaşan Taştemür,

yardım çağrısına olumlu yanıt aldı.
Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri

Müdürlüğü, kendi sorumluluk
alanlarında olmamasına rağmen
yavru bir martıyı kurtarmak için

harekete geçti. Hemen ertesi gün
Hasanpaşa'ya gelen ekipler, minik

yavruyu Ataşehir'deki Kadıköy
Belediyesi Geçici Hayvan Bakım

Merkezi'ne götürdü. Bu merkezde
bir süre misafir edilen minik martı,

daha sonra doğal ortamına ve
belki de ailesine ulaşması amacıyla

Yoğurtçu Parkı'ndan doğaya
bırakıldı. Kadıköy Belediyesi'ne bu
duyarlılık için teşekkür eden Cenk
Taştemür, “Kuşlarla ilgili konular
belediyelerin sorumluk alanında

değilmiş. Sonradan öğrendim. Ama
sağolsun belediye ekipleri

haftasonu, mesai saati demeden
gelip martıyı teslim aldılar, çok

memnun oldum” dedi. 

Yaz mev si mi seb ze ve mey ve le ri, sağ -
lık lı vü cu da sa hip ol ma da bü yük bir
rol oy nu yor. Me mo ri al Şiş li Has ta -

ne si Bes len me ve Di yet Bö lü mü’nden Dyt.
Ye şim Çe lik, “yaz ay la rın da seb ze ve mey -
ve tü ke ti mi nin öne mi” hak kın da bil gi ver di.

● Kar puz ba ğır sak kan se ri ne kar şı
ko ru yu cu dur: Hem li ko pen, hem de vi ta -
min ve mi ne ral açı sın dan zen gin, an ti ok si -
dan ka pa si te si yük sek bir yaz mey ve si olan
kar puz, bol mik tar da C vi ta mi ni ve an ti ok -
si dan özel li ği ile çe şit li kan ser tür le ri ne kar -
şı et ki li olan Be ta ka ro ten içe rir. İçer di ği
yük sek po tas yum kalp fonk si yon la rı nın ve
kan ba sın cı nın dü zen len me si ne
yar dım cı olur. İyi bir lif kay na ğı
ol du ğun dan ba ğır sak ha re ket le -
ri ni dü zen ler ve ba ğır sak kan se -
ri ni ön le me de de rol oy nar. Kar -
puz çe kir dek le ri de için de bu lu -
nan Cu cur bo cit rin ad lı mad de
ile kan ba sın cı nı dü şür me ye ve
böb rek fonk si yon la rı nın dü zen -
len me si ne yar dım cı olur.

● Erik genç lik mey ve si -
dir: Yük sek an ti ok si dan ka pa si -
te si ne sa hip olan erik, de toks ya -
pı cı gü cüy le de önem li bir an ti-
aging be sin dir. Kalp çar pın tı sı nı
azal tır. Ba ğır sak la rı yu mu şa tı cı
bir et ki ye sa hip tir. İş tah açar ve
haz mı ko lay laş tı rır. Diş te miz li ği ne de yar -
dım cı olur

● Ka yı sı ke mik eri me si ni ön le yi ci et -
ki ye sa hip tir: Ka yı sı da bu lu nan be ta ka ro -
ten ad lı mad de, kan se rin özel lik le de ak ci -
ğer kan se ri nin, kalp has ta lık la rı nın ve ka ta -
rak tın ön len me si ne yar dım cı dır. Ka yı sı,
içer di ği kal si yum ve mag nez yum sa ye sin de

ke mik eri me si nin ön len me si ne fay da lı dır.
Kan ya pı cı dır, cil di ve sa çı can lı tut ma özel -
li ği var dır. Lif li bir mey ve ol du ğun dan ba -
ğır sak la rı ko rur ve pek li ğe iyi ge lir, si nir le ri
gev şe tip uy ku ve rir.

● Şef ta li haz mı ko lay laş tı rır: Kalp
ra hat sız lık la rı ve kan se re kar şı vü cu du ko -

ru ma özel li ği olan şef ta li, sin di -
rim sis te mi ni ça lış tı rır ve haz mı
ko lay laş tı rır. Böb rek le rin ve
saf ra ke se si nin dü zen li ça lış ma -
sı nı sağ lar. İd rar sö kü cü dür.

● Çi lek si ga ra du ma nı nın
et ki le ri ni azal tır: Kan se re ya -
ka lan ma ris ki ni azal tan çi lek,
mi de ve ba ğır sak za yıf lık la rı nı
gi de rir, si ga ra du ma nı nın et ki le -
ri ni azal tır. Sa kin leş ti ri ci et ki si
var dır. Saf ra ke se si has ta lık la rı -
na iyi ge lir. Yük sek ate şi dü şü -
rür. Su yuy la gar ga ra ya pı lır sa
diş taş la rı nın oluş ma sı nı en gel -
ler. Cil de can lı lık ka zan dı rır.

● Ki raz böb rek dos tu -
dur: İd rar sök tü rü cü özel li ğiy le böb rek
dos tu olan ki raz, böb rek le rin taş ve kum
yap ma sı nı ön ler. Böb rek te ki za rar lı mad de -
le rin de za man la atıl ma sı nı sağ lar. Saf ra ke -
se si ta şı nın dö kül me si ne yar dım cı olur. Sin -
di rim gü cü nü ar tı rır. Ya pı sın da ki bol fos fo -
ruy la si nir le ri kuv vet len di re rek sa kin lik
sağ lar. A vi ta mi ni kay na ğı ka ro ten içe ren

ki raz, ay nı za man da göz le rin de dos tu dur.
İçer di ği an to si ya nin mad de sin den do la yı
ağ rı la rın din di ril me si ne yar dım cı olur. 

● Viş ne kas ağ la rı nı ha fif le tir: Viş ne,
içer di ği 'an to si ya nin''den do la yı kas ağ rı la rı -
nı ha fif le tir. Şe ker ora nı dü şük ol du ğu için
az ka lo ri içe rir. Ateş dü şü rür, su suz lu ğu gi -
de rir. İd rar sök tü rü cü özel li ği var dır. 

● Si yah üzüm hüc re ye ni le yi ci dir:
Üzü mün ka bu ğu, içe ri ği ve çe kir de ği or ta la -
ma 20 ci va rın da de ği şik an ti ok si dan mad de
içer mek te dir. Böb rek le rin ça lış ma sı nı uya -
rıp kalp atı şı nı dü zen ler. Ka ra ci ğe ri te miz -
ler. Si yah üzüm ka buk la rı ve çe kir dek le riy -
le ye nir se hüc re ye ni le yi ci dir.  

● Pat lı can ka ra ci ğer ve pan kre ası
kuv vet len di rir: A vi ta mi ni, fos for ve ken -
di ne has ba zı esans la ra sa hip olan pat lı can,
si nir le ri tes kin edip kalp çar pın tı sı nı gi der -
me ye yar dım cı dır. Pan kre as, ka ra ci ğer ve
böb rek le ri kuv vet len di rir, id rar sök tü rür ve
vü cut ta ki faz la su yun atıl ma sı na yar dım cı
olur. 

● Ka ra ci ğer dos tu en gi nar kal bi de
kuv vet len di rir: Ka ra ci ğer ve kal bin en iyi
dos tu olan en gi nar ka nı te miz ler ve yor gun -
lu ğu gi der me ye yar dım cı olur. Vü cut ta ki
ze hir li mad de le ri ve yor gun luk mad de le ri ni
id rar la dı şa rı ata rak vü cu da dinç lik ve rip
din len dir me de et ki li dir. En gi nar, be yin yor -
gun lu ğu nu ge çi rir, kalp ada le le ri ni kuv vet -
len di rir, onu ra hat sız eden üre ve ko les te ro -
lü dü şü re rek kal bin ra hat ça lış ma sı na yar -
dım cı olur. 

● Se mi zo tu ka nı te miz ler: Se mi zo tu,
ka na ma has ta lık la rın da fay da lı dır. Ka nı te -
miz ler. Bol id rar sök tü rür. Si nir kriz le ri ve
be yin yor gun lu ğu nu ge çi rir. Böb rek te ki
kum ve ta şı atıl ma sın da yar dım cı ol ma et ki -

si var dır.
● Do ma tes cil di bes ler: Do ma tes, yaş -

lı la rın be den sel ve zi hin sel sağ lı ğı nı ko ru -
ma da son de re ce et ki li bir an ti ok si dan olan
li ko pe nin en zen gin kay na ğı dır. Li ko pen
kan ser ris ki ni azal tır. Da mar la rı ko rur. Cil di
ve bel le ği des tek ler. 

● Ka bak yaş lı la rın di ye tin de mut la -
ka ol ma lı dır: Ka bak, ko lay sin di ri le bi len
bir seb ze ol du ğu için has ta ve yaş lı ki şi le rin
di ye tin de mut la ka yer al ma dır. Özel lik le
baş ta ak ci ğer kan se ri ol mak üze re, kan se re
ya ka lan ma ris ki ni azal tan et ki le ri var dır.
Ye mek bo ru su, mi de, me sa ne (id rar tor ba -
sı), gırt lak ve pros tat kan ser le ri ne ya ka lan -
ma ris ki ni en aza in dir ge mek te dir. 

● So ğan en fek si yon lar dan ko rur:
Özel lik le kır mı zı so ğan güç lü bir sağ lık ko -
ru yu cu su dur. Kan se re kar şı önem li bir ko -
ru ma sağ la yan an ti ok si dan et ki li qu ar ce tin
açı sın dan en zen gin be sin ler den bi ri dir. So -
ğa nın en fek si yon lar dan ko ru ma gü cü de
var dır.

Sorumluluk alanında
olmamasına rağmen yavru bir

martıyı kurtarmak için harekete
geçen Kadıköy Belediyesi,

hayvanseverlerden tam not aldı. 

5199 sayılı Hayvanları Koruma
Yasası'na göre yerel yönetimler,

sadece sahipsiz kedi, köpek gibi ev
hayvanları ile güçten düşmüş binek

hayvanlarından sorumlu. Her türlü kuş
ise il çevre ve orman müdürlüklerinin
sorumluluk alanına giriyor. Dolayısıyla
kedi, köpek ve binek hayvanları için
belediyeleri, kuşlar için de İstanbul

Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün 0212
262 57 56 numaralı telefonunu

aramak gerekiyor. 

YAVRU MARTI BULURSANIZ
NE YAPACAKSINIZ?

Yaz mey ve le rin de ŞiFA VAR

Kadıköy
Belediyesi’nin

martı duyarlılığı

Tezgâhlarda yerini alan
lezzetli yaz meyve ve

sebzelerinin sağlığa da
büyük katkısı var.

Yazın ESTETiK
ameliyatlar artıyor

Yaz aylarında en çok tercih edilen estetik ameliyatları, Prof.
Dr. Fuat Yüksel, Gazete Kadıköy okurları için yazdı. 

Prof. Dr. Fu at Yük sel
(Es te tik, Plas tik ve Re kons trük tif Cer ra hi Uz ma nı)

Çocuklar HiJYENiK
ortamda sünnet ediliyor
Çocuklar HiJYENiK
ortamda sünnet ediliyor
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Türk genç li ği ne en gü zel şart lar da spor
yap tır mak ve spo ru da ha ge niş kit le le re
yay mak ama cıy la İs tan bul Genç lik ve

Spor İl Mü dür lü ğü’nün, okul la rın ka pan ma sıy -
la bir lik te her yıl dü zen le di ği Yaz Spor Okul -
la rı or ga ni zas yo nu İs tan bul’da ki bin ler ce genç
ve ço cu ğa spor ya pa bil me im kâ nı su na cak. 

Genç lik ve Spor İl Mü dü rü Ta mer Taş pı nar
ve spon sor Kom Gı da tem sil ci si Bü lent Ak -
ça’nın ka tı lı mıy la, Bur han Fe lek Spor Komp -
lek si’nde  dü zen le nen ba sın top lan tı sın da ko -
nu şan Genç lik ve Spor İl Mü dü rü Ta mer Taş -
pı nar, İs tan bul Genç lik ve Spor İl Mü dür lü ğü
ola rak İl Spor Mer kez le ri kap sa mın da Yaz
Spor Okul la rı 2011 or ga ni zas yo nu nu baş lat -
mak tan bü yük mut lu luk duy du ğu nu be lir te rek,
“İs tan bul ge ne lin de bin ler ce ço cu ğu mu za ve
gen ci mi ze yaz bo yun ca hiz met ve ren İs tan bul

Genç lik ve Spor İl Mü dür lü ğü, bin ler ce ço cu -
ğu mu zun spor la ta nış ma sı nı sağ lar ken, iç le rin -
de ka bi li yet li olan la rı da branş la rı na gö re de -
ğer len di re rek Türk spo ru na ka zan dı rı yor. 1985
yı lın dan bu ya na her yıl uy gu la ma ya ko nu lan İl
Spor Mer kez le ri, teş ki la tı mı zın spor uz man la -
rı, an tre nör le ri ve be den eği ti mi öğ ret men le ri
ne za re tin de 24 il çe de ve 25 branş ta ya pı lı yor.

Özel lik le il köğ re tim ça ğın da ki ço cuk la rı mı zın
ta ti le gir di ği yaz ay la rın da ser best za man la rı nı,
uz man an tre nör ler ne za re tin de dü zen li ve en
iyi şe kil de de ğer len dir me le ri için mü kem mel
bir im kân olan okul la rı mız, ay nı an da bin ler ce
ço cu ğu mu za ve gen ci mi ze hiz met ve re cek şe -
kil de plan lan dı” de di. 

Ai le le rin, ço cuk la rı nı spo ra yön len dir me de

da ha du yar lı ol ma la rı ge rek ti ği ni vur gu la yan
Taş pı nar, İl Spor Mer kez le ri’nin, ço cuk la rı kö -
tü alış kan lık lar dan uzak tut mak ve Türk top lu -
mu na sağ lık lı ne sil ler ye tiş tir mek için bü yük
bir gö re vi ye ri ne ge tir di ği ni söy le di. 

Yaz spor okul la rı na 05-18 yaş grup la rın da -
ki oku yan, okul dı şı ça lı şan ve ça lış ma yan ço -
cuk lar ka tı la bi le cek.

1 - 7 TEMMUZ 2011   
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Galatasaray ve (A) Milli Futbol Takımı eski teknik
direktörlerinden, eski milli futbolcu ve spor yazarı
Coşkun Özarı, vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir

süredir tedavi gören Özarı, Amerikan Hastanesi’nde
yaşama gözlerini yumdu. Coşkun Özarı’nın cenazesi, 24

Haziran Cuma günü Teşvikiye Camii’nde kılınan öğle
namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 

defnedildi. 1931 yılında İstanbul’da doğan Coşkun Özarı,
futbola Galatasaray’da başladı. Milli formayı ilk kez 1955
yılında Portekiz’e karşı giyen Coşkun Özarı, 5 kez (A),
1 kez de (B) Milli oldu. Galatasaray ve milli takımın yanı
sıra Şekerspor ve Adana Demirspor’da da teknik
direktörlük yapan Coşkun Özarı, teknik adamlık
kariyerini 1986’da noktalayarak spor yazarlığına başladı.

Coşkun Özarı’yı kaybettik

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

İstanbul Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü’nün, her yıl

düzenlediği Yaz Spor Okulları
organizasyonu, İstanbul’daki
binlerce genç ve çocuğa spor

yapabilme imkânı veriyor.

HAYDi ÇOCUKLAR SPORA!

KADIKÖY ilgiyle izlenecek yaz
sporlarına ev sahipliği yapacak.
Bunlardan bir tanesi de beach

volley turnuvası olacak. Yaklaşık
20 yıldan bu yana Türkiye’de plaj

voleybolunun tanıtımı ve
yaygınlaşması için çaba sarf eden

Epirden Beach Volley’in Türkiye genelinde her yıl
organize ettiği ve geleneksel hale
gelen serisinin bu yılki ilk etabı,

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle
Kadıköy Gençlik Merkezi’nin
Kalamış’taki Plaj Voleybolu
Sahaları’nda 1 Temmuz’da
başlayacak ve 18.00-23.30

saatlerinde yapılacak maçlarla üç
gün sürecek. Kadıköy Belediye

Başkanlığı’nın, Kadıköy’ün tanıtımı
için özel önem verdiği ve bizzat desteklediği

turnuvanın ana sponsoru Lion Club Energie Drink.
MAÇLAR NAKLEN YAYINLANACAK

Kalamış Etap Turnuvası’na Brezilya, Amerika,
Arjantin, Honk Kong, Norveç, Moldova, Ukraynalı
sporculardan oluşan takımların yanı sıra Epirden
takımları da katılacak. Erdoğan Teziç, Erdoğan
Arıpınar ve Erdoğan Kobal’ın isimlerinin yazılı

olduğu altın kaplama kupalar için kıyasıya
mücadele edecek olan takımların tüm maçları,
Voleybolx Tv.’nin yanı sıra tv.voleybolx.com
aracılığıyla internetten tüm dünyaya naklen

yayınlanacak. Böylelikle maçları kaçıran beach
volley severler ilerleyen günlerde diledikleri maçı

banttan seyredebilme olanağı bulacak.

12 ülkeden 84 sporcunun katıldığı Uluslararası
3. İstanbul Rhythmics Cup turnuvası kentin spor
yaşamına renk kattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü

Tamer Taşpınar, bu yıl üçüncüsü yapılan
turnuvanın, her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini

söyledi. Taşpınar, “İlk yıl 6 yabancı ülke ve
60 sporcuyla başlamıştı. İkincisine

7 ülkeden 65 sporcu katılmıştı.
Bu defa 12 ülkeden 84 sporcu
katıldı. İnşallah turnuvamız çok

daha büyüyerek, bütün dünyada
adından söz ettiren bir

organizasyon haline gelecek ve
alt yapıdan bir jimnastikçi

ordusunun yetişmesine önemli
katkılarda bulunacaktır” dedi.
Milli Takım Antrenörü Nataliya

İmga da Türkiye’de ritmik jimnastiğin iyi bir yolda
olduğunu ve gelişim gösterdiğini kaydederek,

“Sporcularımız bu tür turnuvalarda büyük tecrübe
kazanıyor. Daha çok çalışarak, Türkiye’den
dünya çapında jimnastikçiler yetiştirmeyi

hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

İstanbul’da
önemli turnuva

İstanbul, 3.
Uluslararası
Rhythmics

Cup
Jimnastik

Turnuvası’na
ev sahipliği

yaptı. 

Epirden
Beach Volley
2011 Kadıköy

Gençlik
Merkezi’nde

1 Temmuz’da
başlıyor…

Beach Volley 
heyecanı 

Kadıköy’de…

CUMHURİYET Eğitim Merkezi’nde
öğrenim gören ilköğretim sekizinci
sınıf öğrencileri yorgunluklarını

düzenlenen futbol turnuvasında attılar.
Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Zengin'in de izlediği final

maçı kıran kırana bir mücadeleye
sahne oldu. Kız öğrencilerin coşkulu
tezahüratlarla desteklediği takımların

maçında hakemliği
Cumhuriyet Eğitim
Merkezi müdürü yaptı. 90
dakika süren mücadelenin
ardından her iki takımı
kutlayan Belediye Başkanı
Prof. Dr. Zengin,
öğrencilerin futbolda
gösterdikleri başarının
Seviye Belirleme Sınavı
(SBS) sonucunda da
tekrarlanmasını istedi.
Futbolcuları madalya ile
ödüllendiren Maltepe
Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa
Zengin, çekilen toplu
fotoğrafın ardından
futboldaki hünerlerini
öğrencilerle paylaştı. 

Hiç KORF BALL oy na dı nız mı?
Üniversite gençliği Korfball oynamak
için Kadıköy’ü seçti. Kadıköy Gençlik

Merkezi tarafından Kalamış’taki
Kadıköy Gençlik Merkezi kum

sahasında düzenlenen plaj korfball
turnuvasında İstanbul Teknik  ve Yıldız

Teknik Üniversitesi karmasından oluşan
“Teknik Yıldız” şampiyon oldu.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi
(KGM) Spor Koordinatörü Cem

Çetindağ’ın Gazete Kadıköy okurları için

takip ettiği turnuva iki gün boyunca
yapılan çekişmeli müsabakalara sahne

oldu. Finalde Yeditepe ve Okan
Üniversiteleri’nin oluşturduğu “Yedikan”

karmasını mağlup eden Teknik Yıldız
birincilik kupasını kazanırken, turnuvada

üçüncü sırayı takımlarına isim
koymamayı seçen “Takımın Adı Yok”

elde etti. Dilek Sabancı Lisesi
öğrencilerinden oluşan “Turkish

Team” ise turnuvayı dördüncü sırada
tamamladı.

KORFBOL NEDİR?
Dünyada bay ve bayanların aynı

takımda yer alarak oynadığı tek takım
sporu. Basketbola benzeyen oyunda
amaç; rakibin potasına sayı atmak.
Korfball, takım çalışması gerektiren

bir spor. Korfball’da topla koşmaya
veya top sürmeye izin verilmiyor.

Koşarken top yakalanırsa durup pas
vermek gerekiyor. Korfball’da iki kişi

savunma yapamıyor.  Korfball 40x20 m.
kapalı alanda; 60x30 m. açık alanda,

kumda ise 20x20m. alanda oynanıyor.
Saha eşit olarak iki bölgeye ayrılıyor.
Oyun malzemesi olarak ise 2 tane 3.5
metre uzunluğunda direk (pota) ile iki

sepet ve 5 numaralı futbol topuna
benzer bir top gerekiyor. Korfbol

sporunun diğer sporlardan farklı bazı

temel özellikleri bulunuyor. Bir takım 4
bay, 4 bayan oyuncudan oluşuyor. Her
bir bölgede 2 bay, 2 bayan oyuncu yer

alıyor. Sadece bayanlardan veya
erkeklerden oluşan bir takımla

oynanamıyor. Korfball’da pota etrafında
360 derecelik açıdan atış yapma imkânı
bulunurken, potanın arkasından da oyun

devam ediyor.
Oyunda fiziksel temasa izin verilmiyor.

Rakip oyuncuyu tutmak, itmek veya
çekmek yasak. Arkadaşlık ve

yardımlaşma ön planda.

Ka la mış’ta ki Ka dı köy Genç lik Mer ke zi kum sa ha sın da dü zen le nen
plaj korf ball tur nu va sın da renk li gö rün tü ler var dı. 

Sınav yorgunluğunu maçta attılar

Fight Code, Kadıköy’de yapılacak.
9 Temmuz 2011 Cumartesi günü

Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor
Salonu’nda düzenlenecek olan “Fight
Code” Kick Boks dövüş turnuvasında

Türkiye’den ve dünyadan önemli
sporcular ringde ter dökecek. Topuz
Production’ın katkılarıyla ve önemli

firmaların sponsorluğunda
düzenlenecek turnuva 18.30’da

başlayacak. 11 müsabakanın yapılacağı
turnuvayı kick boks meraklılarının ilgiyle
izleyeceği tahmin edilirken, katılımın da

yüksek olması bekleniyor.

Kadıköy, Kick
Boks’a doyacak
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Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi
Kadıköy Hayvan Dostları Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

Ad res: Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kadıköy 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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