
Kadıköy’de vatanda�ların en çok �ikayet etti�i kaldırımlara araç parkını önlemek için ceza kesen
ve cezayı tahsil etmek için sürücü bilgilerini isteyen Kadıköy Belediyesi’ne “yetkiniz yok”

denilerek engelleme yapılırken, vatanda� yaya kaldırımına parktan belediyeyi suçluyor.

Kad�köy Belediyesi yetkilileri ise tüm engellemelere ra�men yayalar�n haklar�n� korumak ve kald�r�m
i�gallerini önlemek amac�yla yasak yerlere park eden araçlar� kald�rmaya ve ceza kesmeye devam

edeceklerini vurguluyor.

� 9 - 15 MART 2012 � Y›l: 12 � Say›: 627 � 20 Kr.

Asl� AYHAN

8 MART Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nde

Kadıköy’de iki ayrı miting
düzenlenecek. 10 ve 11
Mart’ta düzenlenecek
mitinglerde kadınlar

‘Ya�am, Barı�, Adalet’
taleplerini haykıracak.
� Haberi Sayfa 3’te

Kadıköy Belediyesi, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü

çe�itli etkinliklerle kutladı. 
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk de, her yıl oldu�u gibi bu yıl
da Belediyedeki kadın çalı�anları

sabah mesailerine girerken,
ellerinde çiçeklerle kar�ıladı 

ve günlerini kutladı. 

T�YATRONUN
duayenlerinden,

kabarenin babası Haldun
Taner’in 97. ya� günü,
Ali Erdo�an’ın sahneye

koydu�u ‘�akayla
Söyler Haldun Taner’

kabaresiyle kutlanacak.
� Haberi Sayfa 6’da

� Yazısı 10’da

�yimserlik her
sorunu

çözemeyebilir
ama biliniz ki,

sorunlar�
çözülebilir hale

getirecek olumlu
ortam� yarat�r.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

Türkiş Lira

17 Mart 2012’den 22
Nisan’a kadar

Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�’nda

Türk operas�n�n
yetmi� y�lda

sahneledi�i eserlerin
afi�lerinden olu�an bir

sergi sunulacak.

İyimserlik

8 Mart mitingleri Kadıköy’de! Başkan Öztürk’ten çiçekli karşılama
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�� Haberi 11. Sayfada

Malumunuz son
günlerde bütün
haber mecralar�
bang�r bang�r
TL’nin yeni
simgesinin
müjdesini
veriyor.

Türkiye'nin ilk özel bale grubu olan
Kad�köylü Ça�da� Bale Toplulu�u, 40.

y�l�n� kutluyor. Topluluk, 31 Mart'ta Kozzy'de,
25 Nisan'da da CKM'de sahne alacak.Afişlerle Türk Opera

Repertuvarı

Haldun Taner 97 yaşında!

BALE iLE 
GEÇEN
40 YIL

BALE iLE 
GEÇEN
40 YIL

BALE iLE 
GEÇEN
40 YIL

BALE iLE 
GEÇEN
40 YIL

BALE iLE 
GEÇEN
40 YIL

BALE iLE 
GEÇEN
40 YIL

HURREM SULTAN
Kad�köy’e geliyor!

�stanbul Devlet Opera ve Balesi Mart ayında
sahneleyece�i ‘Hurrem Sultan’ balesiyle Osmanlı’nın

derin ve hazin öyküsünü Oytun Turfanda’nın 10. ölüm
yıldönümü anısına seyirciyle bulu�turuyor.

�� Haberi 7. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada

BU ARACA CEZA YOK MU?MU?MU?MU?MU?MU?MU?
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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 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

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

9 - 15 MART 20122 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● 8 MART ET K�N L�K LE R�
� “Sa nat �id de ti Sor gu lu yor”
Ka d� köy Be le di ye si ve Do �u� Üni ver si te si Sa -
nat ve Ta sa r�m Fa kül te si i� bir li �in de 9 Mart
Cu ma gü nü sa at 13.30'da “Sa nat, �id de ti sor -
gu lu yor” ba� l�k l� bir pa nel ger çek le� ti ri le cek.
Do �u� Üni ver si te si Sa nat ve Ta sa r�m Fa kül te -
si De ka n� Prof. Dr. Na zan Erk men'in yö ne te -
ce �i pa nel Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde
ya p� la cak. Pa nel de �s tan bul Ka d�n Ku ru lu� la r�
Bir li �i Ko or di na tö rü Av. Na zan Mo ro� lu, sü -
me ro log-ya zar Mu az zez �l mi ye Ç��, Do �u�
Üni ver si te si Ö� re tim Üye si hey kel tra� Prof. Dr.
Me riç H� zal, Do �u� Üni ver si te si Ö� re tim Üye -
si res sam Prof. Dr. Mus ta fa Pi lev ne li ve Mar -
ma ra Üni ver si te si Ge le nek sel Türk  El Sa nat la -
r� Bö lü mü Ö� re tim Üye si Prof. Dr. �e ri fe At l� -
han ko nu �a cak. Pa ne lin ar d�n dan da �s tan bul
Üni ver si te si Kon ser va tuv ar�’ndan Öz lem Çak -
man, “Ke le bek Ka d�n lar”' ad l� bir per for mans
ser gi le ye cek. Ay n� gün sa at 15.30'da ise
“Ulus la ra ra s� Ka d�n Sa nat ç� lar Ser gi si” aç� la -
cak.
� Ka dın Deng bej ler Ka dı köy’de!
Van Ka d�n Sa nat ç� lar Yar d�m la� ma ve Da ya -
n�� ma Der ne �i üye si Ser hat Ka d�n Deng bej ler
Gru bu, 8 Mart et kin lik le ri kap sa m�n da �s tan -
bul'da bir di zi kon ser ve re cek. 
Van Ka d�n Sa nat -
ç� lar Der ne �i, Kürt
söz lü ede bi ya t� n�n
bir par ça s� olan
dengbêjlik sa na t� -
n�n ge li� ti ril me si
ve deng bej lik  sa -
na t� için de “ka d�n”
ola rak yer edin -
me ye ça l� �an la ra
yar d�m c� ol mak
için 2010'da ku rul du. Der nek, Van'da 23
Ekim'de ya �a nan 7, 2 ve 9 Ka s�m'da ki 5,6 bü -
yük lü �ün de ki dep rem ler de za rar gör dü. Der -
ne �in ens trü man la r�, mo bil ya la r� ve bil gi sa yar -
la r� kul la n� la maz ha le gel di. Ay r� ca der nek üye -
le ri nin ba z� la r� n�n evi y� k�l d�, ba z� la r� göç et mek
zo run da kal d�. Bu ne den le kon ser le rin tüm ge -
li ri gru ba gi de cek. Kon ser ler den bi ri de 11
Mart Pa zar gü nü sa at 21.00’de Ka d� köy Gi tar -
Ca fe’de. 0216 248 60 55

● T�YATRO
� Ba ba mın O� lu
Al per Kul, bir ba ba ve o� lun ka d�n er kek ili� ki -
le ri ni ken di ku �ak la r�n da na s�l ya �a d�k la r� n� ko -
mik bir dil le an la t�r ken, 20 y�l da Tür ki ye’de ne -
le rin de �i� ti �i ni �ar k� lar ve vi de o gör sel le ri de
kul la na rak iz le yi ci si ne su nu yor. “Ba ba m�n O� -
lu”, 9 Mart Cu ma 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 0216 658 00 15
� Ki bar lık Bu da la sı
Ti yat ro Ke di’nin sah ne ye koy du �u Ki bar l�k
Bu da la s�, 17. yy’da Fran sa’s�n da ca hil, saf
ama çok zen gin bir adam olan Mös yö Jo ur da -
in’in asil za de ola bil mek için dü� tü �ü gü lünç
du rum la r� an la t� yor. Ba� rol le rin de Hal dun Dor -
men, At�l gan Gü mü� ve Eb ru Cün dü be yo� -
lu’nun oy na d� �� Ki bar l�k Bu da la s�, 10 Mart Cu -
mar te si 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Mü� fik Ken ter’i Din li yo rum: Or han Ve li 
Mü� fik Ken ter’in 61. sa nat y� l�, Kent Oyun cu la -
r�’n�n 51. Y� l�n da Mü� fik Ken ter’den can l� pi ya -
no e� li �in de O�uz Aral’�n ori ji nal de ko ru için de
Or han Ve li �i ir din le ti si, 11 Mart Pa zar
16.00’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde. 

� Ben Ber tolt Brecht-Ka ba re
Ça �� m� z�n en bü yük ya zar la r�n dan bi ri olan
Ber tolt Brecht’in �i ir, �ar k� ve öy kü le rin den
Gen co Er kal’�n uyar la d� �� mü zik li ka ba re oyu -
nun da; Kurt We ill, Hans Eiss ler, Pa ul Des sa u
ve Sar per Öz san’�n mü zik le ri e� li �in de dün ya -
n�n dü ze ni, ka d� n�n ko nu mu, sa va� ve ba r�� gi -

bi ko nu lar da e� len ce li ve sor gu la t� c� bir yol cu -
lu �a ç� k� yo ruz. Gen co Er kal ve Tü lay Gü nal’�n
oy na d� �� ka ba re 11 Mart Pa zar 18.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Kır mı zı Ha lı
Y�l lar ca Os kar ödül le ri ge ce si ni he ye can la
bek le yen iki es ki sa nat ç� n�n 45 y�l l�k ev li lik le ri -
ni, ru tin ol ma yan ili� ki le ri ni, a�� r� doz ero in den
ölen o�ul la r� n�n ac� s� n�, k�z g�n l�k la r� n�, pi� man -
l�k la r� n� ve umut la r� n�; ne �e li ve alay l� bir dil le
an la t� yor K�r m� z� Ha l�. Po pü ler kül tü rün za man
za man ele� ti ril di �i oyun, 12 Mart Pa zar te si ve
13 Mart Sa l� 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si
CKM’de iz le ne bi lir. 
� Azın lık
Oku ma yan, ca hil kal ma y� ter cih eden bir top -
lum da sa nat, e�i tim ve sa� l�k du rum da ne ler
ol du �u nu ir de le yen ve sor gu la yan ko me di tar -
z�n da bir oyun. Le vent K�r ca’n�n tek ki �i lik oyu -
nu “Az�n l�k”, 13 Mart Sa l� 20.30’da Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Su nay Akın Söz Gös te ri si
Söz us ta s� Su nay Ak�n, yi ne bir bi rin den ke yif li
hi ka ye ler le ka r� �� n�z da!. �s tan bul’dan, so kak la -
r�n da ge zin di �i ma hal le ler den, ço cuk lu �un -
dan, �i ir den, ede bi yat tan olu �an bu söz gös -
te ri si 14 Mart Çar �am ba 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Üs tü Kal sın
Ce mal Sü re ya’n�n �i ir le rin den ve ba z� düz ya z�
me tin le rin den olu �an, mü zi �in �i ir le re e� lik et -

ti �i bir gös te ri. Sim ge ler
ve ça� r� ��m lar la dü zen -
len mi� sah ne at mos fe -
rin de Ha kan Ger çek ve
Til be Sa lim �ai rin bü yü -
le yi ci �i ir le ri ne ha yat ve -
ri yor. Tek per de lik gös -
te ri, 15 Mart Per �em be
sa at 20.30’da Ka d� köy
CKM’de iz le ne bi lir. 
� Böl ge Has ta ne si

Ti yat ro Adam, Bul gar Ya zar Hris to Boy çev’in
yaz d� �� ve dün ya n�n bir çok ül ke sin de sah ne -
len mi�, kah ka ha lar ve göz ya� la r� n�n bir bi ri ne
ka r�� t� �� bu bol ödül lü oyun la se yir ciy le bu lu -
�u yor. “Böl ge Has ta ne si” adl� oyun, 15 Mart
Per �em be 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 
� Alev li Gün ler
�s tan bul Halk Ti yat ro -
su’nun uzun za man d�r
sah ne le di �i ve bi ze
ça� da� bir “Ya �ar–
ya �a maz” hi kâ ye si su -
nan oyun la r� “Alev li
Gün ler”, 16 Mart Cu -
ma 20.30’da Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 
� Ha ku na Ma ta ta
Me tin Uca’n�n ken di ne
öz gü mi za hi ele� ti ri
üs lu buy la ya �a d� �� m�z
ga rip lik le ri an lat t� �� tek
per de lik ko me di oyu -
nu, ba� ta �s tan bul ol -
mak üze re Tür ki ye’nin
bir çok ilin de ve yurt d� -
��n da iz le yi ci le riy le bu -
lu� ma ya de vam edi -
yor. Dev ek ran gö rün -
tü le ri e� li �in de Tür ki ye hal le ri ile il gi li her ke si
“Hiç bu ta ra f�n dan bak ma m�� t�k” de dir te cek
sür priz ler le iki sa at bo yun ca gül dü ren gös te ri
“Ha ku na Ma ta ta”, 17 Mart Cu mar te si
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

� Ate� li Sa bır (Pos ta cı)
�BB �e hir Ti yat ro la r�’n�n ye ni
oyu nu Ate� li Sa b�r (Pos ta c�),
�i li li ozan Pab lo Ne ru da’n�n,
Ka ra Ada’da (Is la Neg ra) ya -
�a d� �� gün ler den bir ke si ti
an la t� yor. Ne ru da ile pos ta c�
Ma ri o, Ma ri o’nun sev gi li si
(son ra ka r� s�) Be at riz ve Be at -
riz’in an ne si Ro sa ara s�n da
ya �a nan öy kü, se yir ci yi �i ir,
a�k, sür gün, do �a, öz lem, s� -

n�f kav ga s� ve fa �izm gi bi kav ram lar la bu lu� tu -
rur ken, �i li’de Al len de’nin ik ti dar ol ma s�, Ne ru -
da’ya No bel Ede bi yat Ödü lü ve ril me si ve fa -
�ist Pi noc het dar be si gi bi ta rih sel olay la ra da
ta n�k l�k edi yor. Ate� li Sa b�r, 7-11 Mart ta rih le ri
ara s�n da Ka d� köy Hal dun Ta ner Sah ne si’nde.
0216 349 04 63

� Ha ya tın Ça kal lı Yol la rı
11. Di rek le ra ra s� Se yir ci le ri Jü ri Özel Ödü lü sa -
hi bi Ti yat ro Aç�k ça; Ser taç Ay vaz’�n ya z�p yö -
net ti �i ”Ha ya t�n Ça kal l� Yol la r�” ile Ka d� köy Öy -
kü Sah ne’de se yir ci siy le bu lu� ma ya de vam
edi yor. Gü nü müz ça l�� ma ha ya t� n�n in sa n� hi -
çe sa yan, bas k� ve ka t� ku ral lar la zor la yan ac� -
ma s�z re ka bet or ta m� n�n, e� len ce li ve ele� ti rel
bir dil le an la t�l d� �� oyun, ofis du var la r� na ya z�l -
m�� kü çük bir a�k öy kü süy le renk le ni yor.
Oyun, 9 Mart Cu ma ve 17 Mart Cu mar te si
20.30’da Öy kü Sah ne’de iz le ne bi lir. 
0216 330 53 30

● KONSER
� Tay lan Er ler Jazz Qu ar tet
�z le yen le rin za ma n�n na s�l geç ti �i ni unut tu �u,
so nun da ayak ta al k�� la d� ��, sa nat ç� la r� tek rar
tek rar sah ne ye ça ��r d� �� bir kon ser. Vo kal ve
trom pet te Tay lan Er ler, pi ya no da Ay han Ya -
va�, bas gi tar da Cü neyt Sa ka, trom bon da Di -
dem Y�l maz ve da vul da Bil ge Can dan’dan
olu �an kon ser le rin de a��r l�k l� ola rak Di xie land
ve New Or le ans tar z� na yer ve ri yor lar. Tay lan
Er ler Jazz Qu ar tet kon se ri 9 Mart Cu ma
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si CKM’de. 
0216 467 25 68
� Fer yal Öney& Ca vit Mur te za o� lu
Fer yal Öney ve Ca vit Mur te za o� lu, bu haf ta
Li va ne Pub’da �a ir Se za i Sa r� o� lu’nun dü zen -
le di �i Ne hir Mu hab bet ler’in ko nu �u olu yor. 
�i ir, soh bet ve �ar k� n�n har man lan d� �� et kin lik
11 Mart Pa zar günü 18.00’de. 
0216 414 40 96

� Pin ha ni
Fark l� tar z� ve me lo -
dik ya p� s�y la di �er
grup lar dan s�y r� l�p
bu gü nün ve ya r� n�n
en önem li rock top -
lu luk la r�n dan bi ri
olan Pin ha ni, Ka d� -
köy Be le di ye si Koz -
ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi sah ne sin de
söy le ye cek �ar k� la -
r� n�. Kon ser, 14
Mart Çar �am ba
20.00’de ba� l� yor!
� �s tan bul Dev let
Türk Halk Mü zi �i
Ko ro su
�ef U�ur Ka ya yö -
ne ti min de ki Kül tür
Ba kan l� �� �s tan bul
Dev let Türk Halk
Mü zi �i Ko ro su, 15
Mart Per �em be gü -
nü 20.00’de Ka d� -
köy halk E�i tim

Mer ke zi’nde “Uzun Ha va la r� m�z” ba� l�k l� bir
kon ser ve re cek. 
Kon se re her kes da vet li.
0216 391 08 92-93
� Can da� Or kes tra sı 
Kon ser po pü ler ope ra ar ya la r�n dan ro man tiz -
me ku cak açan Na po li ten le re, unu tul maz mü -
zi kal ler ve film mü zik le rin den tut ku do lu La tin
�ar k� lar ve Türk çe eser le re ka dar uza nan bir
yol cu lu �a ç� ka r� yor. Can da� Or kes tra s� kon se -
ri 17 Mart Cu mar te si 19.00’da Ka d� köy Be le -
di ye si CKM’de. 
� Sey du na Tür kü le ri
�ah rud’un “ha yat ve ren �r mak” an la m� na gel -
di �i, ün lü Ala mut ka le si ni çev re le yen “cen ne -
tin için den ge çen �r mak” da de nen neh rin is mi
ol du �u bu yüz den Ala mut Ka le si’nin muh te -
�em hü küm da r� Has san Sab bah’a da Sey du -
na de nil di �i söy len mek te dir. 
Tu nay Boz yi �it “Ka d�n top ra ��n ve su yun ta
ken di si dir o yüz den �ah rud de dim” di yor.
Sey du na Kon se ri, 10 Mart Cu mar te si
16.00’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde. 

● SÖYLE��
� En ver Ay se ver 
Ko ca man bir göz sü rek li pe �i miz dey ken, dev
ku lak lar inat la f� s�l t� la r� m� z� bi le i�i tir ken, gi de -
rek her kes ten ve her �ey den ku� ku ya dü �er -
ken, in san ol mak müm kün mü? Ya �a d� �� m�z
tu haf ça ��n �a kay la ka r� ��k gün le ri ni, bam ba� -
ka bir göz le an la mak, an lat mak için bir bu lu� -
ma. He pi miz bir ro man kah ra ma n� na dö ner -
ken... Sis li ge ce ye bir lik te bak mak için... Ge le -
ce �e da ir bir dis top ya de �il, bu gü nün ala bil di -
�i ne ger çek çi res mi ni çi zi yor En ver Ay se ver...
Yaz g� c� lar, iz len me, din len me, göz len me üs tü -
ne bir ro man. Söy le �i ve im za gü nü 10 Mart
Cu mar te si 15.00’te Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 467 25 68
� Öz lem Kum ru lar
Öz lem Kum ru lar ile “Sul tan’�n Mut fa ��” ba� l�k -
l� söy le �i ve im za gü nü 11 Mart Pa zar gü nü
15.00’te Ka d� köy Be le di ye si Muh tar Öz ka ya
Halk Kü tüp ha ne si’nde. 

● ATÖLYE
� I�ıl Öz gen türk ile Si ne ma Atöl ye si
Ya z� ha ne Atöl ye, Bil ge soy Okul la r� ile bir lik te
Ata �e hir’in mer ke zin de ger çek le� ti re ce �i atöl -
ye ça l�� ma la r� na siz le ri de da vet edi yor. Si ne -
ma ya ve se nar yo ya zar l� �� na il gi du yan lar için,
Cum hu ri yet Ga ze te si kö �e ya za r�, yö net men
(Se ni Se vi yo rum Ro za, �s tan bul An nen dir Ço -
cu �um) ve se na rist (Ba la lay ka, Se ni Se vi yo -
rum Ro za, Bek çi, Su da Ya nar, At… ) I��l Öz -
gen türk’ten si ne ma atöl ye si, Bil ge soy Okul la r�
Ya z� ha ne Atöl ye si’nde. 1 ay, 3 ay ve 6 ay sü -
ren fark l� sü re le ri kap sa yan atöl ye de te mel si -
ne ma bil gi le rin den se nar yo ya z� m�, ka me ra
kul la n� m� ve ya p� s�n dan bir fil min olu �um sü re -
ci ne ka dar film çe ki mi nin tüm a�a ma la r� n� teo -
rik ola rak ö� ren me f�r sa t� ya ka la ya cak s� n�z.
ya zi ha ne atol ye si@gma il.com
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki Oku ma
Atöl ye si, iki haf ta da bir Sa l� gün le ri 11.00’de,
ede bi yat ki tap la r� n�n ön ce den oku nup kü tüp -
ha ne de üze rin de soh bet edi le ce �i bir kül tür
et kin li �i dir. Oku ma Atöl ye si’nde bu haf ta 13
Mart Sa l� gü nü, Atil la �l han’�n “Fe na Hal de Le -
man” ese ri in ce le ne cek. 

● SERG�
� XXVI II. Ay dın Do �an Ulus la ra ra sı Ka ri ka -
tür Ya rı� ma sı Ser gi si
�id det ve ay r�m c� l� ��n kü re sel is tik ra r� teh dit
et ti �i mo dern dün ya da, ho� gö rü nün her za -
man kin den da ha çok önem ka zan d� ��, ka ri ka -
tü rün de ho� gö rü ve sa� du yu ya da ya l� ol du -

�u, fark l� dü �ün ce ve inanç la ra aç�k bir top lu -
mun ya p� ta� la r�n dan bi ri ol du �u dü �ün ce sin -
den ha re ket edi le rek dü zen le nen Ay d�n Do �an
Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma s�, bü tün dün -
ya da Ka ri ka tür Os car la r� ola rak bi li ni yor. 1983
y� l�n dan be ri dü zen le nen ya r�� ma ya bu gü ne
dek 130 ül ke den 6 bin 500’ü a� k�n sa nat ç� n�n
ka t�l ma s� da ödü lün bo yu tu nu ve öne mi ni bel -
ge li yor. Dün ya n�n çe �it li ül ke le rin den yüz ler ce
say g�n ka ri ka tü ris tin ka t�l d� �� ya r�� ma n�n se çi -
ci ler ku ru lu da dün ya n�n en önem li ka ri ka tür
us ta la r�n dan olu �u yor.
Bu y�l bi rin ci li �i Ross Thom son’�n al d� �� ya r�� -
ma da de re ce ye gi ren ve ser gi len me ye la y�k
gö rü len eser le rin bu lun du �u ser gi, 8-25 Mart
ta rih le ri ara s�n da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde siz ka ri ka türse ver ler le bu lu �u yor.
0216 467 25 68
� Ope ra Afi� le ri Ser gi si
Ka d� köy Be le di ye si ile �s tan bul Dev let Ope ra
ve Ba le si’nin dü zen le di �i “Ope ra Afi� le ri Ser -
gi si”, 16 Mart Cu ma 18.00’de Sü rey ya Ope ra -
s�’nda aç� l� yor. Ser gi 21 Ni san’a ka dar gö rü le -
bi lir. 
� �pek Bet ni Ki �i sel Re sim Ser gi si
Sa nat ç� n�n su lu bo ya ve ak ri lik ça l�� ma la r� n�n
yer al d� �� 4. ki �i sel ser gi sin de su lu bo ya ola rak
ya p� la r�n �s tan bul pey zaj la r� n�n ya n� s� ra dü -
�ün ce nin ve iç he sap la� ma n�n yan s� t�l d� �� ha -
yal gü cü nün s� n�r la r� n� a�a rak his se di len le ri
yan s� t� yor. Ser gi 6-19 Mart ta rih le ri ara s�n da
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir.

� Te mel �en “I�ık, Ço� ku, Öz gür lük”
Res sam Te mel �en, bu ser gi sin de su lu bo ya
ça l�� ma la r� n�n ya n�n da; ak ri lik bo ya y�, ka r� ��k
tek nik ler de uy gu la ya rak olu� tur du �u ken di ne
öz gü tarz da ki re sim le ri ni ser gi li yor. Ser gi 1-13
Mart ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde gö rü le bi lir. 0216 658 00 15
� “The Fa mily /Ai le” Fo to� raf Ser gi si
Fo to� raf ç� Ste fan Bladh ye di y�l d�r bir Türk gö -
çe be ai le si ni iz li yor. Ar ka da� la r� ola rak da vet
edil di ve za man za man on lar la ya k�n me sa fe -
de ya �� yor. On la r� cep te le fon la r� va s� ta s�y la ül -
ke nin de �i �ik yer le rin de, terk edil mi� ev ler de
ve oto ban köp rü le ri al t�n da �s�t ma s�z, elek trik -
siz, te miz su ya da dü zen li ka na li zas yon sis te -
mi ol ma yan s� k� ��k �art lar da ya �ar ken bu lu yor.
Her gün, tüm bü yük ai le yi ayak ta tut mak için
bir mü ca de le. Ser gi, 30 Mart 2012 ta ri hi ne ka -
dar �s tan bul Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi’nde gö -
rü le bi lir. 0216 346 50 16
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TOP LUM DA bi ra ra da ol du �u muz an la -
r� m�z var, ev de yan  ya na y�z, i� te yan ya na -
y�z, top lu ta �� ma araç la r�n da yan ya na y�z,
yol da yü rür ken yi ne bi ri le riy le yan ya na y�z…

Ai le bi rey le riy le, ar ka da� la r� m�z la ve ya il -
gi ala n� m� za gi ren her han gi bir ko nuy la, her
an ko lay ile ti �im ku ra bi le cek hal de yiz. Cep
te le fo nu ile ula �a ma d� �� m�z
ki �i ne re dey se yok, her ke -
sin ile ti �i mi s� n�r s�z la� t� ran
bir te le fo nu var hat ta, ya n�n -
da da bil gi sa ya r�.

�le ti �i min kap sa m� na
ge lin ce, ya �a d� �� m�z se çim -
li bir ile ti �im. Cep te le fo nu
ça l�n ca ba k� yo ruz, kim ar� -
yor ona gö re ile ti �i me ge çi -

yo ruz. Bi ri si için özel gün ler de kut la ma ya -
pa ca ��z, top lu k� sa me saj la r� ar d� ar ka s� na
yol lu yo ruz. Bil gi sa yar da be lir le di �i miz alan -
la r� se çi yor, on la r� kul la na rak ile ti �im çar k� n�n
içi ne da hil olu yo ruz. Öy le bir hal al d� ki bu
du rum, an l�k de �i �im ler ya da prog ram lar -
da ki acil dü zen le me ler de ge cik me ba� l�k la r�,
bu ile ti �im çar k�n da ka bul edil mi yor. “Cep -
ten ara y�p bil di re bi lir sin”, “Black berry’nde
gö re bi lir sin”, “�n ter net ten ta kip ede bi lir sin”
ce va b� n� al� yo ruz. Ko nu nun hiç özü rü
yok. Se çim le ri ni im kan lar la bir le� ti -
rip, ile ti �i mi ve bil gi ak ta r� m� n� ta -
mam la mak zo run da s�n bu
ça� da. Bir fü tü rist ye ni yüz y�l -
da ki tek no lo ji için �öy le di yor:
“Bu yüz y�l da tek no lo ji ile in -
san lar da ha çok ça l�� ma ya ve
kö le ol ma ya mah kum ha le ge le -
cek ler.” 

Tab lo nun bu ha li nin ya n�n da ma dal -
yon da bir de ar ka yüz var: Bi re yin ken di seç -
ti �i bil gi ye h�z l� ula �a bil me im ka n�…

Mev cut et kiy le 2000’li y�l -
lar da, top lum bi rey sel le� me -
ye da ha da yak la �� yor. Bu -
nun birçok gös ter ge sin den
bi rin de de med ya var. Ta kip
et ti �i miz ya z� l� ve gör sel ba -
s�n il gi alan la r� na gö re çe �it -
le ni yor. Te le viz yon ka nal la r�
bel li ko nu la ra gö re ay r� l� yor,
ya z� l� ba s�n da genç, or ta ya�,

i� ya �a m�, eko no mi ve ma ga zin ba� l�k la r� n�n
bir ya da bir ka ç�n da ad� öne ç� kan ya y�n or -
gan la r� olu �u yor. Bir der gi s�rf ma ga zin ya y� -
n� ya par ken, bir di �e ri sa de ce po li ki ka i� li -
yor. �n ter net dün ya s� ise bi rey sel se çim le rin
en çok göz lem len di �i alan.

Ye ni bu bi rey sel se çim li yak la ��m lar, bir -
kaç alt ko nu ba� l� �� n�n da olu� ma s� na ne den
ol mu� du rum da. �n ter net or ta m�n da bu ça -
l�� ma lar dan bi ri de “�n ter net Te le viz yon cu lu -

�u”. Bu ak�m in ter ne tin glo bal bir ya p� -
da ol ma s�n dan fay da la n�r ken, bi -

rey sel le� me yi de kul lan mak ta.
Dün ya n�n bir çok �e hir de

çe �it le nen in ter net te le viz -
yon la r�, fark l� ba� l�k lar da fa -
ali yet gös te ri yor lar. Bun lar

böl ge sel ko nu lar, çev re, eko -
nomi, ya �am, mo da, spor, al -

ter na tif t�p, bel ge sel, ha ber, do �al
ha yat ya da e�i tim ba� l�k la r�n da kar �� m� -

za ç� ka bi li yor.
Bu gün bu in ter net te le viz yon la r�n -

dan bi ri olan BO NO BO TV üze ri ne
bir ara� t�r ma yap t�m. Bu ra s� kâr
ama c� güt me yen bir ku ru lu �un
i� let ti �i ya y�n or ga n�. Bir ajans
gi bi yar d�m ve i� bir li �i ça l�� ma la -
r� ya p� yor lar. Te le viz yo nun öte -
sin de, ku rum lar ya da bi rey ler
ara s� sos yal ba� lar ku ru yor lar.
Bu nu ya par ken fi kir ve pay la ��m
ba� lan t� la r� olu� tu ru yor lar. Sür dü -

rü le bi lir bir ge le cek için pro je le ri ek ra n� -
na ta �� yor BO NO BO TV. Yap t�k la r�
i� ler de ra di kal ve ya ra t� c� bir ba k��
aç� s� he def al�n m��. BO NO BO
TV’nin 3 asil üye si nin, sos yal
ko nu lar da ki tec rü be si top -
lam da 130 y� l� bu lu yor. 2006
y� l�n dan be ri fa ali yet te olan ka -
nal, ba ��m s�z film ya p�m c� la r�,
mü zis yen ler ve sa nat ç� lar
için de bir plat form. Bu ha -
liy le ka nal si zi sos yal bir
çok alan da, spesifik ad�m -
lar at ma n� za ara c� olu yor.

BO NO BO TV’nin slo ga n�, “Po -
zi tif dü �ün ce evi”, çok sa de gi bi gö -
rün se de iki önem li s� cak kav ra m� bi ra -
ra ya ge tir mi�. Mot to la r�; “Fi kir le ri ni zi dün ya -
ya yay mak ve si zi ye te nek ler dün ya s� ile ile -
ti �i me ge çir mek”, ol duk ça id di al� ol sa da
gör sel med ya n�n gü cü ile oran t� l� ba k�l d� ��n -

da hiç de ge ri pla na at�l ma ya cak bir yak la -
��m.

Ka na l�n içe ri sin de bir çok
ka te go ri var; ye �il ek ran, mü -
zik, ba ��m s�z film ler, sa nat,
po zi tif ad�m lar, do �al ya �am
ve ka t� l�m c� l�k gi bi ba� l�k la r�n

al t�n da gör sel ka y�t la r� iz le ye -
bi lir si niz.

BO NO BO TV pro je si ilk
ad� m� n� at t� ��n dan bu ya na 6

se ne geç mi�, in ce len me ye

de �er ol ma s� 6 y�l ön ce bu
içe rik le yo la ç�k m�� ol ma la -

r�n dan kay nak la n� yor. Ba k��
aç� la r�, i� le yi� le il gi li me tod la r� ve
ça ��n se çi ci iz le yi ci pro fi li için gü -
zel bir ha re ket. La kin, 2010’dan
son ra de �i �en web por tal la r� ve
eri �im ler le il gi li in ter net kul la n� c� s� -
n�n si te içi ad�m lar da iz le di �i yol

BO NO BO TV ile uyum lu de -
�il. Kul la n� c� ne re dey se

her �e yi Fa ce bo ok for -
ma t�n da gör mek is ter

ha le gel mi� ken ve çok sa -
b�r gös ter me den he men iki üç t�k -

la ma ile so nu ca git mek is ter ken, bu di ji tal
plat form han tal kal m�� gö zü kü yor. 

Bir di �er ya n�, �n ter net Te le viz yo nu’nda
bir ana ek ran ve sü rek li ya y�n iz le yi ci için
önem li, bun dan uzak ka l�r sa n�z klip si te si
ha li ni al� yor su nuz.  

Bu ha liy le BO NO BO TV, bi raz ça ��n ge -
ri sin de kal m�� ama fik ri ile çok gü zel bir yan
ya ka la m�� bir ya y�n or ga n�. Bi ze ise bu ra da -
ki iyi ve ak sak yan la r� gö re rek, ken di mi zi ye -
ni le mek ka l� yor.

Bir dos tum haf ta so nu �öy le bir söz söy -
le di, çok a��r bir tec rü be ge çir dik ten son ra
üzün tü sü nü bir ar ka da ��y la pay la� m��. Ar ka -
da �� ona “Sen ar t�k a�� lan d�n, bun dan son ra
o has ta l�k tan yat maz s�n!” de mi�. Bize de bu
tip pro je ler le a�� lan mak dü �ü yor.

www.bo no bo.tv

İnternet yayıncılığında 
bireysel adım: BONOBO TV

Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
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Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ka dın Deng bej ler
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● Semra ÇELEB�

Ka d�n lar, 8 Mart Dün ya Emek çi Ka -
d�n lar Gü nü’nün 102. y� l�n da Ka -
d� köy’de bu lu �a cak. Dev rim ci 8

Mart Plat for mu üye le ri, Ka d� köy �s ke le si
önün de bi ra ra ya ge le rek, 10 Mart Cu mar -
te si gü nü ya p� la cak mi tin ge ka t� l�m ça� r� -
s� yap t�. “�� çi ve emek çi ka d�n lar, e�it, öz -
gür ve sö mü rü süz bir dün ya için, ör güt le -
ne lim, mü ca de le ede lim” pan kar t� açan
plat form üye le ri, “Ya �a s�n dev rim ci 8
Mart”, “8 Mart k� z�l d�r, k� z�l ka la cak” slo -
gan la r� at t�. Plat form ad� na aç�k la ma ya -
pan Elif Yal ç�n ka ya, i� çi ve emek çi ka -
d�n la ra yö ne lik çif te bas k� ve sö mü rü nün
ar ta rak de vam et ti �i ni be lir te rek, eko no -
mik kriz ler de ilk ön ce ka d�n i� çi le rin i� ten
at�l d� �� na vur gu yap t�. “Ka d� na yö -
ne lik cin sel psi ko lo jik, fi zi ki her
tür lü �id det ola �an la� t� r�l ma -
ya ça l� �� l� yor. Ka d�n ci na -
yet le ri se ri kat li am la ra dö -
nü �ü yor, ta ciz, te ca vüz
me� ru la� t� r�l ma ya ça l� �� -
l� yor” di ye rek, N.Ç da -
va s� n� ha t�r la tan Yal ç�n -
ka ya, KESK’li ka d�n la -
r�n tu tuk lan ma s� n� k� na -
d�. Van dep re min den
son ra ka d�n la r�n ya �a d� ��
ma� du ri ye te de dik kat çe -
ken Yal ç�n ka ya, “8 Mart’�
ya ra tan New York’lu do ku -
ma i� çi si ka d�n lar gi bi Pa ris
Ko mü nün’de ki ka d�n lar, Ekim
Dev ri mi’nde ki ka d�n lar bi ze yü rün me si
ge re ken yo lu gös te ri yor” di ye rek, ka d�n -
la ra mü ca de le ça� r� s�n da bu lun du. 10
Mart gü nü dü zen le ne cek mi ting er kek le -
rin de ka t� l� m� na aç�k ya p� la cak. 

� ‘8 MART D� RE N�� VE
MÜ CA DE LE GÜ NÜ DÜR’

ESP/SKM, ÖDP, EMEP, SDP, BDP,
Sos ya list Fe mi nist Ko lek tif, Gök ku �a ��,
KESK, D�SK, TMMOB'un da ara la r�n da
ol du �u çok sa y� da si ya si par ti, ka d�n ör -
gü tü, emek ve mes lek ör gü tün den ka d�n -
la r�n olu� tur du �u �s tan bul 8 Mart Plat for -
mu, 8 Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü
ne de niy le 11 Mart Pa zar gü nü Ka d� köy'de
dü zen le ye ce �i mi tin ge ça� r� yap t�.

Tak sim Tram vay Du ra ��'nda bi ra ra ya
ge len ka d�n lar, “Eme �i miz, be de ni miz,
kim li �i miz için, er kek ege men sis te me
kar �� ya �a s�n ör güt lü mü ca de le miz” ya z� l�
pan kart aç t�.

Plat form ad� na aç�k la ma ya pan Mi ne
Par las, 8 Mart'�n 1800'lü y�l lar da i� çi ka -

d�n la r�n ça l�� ma sa at le ri nin azal t�l ma s� ve
da ha iyi ça l�� ma ko �ul la r� için ölü mü ne
ver dik le ri mü ca de le nin ta ri hi ol du �u nu
söy le di. 8 Mart'�n 102 y�l d�r ka d�n la r�n
emek le ri ne, be den le ri ne ve kim lik le ri ne el
ko nul ma s� na kar �� di re ni� ve mü ca de le
gü nü ola rak kut lan d� �� n� be lir ten Par las,
“Bu 8 Mart'a ka d�n la r�n de �il ai le nin te -
mel al�n d� �� ya sa lar ve uy gu la ma lar la gi -
ri yo ruz” de di.

Par las, ka d�n ci na yet le ri ne de dik kat
çek ti, “Da yak, te ca vüz, ci na yet, er kek �id -
de ti te sa düf de �il dir, er kek ege men sis te -
min sür dü rül me si için sis tem li ola rak uy -
gu lan mak ta d�r. �� te bu yüz den ka d�n ci na -
yet le ri po li tik tir” de di. 

Mi ne Par las, “8 Mart'ta ka pi ta liz me,
cin si yet çi li �e, he te ro sek siz me, ay r�m -

c� l� �a, sa va �a, er kek ege men ik ti -
da ra, ka d�n ci na yet le ri ne kar ��;

ka d� n�n öz gür lü �ü ve kur tu lu -
�u için, e�it lik ve ba r�� için
tüm dün ya ka d�n la r�y la bir -
lik te se si mi zi yük sel ti yo -
ruz” di ye ko nu� tu.

Par las, 8 Mart Dün ya
Emek çi Ka d�n lar Gü nü
do la y� s�y la 11 Mart'ta Ka -
d� köy'de dü zen le ye cek le ri
mi tin ge tüm ka d�n la r� da vet

et ti. Sa de ce ka d�n la r�n ka t� -
l� m� na aç�k olan mi ting, 11

Mart Pa zar gü nü sa at 12.00’de
Hay dar pa �a Nu mu ne Has ta ne si

önün den Ka d� köy �s ke le Mey da -
n�’na yü rü yü� le ba� la ya cak.
� KA DI KÖY’DE �EN L�K DE VAR

Sen di kal Güç Bir li �i Plat for mu Ka d�n
Ko or di nas yo nu ise gü ven ce li ve sen di ka l�
bir i� ve �id det siz bir ya �am ça� r� s� ile ey -
lem prog ra m� n� aç�k la d�. Sen di kal Güç
Bir li �i Plat for mu Ka d�n Ko or di nas yo -
nu'nun 8 Mart haf ta s� et kin lik tak vi mi
için de bir �en lik de var.

10 Mart Cu mar te si gü nü Ka d� köy Ak -
ta� Dü �ün Sa lo nu’nda dü zen le ne cek
SGBP Ka d�n Ko or di nas yo nu 8 Mart �en -
li �i, sa at 18.00’de Bil ge Seç kin Çe tin ka -
ya'n�n su nu muy la ba� la ya cak. 8 Mar t�n
an la m� ve ta rih çe si nin an la t�l d� �� slayt
gös te ri sin den son ra Ön der Ba bat Ço cuk
Ko ro su ve Kar de� Tür kü ler'den Fer yal
Öney kon ser ve re cek. “Söz di re ni� te ki ka -
d�n i� çi ler de” ba� l� ��y la ya p� la cak ser best
kür sü et kin li �i nin ar d�n dan De sa di re ni -
�in de ki ka d�n la r�n an la t�l d� �� “Ka fes te ki
Ku� Gi biy dik” bel ge se li nin gös te ri mi ya -
p� la cak.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk ve

Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk

ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

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

Marmara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,

Hasanpa�a Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

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

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

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z

Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

FİR MA LAR:
� Ba uha us- ‹çe ren köy
� Car re fo ur ‹çe ren köy
� Car re fo ur Ac› ba dem
� Car re fo ur Ex pres’ler
� Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
� Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
� Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
� ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
� Nida Su:                   0216 565 82 46
� Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
� Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
� Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
� Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
� Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
� Ada G› da:                  0216 385 99 40
� Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
� Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
� Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
� Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
� Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
� Petites Flowers:        0216 414 44 62
� De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
� Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
� Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
� Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
� Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
� Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
� So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
� Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
� Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
� ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
� Se tur Di van: 0216 523 63 00
� SSK Bü fe: 0216 566 58 76
� Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
� Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
� Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
� AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
� Stu di o Spot: 0216 347 14 82
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
� Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
� Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
� Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
� Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
� Hay dar pa �a Lisesi

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

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

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
� Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
� Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
� Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
� Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
� Taç Spor: 0216 576 90 50
� Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
� Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
� Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
� Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
� Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
� T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
� Sude Su: 0216 363 48 37
� Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
� Can Rek lam: 0216 348 88 40
� Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
� Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
� Aden Otel:                 0216 345 10 00
� Byotel:                      0216 571 61 61
� Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
� Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
� Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
� Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
� Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
� Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Zi hin sel en gel li ço cuk la r�n uy gu la -
ma l� e�i tim gör dü �ü ve ve li le rin
uzun sü re dir, bi na n�n y� k� l�p ye ni -

den ya p�l ma s� n� is te di �i Me di ha Tur han
Tan sel E�i tim Uy gu la ma Oku lu ve ��
E�i tim Mer ke zi’nde mut lu so na ula ��l d�.
Da ha ön ce Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk’ün zi ya ret ede rek, okul so -
run la r� hak k�n da bil gi al d� �� ve spon sor
ara y� ��n da ki oku la spon sor bu lun du. 

Her haf ta bir oku lu zi ya ret ede rek,
okul la r�n so run la r� n� din le yip ih ti yaç la r� -
n� ye rin de in ce le yen Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, bu haf ta Me di ha
Tur han Tan sel  E�i tim Uy gu la ma Oku lu
ve �� E�i tim Mer ke zi’ndey di. Ka d� köy
Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, �l çe Mil li
E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, �l çe Mil li
E�i tim �u be Mü dü rü Ha san De mir, Be le -
di ye Mec lis Üye si Or han �ah baz, be le di -
ye bi rim mü dür le ri nin de ka t�l d� �� kah -
val t� l� top lan t� da oku lun bi na s� n�n ye ni -
len me si ko nu su tek rar gün de me gel di.
Okul Mü dü rü Za fer Gü venç’in ev sa hip -
li �i yap t� �� top lan t� ya, Al man ya’da ya �a -
yan ha y�r se ver i�a da m� Er do �an Yük sel
ve o� lu Hak k� Yük sel de ka t�l d�. Ha y�r se -
ver Er do �an Yük sel; oku lun ye ni len me si
pro je si ni ger çek le� tir mek ten mut lu ola ca -

�� n� be lirt ti. 
Ha y�r se ver Er do �an Yük sel’i kut la -

yan ve te �ek kür eden Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk de �un la r� söy le -
di: “Bir okul ye ni le nir ken duy du �u muz
he ye ca n�n 4 kat da ha faz la s� n� du yu yo -
rum. Çün kü uzun sü re dir bu oku lu mu zun
so run la r� n� çöz me ye ça l� �� yor duk. Okul
ye ni len dik ten son ra bu ra da e�i tim gö ren
en gel li ço cuk la r� m�z, da ha ça� da� or tam -
da e�i tim ala bi le cek ler. En bü yük ha y�r
ve yar d�m en gel li ço cuk la r� m�z la bir lik te
on la r�n ai le le ri ne de ya p�l m�� ola cak. Biz
de be le di ye ola rak her tür lü des te �i ve re -
ce �iz. Bu pro je ye des tek ve ren her ke si
kut lu yo rum.”

Ba� kan Öz türk, top lan t� so nun da ken -
di el ürün le ri ni he di ye eden ço cuk lar la fo -
to� raf çek tir di.

Ka d� köy Be le di ye si’nin in �a at
hafriyat�n�n kal d� r�l ma s�, çev re dü zen len -
me si ile plan ve pro je le re des tek ve re ce �i
Me di ha Tan sel Uy gu la ma Oku lu, y� k� l�p
ye ni den ya p� la rak 400 met re ka re iken
1500 met re ka re kul la n�m ala n� ola rak ge -
ni� le ti le cek. Oku lun ye ni pro je si, en gel li
ço cuk la ra uy gun bir �e kil de di zayn edi le -
rek, da ha ra hat e�i tim al ma la r� na uy gun
ola rak ya p� la cak. 

Mediha Turhan Tansel
Engelli Okulu yenileniyor
Mediha Turhan Tansel

Engelli Okulu yenileniyor
Mediha Turhan Tansel

Engelli Okulu yenileniyor
Mediha Turhan Tansel

Engelli Okulu yenileniyor
Mediha Turhan Tansel

Engelli Okulu yenileniyor
Mediha Turhan Tansel

Engelli Okulu yenileniyor

Her hafta bir okulu ziyaret ederek,
okulların sorunlarını dinleyip

ihtiyaçlarını yerinde inceleyen
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk, bu hafta Mediha Turhan

Tansel  E�itim Uygulama Okulu ve
�� E�itim Merkezi’ndeydi.

8 Mart mitingleri
KADIKÖY’DE!
8 Mart mitingleri
KADIKÖY’DE!
8 Mart mitingleri
KADIKÖY’DE!
8 Mart mitingleri
KADIKÖY’DE!
8 Mart mitingleri
KADIKÖY’DE!
8 Mart mitingleri
KADIKÖY’DE!

8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar

Günü’nde
Kadıköy’de iki

ayrı miting
düzenlenecek.

10 ve 11 Mart’ta
düzenlenecek

mitinglerde kadınlar
‘Ya�am, Barı�,

Adalet’ taleplerini
haykıracak. 

Foto�raflar: Etkin Haber Ajansı
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CADDEBOSTAN
Gönüllüleri’nin
Kad�köy Kent
Konseyi Kad�n

Meclisi i�birli�i ile
düzenledi�i

“Elimizi uzatt�k,
tutun lütfen” adl�
etkinlik, 16 �ubat
Per�embe günü
Caddebostan
Kültür Merkezi
B Salonu’nda

yap�ld�. 
Avrasya �izofreni
Derne�i Ba�kan� Sevim Alter’in aç�l�� konu�mas�yla ba�layan etkinlikte, nöroloji uzman�

Dr. Bülent Madi sizofren hastal���yla ilgili bilimsel aç�klamalar  yaparak izleyenleri
bilgilendirdi. Ard�ndan dernek üyeleri “Biz Deli Deriz” adl� oyunu ba�ar�yla sergilediler.

Finalde solo ve koro �ark�larla programlar�n� bitirdiler. Etkinlikteki duygusal hava,
seyirci ve sanatç�lar� birbiriyle kayna�t�rd�.

ACIBADEM
Gönüllüleri

Korosu’nun 10. Yıl
Türk Sanat

Müzi�i Konseri,
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde
geçti�imiz aylarda

�ef O�uzhan Toprak
yönetiminde verildi. 
Konserde Acıbadem Gönüllü Evi Ba�kanı F. Ay�en �zgi

tarafından plaketlerin da�ıtımı yapıldı. Kadıköy Belediye
Ba�kanı Av. Selami Öztürk adına Ayça Akkaya’ya 10. Yıl

Türk Sanat Müzi�i
Konseri Onurlandırma
Plaketi verildi. Müzik
Gönüllüleri Ba�kanı
�ükran Eröz, Yönetim
Kurulu Üyeleri,
Belediye Meclis
Üyeleri Ay�en Güler,
Gülçin Ergun, Nurhan
Kutman, M.Haluk

Okumu�, Nesibe Müsevito�lu ve Gönüllü Danı�ma
Merkezi Müdürü Engin Baran’a da plaketleri verildi.
Konserin ardından bir de kokteyl verildi. 

HABER4 9 - 15 MART 2012

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 9 - 18 MART 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

DO�AL YA�AM VE NEFES
Spiritüalist-E�itmen Fulya

AYKAÇ
Tarih: 09.03.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri 

DO�A, ÇEVRE VE
EROZYON

Biyolog Arzu BOZGÜL
(TEMA Vakf� 1. Bölge Gönüllü

Temsilcisi )
Tarih: 09.03.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Suadiye Gönüllü Evi

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri           

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
KUTLAMASI

Yazar Mukaddes ÇEL�K,
Yazar �kbal KAYNAR,
Yazar Nimet ÇELEB�

Tarih: 09.03.2012 Cuma
Saat: 15.00

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

Gönüllüleri   
AYNA �LE DE����M

Ya�am Koçu Ufuk TU�UTLU
- Ya�am Koçu Ay�e

OKUTAN
Tarih: 11.03.2012 Pazar

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mahallesi

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mahallesi Gönüllüleri   
‘MERAK�’ T�YATRO OYUNU
Tarih: 12.03.2012 Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri     
“NÂZIM H�KMET”
T�YATRO OYUNU

Derleyen-Oyunla�t�ran-
Yöneten: Tar�k

�ERBETÇ�O�LU
Tarih: 12.03.2012 Pazartesi

Saat: 20.30
Yer: Kozyata�� Kültür Merkezi

Gönül ÜLKÜ - Gazanfer
ÖZCAN Sahnesi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllüleri           

DÜNYA KADINLAR
GÜNÜNÜ YA�LILARIMIZLA

KUTLAMAK
EMEKL� Ö�RETMEN

Akile VARDAR
EMEKL� Ö�RETMEN

Nuran F�L�Z
EMEKL� Ö�RETMEN

Yücel B�LGÖR
EMEKL� Ö�RETMEN

Berrin ÖZ
Tarih: 13.03.2012 Sal�

Saat:13.00
Yer: Moda Spor Kulübü
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri   
YANGIN E��T�M�

Kad�köy Belediyesi Arama
Kurtarma Lideri, Jeoloji

Mühendisi Hakan ÖZDEM�R
Tarih: 13.03.2012 Sal�

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri   

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
KUTLAMASI

Dr.Hilal ÜNALMI� DUDA,
Yazar Füsun ALTINOK, Yazar

Yücel ERDENER
Tarih: 13.03.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri 
HO� NEVA TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Ayd�n ORAN
Tarih: 13.03.2012 Sal�

Saat 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri  
ALZHE�MER

HASTALI�ININ HUKUKSAL
BOYUTU ve YEN� YASAL

DÜZENLEMELER
(Alzheimer Derne�i ��birli�i �le

Alzheimer Çay Saati Sal�
Toplant�lar� )

Prof. Dr. Mehmet �evki
SÖZEN

Tarih: 13.03.2012 Sal�
Saat:14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri   

�Y� D�LEKLER�N�Z� OTOPS�
MASASINA YATIRIYORUZ

Ya�am Koçu Mine
ÖZERDEM

Tarih: 14.03.2012 Çar�amba
Saat:14.00

Yer: Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllüleri 

14 MART TIP BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 14.03.2012 Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri 
B�L�NÇL� TÜKET�YOR

MUYUZ?
Tükoder Ba�kan�

Av. �ükran ERO�LU
Tarih: 14.03.2012 Çar�amba

Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri   

RAS�MPA�A GÖNÜLLÜ EV�
AÇILI� YILDÖNÜMÜ

KUTLAMASI
Tarih: 14.03.2012 Çar�amba

Saat: 14.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri 

“BE� SES BE� SAZ”
KADIKÖY BELED�YES�

ODA KOROSU KONSER�
�ef Özcan SÖNMEZ

Yap�m-Yönetim Nesibe
MÜSEV�TO�LU

Tarih: 14.03.2012 Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri 
RADYOTERAP�

Hacettepe Üniversitesi
Radyoterapi Uzman�

Aysel AKBIYIK
Tarih: 14.03.2012 Çar�amba

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahray�cedit
Gönüllüleri 

H�PERTANS�YON VE
BÖBREK HASTALIKLARI
Prof. Dr. Gülçin KANTARCI,

Prof. Dr. Ayça V�TR�NEL,
Yard. Doç. Dr. Zehra EREN,

Prof. Dr. Muzaffer
DE�ERTEK�N, Prof. Dr.
Canan AYKUT B�NGÖL.
THM Ses Sanatç�s� Kamil

SÖNMEZ, Yazar Faz�l Bülent
KOCAMEM�, Yeditepe T�p

Fakültesi Ö�rencileri
Tarih: 15.03.2012 Per�embe

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Caddebostan
Gönüllüleri, Kad�köy Kent

Konseyi Kad�n Meclisi
��birli�i �le      

KÜRESEL ISINMA VE
�KL�M DE����KL���

Biyolog Arzu BOZGÜL
(TEMA �st. 1.Bölge
Gönüllü Temsilcisi)

Tarih: 15.03.2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllüleri 

RES�ML� KADIKÖY TAR�H�
(Osmanl�-Cumhuriyet

Dönemi)
Prof. Dr. Semavi EY�CE

Tarih: 15.03.2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Brifing Salonu

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri 

ÇANAKKALE ZAFER�
KUTLAMASI

Tarih: 16.03.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park� Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Park�
Gönüllüleri 

�EH�T ANNELER� GENEL
MERKEZ� Z�YARET�

Tarih: 16.03.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: �ehit Anneleri Genel
Merkezi

Düzenleyen: Sahray�cedit
Gönüllüleri    

DEPREM VE ÇEVRE
Emekli Mühendis, Albay

Necdet GENÇ
Tarih: 16.03.2012 Cuma

Saat:14.00
Yer: Suadiye Gönüllü Evi

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri   

B�NALARDA ENERJ�
VER�ML�L��� NASIL

SA�LANIR?
Elektrik Mühendisi Erhan

MERDANO�ULLARI
Tarih: 16.03.2012 Cuma

Saat:14.00
Yer: E enköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri   

F�Z�KTEN MÜZ��E 2/
EVRENSEL SENFON�

Kanun Sanatç�s� Koro �efi,
Fizik Mühendisi Itri �MANLI
Tarih: 16.03.2012 Cuma

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri 
DO�A VE ÇEVRE

DUYARLILI�INI ARTIRICI
B�L�NÇLEND�RME

ÇALI�MASI
(Apartman Yöneticilerine
Yönelik) Doç. Dr. Ayhan
ERM��, Emekli Gümrük
Mü�aviri Turkay ÖZER,

Emekli Ö�retmen Hicran UZ
Tarih: 17.03.2012 Cumartesi

Saat: 12.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri 

EDEB�YAT SÖYLE��LER� 2
(Modern Romanın Do�u�u:

Madam Bovary)
Tarih: 17.03.2012 Cumartesi

Saat: 20.00
Yer: Ko�uyolu Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllüleri

Yarat�c� Yazarl�k Atölyesi          
ÇANAKKALE ZAFER�

KUTLAMASI
Tarih: 18.03.2012 Pazar

Saat: 14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri       

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

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

SAHRAYICED�TL�LER�
ARAMIZA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.

Bilgi için Sahrayıcedit  Gönüllü Evi’ne
çay içmeye davet ediyoruz.

�LET���M: 0216 - 411 85 42
0216 - 368 79 57

E-MA�L: Gonullu.Merkezi@kadikoy.bel.tr
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

Eren köy Gö nül lü le ri’nin te min et ti �i iki adet
akü lü ve üç adet ma nu el san dal ye en gel li le re
tes lim edil di. 

San dal ye ler, Eren köy Gö nü lül le ri En gel li ler
Ko mi te si’nin ça l�� ma la r� so nu cun da al�n d�. 2011
fa ali yet dö ne min de ku ru lan Eren köy Gö nül lü le ri
En gel li ler Ko mi te si, Gül han A��r ba� ba� kan l� -
��n da 6 üye den olu �u yor. Ko mi te, ilk ola rak En -
gel li ler Mer ke zi Yö ne ti ci si Ca nan Öner’den kap -
sam l� bil gi al d�, en gel li le rin ma nu el san dal ye ih ti -
yaç la r� tes pit edil di.  Ka d� köy Be le di ye si Kül tür
ve Sos yal �� ler Mü dü rü Tü lin Er gü ner de Gö nül -
lü Evi’nde a��r la na rak bil gi al�n d�. So nun da Yö -
ne tim Ku ru lu top lan t� s�n da en gel li le re iki adet
akü lü ve üç adet ma nu el san dal ye ba ��� lan ma s�
ka ra r� al�n d�. Ko ro �e fi It rî �man l� ve gö nül lü le rin
ba ��� la r� ile al� nan san dal ye ler, Eren köy Gö nül lü
Ba� ka n� Nes rin Kay nak’�n kap sam l� ara� t�r ma la r�
so nu cu en uy gun �art lar da te min edil di. Akü lü
san dal ye le rin ha ki ki ih ti yaç sa hip le ri Ka d� köy
Be le di ye si Mec lis Üye si ve Gö nül lü Mer ke zi Yö -
ne tim Ku ru lu Üye si Ay �en Gü rer ta ra f�n dan ara� -
t� r� la rak tes pit edil di. 24 �u bat Cu ma gü nü de Gö -
nül lü Evi’nde dü zen le nen ge ni� kap sam l� et kin -
lik le, te ker lek li san dal ye ler sa hip le ri ne tes lim
edil di. Tö re ne; En gel li Mer ke zi Yö ne ti ci si Ca nan
Öner ile re fa ka tin de en gel li Ak�n De mir, en gel li
Bir gül Parlak  ile k� z�, Ka d� köy Be le di ye si En gel -
li ler Ko mis yo nu’ndan Ka d� köy Be le di ye si Mec -

lis Üye si ve Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu
Üye le ri Ay �en Gü rer, Nur han Kut man ile Gö nül -
lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ha luk Oku -
mu�, ma hal le nin geç mi� dö nem ba� kan la r�, ba -
��� ç� lar ve semt sa kin le ri ka t�l d�. Ka t� l�m c� la r�n
an lam l� ve duy gu yük lü yo rum la r�y la s� cak or tam

için de san dal ye ler en gel li va tan da� la r� m� za tes -
lim edil di. 

Ha z�r la nan aç�k bü fe ve çay ik ra m� e� li �in de -
ki s� cak soh bet ler ya p�l d�. 

Akü lü araç la r� alan en gel li ler, Ka d� köy Be le -
di ye si’nin en gel li le re ver di �i hiz met ler den olan

“Alo En gel li” araç la r�y la yol cu edil di. 
Eren köy Gö nül lü le ri de, “Hu zur lu bir et kin li -

�i ta mam la m�� ol ma n�n gu ru ru nu ya �� yo ruz. Ge -
le cek y�l lar da da en gel li le ri miz le el ele ben ze ri
an lam l� pro je ler le des tek ver me ye de vam ede ce -
�iz” de di ler. 

SUAD�YE Gönüllü Evi Türk
Sanat Müzi�i Korosu’nun

21 �ubat Sal� günü
Kad�köy Evlendirme

Dairesi’nde konseri vard�.
Koronun müzik ziyafeti çekti�i

gecede konuklar birbirinden
güzel eserlerle unutulmaz

bir gece ya�ad�lar.
ÇOCUKLAR �Ç�N SEM�NER

Suadiye Gönüllüleri’nin
bir di�er organizasyonu da

18 �ubat Cumartesi günü
Turhan Mediha Tansel
�lkö�retim Okulu Konferans
Salonu’nda düzenlenen
Doktor Bahar Eri�’in konuk
oldu�u “Okul Öncesi
Çocuklarda Üstün Yetenek
Potansiyelinin Tespiti”
konulu söyle�iydi. Velilerin
büyük ilgi gösterdi�i söyle�i,
interaktif bir ortamda
gerçekle�tirildi. 

Suadiye Gönüllüleri yoğunSuadiye Gönüllüleri yoğunSuadiye Gönüllüleri yoğunSuadiye Gönüllüleri yoğunSuadiye Gönüllüleri yoğunSuadiye Gönüllüleri yoğun

Engellilere akülü sandalye ba����Engellilere akülü sandalye ba����Engellilere akülü sandalye ba����Engellilere akülü sandalye ba����Engellilere akülü sandalye ba����Engellilere akülü sandalye ba����
Gönüllü Evi’nde yapılan

törenle, Erenköy Gönüllüleri
Engelliler Komitesi’nin aldı�ı iki
adet akülü ve üç adet manuel

sandalye engellilere verildi. 

Acıbadem Gönüllüleri’nin konseri vardı

KADIKÖY Belediyesi Zühtüpa�a Gönüllüleri’nin
organizasyonuyla 15 �ubat Çar�amba günü,

Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Prof. Dr. Melih
Boydak taraf�ndan “Küreselle�me  ve Ekolojik Denge”

konulu bir seminer verildi. Prof. Dr. Boydak sunumunda,
insan-ekosistem ili�kileri, insanlar�n do�aya bak�� aç�lar�,

küreselle�me süreci ve yapt�r�mlar�, dünya ve Türkiye
ormanlar�n�n durumu, dünya enerji kaynaklar� ve gidi�i,

küresel iklim de�i�ikli�i, ekolojik ayak izi, Dünya
Komisyonu Raporu, Rio Deklerasyonu, küreselle�menin

özellikle yoksul ülkelerin do�a ve ormanlar�na etkisi
konular�nda kat�l�mc�lara bilgiler verdi. Konu�a te�ekkür
belgesi ve kitap arma�an edilerek etkinlik sonland�r�ld�.

Zühtüpaşa Gönüllüleri’nden
ÇEVRE ETKiNLiĞi

RAS�MPA�A Mahallesi Gönüllüleri’nden olu�an Türk
Sanat Müzi�i Korosu’nun, 7 �ubat Sal� ak�am�

Kad�köy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde verdi�i
konsere ilgi büyüktü.  �ef Semih Ataergin’nin
çal��t�rd��� koro, kurulal� henüz bir y�l olmas�na

ra�men, ba�ar�l� bir konser verdi. 

Rasimpaşa Gönüllüleri
KONSER VERDi

Elimizi uzatt�k, tutun lütfen

Suadiye Gönüllüleri, yo�un bir hafta geçirdi.
Koronun verdi�i konserin yanı sıra okul öncesi
çocuklarla ilgili seminer de büyük ilgi gördü. 
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l Hazal KARATAŞ  l Arzu İŞGÜZAR

A
TV’de ya yın la nan Ke nan Işık’ın sun du ğu
“Kim Mil yo ner Ol mak İs ter” isim li ya rış ma -
da gös ter di ği ba şa rı lı per for mans la genç yaş -

lı her ke se par mak ısır tan li se li Cey lan İnan, Ka dı -
köy Sa int Jo seph Li se si’nde eği ti mini sür dü rü yor.
Üni ver si te mezunu, Tür ki ye’nin ön de ge len eği tim
ku rum la rın dan me zun olan pek çok
gen cin çok ba sit so ru la rı bi le ce vap la -
ya ma dı ğı ya rış ma da li se li Cey lan
İnan’ın bu ba şa rı sı eği tim sis te mi miz -
den cid di şüp he le ri olan pek çok ki şi -
nin yü re ği ne su serp ti. Ba şa rı lı öğ ren -
ci nin Ka dı köy lü olu şu da il çe miz için
gu rur ve ri ci bir du rum. Gös ter di ği ba -
şa rı lı per for mans la 250 bin TL’lik so -
ru ya ka dar ge len, bir bi rin den zor so ru -
la rı bi le rek top lam 125 bin TL ka za -
nan Cey lan İnan’la oku lun da sı cak bir
soh bet yap tık.

n Ön ce lik le si zi ta nı mak is ti yo -
ruz, bi ze kı sa ca ken di niz den bah se -
der mi si niz?

Bu en zo ru her hal de. Sa int Jo seph
Li se si son sı nıf öğ ren ci si yim. Sı ra dan
bi ri yim öy le eks tra bir özel li ğim
yok ya ni. 

n Bu ya rış ma ya ka tıl ma -
nız da ki ne den ne dir?

Ya kın bir za man da yurt
dı şın da oku ma ya ka rar ver -
dim. Bu nun için baş vu ru lar
yap tım, çün kü ai le me mad di
an lam da sı kın tı ver mek is te -
me dim. Bu yüz den on la ra kat -
kı da bu lun mak, en azın dan “git -
mek is ti yo rum” de me ye yü züm
ol sun di ye ya rış ma ya ka tı lıp şan sı -
mı bir de ne ye yim de dim. Bu yüz den baş vu ru yap -
tım.

n Ai le niz bu ko nu da des tek ver di mi?
Ai le min ha be ri yok tu, son an da ha ber gel di. Bu

ya rış ma nın bir sü re ci var, mü la ka ta gir di ğim za man
ba na sı ra gel di ğin de ha ber ver dim. Bu yüz den on la -
ra sür priz ol du.

n Pe ki so ru lar zor la dı mı si zi?
İz le di ği niz gi bi ya ni, ta bii ki zor la dı. Bir kıs mı

da ha ko lay dı bel li bir ye re ka dar ba ya ğı du rup dü -
şün mem ge rek ti. Son iki so ru da zor lan dı ğım ol du. 

n Ya rış ma için se çil di ği ni zi öğ ren di ği niz de
ne ler his set ti niz?

Çok mut lu ol dum. Çün kü ben öğ ren ci yim, do -
la yı sıy la be nim için az pa ra di ye bir şey yok. Otur -
du ğun yer de hiç bir şey yap ma dan bir so ru yu doğ ru
ce vap la san 500 li ra ve ri yor lar. Ne ya par sam ya pa -
yım be nim için çok iyi bir şey ola cak tı. Çok mut lu
ol dum böy le bir fır sat eli me geç ti ği için.

n Ya rış ma da 125 bin li ra ka zan dı nız. Ya rış -
ma da pek çok ki şi ilk so ru lar da ele ni yor. Siz bu

ka dar ile ri git me yi na sıl ba şar dı nız?
Bir çok şe yin bir le şi mi ne borç lu -

yum. Bir ke re çok şans lıy dım, ben den
baş ka bir sü rü in sa nın so ru la rı nı gör -
düm, ço ğu na ce vap ve re me ye bi lir dim,
hiç bi le me ye ce ğim, akıl yü rü te me ye -
ce ğim so ru la rın so rul du ğu nu gör düm.
Do la yı sıy la şans lıy dım çün kü az çok
bir şey ler dü şü ne bi le ce ğim, akıl yü rü -
te bi le ce ğim so ru lar la kar şı laş tım. Ben
hep şey den kor ku yor dum, ör ne ğin es ki
Os man lı ca ke li me ler, tür kü ler fa lan ha -
yat ta ce vap ve re mez dim. So ru lan so ru -
lar tam be nim di şi me gö rey di. Ba şa rı -
mı ilk ola rak şan sı ma, son ra okul ve ai -
le me borç lu yum, bir şe kil de be ni oluş -
tu ran ne var sa on la ra borç lu yum. 

n Ya yın he ye ca nı na sıl dı?
Çok gü zel di ama ya rış ma can lı

ya yın de ğil di. Ama son ra Oy lum
Ta lu’ya çık tım, o can lıy dı ve
ba ya ğı gü zel di. Hat ta on dan
son ra te le viz yon da bir şey
yap mak is te di ği me iyi ce ka -
rar ver dim.

n Ga ze te ci mi ol mak is -
ti yor su nuz?

Ben hep ay nı cüm le le ri
ku ru yo rum, her kes be ğen di ği

bir kıs mı nı alı yor ben da ha yo lun
çok ba şın da ol du ğum için be nim

fik rim bin kez de ği şir. Ama ara da dü şün dü ğüm de
aka de mis yen ol mak, son ra sın da po li ti ka ya atıl mak
is ti yo rum. Da ha çok bu na odak lı yım, ama te le viz -
yon ga ze te ci li ği de ak lım da var. Me se la bir ku ru luş -
ta ça lı şıp bu ra nın se si ni du yur ma yı çok is te rim.

n Ya rış ma dan ka zan dı ğı nız pa ray la ne yap -
ma yı plan lı yor su nuz?

Eği ti mim için har ca ma yı plan lı yo rum, bir de
olur sa Da ni mar ka’da bir mü zik fes ti va li var ora ya
git me yi çok is te rim. 

n Ge le cek te yap mak is te dik le ri niz ne ler?
Sa de ya şa ma ya alış tı ğım için ba sit şey ler is ti yo -

rum ken dim le il gi li. Mut lu me sut sev dik le rim le ya -

şa ya bi le ce ğim bir ha yat ol sun, mü zik ol sun, gü zel
an lar ol sun, öy le ide al le rim var. Ben çok hırs lı bi ri
de ği lim an cak ya pa ca ğım iş le in san lar için bir şey -
le ri de ğiş ti re bi le yim is te rim. Ya ni be nim bi raz cık
Ça lı ku şu ta ra fım var, uma rım bun la rı ger çek leş ti re -
bi li rim. 

n Böy le bir ba şa rı ka zan mak tüm öğ ren ci le -
rin ol du ğu ka dar her yaş gru bun dan in sa nın ha -
ya li. Siz bu an lam da öğ ren ci le rin gö zün de bü yük
bir şey ba şar mış ol du nuz. Bu ko nu da ne ler dü şü -
nü yor su nuz?

Te şek kür ede rim, an cak ben sa de ce ki tap oku -
yan, sa de ce otu rup ders ça lı şan, va ta na mil le te ha -
yır lı bi ri gi bi gö zük tüm. Ama ben de nor mal bir li -
se öğ ren ci si yim. Mü zik din li yor, ta kip edi yo rum,
ge zi yo rum, eğ le ni rim, öy le bi ri yim. Ki tap oku ma yı
da se vi yo rum, olup bi ten şey le re de il gim var. Do -
la yı sı ile bu yön den bir ge nel kül tü rüm var. Za ten
ge nel kül tür ça lış mak la il gi li olan bir şey de ğil, ken -
di li ğin den olur. 

n Si zi ta nı dı ğı mı za mem nun ol duk, rö por taj
için te şek kür edi yo ruz, umu yo ruz ki ha yal le ri ni ze
ve he def le ri ni ze ula şır sı nız...

Gü zel di lek le ri niz için çok sağ olun, ben de ta -
nış tı ğı ma mem nun ol dum.
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FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Doğrama - Çerçeve

1976’dan beri hİzmetİnİzDe

PaNJUr  Tamİrİ…
4 Cam 
4 ayna
4 alüminyum doğrama
4 Plastik doğrama 
4 Panjur+Tamirat
4 motorlu panjur 
4 fotoselli Cam Kapı
4 Stor sineklik
4 duşa kabin
4 Küpeşte
4 Katlanır cam 
4 Cam balkon sistemleri
4 yağlıboya Tablo

4 Tual üstüne baskı
4 Plastik çerçeve
4 ahşap çerçeve
4 Varak ayna
4 Varak tamiratı
4 Tual
4 fırça
4 yağlıboya ve 

akrelik Boya
4 Tual

Tel: 0216 386 82 88 GSm: 0531 929 84 94
adres: Kantarcı rıza Sk.Beyazköşk apt. No. 17 dükkan no. 2

ErENKöy \ KadIKöy ( divan pastanesi sokağı)

rESSamLara % 20 
İNdİrİm UyGULaNIr…

SUrİyELİ mUSTafa
HoCadaN rESİm

dErSİ KayITLarImIZ
BaŞLamIŞTIr.

ayNa EĞİTİm VE PSİKoLoJİK
daNIŞma mErKEZİ

ÇoCUK - ErGEN -
yETİŞKİN ÇİfTLEr İÇİN

4 Akademik sorunlar, 
dikkat eksikliği,
4 Çocuklarda korku ve kaygılar, 
yas süreci,
4 Evliliğe hazırlık süreci, ilişki ve
evlilik sorunları,
4 Boşanma süreci, 
4 Kişisel gelişim,
4 Kanserin tedavi sürecinde hastaya
ve aileye psikolojik destek.

ayrıntılı bilgi ve kayıt için;
Tel.: 0216 385 30 10 GSm: 0536 731 91 97

İnönü Cad. aydoğan İş mrk. No. 12 
K.7 d.20 Sahrayıcedid Kadıköy

e-mail.aynapd@aynapd.com
www.aynapd.com

KADIKÖY BELEDİYESİ FİKİRTEPE EĞİTİM
VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ İSTİHDAM

BÜROSU KURSİYERLERİNE İŞ
ARAYIŞINDA YARDIMCI OLUYOR

mErKEZİmİZ BüNyESİNdE
BULUNaN İSTİHdam BüroSU

oLaraK, KUrSLarImIZI BİTİrmİŞ
VEya BİTİrmEyE HaK KaZaNmIŞ
(SErTİfİKa aLmIŞ) SİZ dEĞErLİ

KUrSİyErLErİmİZİN İŞ arayIŞINa
yardImCI oLmaK öNCELİKLİ

HEdEfİmİZdİr. SİZLEr dE
KUrSLarImIZa KayIT yaPTIrmaK

VE İSTİHdam BüroSU’NUN
HİZmETLErİNdEN faydaLaNmaK

İSTİyorSaNIZ, LüTfEN BİZE BaŞVUrUN.
İLETİŞİM:

Kadıköy Belediyesi fikirtepe
Eğitim ve Sosyal destek merkezi 

özbey Cad. No: 111 fikirtepe / KadIKöy
Tel.: 0216 545 97 60 - 0216 545 93 50

mail:  fikirtepe.istihdam@kadikoy@bel.tr
http:// esdem.kadikoy.bel.tr

l Bütün İsimler
n Jose Saramago
n Kırmızı Kedi yayınevi

Don José, yirmi beş yıldır
Nüfus Kayıt Merkez
Arşivi'nde çalışmaktadır.
Sağların ve ölenlerin
kayıtlarının tutulduğu,
hiyerarşik bir düzenin
uygulandığı Arşiv'de,
günlerini doğum, evlilik,
boşanma ve ölüm
belgeleriyle geçirir. Ancak
Don José'nin herkesten
sakladığı bir tutkusu vardır:
Gazete ve dergilerden
kestiği, ünlü kişilerle ilgili
kupürleri biriktirmek.
Koleksiyonuna eklemek için
Arşiv'den gizlice aldığı
dosyaların arasına meçhul bir kadının fişinin
karışmasıyla Don José'nin sıradan hayatı
yön değiştirir. Don José, bu kadının
hayatıyla ilgili her şeyi öğrenme isteğiyle
yanıp tutuşur. Neredeyse saplantıya
dönüşen bu tutkudan çılgına dönen Don
José, bilinmezlerle dolu, karanlık bir yola
sapar. Araştırmaya devam ettikçe meçhul
kadınla ve kendisiyle ilgili sarsıcı şeyler
öğrenir.
l Hikmet Evi

n araplar Bakı medeniyetini Nasıl
dönüştürdü?

n Jonathan Lyons
n doğan Kitap

Ortaçağ Arap âlimlerinin olağanüstü
hikâyesi... Avrupa'nın, Müslümanların ilim
kuyusundan içmelerinin anlatılmamış

öyküsü... Bilim ve felsefe alanlarında göz
kamaştırıcı buluşlara imza atan Ortaçağ
Arap âlimlerinin ve bu bilgileri Batı'ya
götüren gezgin Avrupalıların olağanüstü
hikâyesi... Roma'nın yıkılışından sonraki
yüzyıllar boyunca Batı Avrupa, karanlıkta
kalmış bir durgun su; geçimlik tarım, asgari
okuryazarlık ve şiddetli çatışmaların egemen

olduğu bir dünyaydı. Öbür
yanda hızla gelişen Arap
kültürü, Bağdat ve
Antakya'dan ya da İran, Orta
Asya ve Müslüman
İspanya'nın şehirlerinden
gelen bilimsel buluşları
görebilme şansına erişen
Avrupalıların gözlerini
kamaştırıyordu. Buralarda
filozof, matematikçi ve
astronomlar, bilginin sınırlarını
durmadan genişletiyor ve
Platon ile Aristoteles'in
eserlerine yeniden can
veriyordu. Bağdat'ta Beytü'l-
Hikmet yani “Hikmet Evi”

adıyla tanınan halifelik kütüphanesinde,
Abbasi halifelerinin emrinde ilim
adamlarından oluşan bir ordu çalışıyordu.
Avrupa'daki en iyi kitap koleksiyonlarının en
fazla yirmi otuz
kitaptan oluştuğu bir
dönemde Hikmet
Evi'ndeki kitap sayısı
dört yüz bini
buluyordu.  
Yurttaşları
Müslümanlara karşı
kanlı Haçlı
Seferleri'nde
çarpışırken, bilgiye
susamış bir avuç
gözü pek Hıristiyan
ilim adamı, İslam

ülkelerine seyahat ederek
bilim, tıp ve felsefe
alanlarında Rönesans'ın
temelini oluşturan paha
biçilmez mücevherlerle
dönüyordu. Bu parlak ve
düşündürücü kitapta Lyons,
“Batı” kültürünün Ortaçağ
Arap medeniyetinin
zaferlerine ne çok şey borçlu
olduğunu ortaya koyarak,
Avrupa'nın Müslümanların
ilim kuyusundan içmelerinin
anlatılmamış öyküsünü
kelimelere döküyor.
l yaşam dönüşümdür

n Victor ananas
n doğan Kitap

Doğaya adanmış bir yüreğin hikâyesi…  
Doğaya adanmış bir yürekti. Bodrum’un
ıssız kalmış son tepesinde, kanadı kopuk bir
yeldeğirmeninin kıyısında onun öyküsünü
rüzgâr anlatır. Ey güzel çocuk… Ey güzel
çocuk! Victor isimli iyilik meleği! Seni ancak
rüzgâr anlatır. Bir adam varmış, ince yüzlü,
karakaşlı, kara gözlü, kısa kesilmiş, kara
saçlı, genç bir adam. Koluna taktığı
sepetiyle, insanlara gerçek yiyeceğin ne
olduğunu anlatır, hasta dünyanın ve onun
insanlarının iyileşmesinin yolunu onlara
gösterirmiş. Bunu yaparken de, sepetinden
çıkarıp uzattığı yiyeceklerin tadına baktırarak
iyiliğin tadına alıştırırmış. Bu adamın adı
Victor’muş. Bir gün herkesi şaşırtarak
ortadan kaybolmuş. Bana sorarsan ey okur,

bu masal böyle başladı, ama böyle
bitmeyecek... /Özcan Yüksek 
l Çocuklar ve Canavarları

n ahmet Tulgar
n doğan Kitap

Ahmet Tulgar’dan parçalarken
bütünleştirmenin mümkün olduğuna dair
son derece etkileyici bir roman.  Bütün
cinayetler kolay çözülüyordu. Bazen sırf
kendimi, arkadaşlarımı oyalayayım diye,
sırf belki amirimizde bir heyecan, bir
heves uyandırırım diye bazı delilleri yok
ediyor, saklıyordum. Ama suçluların ağzı
torba değil ki büzesin. İki gün geçmeden

en direnecekmiş gibi
görüneni sorduğumuzdan
fazlasını anlatıyordu. O sıkıcı
hayatlarının süsüymüş, o
sıkıcı hayatlarını süslermiş
gibi, bizde hayranlık ya da en
azından saygı
uyandıracakmış gibi
böbürlene böbürlene
anlatıyorlardı kıçı kırık
cinayetlerini. Nasıl kızıyordum
onlara o zaman. Evde karıma
kızamıyordum ama burada
kızmak serbestti.  Dünyaları
birbirine tamamen yabancı iki
insanın, bir sorgu müfettişi ile
ünlü bir yazarın bir cinayetle
kesişen yolları bambaşka bir

dünyanın kapılarını aralar. Bir mafya üyesini
baltayla öldürdükten sonra teslim  olan
yazar Sarp Kaya, kendisini sorgulayan
müfettişin hayata, insanlara, hatta dünyaya
bakışını tümden değiştirecek, bilindik her
şey geçerliliğini yitirecektir. Sevmenin
öldürmek, iticiliğin çekicilik, tutsaklığın
özgürlük, düz çizginin daire, anlatılanların ise
aslında anlatılmayanlar olduğu bir gerçeklik
yaşanacaktır bundan böyle.   Çocuklar ve
Canavarları parçalarken bütünleştirmenin
mümkün olduğuna dair son derece etkileyici
bir roman.

KÖŞESİKİTAP
Hazırlayan: Ulaş yILmaZ

ulas1980@gmail.com

SERİ İLANLAR 
ER-A215T 126606 seri nolu Sharp marka

yazarkasa ruhsatımız kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. 

LESTaT GIda İŞL.TUrZ. SaN. TİC. LTd. ŞTİ.

KadIKöy BELEdİyESİ VE KadIKöy
HaLK EĞİTİm mErKEZİ İŞBİrLİĞİ İLE

fİKİrTEPE EĞİTİm VE SoSyaL
dESTEK mErKEZİ’NdE üCrETSİZ

oLaraK  yürüTüLEN
KUrSLarImIZda yENİ döNEmdE

aÇILaCaK oLaN KUrS
KayITLarImIZ BaŞLamIŞTIr. 

aÇILaCaK oLaN KUrSLar:
l TEmEL BİLGİSayar

l BİLGİSayarLI mUHaSEBE
l WEB TaSarImI

l GrafİK TaSarIm
l İNGİLİZCE 1.SEVİyE
l İNGİLİZCE 2.SEVİyE

l İTaLyaNCa
İLETİŞİm:

Kadıköy Belediyesi fikirtepe Eğitim ve Sosyal
destek merkezi 

özbey Cad. No: 111 fikirtepe / KadIKöy
Tel.: 0216 545 93 50 – 545 96 91

http:// esdem.kadikoy.bel.tr
KayIT İÇİN GErEKLİ BELGELEr:

l 2 resim
l diploma fotokopisi

l Nüfus Cüzdanı fotokopisi

KadIKöy İKamETİ ZorUNLUdUr

aTV'de Kenan
Işık’ın sunduğu
Kim milyoner

olmak İster'de
başarılı bir
performans

göstererek 125
bin TL. kazanan
Kadıköy Saint
Joseph Lisesi

öğrencisi Ceylan
İnan’la sıcak bir
sohbet yaptık. 

l Sinem TEZER
KadIKöy Belediyesi Fikirtepe Eğitim ve Sosyal Destek

Merkezi’nin düzenlediği evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü
yaşlılar ile engelli vatandaşlara ücretsiz kuaförlük hizmeti

başladı. 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara verilen bu hizmette,
saç boyama, saç kesimi ve saç

bakımları yapılıyor. Proje kapsamında
ilk kez Atiye İnanç’ın evine gidilerek

saç kesimi yapıldı. Kadıköy
Belediyesi’nin internet sitesinden 65

yaş üzeri yaşlılara ve engellilere kendi
evlerinde kuaförlük hizmeti verildiğini

öğrenen Atiye İnanç’ın ailesi,
annelerinin felçli olması nedeniyle
kuaföre gidememesi üzerine bu

hizmetten yararlanmak için
başvuruda bulundu. Başvuruyu
değerlendiren Merkez yetkilileri,
İnanç’ın saç kesimini yaptılar. 

HEr ÇarŞamBa HİZmET VErECEKLEr
Aile hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederken, evde

kuaförlük hizmetini ilk olarak Kızıltoprak’da oturan Atiye
İnanç’ın evinde uyguladıklarını belirten Kadıköy Halk Eğitim
Merkezi Kuaför Öğretmeni Hatice Çırakoğlu da “Bu hizmete
Atiye Hanım’la başladık. Her hafta çarşamba günleri bir eve

giderek bu hizmeti vereceğiz. Randevu sistemi ile çalışıyoruz.
65 yaş üstü yaşlı ve engelliler telefon edip randevu aldıkları

takdirde 1 gün önceden bilgilendirip evlerine gidiyor, saçlarını
kesiyor, boyuyor bakım yapıyoruz” dedi. Kadıköy Belediyesi
Fikirtepe Eğitim ve Sosyal Destek Merkezi’nin düzenlediği bu

hizmetten yararlanmak isteyenler,
0216 545 93 50 telefon numarasından randevu alabilirler. 

Kadıköy’de
yaşayan 65

yaş üstü kişiler
ile engelli

vatandaşlar,
eğer isterlerse

kuaförlük
hizmetini
evlerinde

alabilecekler. 

l Hazal KARATAŞ
Prof. Dr. Şeminur Topal, Kadıköy Belediyesi Fuaye

Salonu’nda 24 Şubat Cuma günü, GDO’lu ürünler hakkında
Subay Eşleri ve Yakınları Dernek üyelerini bilgilendirdi.  

Saat 13.00-14.00 arası yapılan seminerde Prof. Dr. Şeminur
Topal, GDO’lu ürünlerin insan sağlığına ne açıdan zararlı
olduğu hakkında Subay Eşleri ve Yakınları Derneği’ne

açıklayıcı bilgiler verdi. 

GDO’lu ürünler hakkındaGDO’lu ürünler hakkındaGDO’lu ürünler hakkındaGDO’lu ürünler hakkındaGDO’lu ürünler hakkındaGDO’lu ürünler hakkında

BiLGi ALDILARBiLGi ALDILARBiLGi ALDILARBiLGi ALDILARBiLGi ALDILARBiLGi ALDILAR

TRT çalışanlarını buluşturan gecede duygular yoğunlaştı
Tüm Radyo Televizyon Çalışanları ve

Emeklileri Derneği’nin (TRTÇED)
18 Şubat 2012 Cumartesi Gecesi
Kadıköy Aden Otel’de düzenlediği

yemekte nostalji yaşandı. Yıllar boyu
Radyo ve Televizyona emek veren

eski dostları da buluşturan TRTÇED
bu özel gecede üyelerinden yeni

emekli olanlara da birer anı plaketi
verdi. Gecenin solisti TRT İstanbul

Radyosu Sanatçılarından Tuğçe Pala’ydı. Saz arkadaşları eşliğinde sahne
alan Tuğçe Pala söylediği şarkılarla büyük alkış aldı. Ayrıca Türk Halk Müziği

TRT sanatçısı Ali Gürlü de söylediği türkülerle geceye renk kattı. Bu özel

geceyi TRT eski spikerlerinden
Murat Atıl sundu. Kadıköy
Muvakkithane Caddesi Telar Han
3. katta çalışmalarını sürdüren
TRTÇED üyelerini biraraya getirdiği
gibi, TRT eski başspikerlerinden
öğretim görevlisi Emin Baykırkık ve
TRT eski spikeri ve seslendirme
sanatçısı Murat Atıl’ın eşliğinde
Diksiyon-Fonetik, Spikerlik-

Sunuculuk Eğitim Günleri de düzenliyor. TRT anlayışı ile yıllar boyu yayına
hizmet eden kişilerin biraraya getirdiği TRTÇED’in öncelikli amacı, Türkçe’nin
doğru konuşulması. Dernek, yayıncılığa yönelik eğitim vermeyi de planlıyor. 

Evlere özel

kuaför hizmeti 
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MÜZ�KSEVERLER, Balkan ve Anadolu
türkülerinin özel sesi Brenna

MacCrimmon’� dinlemek için Kad�köy
Gitarcafe’nin küçük salonunu doldurdu.
S�cak bir ortamda gerçekle�en konser,

MacCrimmon’un k�r�k Türkçesi ve
esprileriyle daha da keyifli hale geldi.

Kulak Misafiri ve Ayde Mori
albümlerinden Türkçe, Makedonca,

Arnavutça gibi farkl� dillerde �ark�lar�n yer
ald��� konserde, gelenekselden özgür

do�açlamaya çe�itli tarzlardaki
çal��malar�yla tan�nan Sumru A��ryürüyen

de yer ald�. Balkan �ark�lar�n� 15 y�ld�r
birlikte seslendiren bu iki eski dosta,

ekibin geçti�imiz y�lki Türkiye

turnesinden a�ina oldu�umuz Belçikal�
Hilde de Clerq (perküsyon-vokal) ve

ABD’li ud sanatç�s� Adam Good’un yan�
s�ra, yine ABD’den Balkan ezgilerinin
y�ld�z kemanc�s� Jesse Kotansky e�lik

etti. Özellikle Kotansky’nin keman
sololar�, dinleyiciler taraf�ndan yo�un
alk�� ald�. Kanadal� sanatç� Brenna

MacCrimmon, Türkiye’de Fatih Ak�n’�n
“�stanbul Hat�ras�: Köprüyü Geçmek”
filminin yan� s�ra, Baba Zula ve Selim

Sesler ile yapt��� çal��malar, solo albümü
“Kulak Misafiri” ve Muammer

Ketenco�lu, Sumru A��ryürüyen ve
Cevdet Erek ile kaydettikleri ”Ayde Mori”

albümüyle tan�n�yor.

6 9 -15 MART 2012 SANATKÜLTÜR

7 Mart 2012 gü nün den ba� la ya rak 22 Ni -
san’a ka dar Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s� fu aye sin de Türk ope ra s� n�n yet -

mi� y�l da sah ne le di �i eser le rin afi� le rin den olu -
�an il ginç bir ser gi sa nat se ver le re su nu la cak.

Afi� fik ri 19. yüz y�l da ön ce du var ilan la r� ile
ba� la d�. Si yah/be yaz d� ve ya z� dan iba ret ti. Bun -
lar el bet ço �un luk la ti ca ri ko nu la r� yan s� t� yor du.
�n san la r� ba s� l� lev ha lar la çe �it li fa ali yet ler den
ha ber dar et mek, du yu ru yap mak; mat ba ac� l�k
tek ni �i ile e� za man l� ola rak ge li� ti. Si yah-be yaz
da ol sa re sim/�e kil yer al ma ya ba� la d�. Holl -
ywo od ya p� m� ün lü kov boy film le ri nin ‘kö tü
adam lar’ için is tas yon la ra, ka sa ba la r�n otel ka -
p� la r� na as� lan “Wan ted” (ara n� yor); ödü lü 1000
Do lar ya z� l� ve or ta s�n da kö tü ka rak te rin res mi
olan afi� le ri si ne ma iz le yi ci si ha t�r la ya cak t�r. �� te
1800’ler de ba� la yan bu gör sel du yu ru yön te mi,
yüz y� l�n so nun da renk len mi�; es te tik kay g� lar la
da zen gin le� mi� ör nek le riy le top lum ha ya t�n da
ye ri ni al d�. Ar t�k ‘afi�’ bir gra fik sa nat ol du.

Ti yat ro dün ya s� da bu ilan/rek lam/du yu ru
yön te min den ya rar lan ma ya ba� la d�. Sah ne sa -
nat la r�y la il gi li afi� ler, is ter is te mez sa nat du yar -
l� l� �� ile ta sar la n�r. Sah ne le nen ese rin özü nü yan -
s�t ma s�, hiç de �il se onu ça� r�� t�r ma s� bek le nir.
Afi �i ya pan da el bet sa nat ç� d�r. Onun ama c�
ese rin ru hu nu çiz giy le, renk le, ya z�y la, le key le,
göl ge ve ���k la gör sel le� ti rip özet le mek tir. Ya ni
ese ri, söz ye ri ne, �e kil le yo rum la mak t�r. Gra fik -
çi, iki-üç sa at lik sah ne ese ri ni �e kil le an la t�r. Ya -
ra t� c� l�k, bu lu�, ya l�n ve kes tir me an la t�m ba �a r� -
l� bir afi �in un sur la r�n dan d�r. ‘Az ve öz’ bir an la -
t�m di li, afi� sa na t� n�n bel ki de bi rin ci ku ra l� d�r.

Ope ra afi� le ri de esa sen ti yat ro afi �i ka te go -
ri sin de dü �ü nü le bi lir. Çün kü ope ra da bir dra -
ma tik sa nat t�r. Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s�’nda ki ser gi, ül ke miz de oy na nan ope ra
tem sil le ri nin bu lu na bi len afi� le riy le olu� mu� tur.
“Bu lu na bi len” söz cü �ü nün al t� n� çi ze lim ve bi raz
ol sun aç�k la ya l�m.

Tür ki ye; kü tüp ha ne ci lik, ar �iv ci lik (bel ge sel
ko lek si yon cu luk) ko nu la r�n da ne ya z�k ki ‘ya ya
kal m��’ bir ül ke dir. �h ti mal ki top lum sal ha f� za
(bel lek) za y�f l� �� bi raz da bu ra dan kay nak lan -
mak ta d�r. Sev gi li ül ke miz de ya z� l�, ba s� l�, gör sel
mal ze me ler, bel ge le rin ko run ma s�; der len me si,
tas nif edil me siy le il gi li ba z� ku rum lar var d�r ama,
in san la r�n ve hat ta ay d�n ke si min zih nin de ve
ha ya t�n da ar �iv le rin ge re �in ce yer bul ma d� �� n�
pe kâ lâ söy le ye bi li riz. Bu bi linç za y�f t�r; hep unu -
tu lur. Unut ma n�n, de �er ver me me nin so rum lu -
su nun da ol ma s� ge re kir ama yok tur. Bi linç ol -
ma d� �� için so rum lu da ne ara n�r ne so ru lur. Ku -
rum la r�n yö ne ti ci le ri gün de lik olup bit ti ler le u� -
ra ��r lar ama bu i� ler ara s�n da ku rum la� ma n�n
ya p� sal ele man la r�n dan olan bel ge le rin usu lün -
ce der le nip s� n�f lan d� r�l ma s� yok tur. Üs te lik za -
man za man bu bel ge ler ay r�� t� r� l�p de �er len di ril -
me den tas fi ye edi lir. Kâ ��t ve se lü loz fab ri ka la -
r� na gön de ri len ler ol du �u gi bi, do� ru dan çöp lü -
�e gi den le ri de az de �il dir. Bir çok önem li ku ru -
mun, si ya sal par ti nin, ka mu ku ru lu �u nun, ban -
ka n�n ev rak la r� n�n bu �e kil de yok ol du �u bi li nir.

Ar �iv mal ze me le ri, uy gar l� �� mey da na ge ti -
ren bil gi bi ri ki mi nin, ta rih sel sü re cin un sur la r� d�r.
Geç mi �i ve ge le ce �i bir bi ri ne ba� lar.

Ope ra Afi� le ri Ser gi si’nin ha z�r la n� ��n da da
ar �iv yok lu �u nun ge tir di �i ek sik lik ve zor luk la
kar �� la ��l d�. Ope ra ida re si nin gay ret le ri ka dar
özel ki �i le rin des te �i ile bel li öl çü de bir ko lek si -
yon olu� tu rul du. Bu Tür ki ye’de ger çek le� ti ri len
ilk ope ra afi� le ri ser gi si dir. Nok san l�k la r� var d�r.
Özel lik le 1941-1960 ara s� dö nem de ki ope ra
tem sil le rin den bu lu na bi len afi� ör nek le ri sa y� l� -
d�r.

Bu na ra� men, iki yüz üze rin de tem si lin afi� -
le riy le Tür ki ye’de ope ra re per tu va r� n�n ge li �i mi
iz le ne bil mek te dir. Afi� le ri ya pan gra fik çi ler den
tes pit edi le bi len ler gös te ril mi�. Ser gi sü re sin de
ba z� afi� le rin kim ler ta ra f�n dan ya p�l m�� ol du �u -
nu iz le yi ci le rin yar d� m�y la ö� ren mek im kâ n� da
ola bi le cek tir. Ser gi de ba le afi� le ri ne de yer ve ril -
mi� an cak, ser gi ba� l� �� ope ra ola rak s� n�r lan d� -
r�l m��. Bu nun se be bi, ba le tem sil le ri nin an cak
1960’lar dan son ra ba� la ma s� ve yo �un lu �un
ope ra tem sil le rin de ol ma s� d�r. El bet afi� le ri ko -
lek si yo nu da, Türk ope ra ve ba le sa na t� n�n ay r�l -
maz bir bö lü mü dür.

Bu ser gi ve si le siy le, Türk ope ra afi� le ri nin bir
ko lek si yo nu da or ta ya ç�k m�� olu yor. Amaç, bu
ko lek si yo nun ek sik le ri nin za man için de ta mam -
lan ma s� d�r. Bu il ginç ser gi, da ha son ra An ka -
ra’da da aç� la cak t�r.

Murat  KATOĞLU

1

Cum hu ri yet dö ne mi ede bi ya -
t�n ön de ge len ya zar -
la r�n dan Hal dun

Ta ner eser le riy le hâ lâ
ya �� yor ve bu y�l 97
ya �� na ba s� yor. 16
Mart 1915’te �s -
tan bul’da do �an
Hal dun Ta ner’in
ye ni ya ��, yi ne 16
Mart’ta ku rul du �u
gün den be ri yal n�z ca
ka ba re oyun la r� oy na -
yan Ali Er do �an /Ka ba re
Dev Ay na s� Ti yat ro su’nun oyun -
cu la r� ta ra f�n dan sa at 20.30’da Ka d� köy Halk
E�i tim Mer ke zi’nde kut la n� yor.

Ka ba re Dev Ay na s� Ti yat ro su,
bu kut la ma da, Hal dun Ta -
ner’in ka le me al d� �� Va -
tan Kur ta ran �a ban ve
Göz le ri mi Ka pa r�m
Va zi fe mi Ya pa r�m
oyun la r� n�n bir
ko la j� olan “�a -
kay la Söy ler Hal -
dun Ta ner” oyu nu -
nu ser gi le ye cek.

Oyu nun ay n� za -
man da yö net me ni olan
Ali Er do �an “Hal dun Ta ner
us ta,  eser le riy le hâ lâ ara m�z da ve

1964’te yaz d� �� oyun lar la hâ lâ gün cel!
Çün kü üs tat de �i� me yen zih ni ye -

ti mi zin oyun la r� n� yaz m��.
Zih ni ye ti miz de �i� mi -

yor ve ye ri miz de sa -
y� yo ruz! Oyun la r�y -
la bir ar pa yol gi -
de me yi �i mi zin ac�
mi za h� n� ya p� yor
Hal dun Ta ner…

Böy le gi der se bir
97 y�l da ha ara m�z da

ola cak” di yor.
� KA BA RE

GE LE NE �� N�N ÖN CÜ SÜ
Epik ti yat roy la ge le nek sel ti yat ro -

mu zu sen tez le ye rek ka le me al d� �� Ke �an l� Ali
Des ta n�, Göz le ri mi Ka pa r�m Va zi fe mi Ya pa r�m,
Ser sem Ko ca n�n Kur naz Ka r� s� oyun la r�y la yurt
d� ��n da da bü yük ba �a r� la ra im za atan Hal dun Ta -
ner us ta, �im di ler de ye ni oyun la r�y la gün de me
ge len Ze ki Alas ya-Me tin Ak p� nar’la kur du �u

De ve ku �u Ka ba re’yle bir lik te ka ba re ge le ne �i ne
de ön cü lük et ti. Bu ge le ne �i kur du �u Ka ba re Dev
Ay na s� ile 11 y�l d�r sür dü ren Ali Er do �an da
“Ka ba re bu top rak lar da ye �er me ye de vam ede -
cek” di yor ve ti yat ro se ven her ke si 16 Mart’ta
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi’ne bek li yor. 

OYUNCU, müzisyen ve model 58 kad�n, Polisan
Boya’n�n “Her Ses Bir Nefes” adl� sosyal

sorumluluk projesi için “ç��l�k atarken” poz verdi.
Kenan Bahad�r Derre’nin proje tasar�m� ve sanat
yönetmenli�inde gerçekle�en çekimlerde ortaya

ç�kan kareler, 8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü
kapsam�nda sergilenecek. Birle�mi� Milletler Nüfus
Fonu Türkiye Temsicili�i’nin teknik destek verdi�i

projenin foto�raflar� Serhat Hayri ve Tayfun
Çetinkaya taraf�ndan çekildi. Proje kapsam�nda
Polisan Boya taraf�ndan Mor Çat� Kad�n S���na��

Vakf�’n�n Dayan��ma Merkezi Ofisi ve Kad�n
S���nak’lar�n�n yenilenme çal��mas� yap�lacak. 

B�R SANATÇI �K� KONSEPT
Foto�raf çal��mas� için her sanatç� iki farkl� konsept
için poz verdi. �lk konseptte yüzlerini stretch filmle

kapatan sanatç�lar susturulmu� ve sindirilmi�
kad�nlar� simgelerken ikinci konseptte sessiz
ç��l�klar�yla tek nefes oldular. 58 ünlü kad�n,

foto�raflar�n� toplumsal cinsiyet e�itsizli�i, çocuk
gelinler, e�itim eksikli�i, sa�l�k sorunlar�, taciz, aile

içi �iddet, ekonomik ba��ml�l�k gibi konulardaki
cesur sosyal mesajlar� ile destekledi. Foto�raflar
�stanbul’da Kozzy Al��veri� Merkezi ile Optimum

Outlet’te, Ankara Optimum Outlet ve Adana
Optimum Outlet’te 8-30 Mart tarihleri aras�nda

görülebilecek. Poz veren isimler aras�nda Açelya
Akkoyun, Akasya As�ltürkmen, Aydilge, Beste

Bereket, Betül Ar�m, Billur Kalkavan, Deniz Pula�
Akkartal, Didem Balç�n, Ece Uslu, Elif Güvendik,

Emel Çölgeçen, Goncagül Sunar, Mine Çay�ro�lu,
Mine Tugay, Pelin Batu, Türkü Turan, Zeliha Sunal

ve Zeynep Mansur bulunuyor.

58 ünlü kad�n, tek ses tek nefes oldu

Çiğdem İstanbullu’dan
“İnsana Uzak” sergisi

RESSAM Çi�dem �stanbullu ikinci ki�isel
sergisini 2 Mart Cuma günü Dü� Yolcusu

Sanat Dura��’nda açt�. 
9 Mart’a kadar devam eden “�nsana Uzak” adl�

sergisiyle ilgili �stanbullu �unlar� söylüyor:
“Kendine ula�abilmesi için insan�n kendi

do�as�yla gö�sünde ya�am� üretti�i do�aya
sar�lmas� gerekiyor. Bu ta� kesmi�lik, donukluk,
hüzün ve �a�k�nl�k; gökyüzünün mavisini alm��

bir pencere,
herhangi bir ku�

bir çocuk bir
günebakan veya
herhangi bir k�r

çiçe�i ile yeniden
canlanacak…”

Daha önce karma
sergilere kat�lan

ve �iirleri,
öyküleri, sanat

denemeleri
de�i�ik dergilerde

yay�mlanan
Çi�dem

�stanbullu, ilk
ki�isel sergisini
de 2011 y�l�nda
Kad�köy Nâz�m
Hikmet Kültür
Merkezi’nde

açm��t�.

Haldun Taner 97 ya��nda!
Tiyatronun

duayenlerinden,
kabarenin

babası Haldun
Taner’in 97.
ya� günü, Ali
Erdo�an’ın
sahneye

koydu�u
‘�akayla Söyler

Haldun Taner’
kabaresiyle

kutlanacak. 

Kanadalı halk müzi�i sanatçısı Brenna MacCrimmon ve arkada�ları
‘Kulak Misafiri’ projesiyle 5 Mart’ta Kadıköy Gitarcafe’de bir konser verdi. 

Foto�raf: Semra ÇELEB�

“Her Ses Bir Nefes” projesi kapsamında
Kozzy ve Optimum Alı�veri�

Merkezleri’nde açılacak olan foto�raf
sergisi tüm Türkiye’de kadınların

ya�adı�ı sorunlara dikkat çekmeyi ve
kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi �ehir
Tiyatroları’nın düzenledi�i �stanbul’un en

eski, en genç festivali olan 28. Genç
Günler’e ba�vurular devam ediyor. 
9-19 Mayıs 2012 tarihleri arasında

gerçekle�tirilecek festival, bu yıl da birçok
projeye ev sahipli�i yapmaya hazırlanıyor.

Tiyatro, kısa film, sergi, konser, panel,
gösteri vb. proje önerileri için son

ba�vurular 23 Mart 2012 Cuma gününe
kadar yapılabilir. Projelerin elden teslim
edilmesinin gerekti�i festivalde, mail yolu
ile ba�vuru kabul edilmiyor. Üsküdar
Kerem Yılmazer Sahnesi’nde bulunan �BB
�ehir Tiyatroları Genç Tiyatro’ya ula�mak
için 0216 492 90 88 numaralı telefonu
arayabilir ya da gencgunler@gmail.com
adresine mail atabilirsiniz. 

Genç
tiyatroculara
açık 28. Genç

Günler’e
ba�vurular
23 Mart’ta

sona eriyor.

28. Genç Günler’e başvurular devam ediyor

Kanada’dan Kadıköy’e uzanan türküler…AF��LERLE TÜRK
OPERA REPERTUVARI
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�lk de fa 1977’de Oy tun Tur fan da’n�n ko re -
og ra fi si ve Ne vit Ko dal l�’n�n bes te siy le
An ka ra Dev let Ba le si ta ra f�n dan ser gi le -

nen Hur rem* Sul tan ba le si, 35 y�l ara dan
son ra De niz Ol gay Ya ma nus ve Ok tay Ke -
res te ci’nin sah ne le me si ile �s tan bul se yir -
ci si nin kar �� s� na ç� k� yor. 

Ka nu ni Sul tan Sü ley man’�n Hur rem
Sul tan’a duy du �u a� k� ko nu alan ba le, öz
o�ul la r� n� ik ti da ra ge tir mek is te yen Hur -
rem’in, yan l�� bir ka rar la ken di o� lu nu öl -
dürt me si ne yol aç t� �� Sü ley man ile olan hi -
kâ ye si ni dra ma tik bir �e kil de göz ler önü ne
se ri yor. �lk sah ne len di �i za man-ken di de yi -
�iy le-ta ri hin to zun dan, pa s�n dan ar� ta rak ya -
l�n ve duy gu sal bir an la t�m la ese ri sah ne ye
ko yan Oy tun Tur fan da, Tür ki ye’de ba le sa -
na t� n�n dua yen le rin den sa y� l� yor. 

10. ölüm y�l dö nü mü ne de niy le ken di si -
ne say g� du ru �u ni te li �in de sah ne le ne cek
olan Hur rem Sul tan ba le sin de ki folk lo rik
ö�e ler, dö ne min ru hu nun yan s� t�l ma s� n�
sa� l� yor.

Ko re og raf Oy tun Tur fan da’n�n yan s�t -

mak is te di �i duy gu sal at mos fe ri göz önün de bu -
lun du ran dö ne min bü yük bes te ci le ri miz den Ne vit
Ko dal l�, son de re ce en der bir yak la �� m� da or ta ya
ko ya rak bes te ci-ko re og raf da ya n�� ma s� n�n en de -
�er li ör nek le rin den bi ri ne im za at m��.

Ese rin ta rih sel kos tüm le ri nin ku ma� la r� Vak ko
Ho me ta ra f�n dan ha z�r la n�r ken kos tüm ta sa r� m�
Ser dar Ba� bu�’a ait. 

Os man l�’n�n ta rih sel do ku su nu yan s� ta cak de -
kor lar ise Ef ter Tunç im za s� ta �� yor. An ka ra, �s tan -
bul, �z mir, Mer sin Dev let Ope ra ve Ba le si sah ne le -
rin den son ra tek rar 17 Mart’ta Ka d� köy Be le di ye si
Sü rey ya Ope ra s�’nda prö mi ye ri ger çek le �e cek
olan tem sil ön ce sin de Ka d� köy Sü rey ya Sah ne si
Fu aye si’nde Oy tun Tur fan da ile il gi li bir fo to� raf
ser gi si de dü zen le ne cek. Ta ri hin toz lu sa t�r ara la -
r�n dan li rik ba le ad�m la r� na dö nü �en bu bü yü le yi ci
ba le yi 17, 22, 23, 30 ve 31 Mart ta rih le rin de Ka d� -
köy Sü rey ya Ope ra Sah ne si’nde iz le ye bi lir si niz.
Ay r�n t� l� bil gi için: 0 216 346 15 31 - 120 / 121
www.dobgm.gov.tr

* Ese rin ko re og ra f� Oy tun Tur fan da’n�n özel
is te �i üze ri ne ‘Hur rem’, ‘ü’ ye ri ne ‘u’ ile ya z�l -
mak ta d�r.

Opu sA ma de us Oda Mü zi �i Fes ti va -
li, 7 Mart Çar �am ba gü nü Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -

s�’nda ger çek le �en Mar ta Gul yas (pi ya -
no), Bir sen Ulu can (pi ya no) �ki Pi ya no
Re si ta li ile ba� la d�.

Fes ti val, 11 Mart Pa zar, Sü rey ya
Ope ra s�’nda Bü lent Ev cil (flüt), Gök han
Ay bu lus (pi ya no) Flüt-Pi ya no re si ta li, 18
Mart 2012 Pa zar, Ful ya Sa nat’da Öz gür
Ay d�n (pi ya no), Öz can Ulu can (ke man),
Ozan Tun ca (vi yo lon sel) Tri o Kon se ri,
21 Mart 2012 Çar �am ba, Sü rey ya Ope ra -
s�’nda Ju dit Rajk (mez zo sop ra na o), Ga -
bor Cson ka (ke man), Ge za Har gi tai (fa -
got), Gyu la Mo hacs (ke man) Bu da pe� te

Co rel li Con sort Oda Mü zi �i Kon se ri,
25 Mart 2012 Pa zar, Ful ya Sa nat’da
Em re Eli var (pi ya no), Tun cay Y�l maz
(ke man), Gus tav Ri vi ni us (vi yo lon -
sel) Ar kas Tri o Oda Mü zi �i Kon se ri
ile de vam ede cek. 

Fes ti val, 29 Mart Per �em be, Ful ya
Sa nat’da Tu lu� T�r pan (pi ya no), Nus -
ret �s pir (kla ri net), Ul rich Mer tin(vi -
yo la), El len Je wett (ke man) Oda Mü -
zi �i Kon se ri ile so na ere cek. 

Fes ti val de, Co rel li, Vi val di, Bach,
Mo zart, Be et ho ven, Haydn, Schu bert,
Schu mann, Brahms, Liszt, Rach ma ni -
nov,  De bussy,  Stra vinsky, Bach-Bu -
so ni,  Gis mon ti, Mi ma ro� lu, Rihm ve
Kur tag gi bi kla sik mü zi �in en gör -
kem li bes te ci le ri nin eser le ri yer ala -
cak.

“Opu sA ma de us Oda Mü zi �i Fes ti va -
li”, iki y�l üst üs te dü zen le nen ve Tür ki -
ye'de �im di ye ka dar ya p� lan en kap sam l�
pi ya no fes ti val le ri olan “�s tan bul 2010
Cho pin Pi ya no Haf ta la r�” ve “2011 �s tan -
bul Liszt Pi ya no Haf ta la r�” Or ga ni za tö rü
ve Sa nat Yö net me ni Meh met Mest çi-Ar -
ti san ta ra f�n dan dü zen le ni yor.

Po lon ya Kül tür Ba kan l� �� dün ya da
Cho pin’in mü zi �i ni ev ren sel an lam da
yay g�n la� t�r mak ve Tür ki ye’de ge ni� kit -
le ler nez din de sev dir mek ama c� ile yap t� -
�� kat k� lar dan do la y� �s tan bul 2010 Cho -
pin Pi ya no Haf ta la r� or ga ni za tö rü Meh -
met Mest çi’yi Ka s�m 2011’de “Po lon ya
Kül tür Ba kan l� �� Cho pin Dip lo ma s�y la”
ödül len dir mi� ti.

Her y�l ba har ay la r�n da kla sik mü zik -
se ver ler le bu lu �a cak olan “Opu sa ma de us
Oda Mü zi �i Fes ti va li” ay r� ca l�k l� yo rum -
cu la r�n bir ay bo yun ca unu tul maz kon -
ser ler ve re ce �i sü rek li bir fes ti val ol ma y�
he def li yor.

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope -
ra s� Tel: 0216 346 15 31 www.oda mu -
zi gi fes ti va li.com

9 - 15 MART 2012HABER 7

�stanbul Devlet Opera ve Balesi Mart ayında sahneleyece�i ‘Hurrem
Sultan’ balesiyle Osmanlı’nın derin ve hazin öyküsünü Oytun

Turfanda’nın 10. ölüm yıldönümü anısına seyirciyle bulu�turuyor.

OpusAmadeus Oda Müzi�i
FEST�VAL� SÜREYYA’DA!

“OpusAmadeus Oda Müzi�i
Festivali” klasik müzi�in

birbirinden güzel eserlerini
6 konser ile Kadıköy Süreyya

Operası ve Be�ikta� Fulya
Sanat’ın salonlarında

�stanbullu müzikseverlerle
bulu�turacak.

HURREM SULTAN bale sahnesinde!HURREM SULTAN bale sahnesinde!HURREM SULTAN bale sahnesinde!HURREM SULTAN bale sahnesinde!HURREM SULTAN bale sahnesinde!HURREM SULTAN bale sahnesinde!HURREM SULTAN bale sahnesinde!
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● Gök çe UY GUN

Ya ya la r�n en çok �i kâyet et ti �i ko nu la r�n
ba ��n da ge len kal d� r�m la ra park edil me -
siy le mü ca de le eden Ka d� köy Be le di ye si,

son za man lar da kal d� r�m la ra park eden araç la ra
kes ti �i ce za la r�n uy gu lan ma s�y la il gi li en gel le -
me ler ve so run lar ya �� yor.

Bi linç siz ve du yar s�z sü rü cü le rin kal d� r�m la -
ra park et ti �i araç lar ne de niy le pu setli
ebeveynlerin, ya� l�lar�n, engellilerin ve kal d� r�m -
da yü rü mek zo run da olan tüm ya ya la r�n hak la r� -

n� ko ru mak için ce za ke sen ve bu ce za la r�n i� le -
me ko nu lup tah sil edil me si için Em ni yet Mü dür -
lük le rin den sü rü cü bil gi le rini is te yen Ka d� köy
Be le di ye si’ne en gel le me ler ç� ka r� la rak bil gi ler
ve ril mi yor. 

Ma sa-san dal ye le ri ni kal d� r� ma ç� ka ran ya da
mal sat mak için tez gâ h� n� kal d� r� ma ku ran es na -
fa ce za ke sen Ka d� köy Be le di ye si Za b� ta Mü dür -
lü �ü, ay n� i� le mi araç lar için de uy gu lu yor. Ya ya
kal d� r� m� na ara c� n� park eden sü rü cü ler
de ay n� �e kil de ce zai i� lem le
kar �� kar �� ya ka l� yor lar. 

Za b� ta, bu ce zai
i� lem le ri uy gu -
lar ken ço �un -
luk la araç sa -
h i p  l e  r i  n i
araç la r� ba -
��n da bul -
mak ta zor lan -
d� �� için ön ce
araç cam la r� na
ih bar na me b� ra k� -
yor. Bu ih bar ma ne de,
sü rü cü ye ‘ya ya kal d� r� m� n�
i� gal et ti �i niz den ara c� n� za 83 Li ra ce -

za ya z� la cak t�r’ di ye bir uya r� yer al� yor. Bu du -
rum da va tan da ��n ken di li �in den be le di ye ye öde -
me yap ma s� ge re ki yor. Hat ta pe �in öder se de
yüz de 25 in di rim olu yor ve sü rü cü 62 Li ra ödü -
yor. Ama araç sa hi bi bu ce za y� öde mez se, za b� ta
elin de ki ko çan dan o pla ka l� ara c�n han gi il çe tra -
fik tes cil bü ro su na ka y�t l� ol du �u nu bu lup, o bü -
ro ya ya z� ya z� yor. Bu ya z� da ‘Bu araç ya ya kal -
d� r� m� n� i� gal et mi� tir. Hak k�n da ce zai i� lem ya -
p� la ca ��n dan araç sa hi bi nin kim lik bil gi le ri ni ta -
ra f� m� za ve ril me si ni ta lep ede riz’ de ni li yor. E�er
bu kim lik bil gi le ri be le di ye ye ula ��r sa, ida ri yap -

t� r�m ka ra r� dü zen le ne rek, il gi li si ne teb li � edi li -
yor. Ki �i yi ne de öde mez se Be le di ye Ge lir le ri
Ka nu nu’ na gö re Ka d� köy Be le di ye si Ma li Hiz -
met ler Mü dür lü �ü dev re ye gi ri yor. An cak son
za man lar da tra fik tes cil bü ro la r� n�n, sürücülerin
kimlik bil gi le rini be le di ye ye gön der me mesi so -
run ya ra t� yor. 

Ör ne �in ge çen y�l 143 ara ca ke si len ce za tah -
sil edil di an cak 300’e ya k�n ara c�n sü rü cü sü nün

kim lik bil gi le ri gel me di �in den ce za ke -
si le me di. 

� ‘YET K� N�Z
YOK’ YA NI TI!

Ko nuy la il -
gi li hu ku ki

ya z�� ma lar
s ü r  d ü  r e n
K a  d �  k ö y
B e  l e  d i  y e  -

si’ne �s tan -
bul Va li li �i �l

Em ni yet Mü dü -
rlü �ü’nden ge len

ya n�t ta, Ka ba hat lar Ka -
nu nu’nun “i� gal” ba� l�k l� 38.

mad de sin de “Yet ki li ma kam la r�n aç�k

ve ya z� l� iz ni ol mak s� z�n mey dan, cad de, so kak
ve ya ya ya la r�n ge lip geç ti �i kal d� r�m la r� i� gal
eden ve ya bu ra lar da mal sa t� �a arz eden ki �i ye,
be le di ye za b� ta gö rev li le ri ta ra f�n dan ida ri pa ra
ce za s� ve ri lir” �ek lin de dü zen le me bu lun du �u,
an cak bu yet ki nin tra fik ku ral la r� n� il gi len dir me -
di �i, park ih la li ni kap sa ma d� �� ifa de edildi.
Yaz�da özetle �u ifadelere yer veriliyor:
“K.T.K’n�n 10.mad de sin de be le di ye le rin gö rev -
le ri dü zen len mi� olup park et me nin ya sak ol du �u
yer ler ve hal le re ili� kin ola rak be le di ye le re her -
han gi bir yet ki ve ril me di �in den,

Ay r� ca K.T.K’n�n 16. mad de si “...
Be le di ye ler bu mad de ile gö rev ve ri len hiz -

met le rin de ne ti mi d� ��n da tra fi �i de net le ye mez
ve hiç bir �e kil de tra fik suç ve ce za tu ta na �� dü -
zen le me ye mez ler” hük mü nü amir bu lun du �un -
dan, Yi ne K.T.K’n�n 16/� ben din de be le di ye le re
“ya ya ve ta ��t yol la r�n da ya ya la r�n ve araç la r�n
har ket le ri ni zor la� t� ran ve tra fi �i teh li ke ye dü �ü -
ren mo tor lu araç lar d� ��n da ki her tür lü en ge li or -

ta dan kal d�r mak” gö re vi ve ril mi� ol du �un dan,
kal d� r� m� i� gal eden araç la r�n be le di ye nin gö rev
ala n� için de bu lun ma d� ��n dan mev cut mev zu at
hü küm le ri uya r�n ca bu araç sa hip le ri nin kim lik
ve ad res bil gi le ri nin ve ril me si nin hu ku ki da ya na -
�� ol ma d� �� de �er len di ril mek te dir.”

� KA DI KÖY BE LE D� YE S�:
‘CE ZA KES ME YE DE VAM EDE CE ��Z’

Ka d� köy Be le di ye si Za b� ta Mü dü rü Hak k�
Ay d�n da Ka d� köy lü ler’ den kal d� r� ma park eden
araç lar ko nu sun da çok sa y� da �i kâyet al d�k la r� n�
vur gu la ya rak, “Va tan da� hak l�. Özel lik le has ta
ve ya� l� lar, pu set li an ne ler is yan edi yor. Kal d� -
r�m lar da yü rü mek çok zor, hat ta im kan s�z. Va -
tan da� kal d� r� ma park eden araç yü zün den evi ne
gi re mi yor, ç� ka m� yor. Hat ta dük kân� n� da ha aça -
ma yan va tan da� la r� m�z olu yor. Du yar s�z sü rü cü -
ler, ara ba s� n� kal d� r� ma sa bah er ken den b� ra k�p
gi di yor, sa at ler ce gel mi yor. Biz  ya ya la r� m� z� dü -
�ün mek zo run da y�z. Ya ya  hak la r� n� ko ru mak
için bu ce za la r� kes me ye de vam ede ce �iz” dedi.

8 9 - 15 MART 2012

‹nal AY DI NO⁄ LU

ica ret yap t� ��m dö nem ler de sa na yi ci bir ar ka -
da �� m� hay ran l�k la iz ler dim. Bi lir si niz; ül ke mi zin
i� ya �a m�n da za man za man kriz ler olur. Kriz
dö nem le rin de dai ma bir k� s�m i� adam la r� kay -

be der, bir k�s m� da ka za n�r lar. Söz et ti �im ar ka da ��m
hep ka za nan lar sa f�n da ol mu� tur. Za ten hay ran l� ��m
da bun dan kay nak la n� yor.

Ar ka da ��m kay be den ler den da ha ak�l l�, da ha be -
ce rik li, da ha ye te nek li de �il di. Ama kay be den ler den
da ha iyim ser di. Kriz ler hiç mo ra li ni boz maz d�. “�� ler
gül lük gü lis tan l�k gi der ken her kes ka za n�r, ka zan mak
ko lay d�r. Kriz yö ne ti mi di ye bir kav ram var d�r. Önem li
olan, kriz ler de siz de kri ze gir me den, kri zin önü nü ze
ç� kar d� �� en gel le re ta k�l ma dan, kri ze ta viz ver me den
yo la de vam d�r. Bi zi kriz ler e�i tir. Kriz ler de ka za nan lar
ise olay la ra sa kin, an la y�� l�, te la� s�z ve iyim ser göz le
ba k�p yö ne ten ler dir” der di.

Mort ga ge kri zi nin ba� la mak üze re ol du �u gün ler -
de o� lum Ame ri ka’day d�. Bir gün te le fon aç t�. “Ba ba
dün ya da bü yük bir kriz ba� la ya cak” de di. Fark et tim
ki pa ni �e ka p�l m�� t� ve mo ra li bo zuk tu. He men �a ka
yol lu ç� k�� t�m. “Sa na ne o� lum kriz den; sen gel i�i ne
bak” de dim. E�er kor ku lar dan kur tu lur i�i ni ze yo �un -
la ��r sa n�z, kriz le rin ne den le ri üze ri ne e�i lir, için de ki
hik me ti ve ver me si ge re ken ders le ri ö� ren me �e ça l� -
��r sa n�z, her kriz da ha iyi so nuç la ra ula� ma n�z için bir
f�r sat olur. 2001 Eko no mik Kri zi’nde Türk ban ka c� l� ��
çök tü ama bu çö kü� dev le ti mi zi ban ka c� l�k sek tö rün -
de öy le ön lem ler al ma ya yön len dir di ki, on dan son ra
ge len kriz ler de dün ya ban ka la r� bü yük za rar la ra u� -
rar ken bi zim ki ler sa� lam kal d�, ka zanç la r� n� ar t�r d�. 

Her f�r t� na dan son ra sü kû net ge le ce �i ni, her bu -
lu tun ar ka s�n dan gü ne� do �a ca �� n�, her olum suz ola -
y�n için de bi le olum lu �ey ler bu lu na ca �� n� dü �ü nür se -
niz; o za man iyim ser si niz de mek tir. Bi li niz ki, iyim ser -
li �in ver di �i umut la mut la ka olum lu so nuç la ra ula ��r -
s� n�z. �yim ser lik, ya �a m�n olum lu yan la r� na ba ka bil me
ve olum suz du rum lar kar �� s�n da bi le olum lu bir tu tum
ser gi le ye bil me ye te ne �i dir.

�yim ser lik in san la r�n ge nel duy gu du ru mu nu do� -
ru dan et ki ler. Umu du nu, ce sa re ti ni, gü cü nü ar t� r�r.
Kor ku, en di �e ve te red düt le ri ni azal t�r. �yim ser ler hem
ken di le ri ne, hem çev re le ri ne olum lu ener ji ya yar lar.
Ken di le rin de ve çev re le rin de olu �an si ner ji ile sür dü -
rü le bi lir olum lu or tam lar ya ra t�r lar. �yim ser le rin bu lun -
du �u yer ler de sev gi, dost luk, ar ka da� l�k da ha çok
ya �a ma ola na �� bu lur. Ne �e, co� ku, gü ven ve ses siz
bir hu zur ege men olur.  

Her i�e olum suz yön den ba ka rak ba� la ma y� al�� -
kan l�k ha li ne ge tir mi� bir ta n� d� ��m var d�r. Gir di �i her
or ta ma kor ku ve umut suz luk ya yar. Kar �� s�n da di re -
nen olum lu in san lar bu lur sa he men se si ni yük selt me -
ye ba� lar. O se si ni yük sel tin ce far k�n da ol ma dan di -
�er le ri de ses le ri ni yük sel te rek du yul ma ya ça ba lar lar.
Bi raz son ra yük se len ses ler or ta m� ger gin le� ti rir. Kö -
tüm ser tek bir in san bi le or ta m� gü rül tü ye ve stre se
bo� ma ya ye te bi lir.

Ken di le ri, ya �am la r� ve dün ya hak k�n da iyim ser
olan lar hu zu ra ve mut lu lu �a gi den yo lu ko lay bu lur lar.
Ba� ka la r� ta ra f�n dan ses siz, sa kin ve ba sit gö rü len
ya �am tarz la r� na al d�r ma dan ve rim li, an lam l�, hu zur lu,
olum lu bir ha yat ku rar ve mut lu ya �ar lar.

�yim ser in san lar güç lü ve tu tar l� d�r lar. Kü çük en -
gel ler ve di re ni� ler kar �� s�n da y�l maz lar; umut la he -
def le ri ne do� ru yol al�r lar. �yim ser in san lar ba �a r� ka -
dar ba �a r� s�z l� �� da ya �a m�n do �al bir ya n� ola rak kar -
�� lar lar. Ba �a r� s�z l�k kar �� s�n da ba� ka in san la r� yar g� la -
mak, suç la mak ye ri ne olay la r�n özü ne iner ler, ha ta n�n
ne re ler de ya p�l d� �� n� ara� t� r�r lar. Bir kez da ha ay n� ba -
�a r� s�z l� �a u� ra ma mak için han gi ön lem le ri al ma la r�
ge rek ti �i ne ba kar lar.

Ba �a r� s�z ola ca ��m en di �e si için de ya �ar sa n�z,
hiç kâ hin ol ma ya ge rek yok tur; ke sin lik le ba �a r� s�z
olur su nuz. �yim ser ler ba �a r� s�z l� �� ak�l la r� na ge tir mez -
ler, umut la ba �a r� yo lun da yü rür ve ba �a r� ya ula ��r lar.
Çün kü iyim ser ler, her ko �ul da, yap t�k la r� i�i is tek le,
ce sa ret le ve ba �a r� inan c� ile ya par lar.

�yim ser ler top lum da iyi in san lar ola rak ta n� n�r lar,
dai ma et raf la r� na olum lu duy gu lar, gü ven ve hu zur
ya yar lar ve ken di le ri de olu� tur duk la r� bu hu zur or ta -
m� n�n için de hu zur lu ya �ar lar. Ken di le riy le ba r� ��k t�r -
lar. Ken di le ri ni se ver ler ve de �er li bu lur lar. Ha ya t� ta -
�� na cak bir yük gi bi de �il, Al lah’�n ver di �i ni met le re
�ük re de rek bol luk ve zen gin lik için de ya �ar lar.

�yim ser lik her so ru nu çö ze me ye bi lir ama bi li niz ki,
so run la r� çö zü le bi lir ha le ge ti re cek olum lu or ta m� ya -
ra t�r.        

T

HABER

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

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

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

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

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

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

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

�Y�MSERL�K

Bilgiler niye verilmiyor?

5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 38.
maddesinde �öyle deniliyor: “Yetkili

makamların açık ve yazılı izni
olmaksızın meydan, cadde, sokak veya
yayaların gelip geçti�i kaldırımları i�gal

eden veya buralarda mal satı�a arz
eden ki�iye, belediye zabıta görevlileri 

tarafından elli Türk Lirası idari para
cezası verilir. Yetkili makamların açık 
ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde,
sokak veya yayaların gelip geçti�i
kaldırımlar üzerine in�aat malzemesi
yı�an ki�iye, belediye zabıta görevlileri
tarafından idari para cezası verilir.”

�NSAN Hakları Derne�i Çevre
Komisyonu'nca hazırlanan Yaya Hakları
Bildirgesi'nden satırba�ları �öyle:
• Yaya kaldırımları yayalarındır.
• Bütün yerle�im alanlarında yaya
kaldırımlarının yapımı zorunludur.
• Araçlar, yaya kaldırımına park
edemez.

• Kaldırımlar üzerindeki bütün fiziki ve
toplumsal engeller, serbest yürüyü�ü
aksatmayacak biçimde düzenlenir.
• Kent merkezi yaya bölgelerinindir. 
Toplu ta�ım dı�ındaki araçlar, merkeze
girmekten özenle kaçınır.
• Yaya bölgeleri, her türlü motorlu
araçtan, kesinlikle arındırılır.

Kadıköy Belediyesi zabıtasının, aracını
kaldırıma park eden sürücünün kimlik

bilgilerini trafik tescil bürolarından resmi
yazıyla istiyor. Gelen yanıtların kiminde
“bu tür ihlallerin 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu kapsamında 

de�erlendirilmesi gerekti�i” belirtiliyor,
kiminde “araç sahiplik bilgilerinin
Belediyelere verilemeyece�i, bunun hukuki
dayana�ının olmadı�ı” ifade ediliyor,
kiminde ise bu bilgiler “özel hayatın gizlili�i”
gerekçe gösterilerek verilmiyor. 

‘Araçlar, yaya kald�r�m�na park edemez’

Belediye yayay� koruyor 

CEZA KESiLEMiYOR

T.C.                                                                
KADIKÖY BELED�YES�

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
K���SEL GEL���M PROGRAMI

Konferans
ARTIK SA�LIKLI YA�A

FIRAT ÇAKIR
16 Mart Cuma  Saat: 19.00 – 21.00

Bundan 20 y�l önce birine “Obezite nedir” deseydik kimse yan�t veremezdi. Peki, ne oldu da
nüfusumuzun yüzde 62’si obez veya obezlik s�n�r�na geldi?

Nüfusumuzun yüzde 30’u bel ve boyun f�t���, her üç ki�iden biri s�rt a�r�lar� ya��yor.
Son dört y�lda antidepresan ilaç kullan�m�nda 14 kat art�� ya�and�. Düzensiz beslenme ve uyku

bozuklu�unun yan� s�ra hareketsiz hayatlar�m�z birçok sa�l�k sorununu beraberinde getirdi.  �eker,
kolesterol, tansiyon, kalp ve damar hastal�klar� gibi birçok hastal��� ya�ar hale geldik. Bu ve benzeri

sa�l�k sorunlar�n� ya�amak kaderimiz mi? Nas�l kilo verece�iz?
Bir spor merkezine gitmeden sadece evimizdeki e�yalarla egzersiz yapabilir miyiz?

DÜZENL� B�R HAYAT YA�AMANIN ALTIN KURALLARI NELERD�R?
Siz de sa�l�kl� bir fiziksel ve ruhsal yap�ya sahip olmak istiyorsan�z, sa�l�kl� ya�aman�n üç alt�n kural�n�n

anlat�laca��  “ARTIK SA�LIKLI YA�A” Konferans’�na bekliyoruz.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklarımız numaralanmı�tır. 
Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans zamanından 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER : T.C. KADIKÖY BELED�YES� 
19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23

19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr
www.19mayis.gen.tr

Kadıköy’de vatanda�ların en çok �ikayet etti�i kaldırımlara araç parkını önlemek için ceza kesen ve cezayı tahsil etmek için sürücü
bilgilerini isteyen Kadıköy Belediyesi’ne “yetkiniz yok” denilerek engelleme yapılırken, vatanda� yaya kaldırımına parktan belediyeyi suçluyor.

Kadıköy Belediyesi yetkilileri ise tüm engellemelere ra�men yayaların haklarını korumak ve kaldırım i�gallerini önlemek amacıyla yasak yerlere
park eden araçları kaldırmaya ve ceza kesmeye devam edeceklerini vurguluyor. 

Foto�raflar: Murat Mehmet AYDIN

�

�

�

Kaldırıma park edilen araca Kaldırıma park edilen araca Kaldırıma park edilen araca Kaldırıma park edilen araca Kaldırıma park edilen araca Kaldırıma park edilen araca 
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E�lence ve bol efekt
arayanlara ‘John Carter’ ve
‘Gizemli Adaya Yolculuk’u,
gerilim arayanlara hayaletli
‘Siyahlı Kadın’ ve cinayetli

‘Texas Ölüm Tarlası’nı,
belasını arayanlara ise
‘Seninki Kaç Para’yı

öneriyoruz. 

� JOHN CARTER:
�K� DÜNYA ARASINDA

� Yönetmen: Andrew Stanton
Disney’in son efekt bombas�nda
bilinmeyen bir �ekilde gözünü Mars
gezegeninde açan John Carter,
burada kendisini gezegen sakinlerinin
aras�nda gitgide büyüyen bir sava��n
ortas�nda bulur. Taraflar�n aras�nda Tars Tarkas ve
çekici prenses Dejah Thoris de vard�r. Carter yok
olman�n e�i�indeki bu gezegende Barsoom’�n ve
halk�n�n kurtulu�unun kendi ellerinde oldu�unu
anlayacakt�r.
� TEKSAS ÖLÜM TARLASI

� Yönetmen: Ami Canaan Mann
Texas eyaletinde yerel polis
dedektiflerinden Mike Souder ve New
York'tan gelen orta�� Brian Heigh,
kad�n kurbanlar�n�n bedenlerini
çal�l�klara atan bir seri katilin izini
sürerler. Fakat kad�n bedenine tak�nt�l�
bu seri katil bir anda yön de�i�tirir ve
bu sefer kendisini izleyen polisleri
hedef al�r. Her cinayet mahallinde
kendisinden bir iz b�rak�r ama
dedektiflerden hep bir ad�m önde
olmay� da ba�ar�r. Kasaba
sakinlerinden Anne Sliger kaç�r�l�nca,
iki dedektif küçük k�z� öldürmeden
önce zamana kar�� yar��acakt�r
� SEN�NK� KAÇ PARA

� Yönetmen: Hakkı Görgülü
Cemil, �stanbul’da cafe i�leten
ba�ar�s�z ve mutsuz bir adamd�r. Kar�s�
Melahat, k�z� Didem ve birkaç tane
çal��an�yla beraber batmakta olan
cafeyi kurtarmak için var gücüyle
çal��maktad�r. Bütün u�ra�lar�na
ra�men cafeyi kurtaramayaca��n�
anlay�nca Teoman ad�nda bir tefeciden
borç al�r ama yine i�ler yolunda gitmez
ve cafe tekrar batman�n e�i�ine gelir.
Bir de üzerine Teoman’�n paras�n�

almak için sürekli rahats�z etmesi
eklenince Cemil iyiden iyiye ç�kmaza dü�er. Bunun
üzerine tesadüf eseri tan��m�� oldu�u çok zengin bir
adam olan Behçet’in tavsiyesiyle ruhunu �eytana
satar. Cemil ruhunu �eytana satt�ktan sonra komik
olaylar zinciri ba�lar. Öncelikle Teoman olmak üzere
bütün borçlar�n� öder. Kalan paras�n� da kad�n ve
e�lenceyle tüketmeye ba�lar. Ama hesaba katmad���
bir �ey vard�r. Anla�ma yapt��� ki�i �eytand�r ve oyunu
kurallar�na göre oynamayacakt�r.

�eytandan ald��� paralar sahte ç�km��t�r.
Önce polis dü�er pe�ine. Ard�ndan
Teoman yedi�i kaz��� hazmedemez ve
Cemil’in k�z� Didem’i kaç�r�r.
O güne kadar garip olaylar� m�knat�s gibi
çekti�ini zanneden Cemil’in bundan
sonra ya�ayacaklar� hayal bile
edemeyece�i düzeye ula�acakt�r.
� MAX MACERALARI
Max süper maceras� ile sinemalarda
vizyona giriyor. Max Maceralar�: Kral�n
Do�u�u sinema filminde aslanlar
Dünyadaki kristallerin güçlerinin fark�na
var�yor. Tabii bunun fark�na varan
uzayl�lar Dünya'ya gelip karanl�k güçleri
ile herkesi etkisi alt�na almaya ba�l�yor.
Dünyan�n kaderi kahraman aslanlar�n
eline kal�yor. Dü�manlar� ise sahip
olduklar� s�n�rs�z güçleri ile çok büyük
tehdit olu�turuyor. Aslanlar�n bu
heyecan dolu mücadelesinde

ya�ananlar� ö�renmek için sinema salonlar�ndaki
yerinizi �imdiden ay�rtabilirsiniz. Max Maceralar� Kral�n
Do�u�u filminde ünlü karakterlerin seslendirmelerini
Yekta Kopan, Özge Özpirinçci, Engin Altan Düzyatan
ve Sezen Aksu gerçekle�tiriyor.

� G�ZEML� ADAYA YOLCULUK
� Yönetmen: Brad Peyton

Sean Anderson (Josh Hutcherson)
okyanus ortas�nda gizemli bir adadan
�ifreli bir sinyal al�r. Onu
durduramayaca��n� anlayan üvey babas�
Hank (Dwayne Johnson) maceraperest
Sean ile birlikte ipuçlar�n�n pe�inden
gider. Yolculuklar�na helikopter pilotu
Gabato ve onun genç, güzel, inatç� k�z�
Kailani de e�lik edince gizemli adan�n
pe�ine dü�en ekip tamamlan�r. 
Bir hortum f�rt�nas� sonras� gözlerini
kumsalda açan ekip, geçidi ke�fettikten
sonra cennet misali bir manzarayla
kar��la��rlar. Alt�ndan �elaleler, volkanlar,
farkl� canl� türleri ve daha bir çok s�r
onlar� beklemektedir: tabii Sean'�n
büyükbabas�yla birlikte!
� S�YAHLI KADIN

� Yönetmen: James Watkins
Klasik hayalet hikâyesine dayal� olarak
The Woman In Black, o�lunu terk etmek
zorunda kal�p Eel Marsh Malikhânesi'nin
yeni ölmü� sahibinin i�lerine kat�lmak
için uzak bir köye seyahat eden avukat
Arthur Kipps'in (Daniel Radcliffe)
ya�ad��� olaylar� anlat�yor. 
Eski kö�klerde yaln�z ba��na çal��an

Kipps, kasaban�n trajik ve i�kence dolu s�rlar�n� ortaya
ç�karmaya ba�l�yor. Yerel çocuklar�n gizemli yollar ile
öldürüldü�ünü anlayan Kipps'in korkusu artmaya
ba�l�yor. Siyahlar içerisinde intikamc� bir kad�n
taraf�ndan tehdit edilen Kipps, terörün döngüsünü
k�rmak için bir yol bulmal�. “The Woman In Black”
filminde Ciaran Hinds (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) ve
Janet Mcteer (Tumbleweeds) gibi oyuncular da yer
al�yor. Film, Susan Hill'in roman�ndan ekranlara Jane
Goldman taraf�ndan uyarlan�yor.  

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

● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
● Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
● Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
● C.Bostan AFM Budak Sineması: 
0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Lezzetli bir yemek… Yanında
zevkinize göre bir içecek ve

tiyatro… Hatta bir bakmı�sınız
oyunda siz de rol almı�sınız… 

Ne dersiniz?

De�erli Gazete
Kad�köy

okurlar�, bu
hafta sizlerle

çok
enteresan bir

mekâna
gidiyoruz…

Y�llar�n� tiyatroya
adam��, dizilerde
rol alm�� ve almaya

devam eden, tiyatroya ivme
kazand�rmak, her

kesime sevdirmek
ad�na ba�latt���
“Evde tiyatro,

engellilerin evinde
tiyatro,

hastanede
tiyatro” gibi
çal��malar�

bulunan tiyatro
sanatç�s� Metin

Zako�lu’nun
Ba�dat

Caddesi’nde
açt��� mekâna

gidiyoruz..
CAFE THEATRE…

Ba�dat Caddesi
Çatalçe�me mevkinde  476

numarada aç�lan bu enteresan
kafe, dünya mutfa��ndan seçilmi�

özel tatlar�n yan�nda özenle
seçilmi� markalardan olu�an içki

sunumuyla gelenlerinin damak
zevkine hitap ederken, masalarla iç
içe olan sahnesinde, çe�itli tiyatro
oyunlar� ve sahne gösterileri de

sunuyor. Hatta dileyenlere
oyunda rol vererek, belki de

hayat�n�zda bir ilke imza
att�r�yor… Dü�ünün mönüden
harika bir yemek seçmi�siniz,

yan�nda nefis bir �arap e�li�inde
dostlar�n�zla  güzel dakikalar

geçirirken o da ne… Perde… ve

sahne… Harika bir oyun hemen
yan�n�zda… Ya da bir gösteri…
Harikulade bir olay… “Yeme�in
sanatla bulu�tu�u tek mekân olan

Cafe Theatre’�n bir ilk
olarak Kad�köy’de

olmas� da,
Kad�köylüler
için gerçekten
bir ayr�cal�k…
‘KADIKÖY’Ü
SEÇMEM�Z
TESADÜF
DE��L’

Bu ilginç
mekân�n kurucusu
oyuncu Metin

Zako�lu, “Böyle bir mekân
için Kad�köy’ü seçmem

tesadüf de�il” diyor ve
devam ediyor:

“Kad�köylüler sanat’a
sahip ç�kan, sanatç�ya

önem veren
insanlar… Biz

sanatç�lar
Kad�köy’de ayr� bir
heyecan ya�ar�z...

Bu nedenle böyle bir
mekân� Kad�köy’de
hizmete sunmaktan

son derece

mutluyum. Oyuna, konsere ya da
stand-up gösterilerine gelen

seyircilere lezzetli yemekler ve kaliteli
içecekler de sunuyoruz. Bu anlamda
bir ilk olarak tarihte yerimizi al�yoruz.
Yemek yerken oyun izleyebilece�iniz
ve hatta oyuna kat�labilece�iniz bu
Avangart mekân�m�z haftan�n her

günü aç�k. Her ak�am 21.00’de oyun
ba�lar, cuma-cumartesi günleri

23.00’de Kabareler ve canl� konserler
de izleyebilirsiniz..” Evet sevgili
okurlar… Yurt içi ve yurt d���

üniversitelerde tez konusu olmu�,
sanat ad�na, tiyatro ad�na birçok

ilklere imza atm�� olan Metin
Zako�lu’na ve bu çok enteresan
mekân�na “Kad�köyümüze ho�

geldiniz” diyoruz… Biz mekân� çok
sempatik ve yemeklerini de nefis
bulduk.. Servis sanki Metin Bey’in
evine gitmi�siniz tad�nda... Her �ey
güzel... Bize de Kad�köylüler olarak
zevkini ç�karmak kal�yor… Haydi ne

bekliyorsunuz… Hemen aray�p
yerinizi ay�rt�n derim… Çünkü salon
öyle devasa de�il... Küçük birkaç

masal� samimi bir mekân…
Lezzetli haftalar diliyorum….

Tel.: 0216 467 33 32
www.metinzakoglucafetheatre.com

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

KADIKÖY’DE FARKLI BiR MEKAN

HAFTANIN F�LMLER� Cafe Theatre

Cafe Theatre

Cafe Theatre

Cafe Theatre

Cafe Theatre

Cafe Theatre
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GENÇ Nefesler Türk Müzi�i Toplulu�u, 2012
y�l�n�n ilk konserini 23 �ubat Per�embe ak�am�

Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde gerçekle�tirdi. Kültür ve Turizm

Bakanl��� �stanbul Tarihi Türk Müzi�i Toplulu�u
sanatç�s� udi Gürhan Yaman yönetiminde,

güftekâr Münire Aksaray'�n sunumuyla
gerçekle�en konserde; Klasik Türk Müzi�i'nden
türkülere, tangolardan popüler �ark�lara kadar
uzanan geni� bir yelpazede �ark�lar söyleyen

topluluk, dinleyicilerinden tam not ald�. Büyük ilgi
gösterilen konserde 7’den 70’e bütün

dinleyicilere ula�man�n keyfini ya�ayan topluluk,
27 Mart 2012 Sal� ak�am� saat 20.00'de Kad�köy

Evlendirme Dairesi nikâh salonunda
gerçekle�ecek yeni bir konserin müjdesini de
verdi. Genç Nefesler, tüm müzikseverleri mart

ay�nda gerçekle�ecek olan konserlerine bekliyor.

Li ons Ku lüp le ri Ku ru cu su Mel vin Jo nes’un
ad� n� ta �� yan, “Mel vin Jo nes Dos tu Ödü -
lü”, ga ze te ci-ya zar Y�l maz Öz dil’e ve ril di.

�s tan bul Ana do lu Ya ka s� Li ons Ku lüp le rin den
Al t� yol Li ons Ku lü bü, ga ze te ci-ya zar Y�l maz
Öz dil’e, Mel vin Jo nes Ödü lü’nü tö ren le tes lim
et ti. 

Al t� yol Li ons Ku lü bü Ba� ka n� Tu� sal Gür -
tu na, ödül tö re nin de yap t� �� ko nu� ma da, “Ödü -
lü, Y�l maz Öz dil’e, Ata türk �l ke ve De �er le ri ne
olan ba� l� l� ��, Cum hu ri ye te ve La ik dü ze ne
inan c�  ve ba s�n ya �a m�n da ki il ke li ve dik du ru -
�u ne de niy le ver dik. Ay r� ca biz Li on lar, dü �ün -
ce tar z� m�z la, ya �an t� la r� m�z ve inan d� �� m�z de -
�er ler le top lu mun her ke si mi ne ör nek ol ma l� -
y�z. Y�l maz Öz dil de her ba k�m dan Ata türk
Tür ki ye’si ne ve ça� da� Türk top lu mu na ör nek
bir in san d�r. Onun gi bi bir de �e re he pi mi zin sa -
hip ç�k ma m�z ge re ki yor” de di. Öz dil’e de hi tap
eden Gür tu na, “Tür ki ye’ye kar �� l�k s�z hiz met

a� k� n� z�n bir ömür bo yu sür me si ni ve bun dan
son ra ki ya �a m� n� z�n da ha bü yük ba �a r� lar la
geç me si ni di li yo ruz” di ye ko nu� tu.

Ödül tö re ni ne, Ana do lu Ya ka s� Li ons Ku -
lüp le ri Fe de ras yo nu Ge nel Yö net me ni Le man
Ta� k�n, Ge nel Yö net men Ve ki li Er cü ment Yü -

ce ler, Al t� yol Li ons Ku lü bü Ba� ka n� Tu� sal
Gür tu na ve çok sa y� da der nek üye si ka t�l d�. 

Li ons’un en pres tij li ve de �er li ödü lü olan
Mel vin Jo nes Hiz met Ödü lü, in san l� �a ve Li -
ons’a hiz me ti ge çen, top lum da iz b� ra kan, il ke -
li ve ör nek ki �i le re ve ri li yor. 
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alu mu nuz son gün ler de bü tün ha ber mec ra -
la r� ban g�r ban g�r TL’nin ye ni sim ge si nin müj -
de si ni ve ri yor. Ye ni sim ge nin ta sa r� m� için bir
ya r�� ma açan Mer kez Ban ka s�, se çi min ar d�n -

dan hum ma l� bir ta n� t�m kam pan ya s� na ba� la d�. Ye ni
sim ge üze ri ne tar t�� ma lar ge cik me di el bet te. Ye ni sim -
ge ça pa m�, Ba� ba kan Tay yip Er do �an’�n ‘T’si mi, tu� -
ra n�n m� ‘t’si; Eu ro mu, Er me nis tan’�n pa ra bi ri mi Dram
m�… gi bi bir çok so ru ha va lar da uçu �u yor. Sim ge ye
“ucu be” di yen mi arar s� n�z , “he pi miz Er me ni ol duk”
di yen mi… Ta bi i ha liy le bu tar t�� ma lar da ta n� t�m kam -
pan ya s� n�n bi rer par ça s� ol du ve ol ma ya de vam edi yor.
Eh rek la m�n iyi si kö tü sü ol maz der ler! �im di bü tün
komp lo te ori le ri ni bir ke na ra b� ra k�p Türk Li ra s� n� tem -
sil ede cek sim ge ye yal n�z ca �e kil ola rak bak ma y� de -
ne ye lim. 

Ya p� lan aç�k la ma ya gö re kul la n� lan �e kil hem bir ‘t’,
hem de ça pa, çift çiz gi de �s tan bul’da ki Bo �az Köp rü -
le ri (yal n�z ya k�n da o çiz gi le rin re vi ze edil me si ge re ke -
bi lir, çün kü köp rü ler üçe ç� ka cak)… Ça pa gü ve ni lir li �i
sim ge ler ken; çift çiz gi a�a �� dan yu ka r� çi zil di �i için
yük se li �i sim ge li yor. Ne var ki in san lar bir sim ge yi si zin
an lat t�k la r� n�z do� rul tu sun da al g� la maz lar. Bu ko nu da
bir çok kri ter gö ze ti le bi lir, ge lin biz bu sim ge yi dün ya n�n
ön de ge len ül ke le ri nin pa ra bi ri mi sim ge le riy le kar �� la� -
t� ra l�m.

Eu ro, Ame ri kan Do la r�, �n gi liz Ster li ni, Ja pon Ye ni,
Rus Rub le si, Çin Yua n� ve Hin dis tan Ru pi si ne bir ba -
k�n. Or tak ola rak hep sin de ma jis kül harf (bü yük harf)
kul la n�l d� �� n�, hep si nin di key ve ya ya tay düz çiz gi kul -
lan d� �� n�, hiç bi rin de harf d� ��n da bir sim ge kul la n�l ma -
d� �� n� ve Ster lin d� ��n da hep si nin ken di pa ra bi ri mi nin
ba� har fiy le sim ge len di �i ni gö rür sü nüz. Ma lum �n gi liz -
ler’in ne re dey se her �ey le ri dün ya n�n ge ri ka la n�n dan
fark l� d�r ama il la ki sa� lam bir te me le otu rur. Ster lin’in
sim ge si ‘L’ de Po und’un La tin ce si Lib ra e’nin ba� har -
fi dir ve ke li me an la m� ‘te ra zi/den ge’dir.

Ön ce bü yük harf me se le sin den ba� la ya l�m; siz ce
bu ül ke le rin hep si nin pa ra la r� n� ma jis kül harf le sim ge le -
me le ri te sa düf mü dür? (Çok bü yük ih ti mal le de �il dir.)
Ni te kim Türk Li ra s�’n�n da bu gü ne ka dar öy ley di (TL).
O za man bi zim sim ge de ki ça pa dan boz ma �e kil ay n�
za man da bir mi nis kül (kü çük) ‘t’ har fiy se, bu bi linç li bir
se çim mi dir? (Çok bü yük ih ti mal le bu da de �il dir.) Ge -
le lim ‘yük se len’ çiz gi le re… Di �er ül ke le rin hep si nin ya -
tay ve ya di key düz çiz gi ler kul lan ma s� n�n se be bi ne dir?
Bir pa ra bi ri mi ne gü ve nin an cak is tik rar la sa� la na bi le -
ce �i mu hak kak. Düz çiz gi ler in san la r�n ka fa s�n da is tik -
rar ima j� n� olu� tu ru yor m� olu� tu rur aca ba? Ho� bi zim
gi bi yük se li �i sim ge le yen yu ka r� do� ru çiz gi kul la nan
bir kaç ül ke da ha yok de �il. Kos ta Ri ka, Mo �o lis tan gi -
bi… Ça pa, köp rü ve yük se li �in, sim ge ola rak kul la n�l -
ma s� na ge lin ce… Her �ey den ön ce ça pa ve yük se li�
sim ge le ri bir bi riy le çe li� ki li. Ça pa dur ma y� tem sil eder,
yük se li� ise ha re ke ti… Kal d� ki bir ül ke tu ris tik bir �eh -
rin de ki ün lü bir mi ma ri ya p� s� n� ti ca ri ola rak kul la n�r.
Hat ta pa ra s� n� mar ka la� t� ra bi lir se onu da kul la n�r. Ame -
ri ka Bir le �ik Dev let le ri bu nun en iyi ör ne �i dir. Do lar l�
plaj hav lu su; Do lar l� cüz dan, ti �ört, bar dak, ta bak, hat -
ta ve hat ta Do lar l� don-süt yen bi le ya p� yor ve ‘Do lar -
dan’ mil yon lar ca do lar ka za n� yor lar. Fa kat biz den ba� -
ka kim se de pa ra ya sim ge ko ya ca ��m ça ba s� yok. Ne -
den aca ba? Öz gü ve ni mi ze hay ra n�m da, bu ‘Ame ri -
ka’y� ye ni den ke� fet me’ he ve si ni ye? 

Bir de ba s�n bül ten le rin de al t�n oran kul la n�l d� �� bil -
gi si yer al� yor. Ön ce lik le bu ora n�n ne bi zim ta ra f� m�z -
dan, ne de gü nü müz de ke� fe dil me di �i ni söy le ye lim.
Kök le ri es ki Yu nan ve M� s�r’a ka dar uza n�r. Ta sa r�m c� -
lar ve mi mar lar ta ra f�n dan yüz y�l lar d�r s�k ça kul la n� l�r.
Ya ni al t�n oran kul la n�l m�� ol ma s� bu sim ge ye bir mer -
te be ka zan d�r maz, ta sa r�m c� ya yol gös ter mek ten ba� -
ka bir i�e de ya ra maz. Pa ra sim ge le ri nin ya l�n ol ma s� -
n�n bir se be bi de el le ya z� m�n da ko lay l�k t�r. Ma lum;
bak ka l�, ma na v� al t�n ora n� tut tu ra ma ya bi lir. Bir harf ya -
p�p düz bir çiz gi yi he men he men her kes çi zer. La kin
bi zim üs tün ni te lik li ça pa ba ka l�m el le ya z� m�n da ne �e -
kil le re gi re cek?

2005’te s� f�r la r� at�p ba �� na bir Y kon dur du �u muz
TL, 2009’da ‘Y’yi de sil ke le ye rek dört se ne de bir harf
ve al t� s� f�r dan kur tu la rak bu gün kü for mu na ula� t�. �im -
di bi zim Do lar dan, Eu ro dan, Ster lin den ne ek si �i miz
var de dik, pa ra m� za bir de sim ge yap t�r d�k. Ho�, TL’nin
al t� s� f�r s�z bu gün kü ha liy le da hi hâ lâ Do lar dan 0.78585,
Eu ro’dan 1.34570, Po und dan 1.81647 Li ra ek si �i var!
Uma r�m ye ni pa ra sim ge miz de ki yu ka r� ba kan çiz gi ler
u�ur lu ge lir; Eu ro yu da, Ster li ni de, Do la r� da en k� sa
za man da sol lar ge çe riz. Hem bi zim pa ra bi ri mi miz, in -
sa n� m�z gi bi ye ni lik le re ko lay ca al� ��r; bu nu da ko lay ca
bün ye si ne sin di rip ‘asi mi le’ ede ce �in den ku� ku nuz ol -
ma s�n!

As l ı  AY HAN

M

Türkiş Lira

Çok ye ni ol ma sa da ma ya s� tut mu� ve
sa� lam bü yü yen bir sos yal mec ra. �ler le yen
gün ler de is mi ni da ha çok du ya cak s� n�z.
Web’den to par la d�k la r� n� z�n hep si ni ya
da ar ka da� la r� n� z�n to par la d�k la r� n� bir
yer de, bir ak�� ta gö rü yor su nuz. Ar -
ka da� la r� n� z�n pin le dik le ri ni (i� ne le -
dik le ri ni) siz de ken di ak� �� n� za pin le -
ye bi li yor su nuz.  An cak bu ra s� bir
show ro om gi bi. Fi lo zof lar, sa nat ç� lar,
ye me-iç me ci ler, ko lek si yo ner ler ve
mo da c� lar için ade ta bir il ham mer ke zi.
�s mi ney mi�?:  Pin te rest.

Pe ki Pin te rest’i na s�l kul la na bi lir si niz?
� Ko lek si yo ner ler �çin Bir Vit rin

Ko lek si yon me rak l� la r�  için ko lek si yon fo -
to� raf la r� n� pay la �a bi le cek le ri bir alan. Pul,

pa ra, sil gi, par füm �i �e si ho bi niz ya da il gi
ala n� n�z ne ise bu ra da pay la �a bi lir si -

niz.
� Kü pür Def te ri
�l gi ala n� n� za ne gi ri yor sa (il ham

ve ri ci bir söz, bir ta sa r�m, bir re sim
v.b.) hep si ni birara da tu ta bi lir,
bun la r� ka te go ri ze ede bi lir si niz. Ya -

zar, res sam ve fi lo zof lar için e� siz bir
özel lik bu! Kü pür de tin.

� Di ji tal Ye mek Ki ta bı
Be �en di �i niz ve web den top la d� �� n�z tüm

ye mek ta rif le ri ni bir yer de bi rik ti re bi lir si niz.
RSS’i a� mak la z�m.

� Sa nat çı lar �çin �l ham Ala nı
Re sim, renk, ta sa r�m, �i ir v.b. her

ne ise bun la r� pin le ye rek (i� ne le ye rek)
ken di ni ze di ji tal bir il ham tah ta s� olu� -
tu ra bi lir si niz. Son ra ge ri ge lin; ba k�n
ba k�n ve il ham al�n!

� Se ya hat Reh be ri
Gö re ce �i niz do �a ha ri ka s� fo to� -

raf lar kar �� s�n da nut ku nuz tu tu la ca ��

için enin de so nun da bu ra da ol mak is te ye cek -
si niz. Ba li, San Die go, Ku tup lar her ne ise…
Bu ra da pin le ye ce �i niz her fo to� raf si zin is tek
lis te niz de oto ma tik ola rak ev re ne sin yal le ri ni
gön der me ye ba� la ya cak.

B
u haf ta tüm me de ni yet le rin be �i �i olan Ha -
tay’a (An tak ya) gi di yo ruz. Bu tu ra ç� kar ken
mut la ka fo to� raf ma ki ne ni zi ya n� n� za al�n.

Din le rin ilk olu� tu �u, tüm din le rin ve me de ni yet le -
rin do� du �u yer le re do� ru mis tik bir yol cu lu �a ç� k� yo -
ruz. Gü nü mü zün me de ni ye tiy le har man lan m�� bin y�l -
l�k lez zet le ri tat ma ya gi di yo ruz.
Bu ge zi de H� ris ti yan l� ��n ilk
ki li se si ni gö re ce �iz, ya -
r� s� y� lan ya r� s� in san
olan �ah me ra n�n
mem le ke ti Tar sus’u
gö re ce �iz. Tan r� lar
tan r� s� Ze us’un a� -
z�n dan alev ler f�� k� -
ran Typhon’u �tal -
ya’da ki Et na Ya nar da -
��’n�n al t� na hap set me -
den ön ce bir sü re Mer -
sin’de ki Ce hen nem ob ru -
�un da sak la d� �� ye ri ve
Tür ki ye’yi II. Dün ya sa -
va �� na sok mak için ya -
p� lan ta ri hi �nö nü ve
Churc hill gö rü� me si -
nin ya p�l d� �� Ye ni ce
Tren �s tas yo nu’nu gö -
re ce �iz. Bu ge zi ade ta
bel ge sel ni te li �in de ola cak.
Ön ce Ada na’ya, pa muk di -
ya r� olan böl ge mi ze gi di yo -
ruz. Sey han Neh ri’nin be re -
ket saç t� �� Ada na’y� ge zi -
yor, Ya� Ca mi i’ni ve Bü yük
Sa at ile Os man l�’ya su bay
ye ti� ti ren Ra ma za no� lu
Med re se si’ni zi ya ret edip,
ta ri hi Ta� köp rü de mo la ve -
ri yo ruz... 

S� H�R L� �E H�R 
AN TAK YA

Üç sa at lik bir yol cu luk -
tan son ra Müs lü man la r�n,
H� r�s ti yan la r�n, Ya hu di le rin,
Ye zi di le rin, Er me ni le rin ve
da ha bir çok mez he be
men sup in sa n�n kar de� -
çe ya �a d� ��, 18 ay r� di -
lin ko nu �ul du �u, 18
ay r� inan ca sa hip,
ho� gö rü nün ha -
kim ol du �u An -
tak ya’da y�z.  �s -
ken de run’da çay
mo la s�n dan son -
ra Amik ova s�n -
dan ge çe rek H� ris -
ti yan ke li me si nin ilk
de fa te laf fuz edil di �i
Aziz Pi yer Ki li se si’ni
zi ya ret edi yo ruz.
Dün ya n�n ikin ci
bü yük mo za ik
mü ze si, ge zi mi -
zin önem li du rak -
la r�n dan bi ri. Son -
ra Uzun Çar ��,
Ha bib-i Nec car
Ca mi i der ken �e la -
le ler bel de si Har bi -
ye’ye va r� yor,  pi liç ke ba -
b� ve il le de kü ne fe yi yo ruz.
Gör dü �ü nüz yer ler den et ki le nip bin ler ce y�l ev ve li ne
bir ha yal yol cu lu �u na ç� k� yor su nuz bu ge zi de… Tar -
sus’un dar so kak la r�n da yü rü ye rek, �ah me ran ha ma -
m� n� ve Kle opat ra ka p� s� n� gez dik ten son ra, K�rk ka ��k
Be des te ni’nde mo la ve ri yo ruz.  Ar d�n dan  Mer sin’e
do� ru yo la ç� k� yo ruz. Ge ni� cad de le ri, ko ca man li ma -
n� ve uzun sa hil le ri olan bu �eh ri mi zin de va sa Pal mi ye
a�aç la r�y la süs lü cad de le rin den ge çe rek, Mer sin’e
has otan tik ye mek le ri tat ma mak ol maz.  Ye mek ten
son ra  Cen net-Ce hen nem Ob ru �u ve Di lek As t�m Ma -
�a ra s�’na, ar d�n dan tek ne tu ruy la K�z ka le si’ne gi di yo -
ruz. Son ra  �s tan bul’a do� ru yo la ç� k� yo ruz…. Gün lük
ha ya t�n stre sin den k� sa bir sü re li �i ne de ol sa uzak la� -
mak, pek çok kül tü rün ve di nin bi ra ra da as�r lar ca so -
run suz bir �e kil de bir lik te ya �a d� �� di yar la r� gör mek ve
her �e ye ho� gö rüy le bak mak is ti yor sa n�z bu ge zi ye
ka t� l�n....

Tur ta rih le ri:
21-26 Mart,19-24 Ni san, 23 -28 Ma y�s 

Genç Nefesler’den konser

Özdil’e Melvin Jones ödülüÖzdil’e Melvin Jones ödülüÖzdil’e Melvin Jones ödülüÖzdil’e Melvin Jones ödülüÖzdil’e Melvin Jones ödülüÖzdil’e Melvin Jones ödülü

GEZGiN
�APKA

Hazırlayan:

Adana’dan Hatay’a

YENi TREND SOSYAL AĞ: PiNTEREST

TÜR K� YE B� L� ��M DER NE �� �S TAN BUL �U BE S�
Ca fe ra �a Ma hal le si Gn. Asım Gün düz (Ba ha ri ye) Cad de si No: 72 Kat: 1

Dai re: 1 Ka dı köy �S TAN BUL
Tel.: (216) 337 70 41 www.tbd.org.tr – ist@tbd.org.tr

DUYURU
25 Mart 2011, Ev Ka dın la rı na Web

Gün lü �ü (Blog) Olu� tur ma E�i ti mi,
TBD �s tan bul Ofi si

Sa lih Seç kin Se vinç, TBD
Sos yal Med ya Ça lı� ma Gru bu Üye si

Engelliler için takı tasarım kursu
KADIKÖY Belediyesi Engelli

Danı�ma ve Dayanı�ma
Merkezi’nde 20 Ekim 2011’den

bu yana zihinsel engelli
gençlere takı tasarım kursu

veriliyor. 
Merkez yetkilileri, zihinsel

engelli gençlerin e�itimlerini
tamamladıktan sonra eve

kapalı kalmamaları ve
kendilerini daha iyi ifade

etmeleri için bu kursun

açıldı�ını belirtiyorlar. 
Kurs, ayrıca zihinsel engelli
gençlerin el becerilerini
geli�tirmelerini,
sosyalle�melerini ve yeni
�eyler ö�renmelerine
katkıda bulunuyor. Zihinsel
engelli gençlere yönelik bu
kursa katılmak isteyenler
Engelli Danı�ma ve
Dayanı�ma Merkezi’ne
ba�vurabilir.

�stanbul Anadolu Yakas� Lions
Kulüplerinden Alt�yol Lions Kulübü,

gazeteci-yazar Y�lmaz Özdil’e,
Uluslararas� Ödül olan Melvin

Jones Ödülü verdi.

KADIKÖY Belediyesi personeli,
belediye hizmetleri konusundaki
güncel geli�meler hakkında bilgi

aldı. Kadıköy Belediyesi �nsan
Kaynakları ve E�itim Müdürlü�ü
tarafından, belediye personeline

yönelik olarak düzenlenen
e�itimde, Sayı�tay Ba�denetçisi,

4734 Sayılı �hale Kanunu ve
Kanunda Meydana Gelen

De�i�iklikler konusunda e�itim
verdi. Bu e�itim daha sonra

Kozyata�ı Kültür Merkezi'nde
üç tam gün olarak tekrarlandı,

150 personel, Mal Alımları,
Hizmet Alımları, EKAP ile Yapım
��leri konusunda bilgilendirildi. 8

�ubat'ta da Kadıköy
Belediyesi'nin ta�ınır kayıt ve

kontrol yetkilisi olan 58
personeline, Maliye Bakanlı�ı

Muhasebat Genel Müdürlü�ü
Maliye Uzmanı tarafından Ta�ınır
Mal Yönetmeli�i hakkında e�itim

verildi. Kadıköy Belediyesi
yapmı� oldu�u bu hizmetiçi

e�itimlerle, personelinin-daha iyi
hizmet verebilmesi için-

geli�mesine verdi�i önemi bir kez
daha göstermi� oldu.

Personele eğitimler

Haydi…
Profesyonel bir
titizlikle fakat

amatör bir ruhla
i�lerini yapan bir
ekibe güvenle
teslim olun ve

Adana-
Antakya’ya

do�ru rüya gibi
bir yolculu�una

hazırlanın…
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● Gök çe UY GUN

Bun dan 40 y�l ön ce, Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi’nde Rach man ni nov’un “Ba� -
lan g�ç” ad l� ese riy le per de di yen Ça� -

da� Ba le Top lu lu �u, sa nat yol cu lu �u nu “pro -
fes yo nel gös te ri, ama tör ruh” slo ga n�y la sür -
dü rü yor. Ara dan ge çen 40 y�l da 200’den faz -
la ese ri sah ne le yen Ça� da� Ba le Top lu lu -
�u’nu, Ge nel Sa nat Yö net me ni ve ba� ko -
re og ra f� Cem Er te kin ile K� z�l -
top rak’ta ki dans stüd yo -
sun da ko nu� tuk. 

� Ça� da� Ba -
le Top lu lu -
�u’nun te me li
ne re de ve na -
sıl atıl dı?

Ç a �  d a �
Ba le, 1972 y� -
l�n da Ka d� köy
Halk E�i tim
Mer ke zi’nde ku -
rul du. �s tan bul Dev -
let  Ope ra ve Ba lesi’n -
de genç bir dans ç�y d�m. O
za man ki part ne rim Nil dan Tu� -
bay’la bir lik te bir yaz gü nü, dönemin Halk
E�i tim Mü dü rü Or han Okay’�n ka bul et me siy -
le o ça t� al t�n da Ça� da� Ba le’nin ilk ad� m� n�
at t�k. 

� Hep Ka dı köy’de mi sah ne al dı nız?
Ara dan ge çen y�l lar için de hep Ka d� -

köy’de de �il dik ama son ra yi ne dön dük bu ra -
ya. 1990’la r�n ba ��n da K� z�l top -
rak’ta ki stüd yo mu za gel -
dik. O gün bu gün dür
bu ra lar da y�z. Da ha
çok Ka d� köy
Halk E�i tim
Mer ke zi, Ka d� -
köy Be le di ye si
Cad de bos tan
Kül tür Mer ke -
zi, Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke -
zi’nde (Kozzy)
sah ne al� yo ruz. El -
bet te da vet li ol du �u -
muz yer le re de gi di yo ruz.

� Bu top lu lu �u ku rar ken
40 yıl ön ce ki duy gu nuz, ama cı nız ney di?
Ne ti ce de ba le ser gi le me si de iz le me si de
zor bir sa nat da lı. 

Ben ba le ye bu lun du �um ça ��n icap la r�n -
dan ötü rü çok er ken ya� ta ba� la ya ma d�m.
Gü nü müz de ba le yi se çen ler çok kü çük ya� ta
ba� l� yor lar. Bu nun avan ta j� ol du �u ka dar de -
za van ta j� da var.  Bü yü ye ne dek s� k� -
l� yor lar. Be nim öy le bir lük -
süm ol ma d�. Er kek ço cu -
�u na ba le der si ve ren
okul bu la ma d�k.
Ba le ye 18’im de
Ma dam Ol -
ga’n�n Te pe -
b a  � � ’ n d a  k i
stüd yo sun da
t e  s a  d ü f  l e
ba� la d�m. 

K� sa bir
sü re son ra �s -
tan bul Dev let
Ba le si’ne dans ç�
ola rak gir dim. Dans
et ti �im sü re de, ken di -
min  da ha çok ti yat ral
rol le re yat k�n ol du �um, tek nik
an lam da ye ter siz ol du �um, ken dim -
den ho� nut ol ma d� ��m ger çe �i ne var d�m. An -
la d�m ki ben da ha zi ya de bi ri le ri ni yö net me yi,
bir �ey ya rat ma y� se vi yo rum. Böy le ce Ça� -
da� Ba le Top lu lu �u’nu kur dum. 

� Kaç ta ne ese re im za at tı nız bu sü -
reç te?

200 ku sür ko re og ra fim ol du. Kan ti te si
yük sek, ka li te si ni ise iz le yen be lir ler. Elim den
250’den faz la dans ç� geç ti y�l lar için de. Dün -
ya n�n her ye rin de bu ra da e�i tim al�p, pro fo -
yo nellk ka za nan çok dans ç�m var. Bu da ba -
na mut lu luk ve ri yor. Biz ko ca man bir ai le yiz.

� �u  an kaç dans çı nız var?

Bu se ne “Bir Yü rek ten Bir Ya �am dan
TCHAI KOVSKY”de 15 dans ç� kul lan d�m.
Ama is te nil di �i ne da ha faz la dans ç� ya ula� -
ma im ka n� m�z var. 

� Siz ba le ye 18 ya�ında ba� la mı� sı nız.
Bu top lu lu �a da dans çı lar kü çük ken mi
ge li yor lar? Dans çı lar kim ler?

�öy le an la ta y�m; 6 y�l ön ce �s tan bul Üni -
ver si te si Dev let Kon ser va tu va r�’ndan emek li

ol ma y� ter cih et tim.  Çün kü ar t�k ye ti� -
ti re bi le ce �im ço cuk la r�n ol ma -

d� �� bir dö nem di. Bo �u
bo �u na va kit kay bet -

mek is te me dim. �l -
gi mi da ha çok
Ça� da� Ba le
Top lu  lu  �u’na
ver dim. O za -
ma na dek kon -
ser va tu var da ki

ö� ren ci le ri miz -
le, ye te nek li olan -

lar la, ya �� bü yü -
yen ler le Ça� da� Ba -

le’yi  sür dü rü yor duk.
Ama ora dan ay r�l d�k tan son ra

bi raz da ir ti ba t�m kay bol du. 2000’li
y�l lar dan iti ba ren Ça� da� Ba le’de da ha fark l�
dans çl� lar la ça l� �� yo ruz. E�i ti mi ni sür dü ren ler,
me zun lar, jim nas tik çi ler, bu ra da ye ti� mi�
olan lar... Çok renk li bir yel pa zey le, far k� kim -
lik ler de  ve ener ji ler de dans ç� la r� m�z var. Bu
da be ni da ha çe �it li li �e sevk edi yor çün kü

kon ser va tu var dan çok pro to tip ö� ren ci
ge li yor du. Ben ye ti� ti ri yo rum,

hep si ay n� for mas yon da,
ben ko re og ra fi ya p� -

yo rum hep si ay n�
f o r  m a s  y o n  d a !
Oy sa �im di ta ze
bir kan var
Ça� da� Ba -
le’de. Son bir -
kaç y�l d�r ya�
ora n� da çok

yük sek. Ya ni 30.
Bir k�s m� �s tan bul

Dev let Ope ra ve Ba -
le si’nin dans ç� la r�, bir

k�s m� çe �it li ku rum lar da ö� -
ret men lik ya p� yor lar 

� Ya ni Ça� da� Ba le, bir ba le oku lu de -
�il, de �il mi?

Ha y�r de �il. Ço cu �u nu ba le ye yaz d�r mak
is te yen ler den çok te le fon ge li yor. Ki bar ca,
bu ra s� n�n bir e�i tim ku ru mu ol ma d� �� n�, ge li� -
mi� dans ç� lar la olu� tu ru lan bir ba le top lu lu �u
ol du �u nu söy lü yo rum.

� Bi raz da top lu lu �un içe ri -
�in den, dans tan söz ede -

lim. Ça� da� ba le nin
kla sik ba le den far kı

ne dir?
Bu nu me rak

eden Ga ze te
Ka d� köy okur -
la r� n� tem sil le -
ri mi ze bek li -
yo ruz...

� Ka dı -
köy lü iz le yi ci -

nin il gi si ni na -
sıl de �er len di -

ri yor su nuz?
Aç�k ça s� Kozzy,

ye ni ol ma s� se be biy le
bel ki de, o böl ge de bir

ba le iz le yi ci si nin olu� tu �u nu
söy le ye me ye ce �im. Ama CKM’de gös -

te ri yap t� �� m�z da yo �un olu yo ruz. Ba� dat
Cad de si ve çev re  sa kin le ri bu ko nu la ra da ha
aç�k. CKM’nin bü yük sa lo nu bi zi mut lu ede -
cek ka dar do lu yor. Bi linç li, bi le rek iz le yen,
ne re de al k�� la ya ca �� n�, tep ki gös te re ce �i ni
bi len ka li te li bir iz le yi ci var. Bun dan çok
mem nu nuz. 

� “Bi linç li iz le yi ci” ta nı mı nı zı bi raz açar
mı sı nız? Ma lum top lu mum uz ba le ye kar�ı
bi raz me sa feli...

Evet ama ba le bi zim kül tü rü müz de çok
geç yer al d� �� için bu böy le. Biz ler dan sa çok
el ve ri� li bir mil le tiz. Hiç bir Av ru pa l� mü zik du -

yar duy maz be de ni ni oy nat maz. En ufak mü -
zik te he men bir k� p�r t� olur.  Ama ba le bi -
raz Müs lü man ma hal le sin de
sal yan goz sat ma ya ben zi -
yor du es ki den. Gü nü -
müz de te le viz yo nun
kat k� s� ve ya ban c�
ül ke ler den ba le
top lu luk la r� n�n
Tür ki ye’de gös -
te ri ler yap ma s�
sa ye sin de, hal -
k�n il gi si ve sev -
gi si olu� ma ya
ba� la d�.

� Ör ne �in  30
yıl ön ce ki iz le yi ci
ile �im di ki ara sın da
na sıl bir fark göz lem li -
yor su nuz?

Es ki den in san lar bu tip gör -
sel sa nat la ra, sah ne sa nat la r� -
na da ha say g� l� yak la �� yor lar d�.
Bel ki te le viz yon ve in ter ne tin
k� s�t l� kul la n� m� ne de niy le, ilgi
da ha faz layd�. Ama �im di özel -
lik le in ter net in san la r� tem bel -
le� tir di. Bir �ey iz le mek is te -
dik le rin de kal k�p bir gös teriye
bi let al�p git mek ye ri ne, in ter -
ne te gi ri yor lar!

� Böy le bir ba le top lu lu -
�u nun - mad di ve ma -
ne vi açı dan so ru yo -
rum-40 yıl ayak ta
kal ma sı zor de �il
mi?

Zor ko �ul lar
al t�n da, hiç bir
spon sor luk ve
des tek al mak s� -
z�n 40 y�l per de -
le ri ni aç�k tut mak
bir ba �a r�. Bu ko nu -
da te va zu gös ter me ye -
ce �im. �u nu söy le ye yim;
hiç bir za man bi let sa t�� la r� bir
top lu lu �un ya �a ma s� için ye ter li de �il dir. Be -
nim dai mi bir spon so rum var; sev gi li an nem...
Ça� da� Ba le Top lu lu �u’nun isim ba ba s� da,
an ne min sev gi li e�i, ya zar-�a ir �ük ran Kur da -
kul’dur. On lar inan d� lar, gü ven di ler, mad di-
ma ne vi des tek ver di ler. Her �ey pa ra de �il.
�im di ba k� yo rum bi ri le ri bir et kin lik ya pa ca ��
za man he men spon sor ara y� �� na gi ri yor. As -
l�n da hak l� lar ama ben ce, ön ce ken di ya ra t� c� -
l�k la r� ve ener ji le riy le bir �ey ler yap ma l� lar.
Ken di le ri ni is pat eder ler se, za ten spon sor lar
ge lip on la r� bu lur. Yok sa ‘Otur du �um yer den
bir pro je yap t�m. Aya �� ma ge lip, ba na pa ra
ver sin ler...’ Ola bi le ce �i ne pek ih ti mal ver mi -
yo rum. Sa na ta bu ka dar k�y met ve ren bir hol -
ding fi lan bil mi yo rum. Ol sa da uzun ömür lü
ol mu yor. Ça� da� Ba le’nin 40 ayak ta kal ma s� -
n�n se be bi bel ki de hiç bir ku ru lu �a ba� l� ol -
ma ma s�y d�. Gü cü mü ken dim den al� yo rum,
sü rek li ken di kül le rim den do �u yo rum.

� Ko re og ra fi le ri na sıl ha zır lı yor su nuz?
Tat lı/sert bir ho ca ya ben zi yor su nuz...

�l ke le rin den �a� ma yan, bu il ke le rin önü ne
en gel ç� kar sa sert olan, onun d� ��n da mü la -

yim bir ho ca y�m. Ese rin ön ce içim de do� ma -
s� ge rek. Bir ki tap, bir no ta, mü ze de ki

bir eser... �z le me si, din le me -
si, ça l�� ma s� ke yif li mü -

zik ler se çe rim. Se -
yir ci den ya na ba -

ka r�m. Sah ne yi
öy le gör me ye
ç a  l �  � �  r � m .
Yap t� ��m ko -
re og ra fi le rin
ç o  � u n  d a
mut suz luk,
ölüm, tra je di

var d�r ama ya -
p�m iti ba riy le

böy le �ey le ri an -
lat ma ya da ha yat k� -

n�m. Eser le rin pro va
sü re ci ni çok uzat ma dan,
pra tik ola rak sah ne ye ko -
ya r�z. Her y�l 1 ya da 2 eser
ç� ka r� r�z. Salt ko re og ra fi
yap mak hiç bir  �ey de mek
de �il. Ar ke olo ji, si ne ma, ti -
yat ro, caz, re sim, mü ze -
ler... Tüm bun la r� sen tez le -
ye bil mek ve be de nim -
de/bey nim de yer ve rip ar t�k
ya �a m� m�n bir par ça s� ha li -
ne ge tir me zo run lu lu �u var.
Bu nu yap mak için ha ya t� m�

bu i�e ver dim. Yok sa
bir mü zik, gü zel

de bir kaç ba le -
rin bu lup bir
eser ser gi le -
mek çok k� -
sa va de li bir
�ey! Ken di -
me bu an -

lam da gü ve -
ni yo rum. Ar t�k

40 y�l da bu nu
s ö y  l e  y e  b i  l i  r i m .

Ama yap t� ��m ça l�� ma -
la r�n ka li te si ne da ir hiç bir  �ey

söy le ye mem. Bu, se yir ci nin  ve ta ri hin tak di -
ri ne kal m�� t�r. 

� Dans çı la rı nız hak kın da ne ler söy le -
ye bi lir si niz?

Hep si gö nül lü. Ba na ina nan, gü ve nen ve
bu ra da dans et me yi mut lu luk ad de den, ge li -
�im ne de ni ola rak de �er len di ren in san lar var
ekip te. El bet te on la ra kü çük öde me ler ya p� l� -
yor ama bu des tek ma hi ye tin de. Bir bi ri mi zi
çok se ver ve sa ya r�z. Cem Ho ca der ler di es -
ki den, son ra Cem ba ba ol dum, �im di ne re -
dey se Cem de de...  

� Son ola rak ek le mek is te di �i niz bir
�ey var mı?

Evet. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk’ten bir ri ca m�z var. Sü rey ya Ope ra -
s�’n�n be le di ye ye tah sis edil mi� gün le ri nin bi -
rin de kul lan ma y� çok ar zu lu yo ruz. Sü rey -
ya’n�n ça t� s� al t�n da iz le yi ciy le bu lu� mak bü -
yük zevk ola cak. Za ten, ba le nin gü zel du ra -
ca ��, özel lik le de be nim sti li olan ya r� kla sik
ba le tü rü nün çok ya k� �a ca �� bir sah ne Sü rey -
ya. Pe ri yo dik ola rak de �il de en az�n dan y�l da
bir kaç kez sah ne ye ç�k mak is te riz.
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BALE �LE GEÇEN 40 YIL
Türkiye'nin ilk özel bale grubu olan Kadıköylü Ça�da� Bale
Toplulu�u, 40. yılını kutluyor. Topluluk, 31 Mart’ta Kozzy'de, 

25 Nisan'da da CKM’de sahne alacak.

� Bir Yürekten Bir Ya�amdan TCHAIKOVSKY
gösterisinin son temsili 31 Mart ak�am�

Kozzy'de olacak. 18 dansç�n�n sahne ald���
eserde,  TCHAIKOVSKY'nin ya�am�ndaki

baz� dönemlerin Cem Ertekin'deki
izdü�ümleri, kesitler halinde sunuluyor.

� Ça�da� Bale, 25 Nisan'da da CKM'de
Dünya Dans Günü Galas� düzenleyecek.
Bu, modern danstan klasik danslara, halk
danslar�ndan tangoya dek farkl� danslar�n

sahnelenece�i renkli bir gösteri olacak

ÇA�DA� Bale Toplulu�u, 1972'den bugüne
aralar�nda Chopin, Mahler Liszt

Schubert/Andrew Lloyd Webber, Georges Bizet/
Mikis Theodorakis, Vivaldi gibi bestecilerin

eserlerini sahneye ta��d�. Toplulu�un sahneledi�i
önemli eserler aras�nda 1972-Genç Adam ve
Ölüm, 1974-Hamlet, 1978-Carmina Burana,

1979-�lkbahar Ayini, 1980-Ferhat ile �irin, 1981-
Romeo ve Juliet, 1984-Giselle, 1989-La

Sylphide, 1990-Equinoxe, 1991-Operadaki
Hayalet, 1999-Zorba, 2000-Üçlem Litany,
Saraydan Son An�lar, 2001-Tango Ballet,

2002-Medea, 2003-Konu� Onunla, �stanbul
Mozaikleri, 2005-Kuma, 2006-Arzu Tramvay�,

Grek Süiti, Narcissus, Let Me Cry,
2007-Kanl� Dü�ün, Kesitler, Kaotika, Samson

Daila'dan ve �li�kisizlikler yer al�yor.

Çağdaş Bale, 
Kozzy ve CKM’de

40 yılda 200’i 
aşkın eser

Ça�da� Bale
Toplu�u’nun kurucusu
Cem Ertekin, ‘Eskiden

bale yapmak,
Müslüman

mahallesinde salyangoz
satmaya benzerdi. Artık

daha bilinçli bir bale
izleyicisi olu�maya

ba�ladı’ diyor..
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• BM ENGELL� HAKLARI SÖZLE�MES�NDE K���
ÖZGÜRLÜ�Ü �LG�L� MADDELER NELERD�R?

MADDE 14 - K��� ÖZGÜRLÜ�Ü VE GÜVENL���

1. Taraf Devletler, engellilerin di�erleriyle e�it bir �ekilde
a�a��daki haklardan yararlanmas�n� sa�layacakt�r: 

(a) Ki�i özgürlü�ü ve güvenli�i hakk�ndan
yararlanma hakk�; 

(b) Özgürlüklerinden hukuka ayk�r� veya keyfi bir
�ekilde mahrum b�rak�lmamalar�, özgürlü�ün k�s�tland���

hallerin hukuka dayal� olmas� ve engellili�in,
hiçbir ko�ulda özgürlü�ün k�s�tlanmas�n�n

gerekçesi olarak gösterilmemesi.
2. Taraf Devletler, engelliler e�er herhangi bir süreç
sonunda özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun

di�erleriyle e�it bir �ekilde yap�lmas�n�; uluslararas� insan
haklar� hukukuna uygun olarak engellilerin güvencelere
sahip olmas�n� ve engellilerin, makul uyumla�t�rmaya

ili�kin hükümler dahil olmak üzere
Sözle�me’nin hedeflerine ve ilkelerine uygun

muamele görmesini sa�lamal�d�r.

MADDE 15- ��KENCEYE VEYA ZAL�MANE, �NSANLIK
DI�I VEYA A�A�ILAYICI MUAMELEYE VEYA

CEZAYA MARUZ KALMAMAK
1. Hiç kimse, i�kenceye veya zalimane, insanl�kd��� veya
a�a��lay�c� muameleye veya cezaya maruz kalmamal�d�r.
Özellikle, hiç kimse r�zas� al�nmaks�z�n t�bbi veya bilimsel

deneye tabi tutulmamal�d�r. 
2. Taraf Devletler, engellilerin i�kenceye veya zalimane,

insanl�kd��� veya a�a��lay�c� muameleye veya cezaya kar��
di�erleriyle e�it bir �ekilde korunmas�n� sa�lamak için,

etkili tüm yasal, idari, yarg�sal ve di�er tedbirleri almal�d�r. 
MADDE 16- SÖMÜRÜYE, ��DDETE VE �ST�SMARA

MARUZ KALMAMAK
1. Taraf Devletler, engellileri evin içinde ve d���nda

sömürünün, �iddetin ve istismar�n bunlar�n cinsiyete
yönelmi� hali dahil her biçiminden korumak için uygun

tüm yasal, idari, sosyal, e�itsel ve di�er tedbirleri almal�d�r. 
2. Taraf Devletler, engellilere, ailelerine, onlar�n bak�m�n�
sa�layanlara cinsiyete ve ya�a uygun yard�m ve destek
sa�layarak, sömürü, �iddet ve istismar vakalar�n�n nas�l
önlenece�ine, tespit edilece�ine ve bildirilece�ine dair

bilgi ve e�itim vererek sömürünün, �iddetin ve istismar�n
her biçimini önleyici uygun tüm tedbirleri almal�d�r. Taraf
Devletler, koruma hizmetlerinin ya�, cinsiyet ve engellilik

konular�na duyarl� olmalar�n� sa�lamal�d�r. 
3. Taraf Devletler, sömürünün, �iddetin ve istismar�n her
biçimini önlemek için engellilere hizmet etmeye yönelik

tüm tesislerin ve programlar�n ba��ms�z merciler
taraf�ndan etkili bir �ekilde denetlenmesini sa�lamal�d�r. 

4. Taraf Devletler, koruyucu hizmetlerin sunulmas�
s�ras�nda gerçekle�enler dahil olmak üzere, sömürünün,
�iddetin veya istismar�n herhangi bir biçiminin ma�duru

olan engellilerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak
iyile�mesi, rehabilitasyonu ve sosyal aç�dan yeniden

bütünle�mesini sa�lay�c� uygun tüm tedbirleri almal�d�r.
Söz konusu iyile�me ve yeniden bütünle�me ki�inin

sa�l���na, öz sayg�s�na, onuruna, özerkli�ine kavu�mas�n�
sa�lamal� ve ya�a ve cinsiyete ili�kin özel ihtiyaçlar�n�

dikkate almal�d�r. 
5. Taraf Devletler, engellilere kar�� sömürü, �iddet ve

istismar vakalar�n�n te�hisini, soru�turulmas�n� ve gerekli
hallerde kovu�turulmas�n� sa�lamak için kad�n ve çocuk
merkezli yasa ve politikalar dahil etkili yasa ve politikalar�

yürürlü�e koymal�d�r. 
MADDE 17- K���N�N BÜTÜNLÜ�ÜNÜN KORUNMASI
Engelli her ki�i, beden ve ruh bütünlü�üne di�erleriyle e�it

bir �ekilde sayg� duyulmas� hakk�na sahiptir.
Devam Edecek…

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

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

Web:  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel.: 0216 338 2414 Fax: 0 216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

D�� he kim li �in de ki la zer uy gu la ma la r� 1989’dan bu
ya na sü rek li ge li �i yor. Gü nü müz de la zer ay g�t la r� ge li -
�e rek son ha li ni al d�. Di� he kim li �in de kul la n� lan la zer
sis te mi nin has ta ya da ha fay da l� �e kil de kul la n�l ma s�
için bu ko nu da he kim le rin çe �it li kurs lar ve li sans üs tü
e�i tim gör me le ri nin ge re ki yor. La zer tek ni �iy le di� te -
da vi sin de kor ku lar, ta ri he ka r� ��yor.

� LA ZER NE D�R?
Light Amp li fi ca ti on by Sti mu la ted Emis si on of Ra di ati -
on (LA SER), odak l� ve dü zen li gön de ri len ���k de me ti -
ne ve ri len isim. La zer ��� n� a� za op tik fi ber ler le ile ti li yor.
La zer tek ni �i ile di� le re ve di� et le ri ne te mas et me den
ça l�� mak müm kün. 10-15 y�l ön ce si ne ka dar sa de ce
di� be yaz lat ma ve di� eti ope ras yon la r�n da kul la n� lan
la zer, son y�l lar da öze lik le Ame ri ka’da sert mi ne do ku -
sun da da kul la n� la bi li yor. �n san vü cu du nun en sert do -
ku su olan mi ne de çü rük te miz le me si ka nal te da vi si ve
di� dol gu su ya p� la ca �� ka vi te nin ha z�r l� ��n da ve ke mik
ope ras yon la r�n da gü ven le kul la n� l� yor. Çe ne ke mi �in -
de her tür cer ra hi ope ras yon la r�n da ay r� ca a��z içi yu -
mu �ak do ku la r� n� il gi len di ren (AB SE te da vi sin de) her
tür di� eti �e kil len dir me ve es te tik ope ras yon lar da ve
mu ko za ope ras yon la r�n da ba �a r� ile gü ven le kul la n� l� -
yor. Has sas di� le rin has sa si ye ti nin gi de ril me si ve ko -
yu renk li di� le rin ren gi nin aç�l ma s�n da ay r� ca gü ler ken
di� et le ri gö rü nen ki �i le rin bu gö rün tü le ri nin es te tik
ola rak dü zel til me sin de, aft ve uçuk te da vi sin de tek
se ans ta gü ven le kul la n� l� yor. 

� LA ZER TE DA V� S� �LE A� RI YA, 
KOR KU YA SON

Di� he ki mi kor ku su ile bü yü yen bir ne sil ol du �u muz
için di� he ki mi kor ku su a� r� ve i� ne den kay nak la n� yor.
La zer tek ni �i, di� he kim li �i tek no lo ji sin de en uç nok ta.
Bu tek ni �in avan taj la r� var. Yu mu �ak do ku da ve sert
do ku da a� r� s�z ve anes te zi siz ça l�� ma ola na �� sa� l� -
yor. Her ke sin dol gu yap t� r�r ken kor ku lu rü ya s� olan v� -
z�l t� l� ve çok tiz ses le ça l� �an, di �i de len, oyan, ke sen
ae ra tör de ni len alet kul la n�l m� yor. Anes te zi den kor kan
ço cuk ve eri� kin ler de i� ne siz ça l�� ma ola na �� sa� l� yor.
Anes te zik mad de le re aler ji si olan lar da ra hat ve gü ven li
ça l�� ma ola na �� su nu yor. Kalp ve da mar has ta la r� ile
yük sek tan si yon has ta la r�n da gü ven li ça l�� ma im kâ n�
ve ri yor. Yu mu �ak do ku ope ras yon la r�n da a� r� s�z ka -
na ma s�z ve di ki� siz ça l�� ma ola na �� sa� l� yor. Kes ti �i

do ku yu ay n� an -
da ste ril ede rek,
ya ra iyi le� me si ni
de ko lay la� t� r� yor.
Dol gu ya p� la cak
yü ze yi tam ste ril
et ti �i için ikin cil
bir çü rük olu� ma
ola s� l� �� or ta dan

kal k� yor. Sa� lam do ku ya za rar ver mi yor. Ka nal te da -
vi sin de ka nal için de ki si nir par ça c�k la r� n�n yok edil me -
si ve ka nal la r�n ste ril edil me si yi ne bu son tek no lo -
ji ile müm kün ola bi li yor. La zer le di� te da vi si olan ki �i -
ler de uyu� tur ma ol ma d� �� için uyu �uk lu �un ver di �i
kö tü his, uyu �uk lu �un geç aç�l ma s� ve i� ne yer le ri nin
iyi le �ir ken a� r� ma s� gi bi prob lem ler de ya �an m� yor.
La zer ope ras yon la r� sa ye sin de ke si len böl ge de ki lenf
da mar la r� n�n t� kan m� yor, �i� olu� mu yor. Di� be yaz lat -
ma i� lem le rin de de yi ne fark l� dal ga bo yun da ki ���n lar,
di �in üze ri ne sü rü len ak tif mad de ile 15 da ki ka dan 2
ve ya 3 se ans ta di� le rin ren gi ni en az 1 ton aç mak
müm kün ola bi li yor.
La ze rin en bü yük de za van ta j� ol duk ça bü yük ma li yet li
ol ma s�. Ay r� ca bu ko nu da he ki min kurs ve sü rek -
li e�i tim al m�� ol ma s� ge re ki yor. Di �er ta raf tan halk
ara s�n da “���n l� dol gu” di ye bah se di len i� le min la zer
te da vi si ile bir il gi si yok. O tür dol gu lar da ���k (ma vi ���k)
sa de ce di �e ko nan kom po zit tü rü bir yu mu �ak dol gu -
nun sa de ce sert le� me si ni sa� lar, yok sa çü rük di� te bir
te miz le me çü rük ka vi te si ni aç ma gö re vi ni yap maz.
Za ten ���n l� dol gu lar yak la ��k 30 y�l d�r kul la n� lan ci haz -
lar d�r. Bun lar la zer de �il dir. La zer le dol gu ya p�l maz,
çü rük ler te miz le nip yok edi lir.

ÖZEL L�K LE yav ru ve genç kö pek le rin da ha du yar -
l� ol du �u, ol duk ça de �i �ik ka rak ter ler de se yir iz le -
yen vi rü tik bir kö pek has ta l� �� d�r. Has ta l� ��n et ke ni
ade no vi rüs (CAV -1) is mi ni ta �� yan vi rüs ler dir. Bu
vi rüs ler vü cu dun tüm do ku la r� n� en fek te et me ye te -
ne �i ne sa hip ol mak la bir lik te en çok ka ra ci �er hüc -
re le ri ni tah rip ede rek bu or gan da �id det li yan g� ya
se bep olur lar. Has ta l� ��n en �id det li form la r� yav ru
kö pek ler de gö rül mek te dir.

Kö pe �e vi rü sün bu la� ma s�n dan 4-7 gün son ra
kli nik be lir ti ler göz len me ye ba� lar. Ba z� kö pek ler de
önem li bir kli nik bul gu ya rast la n�l ma dan ha fif hal -
siz lik ve i� tah s�z l�k la at la t� l�r ken ba z� kö pek ler de ise
yi ne her han gi bir kli nik be lir -
ti gös ter me den, has ta l�k ani
ölüm le so nuç la na bil mek te -
dir. Has ta hay van lar da ate�,
hal siz lik, i� tah s�z l�k, göz ya ��
ak�n t� s�, ba zen ök sü rük ve
bu run ak�n t� s�, ka r�n da a� r�,
sa r� l�k, yu mu �ak ve kan l�
d�� k�, gö zün üst ta ba ka s�n -
da mat la� ma (ma vi göz ve ya
gri göz), vü cu dun ba z� böl -
ge le rin de kan otur ma la r�
(da ha çok ku lak, di� eti ve
ka r�n al t� böl ge le rin de) gi bi
be lir ti ler dik ka ti çe ker.  Kan otur ma la r� mev cut olan
kö pek ler de bu be lir ti ler da ha �id det li ha le ge le bi lir
ve kan kay b�n dan do la y� (özel lik le ka ra ci �er ka na -
ma la r� so nu cu) ölüm �e kil le ne bi lir. Has ta l�k bir çok
do ku ve or gan da ha sa ra yol aç mak la bir lik te en
çok ha ra bi yet ka ra ci �er de or ta ya ç�k mak ta d�r.
Has ta l� ��n iler le yen dö nem le rin de göz ler de kor ne al
bu la n�k l�k �e kil len mek te ve bu bo zuk luk ma vi göz
ola rak ad lan d� r�l mak ta d�r. Bu du rum gö zün pig -
ment li ta ba ka s� n�n yan g� lan ma s�n dan kay nak lan -
mak ta d�r.

Ya p� lan kan tah lil le rin de ka n�n p�h t� la� ma sü re -
si nin azal d� �� ve ka ra ci �er en zim le ri nin ar t�� gös -
ter di �i göz lem len mek te dir. Has ta l� ��n kö pek ten
kö pe �e id rar, d�� k� ve so lu num yo luy la bu la �a bil di -
�i göz önü ne al�n d� ��n da, has ta kö pek le di �er kö -
pek le rin te ma s� n�n ke sil me si ge rek ti �i unu tul ma -
ma l� d�r.

Ha fif sey re den olay lar da ve te ri ner he kim ler ce
uy gu la nan an ti bi yo tik ve vi ta min ler le ba �a r� l� so -
nuç lar al� na bil mek te dir. �� tah s�z l�k ve önem li de re -
ce de s� v� kay b� n�n ol du �u has ta lar da se rum tak vi -
ye si ya p�l ma s� ye rin de olur. Göz ler de olu �an en fek -
si yo na kar �� an ti bi yo tik li göz po mat la r� kul la n�l mak -
ta d�r. E�er has ta da kan otur ma la r�, kan kay b� gi bi
bul gu lar var sa kan nak li ya p�l ma s� da de �er len di ri -
le bi li nir. Ye ri gel mi� ken  ev cil hay van kan ban ka s� -
n�n öne mi ni bir kez da ha ha t�r lat mak is ti yo rum. Ge -
çen kö �e ya z�m da ül ke mi zin ilk ve tek ev cil hay van
kan ban ka s�n dan ve bu ban ka n�n �s tan bul’da bu -
lun du �un dan söz et mi� tim. Ko nuy la il gi li de tay l�
bil gi al mak is te yen ler �s tan bul Üni ver si te si  Ve te ri -
ner Fa kül te si Fiz yo lo ji Ana bi lim Da l� Tel: 0 212. 473
70 70 (Da hi li: 17242)’ ye ba� vu ra bi lir ler. Ney se ko -
nu yu da ha faz la da ��t ma ya y�m.

Kö pek le rin bu la �� c� ka ra ci �er has ta l� ��n da,
has ta l� ��n te da vi sin den çok ko ru yu cu a�� la ma uy -
gu la ma la r� ön pla na ç� ka r�l ma l� d�r. A�� l� an ne den
do �an yav ru la r�n 2-2.5 ay an ne sü tü ile bes len me -
le ri has ta l� �a kar �� is te ni len ko run ma y� sa� la ya cak -
t�r. Yav ru kö pek ler 7-8 haf ta l�k ya� ta bu has ta l� �a
kar �� a�� la ma prog ra m� na al�n ma l� d�r. 

Ye ter li ba �� ��k l� ��n olu �a bil me si için ilk a�� uy -
gu la ma s�n dan üç haf ta son ra mut la ka tek ra r� yap -
t� r�l ma l� d�r. Ay r� ca her y�l a�� yi ne le ne rek  ba �� ��k l� -
��n de va m� n�n sa� lan ma s� na özen gös te ril me li dir. 

Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KÖPEKLERiN BULAŞICI
KARACİĞER HASTALIĞI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Eko lo jik Üre ti ci ler Der ne �i (EÜD) ve
Ka d� köy Be le di ye si Fe ner yo lu Gö nül lü -
le ri i� bir li �iy le Ka d� köy'de to hum ta kas

et kin li �i ya p�l d�. 
Se la mi çe� me'de ku ru lan Ka d� köy Be le di -

ye si Or ga nik Halk Pa za r�'nda 29 �u bat Çar -
�am ba gü nü ger çek le� ti ri len et kin lik te, çe �it li
yaz l�k seb ze to hum la r� vi ol la ra ko nu la rak ka t� -
l�m c� la ra da �� t�l d�. 

To hu mun ye ti� me sü re ci, ba k� m� ve top ra -
�a di ki mi ko nu sun da bil gi ler ve ril di. “To hum
biz den ha sat siz den” slo ga n� n� ta �� yan ve yo -
�un ka t� l�m la ge çen et kin lik te, yak la ��k 100
ki �i ye, yer li do ma tes, pem be do ma tes, dol ma -
l�k bi ber, sal ça l�k bi ber, ac� bi ber, pat l� can, h� -
yar, ye mek lik ka bak, ka vun, bal ka ba ��, te re,
de re otu, ma rul to hum la r� da �� t�l d�.

EÜD Ba� ka n� Le vent Gür sel Alev, “Bu et -
kin lik ile ama c� m�z; tü ke ti ci le rin g� da ya kar ��
ya ban c� la� ma s� n� k�r mak, bir seb ze nin ye ti� ti -
ril me si, ba k� m� ve mey ve al ma sü re ci ni hak -
k�n da de ne yim ka zan ma lar n� sa� la mak. To -
hum �en li �i ne il gi yo �un du, önü müz de ki gün -
ler de  tek rar lan ma y� plan la n� yo ruz” de di.

Kemik sağlığınız çok önemli
● Mustafa SÜRMEL�

�skelet sistemimiz ayakta
durmamızı sa�layan en önemli

unsurların ba�ında geliyor.
Sa�lıklı bir iskelet sistemi insan

ya�amını kolayla�tırırken, bu
sistemdeki en küçük bir a�rı, sızı

bile ya�amımızı önemli ölçüde
kısıtlıyor. Özellikle ya� ilerledikçe
iskelet sisteminde bazı sorunlar

da yava� yava� kendini belli
ediyor. �çimizden biri, do�ma

büyüme Kadıköylü bir tıp insanı,
güleryüzü, tatlı diliyle hastalarının

gönlünü fetheden Göztepe
E�itim ve Ara�tırma Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. O�uz Poyanlı’yı ziyaret ettik ve

hepimiz için çok önemli ama
çok basit önerilerle iskelet sa�lı�ımızı

nasıl koruyabilece�imizi
kendisinden dinledik. 

KADIKÖY’Ü ÇOK SEV�YORUM
Doç. Dr. O�uz Poyanlı Kadıköy’de

do�du, ilkokul, lise ve yüksekö�renim
yılları Kadıköy’de, �stanbul’da geçti.

�stanbul Üniversitesi Çapa Tıp
Fakültesi’ndeki ö�reniminin ardından

1991’de SSK Göztepe E�itim ve
Ara�tırma Hastanesi’nde asistanlı�a

ba�ladı. 1996’dan bu yana uzman olan
Doç. Opt. Dr. O�uz Poyanlı, Diyarbakır

Askeri Hastanesi’nde de bir süre görev
yaptı. Onun dı�ında hep Göztepe’de
dolayısıyla Kadıköy’de ya�amını ve

mesle�ini devam ettirdi. 
“Kadıköy’ü çok seviyorum.

Büyükbabam 1900’lerin ba�ında
Makedonya’dan Kadıköy’e gelip

yerle�mi�. Dedelerimin bir zamanlar
Kadıköy Çar�ısı’nda bir dükkânı varmı�”
diyen Doç. Opt. Dr. O�uz Poyanlı, renkli

görünümünden güler yüzüne varana
dek tıp camiamızın sevilen bir yüzü

olmu� ve hastaları tarafından da
sevilmi�. 

GÜLER YÜZLE YAKLA�MAK ÖNEML�
“Güleryüzüm genetik diyebilirim.

Ailemden her �eye gülerek
bakmayı, yakla�mayı gördüm.

Herkesle güleryüzle ileti�im
kurmaya özen gösteririz. Aldı�ımız

ahlak, terbiye buna yöneliktir.
�nsanları seviyorum ve herkese
kar�ı pozitif olmaya çalı�ıyorum.

Kendimi hastalarımızın yerine
koyuyorum. Onlar buraya tedavi

için gelirken, bizden istedikleri tek
�ey birinin onları dinlemesi. Bunu
hissettiklerinde mutlu oluyorlar.

Biz onlara bu mutlulu�u vermeye
çalı�ıyoruz” diye konu�an

Dr. Poyanlı sa�lam bir iskelete
sahip olmak için yapılması

gerekenleri de anlattı. 
SA�LAM B�R �SKELET �Ç�N ÖNER�LER
Hayatın bir parçası olan sporu; ya�ımıza
uygun olanını yapmak �artıyla, yemek,

içmek, uyumak gibi hayatımıza
yerle�tirmeliyiz. Her ya�ta yapılabilecek

en önemli hareket stretching yani
germe dedi�imiz egzersizler. Bu

egzersizleri günün belirli saatlerinde 10-
15 dakikamızı ayırıp yaparsak iskelet

sistemimizi uzun yıllar korumu� oluruz.
Kalsiyum, potasyum ve fosfor, protein,
D vitamini tüketilmeli. Duru� ve oturu�
biçimlerine dikkat edilmeli. Sa�lı�ımızı

olumsuz etkileyecek ölçüde dar ve
yüksek topuklu ayakkabı giymemeli,

a�ır i�lerden kaçınmalı.

YA�AMSA�LIK

Kadıköylü Doç. Dr. O�uz Poyanlı’dan
kemik sa�lı�ınız için basit birkaç öneri....
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LAZER DiŞ TEDAViSiNi

KOLAYLAŞTIRIYOR 

Dr. �e kür C�N G�

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Su adi ye Gö nül lü le ri’nin or ga ni zas yo nuy la Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi B Kon fe rans Sa lo nu’nda  28 �u bat Sa l� gü -
nü Dok tor Duy gu Bi çer tara f�n dan “Dep res yon” ko nu lu bil -

gi len di ri ci bir söy le �i ger çek le� ti ril di. Ma hal le li le rin bü yük il gi
gös ter di �i top lan t� da Dr. Bi çer’e bir çok so ru yö nel til di. 

Depresyon hakkında
BiLGi VERDiLER

Baba Benim �çin 
E�itime Kat�l�r m�s�n? 
KADIKÖY Belediyesi ve AÇEV i�birli�i ile

babalara yönelik ücretsiz Baba Destek
Program� (BADEP) E�itimleri

ba�lat�lacakt�r. Murat Evgin'in Proje
Gönüllü destekçisi oldu�u Baba Destek

Program� E�itimleri ile 3-11 ya�lar�
aras�nda çocuklar� olan babalar�n,
çocuklar�n�n geli�imi ile ilgili bilgi

düzeylerini artt�rmalar�, ileti�im becerilerini
kazanmalar� ve  daha demokratik bir
tutumu benimsemeleri hedefleniyor.

10-12 hafta boyunca haftada bir gün ve
2-2,5 saatlik oturumlar �eklinde

uygulanacak e�itimlerde, babalar her
hafta grup toplant�lar�nda biraraya

gelerek farkl� konularda payla��mlarda
bulunacaklar. 

  Ba�vuru ve Kayıt: Kadıköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü
Tel.: (0 216) 542 50 00 (1223/1225)

Kadıköy’de tohum şenliği
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Ata �e hir’in sul tan la r� Tür ki ye Ba yan lar Pro -
fes yo nel Fut bol Li gi A Gru bu’nda �am pi -
yon ol du. Son ma ç�n da �z mit Be le di yes -

por’u 7-1 gi bi fark l� bir skor la yen me yi ba �a ran
Ata �e hir Be le di yes por’un sul tan la r� 2011-2012
Tür ki ye Ba yan lar Pro fes yo nel Fut bol Li gi’ni na -
ma� lup �am pi yon ta mam la d�. 

Mu rat Ül kü yö ne ti min de ki güç lü ekip,  bu
se zon oy na d� �� 10 maç ta 9 ga li bi yet, 1 be ra -
ber lik al�r ken, se zon bo yun ca ra kip fi le le ri 58
kez ha va lan d�r d� ka le sin de sa de ce 4 gol gör dü. 

Hem A hem B gru bun da ki ta k�m lar için de
en çok gol atar ken en az gol yi yen ta k�m ola -
rak da önem li bir ba �a r� el de eden ekip, 28 pu -
an la, ikin ci s� ra da ki 23 pu an l� Kdz. Ere� lis -
por’un önün de �am pi yon lu �a ula� t�. 

9 - 15 MART 2012   

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

BA�KENT Paris’in 35 km. batısında küçük bir
kasabada henüz çocuk ya�tayken ba�lıyor

me�in yuvarla�a olan tutkusu… Mahallede top
ko�turan akranlarıyla bir an evvel arkada�lıklar
kurarak kalbini güm güm attıran topun pe�ine

dü�üyor. Attı�ı ilk golden sonraki sevinci, aklına
öyle bir kazınıyor ki, yıllar sonra Senegalli

gazetecilerden “Yılın en iyi futbolcusu” ödülünü

alırken o çocuksu tebessüm yüzüne vuruyor
yine… Futbolun onu her türlü kötülükten
korudu�una inandı�ını söyleyen Fenerbahçe’nin
26 ya�ındaki forveti Moussa Sow ile yapılan
özel röportajında Sow, yeni takımında kendini
yabancı hissetmedi�ini ifade ediyor. Sow ile
yapılan keyifli röportajı Fenerbahçe Dergisi’nin
109 no’lu Mart 2012 sayısında okuyabilirsiniz. 

FB’liler derginizin yeni sayısını aldınız mı?

Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi’nde Pi -
la tes ders le ri son h� z�y la de vam edi yor. Ge -
çen y�l ba� la nan ders ler yaz bo yun ca Ka la -

m��’ta çi men le rin üze rin de ve pal mi ye le rin al t�n da,
de niz ve ye �i lin or ta s�n da dü zen le nir ken, tüm k�� sü -
re sin ce ise Pi la tes için ta sar la nan ka pa l� sa lon da de -
vam et ti.

�lk ha be ri miz den bu ya na pi la tes spo ru na il gi
Ka d� köy’de büyürken, ka t� l�m c� sa y� s� da her ge -
çen gün art t�. Ön ce le ri sa de ce Ka la m��, Mo da,
Fe ner bah çe gi bi semt ler den ge len Ka d� köy lü ler’ -
le ya p� lan pi la tes ders le ri nin s� n�r la r� ge ni� le di.
Son dö nem de ya ban c� uy ruk lu ve ya Türk va tan -
da� l� �� na ge çen pi la tes kur su üye le rinin de sa y� s�
art ma ya ba� la d�. Dersler, halen haf ta içi her gün
sa at 09.30-10.30 ve 11.00- 12.00 aras�nda ya p� l� -
yor. Pi la tes kurs la r� na il gi nin art ma s�n da ku� ku -
suz Tür ki ye Jim nas tik Fe de ras yo nu Pi la tes E�it -
men li �i Bel ge si’ne sa hip uz man Nur can Ben -
gin’in de önem li bir kat k� s� var. Kur du �u di ya log
ve i�in de ki uz man l� ��y la hem Türk hem de ya -

ban c� uy ruk lu ha n�m la ra pi la tes sev -
gi si ni a�� la m��. Ma ya Ata kan, Na -
tal ya Saç l�, Ju li ia Soz da te le va, An na
Go no vic he ve, Axa na Sal man, Lu da
Mar te lo va ile Se re no va Mi ka il
(Türk va tan da� l� �� na geç ti ve ad�
Se ren ol du), Pi la tes kur sun da ki ar -
ka da� l�k ve Ka d� köy Be le di ye -
si’nin sa� la d� �� mo dern ça l�� ma
or ta m�n dan et ki len mi� ler. Bu ders -

ler de tem po
bir hay li yük -
sek. K�� dö ne -
miy le bir lik te
yük sek tem po ya
uya ma yan lar ve ya pi -
la tes yap ma ya ye ni ba� la -
yan lar için Sa l� ve Per �em -
be gün le ri sa bah 08.30-
09.30 sa at le ri ara s�n da bi -
rer ders da ha ek len di.

Pilates ders leri üc ret siz
veriliyor. 

� OMUR GA
SA� LI �I �Ç�N

FAY DA LI
Tür ki ye Jim -

nas tik Fe de ras yo nu
Pi la tes E�it men li �i

Bel ge si’ne sa hip uz ma -
n� Nur can Ben gin, Pi la -

tes’in yararlar�n� �öyle anlatt�:
“Ken di mi zi d�� dün ya ya ifa de edi� �ek li miz

du ru �u muz la il gi li dir. Ne ka dar düz gün bir
omur ga ya sa hip sek o ka dar öz gü ven li gö rü nü rüz.
Bun dan an la �� la ca �� gi bi Pi la tes ön ce lik le du ru -
�u mu zu dü zel tir, omur ga sa� l� �� na kat k� da bu lu -
nur. Bu ay n� za man da sa� l�k l� bir be de ne sa hip

ol mak de mek tir. Hâ lâ “Pi la tes’in bir spor eg zer -
si zi mi yoksa bir fi zik te da vi yön te mi mi?’ ol du -
�u tar t� ��l �yor. Gün lük ha yat ta ha re ket le ri mi zi
öne do� ru yap t� �� m�z için (ma sa ba �� ça l�� ma lar,
be bek em zir me, ev sü pür me vs…) biz ça l�� ma la -
r� m� z� müm kün ol du �u ka dar es ne te rek ve s�r t� -
m� za yö ne lik yap�yoruz. Bu sa ye de yer çe ki mi ne
kar �� güç len mi� olu yo ruz. Pi la tes için düz bir ta -
n�m la ki lo ver dir mez de sek de be de nen da ral d� -
�� m� z� ve is te di �i miz �e kil de bi çim len di �i mi zi
söy le ye bi li riz.”

KGM (Ka d� köy Genç lik Mer ke zi)
Adres: Mü nir Nu ret tin Sel çuk Cd. N.23
Ka la m��/ Kad�köy 
Tel. : 0216 349 77 68

�STANBUL Futbol Saha Komiserleri Derne�i,
genel bilgilendirme toplantısı ve seminer

düzenlendi. Geçti�imiz hafta 157 delegenin
katılımıyla düzenlenen genel kurullarında

yeniden Ali Osman Özgül diyen saha
komiserleri çalı�malarına ara vermeden

devam ediyor. �stanbul Futbol Saha
Komiserleri Derne�i genel bilgilendirme
toplantı ve semineri, büyük bir katılımla
gerçekle�tirildi. E�itimlerin ilki �stanbul

Futbol Saha Komiserleri Derne�i’nin (�FSKD)
Anadolu Yakası üyelerine Burhan Felek
Hakem ve gözlemciler derne�i toplantı

salonunda, ikincisi ise yine �stanbul Futbol
Saha Komiserleri Derne�i’nin Avrupa

Yakasındaki üyelerine Ba�cılar’da bulunan
dernek toplantı salonunda verildi. 

Katılımın mecburi tutuldu�u ve
katılmayanlara görev verilmeyece�inin

açıklandı�ı e�itimler, akademisyen Mustafa

Rıdvanlar ve ara�tırmacı yazar Ha�im
Albayrak tarafından verildi. �stanbul Futbol

Saha Komiserleri Derne�i’nin e�itimin

önemini ön planda tutmak amacıyla
ba�lattı�ı çalı�malar kapsamında seminerin
de büyük önem te�kil etti�i vurgulanırken,

son düzenlenen seminerlerle saha
komiserlerine futboldaki yeni uygulamalar,

kurallar, saha komiserlerinin saha içi ve
dı�ındaki davranı�larından görev ve

sorumluluklarına kadar geni� bir alanda
bilgilendirme yapıldı. 

� DAHA ETK�N ÇALI�MALARA
�MZA ATACAKLAR

�FSKD ileti�im sorumlusu ve Gazete
Kadıköy’ün de spor danı�manlarından

Futbol Saha Komiseri ve Dernek Ba�kan
Yardımcısı Hüseyin Akmaz’ın da katıldı�ı

seminere yakla�ık 400 üye katılım gösterdi.
�stanbul Futbol Saha Komiserleri Derne�i

Genel Bilgilendirme ve Seminer
Toplantısı’nda bir konu�ma yapan Ali

Osman Özgül, Türk sporuna yapacakları
çalı�malarla katkı sunacaklarını ifade

ederek, derne�in daha etkin çalı�malara
imza ataca�ını söyledi. 

Sultanlar 2011-2012 Şampiyonu oldu

“HERKES için spor” slogan�yla sporun kap�lar�n�
herkese açan Gazete Kad�köy bu yönüyle de be�eni
topluyor. Sporun futbolla özde�le�ti�i günümüzde

sayfalar�n� di�er bran�lara açmakla yetinmeyip, kad�n
okur kitlesine yönelik haberlere de birçok yay�n

kurulu�undan fazla yer veren Gazete Kad�köy, bayan
futbolu, bayan voleybolu, pilates, yoga gibi spor

bran�lar�yla ilgili haberlere de sayfalar�nda yer
vermeye devam edecek. 

P�LATES’� B�ZDEN TAK�P ED�N
Gazete Kad�köy bu anlay��la önümüzdeki haftadan
itibaren spor sayfas�nda yeni bir bölümle kar��n�zda
olacak. �steyen herkesin takip edip vücut sa�l��� için

faydalanma imkân� bulaca�� bu bölümün özellikle
han�m okurlar�m�za hitap edece�ini de söyleyebiliriz.

“Haftan�n Pilates Hareketi” ba�l�kl� bu bölümde
Türkiye Jimnastik Federasyonu Pilates E�itmenli�i

Uzmanl�k Belgesi’ne sahip Nurcan Bengin, ba�lang�ç
seviyesinden ba�layarak, kolay yap�labilir pilates

hareketlerini foto�rafl� olarak okurlar�m�za anlatacak.
Bu bölümde yap�lan hareketin ad�, özellikleri, nas�l

yap�laca��, faydalar� da okurlara bilgi olarak
aktar�lacak. 

B�ZE ULA�IN
Gazete Kad�köy tüm sayfalar�nda okurlar�n görü�,

ele�tiri ve önerilerine önem veriyor. Sporun toplumun
her kesimine yay�lmas�, ya�am disiplini haline gelmesi
amac�yla belli bir sistem do�rultusunda spor sayfas�n�

haz�rlayan Gazete Kad�köy’e; spor sayfas�nda
olmas�n� istediklerinizi www.gazetekadikoy.com.tr

veya 0216 348 70 60 no’lu telefondan bize ula�arak
iletebilirsiniz.

PiLATES’i ÇOK SEVDiKPiLATES’i ÇOK SEVDiKPiLATES’i ÇOK SEVDiKPiLATES’i ÇOK SEVDiKPiLATES’i ÇOK SEVDiKPiLATES’i ÇOK SEVDiK
Motosiklet yarışları
START ALIYOR
TÜRK�YE Enduro �ampiyonas�'n�n 1. ayak yar���
10-11 Mart 2012 tarihinde Bodrum'da yap�lacak.

Sezonun ilk enduro yar���nda, motor sporlar�
tutkunlar� heyecan dolu bir hafta sonu

ya�ayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun
(TMF) yar�� takviminde yer alan Türkiye Enduro
�ampiyonas�’n�n 1. ayak yar��� 10-11 Mart 2012

tarihinde Mu�la ilinin Bodrum ilçesinde
yap�lacak. Bodrum Motosiklet Kulübü taraf�ndan
K�z�la�aç Enduro Parkuru’nda (Bodrum Arena)

düzenlenecek �ampiyonada hem yar��ç�lar hem
de seyirciler keyifli anlar ya�ayacak.

�ampiyonan�n
sembolik start� 10

Mart 2012
Cumartesi günü

saat 13.00’te
Bodrum Belediye

Meydan�’nda
verilecek.

Sezonun ilk yar���
ise 11 Mart 2012
Pazar günü saat

10.00’da
ba�layacak.

UZUN PARKUR
YÜKSEK

ADRENAL�N
Bodrum Enduro
yar��� Türkiye’nin

gözde tatil
merkezi

Bodrum’da
yap�l�yor olmas�
bu yar��a ilgiyi

daha çok
artt�r�yor. K�z�lagaç Beldesi’nde yumu�ak

toprak zemine sahip parkur, 24 km. (4 tur)
uzunlukta ve Bodrum manzaras�na hâkim bir

alanda bulunuyor. Fizik ve mekanik dayan�kl�l���n
ön plana ç�kart�larak, do�al engellerle dolu

ba�lant� yollar�ndan ve farkl� zorluk dereceleri
olan kros, extreme ve enduro test etaplar�ndan

olu�an parkura ula��m�n kolay olmas� yar���n
farkl� noktalardan kolayl�kla izlenebilmesine
olanak sa�l�yor. Parkurun seyirci etab� ise

150 dönümlük bir alana haz�rland�.
Start alan�, kros test, extreme test ve enduro

test etaplar�n�n Bodrum merkezine 4 km.
mesafede olmas� bu hafta sonu adrenalin

tutkunlar�n�n büyük ilgisini çekecek.

Türkiye Motosiklet
Federasyonu 2012

yarı� sezonunu
Bodrum’da Türkiye

Enduro �ampiyonası
ile açıyor.

Exclusive Tennis’in
Mart sayısı da dopdolu
TÜRK�YE ve dünya genelindeki tenis haberlerini

bir t�klamayla bilgisayar ekran�n�za getirmenizi
sa�layan www.exclusivetennis.net Mart say�s�yla

da dopdolu. Bireysel olarak engelli sporcu
kategorisinde dünyan�n ilk e-magazin dergisi
olan Exclusive Tennis, ��k kapak tasar�m� ve
rengiyle okurlar�n�n be�enisini k�sa sürede

kazand�. Her say� farkl� kapak rengiyle ç�kan ve
farkl� konular� kapa��na ta��yan dergi bu

say�s�nda engelli tenisçileri kapa��na ta��d�.
Derginin gündem ve ele�tiri bölümünde iki yaz�
dikkat çekiyor. Biri www.exclusivetennis.net ile

Exclusive Tennis dergisinin mimar� Gökhan
Tanr�verdi’ye di�eri

tenis camias�n�n
yak�ndan tan�d���
isim olan Nezih

Dizdaro�lu’na ait.
Tanr�verdi bu say�da
Tekerlekli Sandalye

Türkiye
�ampiyonas�’n�

gündeme getirmi�
yaz�s�nda.

Dizdaro�lu ise tüm
spor dallar�nda

olmas� gereken bir
konuyu,

centilmenli�i tenis
boyutunda ele alm��.
Gazete Kad�köy’e de

dergiye olan
katk�lar�ndan dolay�
ilk sayfalar�nda yer
vererek te�ekkür

eden Derginin yazar
kadrosu da

entelektüel ve uzman isimlerden olu�uyor. Kö�e
yaz�lar� ele�tiri, karalama de�il de okura bilgi

verme amac�yla akademik bir anlay��la kaleme
al�nm��. Tenisin önemli isimlerinden �nan Ülker bu
say�da sporcu olsun olmas�n hepimizi ilgilendiren

bir konuyu, ayak sa�l���n� kö�esine ta��d�. 
Vücut sa�l���m�z�n ideal düzeyde olmas� için

bedenimizin hareket kabiliyeti önemli bir konu ve
Deniz Ta� bu konuyu kaleme alm��. Gev�eme

teknikleri ile ilgili bilinmesi gereken püf noktalar�
bu yaz�da bulabilirsiniz. Daha neler neler… Hepsi

Exclusive Tennis’in Mart say�s�nda.
www.exclusivetennis.net’i t�klayarak

bilgisayar�n�zdan dergiyi okuyabilirsiniz. 

Gazete Kadıköy’e de
sayfalarında yer
veren Exclusive

Tennis Mart sayısını
internetten

okuyabilirsiniz.

�ubat ayında genel kurulunu yapan �stanbul Futbol Saha Komiserleri
Derne�i üyeleri, bilgilendirme toplantılarını da geçti�imiz hafta düzenlediler. 

Saha komiserlerine seminer verildi

Herkes için spor

O G B M A Y AV P

1 .LÜLEBURGAZ 39 10 9 0 1 45 5 40 27
2. KONAK BEL. 10 5 3 2 20 5 15 18
3. TRABZON �DMANOCA�I 10 4 4 2 21 8 13 16
4. ADANA �DMANYURDUSPOR 10 3 3 4 11 14 -3 12
5. ÇAMLICASPOR 10 4 0 6 11 28 -17 12
6. MED�CAL PARK ANTALYASPOR 10 0 0 10 2 50 -48 0

A GRUBU B GRUBUO G B M A Y AV P

1. ATA�EH�R BELED�YE SPOR 10 9 1 0 58 4 54 28
2. KDZ.ERE�L�SPOR 10 7 2 1 31 7 24 23
3. GAZ� ÜNV. K.HAMAM MNTSPOR 11 6 2 3 26 16 10 20
4. �ZM�T BELED�YESPOR 10 2 1 7 12 35 -23 7
5. FOMGET GENÇL�K VE SPOR 11 2 1 8 7 32 -25 7
6. MERS�N CAMSPOR 10 1 1 8 9 49 -40 4

Nama�lup
�ampiyonlar

58 gol buldu,
sadece 4 gol

yedi, iki grubun
en fazla gol

atarken en az
gol yiyen

takımı oldu.

Kadıköy Belediyesi Kalamı� Gençlik Merkezi’nde verilen
pilates derslerinin ünü sınırları a�tı.
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● Gök çe UY GUN

Hay dar pa �a Ga r�'n�n gar ola rak kal ma s� için
ba� la t� lan ey lem le rin 5.'si, 4 Mart Pa zar
gü nü ger çek le� ti ril di. 

Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ça t� s� al t�n da
ger çek le� ti ri len ey lem le rin 5.sin de, “Tek hat
aç�k kal s�n, yol ka pan ma dan ray ye ni le ne bi lir”
dö viz le ri açan kit le, “Hay dar pa �a hal ka ka pa -
t� la maz”, “Ula ��m hak t�r en gel le ne mez”,
“Kül tü rel mi ras sa t� la maz” ve “�s tan bul’a say -
g�, hal ka öz gür lük” slo gan la r� at�l d�. Mu ha lif
ta raf tar grup la r� da des tek ve rir ken, Emek
Genç li �i “Tre ne bak ma, sen de ka t�l” pan kar t�
ile tek s� ra ha lin de ka tar olu� tu ra rak ey le me
ka t�l d�. TMMOB Mi mar lar Oda s� Ge nel Ba� -
ka n� Eyüp Muh cu, “Hay dar pa �a dün ya n�n gö -
zü önün de ya k�l d� ve bu yan g�n bü yü yor. �s -
tan bul lu lar ve Tür ki ye halk la r� bu yan g� n�n
far k�n da de �il. Biz le rin se si ni yük selt me si ge -
re ki yor” de di. Muh cu, “Kent sel emek bi ri kim -
le ri ha ra mi le re pe� ke� çe ki li yor. Mec lis'te

kent sel y� k�m ya sa s� geç mek üze re. He -
pi mi ze da ha faz la i� dü �ü yor. Ha ra mi ler
Hay dar pa �a'y� yi ye me ye cek” de di.
CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Ö�üt
de hü kü me tin Hay dar pa �a plan la r�n dan
ha ber dar ol ma d�k la r� n� be lir te rek, “�s -
tan bul’un bü tün ta ri hi do ku su teh dit al -
t�n da. �s tan bul’un ha f� za s� n� kay bet ti ril -
me si ne izin ver me ye lim” di ye ko nu� tu.

� HAT KA PA MA
MAH KE ME L�K OL DU

Bi lin di �i gi bi TCDD, An ka ra-�s tan -
bul Yük sek H�z l� Tren (YHT) pro je si ni
ge rek çe gös te re rek An ka ra-Hay dar pa �a
(�s tan bul) de mir yo lu nun 56 km.lik Kö -
se köy-Geb ze ara s� k�s m� n�n 01.02.2012 ta ri -
hin den iti ba ren ta ma men 24 ay sü rey le ka pat -
m�� t�. TCDD'nin bu ka ra r� yar g� ya ta ��n d�. Bir -
le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r� Sen di ka s�,
TCDD'nin ka ra r� hak k�n da yü rüt me nin dur du -
rul ma s� ve ip ta li ta le biy le An ka ra �da re Mah -
ke me si'ne 20 �u bat'ta da va aç t�. TCDD'nin
yet ki gas p�n da bu lun du �u be lir ti len da va di -
lek çe sin de, �u ifa de le re yer ve ril di: “TC. Ana -
ya sa s� n�n, 2. mad de si Tür ki ye Cum hu ri ye ti
dev le ti nin sos yal bir hu kuk dev le ti ol du �u nu
be lirt mek te, 23. Mad de sin de  ‘se ya hat et mek’
bir hak ve öz gür lük ola rak ta n�m la na rak ko ru -
ma al t� na al�n m�� bu lun mak ta d�r. �lk ba k�� ta
da va ya ko nu i� le min se ya hat öz gür lü �ü nü k� -
s�t la ma d� �� hat ta se ya hat öz gür lü �ü ile bir il gi -
si bu lun ma d� �� gi bi dü �ü nül se de Sos yal Dev -
let il ke siy le Se ya hat Öz gür lü �ü bir lik te de �er -
len di ri lip, dev le tin te mel gö re vi nin ka mu ya

ucuz ve gü ven li ula �� m� sü rek li sa� la -
mak ol du �u hu su su göz önü ne al�n d� -
��n da al� nan ka ra r�n hem se ya hat öz -
gür lü �ü hem de sos yal dev let il ke si ne
ay k� r� ol du �u so nu cu na ula ��l mak ta -
d�r. Çün kü, De mir yo lu ara c� l� ��y la
se ya hat et mek, se ya hat eden ler aç� -
s�n dan hem eko no mik hem gü ven li
bir yol cu luk de mek tir. Sa kar ya-Hay -
dar pa �a Böl ge sel tren le ri ile Sa kar -
ya'dan �s tan bul’a ve �s tan bul'dan Sa -
kar ya'ya yol cu luk ya pan la r�n ço �un -
luk la ö� ren ci, i� çi, me mur gi bi dar ge -
lir li ler ol du �u mu hak kak t�r. Hat t�n
ka pan ma s�y la dar ge lir li bu yol cu lar

ka ra yo luy la gi dip gel mek zo run da ka la cak lar -
d�r. Ka ra yo luy la ula ��m her za man için tren
yo lun dan da ha pa ha l� ol du �u gi bi da ha gü ven -
siz dir. Hat t�n ka pan ma s�n dan en faz la za rar
gö re cek ler dar ge lir li ler dir. Bu ne den le hat t�n
ula �� ma ka pa t�l ma s� sos yal dev let il ke si ne de
ay k� r� bir ka rar d�r.”
� HAY DAR PA �A OTEL OLA CAK MI?

Hay dar pa �a Pro je si iha le si nin Özel le� tir me
�da re si’nce ger çek le� ti ri le ce �i aç�k lan d�.
TCDD Ge nel Mü dü rü Sü ley man Ka ra man,
pro je nin yap-i� let-dev ret (Y�D) mo de liy le ya p� -
la ca �� n� be lir te rek, “Pro je yi yü rü te cek i� let me,
TCDD’ye ön den bel li bir be del öde ye cek. Ar -
d�n dan da i� let me sü re sin ce her y�l ki ra ala ca -
��z. �s te yen her kes gi dip, Hay dar pa �a Ga r�’n�n
alt ka t�n da ge ze bi le cek” de di. Ka ra man Hay -
dar pa �a’n�n di �er kat la r� n�n otel olup ol ma ya -
ca �� na ise he nüz ka rar ve ril me di �i ni söy le di.

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

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

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

� 9 - 15 MART 2012

‘Haramiler Haydarpaşa’yı yiyemeyecek’‘Haramiler Haydarpaşa’yı yiyemeyecek’‘Haramiler Haydarpaşa’yı yiyemeyecek’‘Haramiler Haydarpaşa’yı yiyemeyecek’‘Haramiler Haydarpaşa’yı yiyemeyecek’‘Haramiler Haydarpaşa’yı yiyemeyecek’

TAC�ZE maruz kalmak, ülkemizde ve dünyanın
pek çok bölgesinde ya�ayan kadınlar için ne

yazık ki sıradan hale geldi. Peki sadece insan ırkı
için mi geçerli bu durum (!) Hayvanlar aleminde

de di�iler zaman zaman tacize u�rayabiliyor.
Özellikle Mart aylarında di�i kediler, sık sık tacize
maruz kalabiliyor. Mustafa Sürmeli arkada�ımız

da foto�raf makinesiyle gezerken böyle yüz
güldüren bir görüntüye tanık olunca basıvermi�

deklan�örüne. Bize de bu foto�rafa bakıp
tebesssüm etmek kalıyor…..

TACiZ TACiZDiR!

Haydarpa�a Dayan��mas�, gar�n halka
kapat�lmamas� için yapt��� eylemlerin
5.sini gerçekle�tirirken, Haydarpa�a

Projesi ihalesinin Özelle�tirme
�daresi’nce gerçekle�tirilece�i aç�kland�.

Birle�ik Ta��mac�l�k Sendikas� ise
Gebze Köseköy demiryolunu kapatma

karar�n� yarg�ya ta��d�.
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