
Son günlerde Türkiye'nin gündemindeki organ
nakilleri konusunda  Kad�köy'de de  sevindirici
geli�meler kaydediliyor. Göztepe E�itim ve

Ara�t�rma Hastanesi 22.  böbrek nakli ameliyat�n�
ba�ar�yla yapman�n mutlulu�unu ya��yor. Göztepe
Hastanesi Genel Cerrahi Klinik �efi  Prof. Dr. M.

Rafet Yi�itba�� öncülü�ünde yap�lan böbrek
nakilleri dünya standartlar�nda gerçekle�tiriliyor.

Yak�n bir gelecekte pankreas ve karaci�er
nakil amelayatlar�n�n da yap�lmas� planlanan

hastanede, böbrek nakli servisinde hasta
ziyaretleri Türkiye’de ilk kez kapal� devre tv

sistemiyle kameral� odalarda yap�l�yor.
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Asl� AYHAN

TÜRK Sineması’nın dönüm noktası filmlerinden
Yılmaz Güney’in bir dönem yasaklı filmi “Umut”,
31 Mart cumartesi günü saat 14.00'te Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde

ücretsiz olarak  gösterilecek. Gösterimden sonra
Güney ile ba�rolleri payla�an Tuncel Kurtiz ile e�i

Fato� Güney, Müjdat Gezen,  Arif Erkin, Kaya
Ererez, Hüseyin Karabey, Kür�at Alnıaçık,
izleyicilerle bir söyle�i yapacak.  � 2’de

S�NEMAYI sadece parası
olanın üretebildi�i bir sanat
olmaktan çıkarmak için yeni
yollar açmayı, tartı�mayı ve

buradan yeni filmler üretmeyi
amaçlayan sanatçılar,

Kadıköy’de Ba�ımsız Sinema
Merkezi’nin kurulu�una imza

attı. � Haberi Sayfa 7’de

� Yazısı 10’da

Fiziksel, duygusal
ve ruhsal yap�lar�,
birbirlerine yak�n

olmalar� ve
birbirlerini

tamamlamalar�
esas�na göre
kurulmu�tur. 

�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

iMAJ ÇOK ŞEYDiR

Uluslararas�
kurulu�lar�n çe�itli

ülkeleri içeren
istatistik

ara�t�rmalar�na göre,
Türkiye e�itim

düzeyi bak�m�ndan
son s�ralarda yer

alanlar aras�ndad�r. 

DOKUNMAK

Güney’in “Umut”u, Kadıköylülerle buluşuyor… Gezegenimiz için ışıklarınızı 1 saat kapatın!
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�� Haberi 11. Sayfada

Nasreddin
Hoca’y� bir

ziyafete
ça��rm��lar.
Hoca günlük

k�yafeti ile gitmi�.
Kendisiyle pek

ilgilenen
olmam��.

Afi�ler, bir dönemi yans�tan en önemli belgeler…
Rengiyle, yaz� biçimiyle, foto�raflar�yla bize tarihi

detaylar hakk�nda çok önemli ipuçlar� veren afi�ler,
�imdiye kadar birçok sergiye konu oldu. Ancak daha

önce hiç, bütün bir opera tarihini yans�tan bir afi�
sergisi aç�lmam��t�. Kad�köy Belediyesi Süreyya

Operas� Genel Sanat Yönetmeni Murat Kato�lu ve
arkada�lar� büyük bir emek harcayarak 200’ün

üzerinde afi�i aylarca süren bir çal��man�n ard�ndan bir
araya getirdi. Afi�ler aras�nda Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü Rengim Gökmen’in operac� annesinin

oynad��� ilk dönem temsillerin afi�leri de var. 

YAZ-BOZ
TAHTASI EĞiTiM

Burası, sinemanın bağımsız merkezi

70 YILLIK SERÜVEN
AFi�LERDE

Görme engelli yolu
dire�e ç�k�yor!

Görme engellilerin rahat yürüyebilmesi için kaldırımlara dö�enen
görme izleri engelli vatanda�lar için büyük kolaylık sa�lıyor.

Üzerinde yürünebilir veya kar�ıya geçilebilir �eklinde anlamlara
gelen sarı renkte i�aretli yol olan görme izleri Kadıköy’ün belli

yerlerinde bulunuyor ve engelli vatanda�ların gidecekleri yönü tayin
etmesine yardımcı oluyor. Kadıköy’de de ana cadde ve sokaklarda

görme izi uygulamasına geçilmi�, Kadıköy ve Büyük�ehir Belediyeleri
kentin kaldırımlarına görme izleri dö�emi�ti. Ancak bu çalı�ma

kapsamında hatalar da olmuyor de�il. Foto�rafta da görüldü�ü gibi
Kadıköy’ün en i�lek caddelerinden Ku�dili Caddesi’nde �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi'nce (�BB) dö�endi�i belirtilen görme izleri bir
dire�e isabet ediyor. Vatanda�ların, durumun farkına varınca Kadıköy

Belediyesi’ni aradı�ını ve �ikâyette bulundu�unu söyleyen Kadıköy
Belediyesi Fen ��leri Müdürü Murat Arslan, görme izlerini söz konusu

yere kendilerinin dö�emedi�ini açıkladı. Arslan, durumu �BB
yetkililerine bildirdiklerini belirterek,  konuyla

ilgilenece�i bilgisini aldıklarını söyledi.

DÜNYA Do�ayı Koruma
Vakfı'nca çevre

sorunlarına dikkat çekmek
amacıyla uygulanan Dünya
Saati Kampanyası 31 Mart

2012 Cumartesi günü,
20:30-21:30 saatlerinde

gerçekle�tirilecek.
� Haberi Sayfa 14’te

Madam Butterfly’dan
A�k �ksiri’ne

�� Haberi 8. Sayfada
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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
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KA DI KÖY’DEN
● YIL MAZ GÜ NEY’�N
DO �UM GÜ NÜ
� Umut Fil mi Özel Gös te ri mi
Y�l maz Gü ney’i an ma et kin lik le ri kap sa m�n da
Gü ney’in Tür ki ye si ne ma ta ri hin de önem li bir
dö nüm nok ta s� olan ve san sür ku ru lu ta ra f�n -
dan ya sak la nan Umut fil mi, 31 Mart Cu mar te -
si gü nü özel gös te ri miy le y�l lar son ra tek rar si -
ne ma se ver ler le bu lu �a cak. 
Yö net men li �i ni, se na rist li �i ni, ya p�m c� l� �� n� ve
ba� rol oyun cu lu �u nu Y�l maz Gü ney’in yap t� ��
Umut fil min de Tun cel Kur tiz, Gü ney ile oy na -
m�� t�. 1970 y� l� ya p� m� film, Ada na Al t�n Ko za
Film Fes ti va li’nde 6 bü yük ödül al�r ken, Gü -
ney’e Al t�n Por ta kal Film Fes ti va lin de en iyi er -
kek oyun cu ödü lü nü ka zan d�r m�� t�. Ay n� za -
man da Gre nob le Film Fes ti va li’nde Se çi ci Ku -
rul Özel Ödü lü alan Umut, Gü ney’in si ya si
film le ri nin ön cü sü ola rak ka bul edi li yor. Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde 31 Mart Cu mar te si sa at 14.00’de ya p� -
la cak özel gös te ri min den son ra Tun cel Kur tiz,
Müj dat Ge zen, Fa to� Gü ney, Arif Er kin, Ka ya
Ere rez, Hü se yin Ka ra bey’in ka t� la ca �� ve mo -
de ra tör lü �ü nü ga ze te ci-ya zar Gür kan Ha c�r’�n
ya pa ca �� bir söy le �i de ger çek le� ti ri le cek.
� Yıl maz’ın Yo lu Ser gi si 
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi, 2012 y� l� n�n en  çok ko nu �u la cak, il gi ile
iz le ni le cek ser gi si ne ev sa hip li �i ya pa cak. Y�l -
maz Gü ney’in e�i Fa to� Gü ney’in kat k� la r�y la
ilk kez ha z�r la nan ‘Y�l maz’�n Yo lu Ser gi si’, 31
Mart’ta zi ya re te aç� la cak. Gü ney’in Can nes
Film Fes ti va li’nde ka zan d� �� Al t�n Pal mi ye
Ödü lü, Lo car no Film Fes ti va lin den al d� �� Al t�n

Leo par Ödü lü, 7 Al t�n Por ta kal, 9 Al t�n
Ko za, �� çi Sen di ka la r� ödü lü,  Ya ban c�
Film Fes ti val le ri ödül le ri de ilk kez ser gi -
le ne cek. Gü ney’in �m ra l� Ya r� Aç�k Ce -
za evin de yap t� �� ya� l� bo ya tab lo su, ev -
li lik cüz da n�, dip lo ma la r�, göz lü �ü ve
dak ti lo su ile ser gi nin en önem li par ça s�
olan Can nes Film Fes ti va li’nde Al t�n
Pal mi ye Ödü lü’nü al d� ��n da giy di �i k� -
ya fe ti ve “Du var” fil mi ni çe ker ken giy di -
�i Ma vi Mon tu da ilk kez ser gi le ne cek.
Sa nat ç� Ara Gü ler’in ob jek ti fin den 7 ka -
re özel fo to� ra f� n�n ya n�n da ce na ze si s� -
ra s�n da Pa ris’te çe ki len fo to� raf la r�,
film le rin or ji nal afi� le riy le ce za evin den
Fa to� Gü ney’e yaz d� �� mek tup la r�n ori ji -
nal hal le ri de ser gi yi ge zen le rin il gi si ni
çe ke cek. �lk ba s�m ki tap la r� n�n ori ji nal
hal le ri nin de yer al d� �� bu özel ser gi nin
aç� l�� tö re ni 31 Mart Cu mar te si gü nü sa -
at 17.00’de Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk ile Fa to� Gü ney’in ev sa -
hip li �in de ya p� la cak. 0216 467 25 68

● T� YAT RO
� Ya lan �çin de Ya lan
Ana ku zu su Roy, ka r� s� Ju ne ile 15 y�l l�k
ev li dir. An cak, genç li �in den be ri, k�z lar -

la ar ka da� l�k kur ma s� n� bi le is te me yen, o� lu na
faz la s�y la dü� kün an ne si Molly’e, ev len di �i ni
bir tür lü söy le ye me mi� tir. Ve ta bi i, ka r� s� na da
bir an ne si ol du �u nu… �e hir d� ��n da bir ev tut -
mu�, an ne si nin ay da bir yap t� �� haf ta so nu zi -
ya ret le ri sü re sin ce, ora da yal n�z ya �� yor nu ma -
ra s� yap mak ta d�r. Ka r� s� ise, onu i� se ya ha tin -
de bil mek te dir. O haf ta so nu an ne si ni kar �� la -
mak üze re eve gi den Roy, kar �� s�n da sek re te -
ri He at her’� bu lur. Sür priz ler sür priz le ri, ya lan -
lar ya lan la r� do �u ra cak t�r. Ba ka l�m i�in için den
na s�l ç� k� la cak t�r? So mer Kav ran’�n yö net ti �i
“Ya lan �çin de Ya lan”, 3 Ni san Sa l� gü nü
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 0216 467 25 68
� O� lu ma Bi Hal ler Ol du
Ka r� s�y la kav ga et tik ten son ra evi ni terk edip,
okut mak için ba� ka bir �eh re gön der di �i o� lu -
nun evi ne gi den bir ada m�n, o� lu nun e� cin sel
ol du �u nu ve bir er kek ar ka da ��y la ay n� evi
pay la� t� �� n� ö� ren me si üze ri ne ge li �en e� len -
ce li ve ko mik olay lar zin ci ri. Cem Özer, Pa� -
han Y�l ma zel, Er dem Sa ka l� bü yük, La le Ba �ar,
Sev da Dal g�ç, Ser han Atak’�n oy na d� �� “O� lu -
ma Bi Hal ler Ol du”, 3 Ni san Sa l� 20.30’da Ka -
d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Me rek -
zi’nde iz le ne bi lir. 0216 658 00 15
� Si nek Ka dar Ko cam Ol sun, Ba �ım da Bu -
lun sun
Ha ti ce Mer yem’in ka d�n er kek ili� ki le ri ne fark l�
bir bo yut ge ti ren “Si nek Ka dar Ko cam Ol sun,
Ba ��m da Bu lun sun” ad l� ro ma n�, Ti yat ro Ka re
ta ra f�n dan sah ne ye ta ��n d�. Ka d�n la r�n gö zün -
den bir ay ya ��n, bir tor na c� n�n, bir cü ce nin, bir
ma ran go zun, bir ava re nin, bir �ai rin, ya� l� bir
ada m�n, bir genç ada m�n, bir saz a�� �� n�n, ka -
r� s� ol ma n�n öy kü le ri mi zah do lu bir
dil le can lan d� r� l� yor. Ba� rol le rin den Su na Kes -

kin ve Öz ge Öz berk’in oy na d� ��
oyun, 5 Ni san Per �em be 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde. 0216 658 00 15
� Gün An ne me Ge be
Ba k�r köy Sa nat Mer ke zi Ti yat ro -
su’nun sah ne ye koy du �u oyun,
an ne, ba ba, kar de�, sos yal çev re,
okul, i� ha ya t�, ko �u� tur ma, k� sa -
ca s� var ol ma sa va �� n� an la t� yor.
Ken di ni is pat la ma, ki �i li �i ni otur ta -
bil me, ken di ni sor gu la ma ve kim lik
edi ne bil me. �� te bu de va sa dün ya -
n�n de va sa so run la r� için de mi ni cik
bir nok ta Ser pil ve onun gi bi ler,
çöl de bir kum ta ne si, ok ya nus ta
bir ya� mur dam la s� gi bi ha ya t�n
için de ler. Ar zu Uy gur Do �an ve
Ce mal Er do �an’�n oy na d� �� oyun,
6 Ni san Cu ma 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde. 
0216 418 95 49
� Can
Can Yü cel’in �i ir le rin den Gen co
Er kal’�n uyar la d� �� tek ki �i lik oyu nu
Ke mal Ko ca türk yö ne ti yor ve oy -
nu yor. Can Yü cel �i ir le ri nin bir çok

kat man da ha yat bul du �u oyun da Can Yü cel’i
85. do �um y� l�n da bi yog ra fik bir �e kil de uyar -
lan m�� �i ir le riy le anar ken, ül ke mi zin son 40 y� -
l� na Can Yü cel’in �i ir le riy le bir ba k�� at� yo ruz.
Can, 6 Ni san Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di -
ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne -
bi lir. 0216 467 25 68

● �� �R
� Mev la na & �ems Ge ce si 
�ran l� res sam ve �a ir Beh ruz Ki a’n�n ka t� l� m�y la
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde “Mev la -
na&�ems Ge ce si” dü zen le ni yor. 5 Ni san Per -
�em be 20.30’da ba� la ya cak et kin lik te �ran
�ems Or kes tra s� bir kon ser ve re cek, Kon -
ya’dan Se ma ve Ney Vi de o Gös te ri si ger çek -
le� ti ri le cek. Beh ruz Ki a ise �i ir ler ses len di re -
cek. 0216 418 95 49

● KON SER
� Ken tet ile Ba ha rı Kar �ı la yı�
Yi ne fark l� bir oda mü zi �i ge ce si… Bu kon ser -
de pi ya no ve ne fes li çal g� lar Sü rey ya’n�n sa lo -
nu nu mü zik le dol du ra cak. Tu lu� T�r pan (pi ya -
no), Se za i Ko ca b� y�k (obu a), Nus ret �s pir (klar -
net), Cem Ak ço ra (kor no), Ca vit Ka ra koç (fa -
got)’un kon se ri, 2 Ni san Pa zar te si 20.00’de
Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda. 
0216 346 15 31
� �s tan bul Ope ra sı Ba rok Top lu lu �u
2011 y� l� n�n son ay la r�n da ku ru lan ‘�s tan bul
Ope ra s� Ba rok Top lu lu �u’ yol cu lu �u na Ka d� -
köy’den ba� l� yor.  Er ken ve Ba rok Dö nem kla -
sik mü zik eser le riy le din le yi ci nin kar �� s� na ç� -
ka cak olan top lu luk; Bach, Vi val di, Co rel li ve
Lully’dan olu �an prog ram la r�y la bu mü zik tü -
rü ne olan il gi yi ve öz le mi bir neb ze de ol sa kar -
�� la mak ni ye tin de.  Kon ser, 6 Ni san Cu ma ak -
�a m� sa at 20.00’de Ka d� köy Halk E�i tim Mer -
ke zi’nde. Arel De niz ci lik’in kat k� la r�y la su nu lan
et kin li �in üc ret siz ol du �u nu ha t�r la ta l�m! 
� Ye küv 20. Yıl �dil Bi ret Kon se ri
21.Yüz y�l E�i tim ve Kül tür Vak f�’n�n “Bir Ço cuk
Da ha Oku sun Di ye” ç�k t� �� yol cu lu �u nun
20. Y� l�n da De �er li Sa nat ç� �dil Bi ret’in kon se -

riy le onur lan d� ra ca �� �ük ran Ge ce si ve ödül
tö re ni ne tüm e�i tim se ver le ri bek li yo ruz. Kon -
ser, 2 Ni san Pa zar te si 20.30’da Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 444 28 39
� �D SO Kon se ri
�s tan bul Dev let Sen fo ni Or kes tra s� e� li �in de
Pa ul Mann’in �ef, dev let sa nat ç� s� �dil Bi ret’in
so list ola rak yer ala ca ��, pi ya no kon çer to su
No.5 (L. Van Be et ho ven) ve sen fo ni No.3 (R.
Schu mann) eser le ri nin ses len di ri le ce �i kon se -
re siz sa nat se ver le ri bek li yo ruz. Kon ser, 6 Ni -
san Cu ma 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 467 25 68
� Ez gi nin Gün lü �ü
“Ba zen biz �ar k� la r� söy le riz, ba zen �ar k� lar bi -
zi söy ler. �ki tür lü sü de gü zel dir, çün kü bir bi ri -
mi zi hiç kan d�r ma y�z.” 1982 y� l�n da �s tan bul’da
ku ru lan grup, pop mü zi �i nin en önem li ve ya -
�a yan en es ki grup la r�n dan bi ri. 30. y� l�n da da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ve re cek le ri kon -
ser le se ven le ri ne ke yif li bir ge ce ya �a ta cak.
Ez gi nin Gün lü �ü kon se ri, 7 Ni san Cu mar te si
20.00’de! 0216 658 00 15

● SÖ YE ��
� Nev zat Çe lik Söy le �i&�m za
“�a fak Tür kü sü” ad l� �ii riy le, 1980 as ke ri dar -
be si nin er te sin de ce za evin de ida m� bek le yen
bir tu tuk lu nun duy gu la r� n� an la tan ve gö nül le -
re taht ku ran �a ir Nev zat Çe lik, Ka d� köy Be le -
di ye si Ke mal Ta hir Halk Kü tüp ha ne si’nin ko -

nu �u olu yor. 31 Mart Cu mar te si 16.00 - 18.00
ara s� ger çek le �e cek “Ucu Aç�k Söy le �i”nin ar -
d�n dan Çe lik ki tap la r� n� im za la ya cak. 
� Hıf zı To puz Ta rih çi Ki ta be vi’nde
Ga ze te ci-ya zar H�f z� To puz, “Tev fik Fik ret'ten
Na z�m Hik met'e” ko nu lu söy le �i siy le, 31 Mart
Cu mar te si sa at 15.00’de Ta rih çi Ki ta be vi’nde
okur lar la bu lu �a cak. 
� “Mar ma ray ve Hay dar pa �a” 
TMMOB Ma ki ne Mü hen dis le ri Oda s� Ka d� köy
�l çe Tem sil ci li �i, 31 Mart Cu mar te si sa at
15.00’te “Ula ��m Po li ti ka la r�, Mar ma ray ve
Hay dar pa �a” ko nu lu bir �öy le �i ve ar d�n dan
film gös te ri mi ger çek le� ti re cek. Tem sil ci lik bi -
na s�n da ya p� la cak söy le �i ye BTS 1 No lu �u be
Ba� ka n� Ha san Bek ta� ve Yö ne tim Ku ru lu
Üye si Mit hat Er can ka t� l� yor. 
0216 470 74 32

� Ha kan Bı çak çı Söy le �i si
Ka d� köy Be le di ye si Muh tar Öz ka ya Halk Kü -
tüp ha ne si’nde 1 Ni san Pa zar gü nü sa at
15.00’te Ha kan B� çak ç� ile Fan tas tik Ede bi yat
''Rü ya lar ve Ger çek ler ''ko nu lu  söy le �i ger -
çek le �e cek. Söy le �i ye tüm ede bi yat se ver ler
da vet li!
� Er han �er met KFM'de
Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi’nin Cu ma söy le �i le -
ri 3'ün ko nu �u 30 Mart sa at 20.00'de fo to� raf
sa nat ç� s� Er han �er met. "Bir Fo to� raf Pro je si
Yap mak" ko nu lu bir söy le �i ger çek le� ti re cek
olan �er met;  fo to� raf ç� n�n se çe ce �i bir ko nu
üze rin de pro je ça l�� ma s� n�, ka rar a�a ma s�n -
dan ser gi le me ye/ba s� ma ka dar olan ad�m la r�
kar �� l�k l� bir soh bet or ta m�n da ele ala cak. ‘�s -
tan bul’da Er ken Uya nan lar’, ‘Ha ya t�n An la m�’,
‘�s tan bul Ai le Al bü mü’ gi bi pro je le rin de ki tec -
rü be le ri ni bu pro je ler den ör nek ler le bir lik te ka -
t� l�m c� la ra ak ta ra cak. Ka t� l� m�n üc ret siz ol du �u
söy le �i ye tüm fo to� raf se ver ler da vet li.
0216 405 22 62

● SER G�
� Ço cuk la rın Gö zün den Çev re Fo to� raf
Ser gi si
Ba �� bü yük �l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri Ca non
fo to� raf ma ki ne le ri ni el le ri ne al d� lar ve ken di
göz le rin den çev re yi fo to� raf la ya rak bir ser gi
ha z�r la d� lar. 30 ö� ren ci nin “çev re” ko nu lu ça -
l�� ma la r�n dan olu �an ser gi, 28 Mart - 10 Ni san

ta rih le ri ara s�n da Pho to World Fo to� raf Mer ke -
zi'nde Pa zar ha riç her gün 10:00 ile 18:00 sa -
at le ri ara s�n da ge zi le bi lir. 0216 418 19 76
� Dal gın Su lar / Mo ody Wa ters
Sos yal so rum lu luk pro je si için omuz omu za
ver mi� bir grup sa nat ç� As falt Art Gal lery’de 29
Mart -25 Ni san ta rih le ri ara s�n da iz le yi ci ye su -
nu la cak “Dal g�n Su lar” ser gi sin de  bir ara ya
ge li yor.  Ser gi nin or tak te ma s�, �s tan bul'un
geç mi� kar �� s�n da ki unut kan l� �� ve/ve ya geç -
mi �iy le bir lik te ya �a ma gay re ti...
Sa nat ç� lar: De niz Ak ta�, Me di ha A� k�n, F� rat

Bin göl, De niz Çi men, Gök han De niz, Ça� la
Gök su, Fa to� Ka ra da�, Ne ba hat Kar ya� d�,
Ko met, Ra zi ye Ku bat, Ba nu Mu rat l�
0216 418 08 06
� Fa re nin Kuy ru �un dan Re sim Ser gi si
Sa nat ç� Ni hat �� ya� l� bo ya re sim ya par ken, bu
i�i di ji tal or tam da na s�l ya pa bi le ce �i dü �ün ce -
sin den ha re ket le, ön ce pa int prog ra m�n da da -
ha son ra ar tra ge prog ra m�n da k�s men do �aç -
la ma k�s men de ba ka rak yap ma ya ba� la d�.
Yak la ��k 10 se ne den be ri de vam eden f�r ça ve
spa tu la ola rak kul lan d� �� Mou se(fa re) ile yap t� -
�� ça l�� ma la r�, 31 Mart – 15 Ni san ta rih le ri ara -
s�n da Ka d� köy Be le di ye si CKM’de be �e ni le ri -
ni ze su nu yor. 0216 467 25 68
� Mer ve Ka le li o� lu Toz Pas tel Re sim Ser -
gi si
Sa nat ç� bu ser gi sin de; por tre, pey zaj ve na tür -
mort ça l�� ma la r� n�n ya n� s� ra, J.S.Bach,
W.A.Mo zart ve J.Brahms gi bi önem li bes te ci -
le rin me� hur por tre le ri nin toz (soft) pas tel le
ger çek le� ti ril mi� yo rum la r� n� sa nat se ver le rin

be �e ni si ne su nu yor. Ser gi, 1-11 Ni san ta rih le -
ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 0216 658 00 15
� Beh ruz Ki a Ki �i sel Re sim Ser gi si
�ran l� Res sam �a ir Beh ruz Ki a ta bi at� ko nu al -
d� �� su lu bo ya re sim ser gi siy le 30 Mart – 8 Ni -
san ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 418 95 49

KA DI KÖY DI �IN DAN
● SER G�
� Emi ne Ak bu cak “Di op trics” 
Fo to� raf Ser gi si
Ka d� köy lü sa nat ç� la r�n olu� tur du �u Lo ko mo tif
Kül tür ve Sa nat Der ne �i’nin üye si olan ve Pa -
ris-�s tan bul ara s�n da ya �a yan fo to� raf sa nat -
ç� s� Emi ne Ak bu cak'tan “I��k Za man Me kân”
ol gu su üze ri ne bir fo to� raf ça l�� ma s�. Ser gi 1-
14 Ni san ta rih le ri ara s�n da Ga le ri Ar tist – Çu -
kur cu ma’da gö rü le bi lir.

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY

Adem ile Hav va, bel ki de bu ra dan ba� -
l� yor her �ey. Ön ce Adem son ra Hav -
va…Ya �a m�n, sos yal ol gu la r�n, çev re nin,
do �a n�n ve üre me nin ge tir di �i bir yan s� ma
bel ki de Adem ile Hav va’dan ba� la y�p ge -
len bu fark l� l�k. Ka d�n ve ka d� n�n e�it lik le
ba� da ��k hak la r� kul la n� yor ol ma s�, sa de ce
bi zim top lu mu muz da de �il tüm top lum lar -
da cid di bir ko nu. Ko nu -
nun 3 ana ba� l�k ta de -
�er len dir me si ni  yap t� �� -
m�z da kar �� m� za ba z� il -
ginç bil gi ler ç� k� yor;

YE REL:
Ka d�n hak la r�, için

dün ya y� ABD’den ba� la -
yan ve Ja pon ya’da son
bu lan bir çiz gi ola rak
dü �ün dü �ü müz de, ol -

duk ça iyi bir ko num da ba� -
la yan bu hak lar Av ru pa’ya
ge lin ce ye rel di na mik ler le
bi raz et ki len se de yi ne or ta -
la ma bir nok ta da de vam
edi yor. Or ta do �u ya do� ru
gel dik çe ka d�n hak la r�n da
cid di bir dü �ü� ya �a n� yor.
Bu dü �ü� As ya ya do� ru da
dü� me ye de vam edi yor. Ja pon ya’da ise
ka bul edi le bi lir bir dü zey de ta mam la n� yor.
As ya kül tü rün de böy le ol ma s� n�n se -
bep le ri ara s�n da gö çe be ya p� da ka -
d� n�n ya �am sal ö�e le ri üst len me si,
er ke �in ha yat ta kal ma ve av lan ma
gö re vin de bu lun ma s� ola bi lir. Bir
ba� ka önem li et ki ina n�� lar ve al� -
��l m�� l�k lar la il gi li. 

TA R�H SEL:
Ka d� n�n hak la r� ko nu sun da 1800

y�l lar dan ba� la yan ça l�� ma lar var, an cak bu
sü reç te er kek hak la r� di ye bir ko nu ba� l� ��

yok. Ka d�n sü rek li
hak la r� n� ai le ya �a -
m�, sos yal ya �am,
hu kuk sal ya �am ve
po li tik ya �am gi bi
er kek le rin ege men
ol du �u ze min ler -
den al mak için ça -
ba gös ter mek du -
ru mun da kal m��.
Pek ta bi i ki ta rih te

bu ça ba y� gös te rip de
alan la r�n ya n�n da, ger çek -
ten bu nu e�it bir hak ola -
rak gö rüp i� le ten top lum
li der le ri de bu lu nu yor. 3 y�l
ön ce ül ke mi ze ge len Hin -
dis tan Genç lik Pro je si
Ba� ka n� 86 ya ��n da ki S.N.
Sub ba Ra o (Bai ji), Sa ban -

c� Üni ver si te si’nde ka t�l d� �� bir kon fe rans ta
Tür ki ye’de ka d�n la ra ve ril mi� olan seç me

ve se çil me hak k� n�n, hiç bir sos yal
bas k� so nu cu ol ma d� �� n�, bu dü zen -
le me le rin cum hu ri ye tin ku rul ma s� -
na pa ra lel ger çek le� ti ril mi� ol ma s� -
n�n çok bü yük bir ka zanç ol du �u -
nu, ül ke si ile kar �� la� t� ra rak pay la� -
m�� t�.

SOS YAL:
Ya �am �e kil le ri ne et ki

eden ai le içi ya p�, top lum ve ina -
n�� lar çer çe ve sin de �e kil le nen
ba� l�k lar da ka d�n hak la r� na et ki
et mi�. Ka d� n� üre me, ev de ye -
mek ve te miz lik gi bi ko nu la r�n
zo run lu ça l� �a n� ola rak gör me,
onun her ha re ke ti nin bir na mus
kav ra m� ile ili� ki len dir me ba� l�k -
la r�, cid di an lam da ka d� n� ikin ci
s� ra ya koy mu�. Pa kis tan’dan
geç ti �i miz ay lar da Tür ki ye’ye
ge len Af �in Ka han ile yap t� ��m
bir gö rü� me de, “Ül kem de da hil

ol du �um klan dan je og ra fik ola rak d� �a r� ya
ç�k mam, be nim için ölüm de mek.” de mi� ti.
An ne si nin viz yo ner ba k�� aç� s� sa ye sin de
Ka han ai le si bu ad� m� ata bil mi� ve klan dan
kaç m��. An cak ül ke si ne gi der ler se ai le nin
ka d�n üye le ri ke sin lik le öl dü rü lür mü�.

Bi zim ül ke miz de bu
olum suz ba� l�k lar; ken di ni
ge li� ti rip an la ma ve dü -
�ün me ye te ne �i ni kul la na -
ma yan bi rey le rin et ki le riy le
olu �u yor. Ai le mec li si di ye
bi li nen ka rar lar la yaf ta la -
nan ve ce za lan d� r� lan ka -
d�n la r�n hi ka ye le ri ne ta n�k
olu yo ruz. Ya p�l ma s� ge re -
ke nin bu kav ram la r� ele� tir mek ol du �u nu

dü �ün dü �ü müz de as l�n da
biz ler, o kav ram la r�n güç -
len me si ne ara c� olu yo ruz.
Zi ra esas olan, ye ni bir kav -
ra m� or ta ya koy mak ve top -
lu mu uyan d�r mak.

Ka d�n hak la r� ko nu sun -
da en or ga ni ze ül ke le rin ilk
3’ü s� ra s�n da Avus tral ya,
Ka na da ve ABD yer al� yor.
Bu ül ke ler de fa ali yet gös te -
ren ku ru lu� lar, ya p� la r�, içe -
rik li ça l�� ma la r� ve top lum -
da ki a��r l�k la r� ile ön plan da -
lar. Dün ya da ka d�n la r�n
hak la r� ko nu sun da en ge ri -

de  olan ül ke ler de mut la ka bir ör güt ku rul -
mu�. Pa kis tan, Hin dis tan ve Irak bun la ra ilk
ör nek ler.

Dik ta re jim ler le yö ne ti len ül ke ler de bu
ça l�� ma lar ne re dey se yok ve izin ve ril mez
dü zey de, �ran, Çin, Ku zey Ko re ve Su di

Ara bis tan bu ör nek ler -
den. Su di Ara bis tan’da
Kral Ab dul lah da ha ge -
çen y�l ka d�n la ra seç me
ve se çil me hak k� ta n� m��
du rum da.

Ka d�n hak la r� üze rin -
de ça l� �� lan içe rik ler de
Kür taj, Ay r�m c� l�k, Ka d� na
Kar �� �id det, Lez bi yen

Hak la r�, E�it lik, Eko no mik Hak lar ilk 6 yük -
sek ön ce lik li ba� l�k ola rak s� ra la n� yor. Bu -
nun ya n�n da ai le için de e�it lik, ev li lik, as ker -
lik, göç men lik, sos yal gü ven lik gi bi 20 ta ne
da ha 2. ön ce lik ola rak ta n�m la nan ba� l�k
mev cut.  www.now.org

KADIN HAKLARI

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
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.

“Di op trics” Fo to� raf Ser gi si

Dal gın Su lar / Mo ody Wa ters
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“Kü re cik’te Fü -
ze Kal ka n� na
Ha y�r �n si ya -

ti fi”, Ma lat ya’n�n Kü re -
cik il çe si ne ku rul ma s�
plan la nan fü ze kal ka n� n�
Ka d� köy �s ke le Mey da -
n�’nda pro tes to et ti. 25
Mart Pa zar gü nü dü zen -
le nen ey lem de  bir ara ya
ge len yüz ler ce ki �i, “Fü -
ze yap ma bo �u na y� ka ca -
��z ba �� na”, “Si yo niz me
kal kan ol ma ya ca ��z”
�ek lin de slo gan lar at t�.
Ka d� köy Mey da n�’na ku ru lan kür sü ye, “�s ra il’e kal kan ol -
ma ya ca ��z”, “Ka y� s� di ya r� ye �il Ma lat ya’ma do kun ma”,
“Fü ze kal ka n� de �il a� ve i� is ti yo ruz” ya z� l� pan kart lar
as�l d�.

�ni si ya tif ad� na aç�k la ma ya pan Hü se yin Ha zar, fü ze
kal ka n� n�n sa de ce Kü re cik’in de �il, Tür ki ye’nin so ru nu ol -
du �u nu be lir te rek, “Böl ge hal k� ola rak ül ke mi zi kom �u
halk lar la dü� man ede cek olan top ra �� m� z� kir le ten, ka y� s� -
m� z�, ar mu du mu zu ku ru tan, in san la r� m� z� kan ser ve ben ze -
ri il let ler le öl dü re cek olan bu sa va� ay g� t� na ke sin lik le kar -
�� y�z. Bu te sis sö kü lüp ip tal edi lin ce ye ka dar di re ne ce �iz.
An cak böy le ce hal k� m� z�, kom �u halk la r� sa va� ve rad yas -
yon be la s�n dan kur ta ra bi li riz” de di. Ha zar, “Ona y� m�z ol -
ma dan top rak la r� m� za ku ru lan bu kir le ti ci kan ma ki ne si sa -
de ce Ma lat ya’n�n, Kü re cik’in de �il bü tün ül ke mi zi hat ta
bü tün in san l� �� il gi len dir mek te dir. Bu ne den le ‘ben çev re
kir li li �i ne, sa va �a, mi li ta riz me, em per ya liz me kar �� y�m’
di yen ve bu kar ��t l� �� n� laf ol mak tan ç� -
ka r�p pra tik ha ya ta ta �� ya bi len bü tün
ki �i ve ku rum lar la ulu sal hat ta ulus la ra -
ra s� bir ör güt lü lük ku ra rak kar �� ç� ka -
l�m” ça� r� s�n da bu lun du.

Kü re cik’te Fü ze le re Ha y�r �ni si ya -
ti fi ad� na ko nu �an �b ra him Du man da
�un la r� söy le di: “Ka d� köy Mey da -
n�’ndan bir da ha hay k� r� yo ruz: Biz is te -
mi yo ruz, ha y�r di yo ruz. Bi ze ra� men
siz kur ma ya de vam edi yor sa n�z, biz de
so nu na ka dar bu hak l� mü ca de le mi ze
de vam ede ce �iz.”

Kü re cik li ler Da ya n�� ma ve Yar -
d�m la� ma Der ne �i’nden Mus ta fa �çöz
ise, Kü re cik li le rin 155 gün dür ku ru lan
ça d�r da iki met re ka r�n al t�n da mü ca de -

le le ri ne de vam et tik le ri ni
an�m sat t�.

Le vent Tü zel de Kü re cik
hal k� n�n is ya n� n�n ya n�n da ol -
duk la r� n� be lir te rek, Mec lis’te
de bu nu ko nu� ma ya de vam
ede cek le ri ni vur gu la d�. D�SK
Ge nel Ba� ka n� Erol Eki ci ise,
“Kü re cik hal k� n�n yük selt ti �i
se si ç�� l� �a dö nü� tür mek, em -
per ya liz me kar �� an ti em per -
ya list mü ca de le yi yü rü te cek
in san la r�n boy nu nun bor cu ol -
ma l� d�r” ifa de si ni kul lan d�.
78’li ler den Ce la let tin Can ise

‘’Kay pak ka ya la r�n Kü re cik’te ki üs se kar �� mü ca de le si var,
Si nan Cem gil le rin fü ze üs sü ne kar �� mü ca de le si var bu nu
unut ma ya l�m. Bu ra da ki fü ze kal ka n� üs sü nü sa de ce �ran ile
s� n�r l� bir �e kil de ele al ma mak ge re ki yor. Bu ra da ya �a yan
Kürt hal k� var” �ek lin de ko nu� tu.

� �M ZA LAR MEC L�S’E
Ey lem ya p�l d� �� s� ra da stand ku ru la rak “Kü re cik’te fü -

ze kal ka n� ve ra dar sis te mi ne ha y�r” im za la r� top lan d�.
Top la nan im za lar Mec lis’e gön de ri le cek. Mi tin ge, CHP il -
çe ör güt le ri, CHP �s tan bul Mil let ve ki li Mev lüt As la no� lu,
BDP �s tan bul Mil let ve ki li Se ba hat Tun cel, ESP, BDP,
ÖDP, Ge nel-�� �s tan bul Ana do lu Ya ka s� 1 No’lu �u be
üye le ri, U�D DER ve D�SK de des tek ver di.  Ezi len le rin
Sos ya list Par ti si ey lem de, Ale vi ör güt le ri nin 31 Mart gü nü
Ka d� köy Mey da n�’nda ya pa cak la r� Si vas kat li am� da va s�n -
da za man a�� m� ka ra r� n� pro tes to mi tin gi ne ça� r� bil di ri le ri
da ��t t�.

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, 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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NATO'nun Malatya'nın Akçada� �lçesi Kürecik Buca�ı'na kuraca�ı
açıklanan füze kalkanı sistemine kar�ı çıkan yöre halkı, Kadıköy'de yaptı�ı

eylemde, ''Füze yapma bo�una yıkaca�ız ba�ına'' dedi.

ALEV� kurumlar� Ankara 11. A��r Ceza
Mahkemesi’nin Sivas, Mad�mak Oteli’nde
35 ki�inin yak�larak katledilmesine ili�kin
davada firari san�klar� hakk�nda verdi�i
zaman a��m� karar�na kar�� 31 Martta
Kad�köy’de miting
düzenleyeceklerini duyurdu. Alevi
Bekta�i Federasyonu, Avrupa
Alevi Dernekleri Konfederasyonu,
Pir Sultan Abdal Kültür Derne�i,
Alevi Kültür Dernekleri ve Hac�
Bekta� Veli Anadolu Kültür Vakf� ve
birçok yöre derne�i Ankara'da bir
toplant� yapt�. Toplant� sonras�nda
"Adalet için 31 Mart'ta Kad�köy'de
bulu�uyoruz" ba�l�kl� bir aç�klama
yay�mland�. "Sivas katliam davas�nda
zamana��m�n� tan�m�yoruz! Yüre�imizdeki
yang�n devam ediyor!" üst ba�l���n�
ta��yan aç�klamada, Ankara 11. A��r Ceza
Mahkemesi’nin Sivas katliam� davas�nda
firari san�klara ilgili olarak verdi�i
zamana��m� karar� hukuksal aç�dan
Türkiye için tam bir utanç belgesi oldu�u
vurguland�. ''�nsanl��a kar�� i�lenmi�
suçlarda zamana��m� olmaz'' ifadesi
kullan�lan aç�klamada, ''Bu karar, adalet
duygusuna vurulmu� bir darbedir.Bu
karar, yaln�zca 5 firari katliam san���n�n

affedilmesi ile s�n�rl� bir karar de�ildir, onlar
�ahs�nda binlerce katliam san���n�n

aklanmas�d�r. Bu karar, Mad�mak
Oteli’nde konaklayan bilim, kültür ve

sanat insanlar�n� yakmak için 8 saat
otel önünde “yak�n ula yak�n” diye
ç��l�klar atan, “Cumhuriyet burada
kuruldu, burada y�k�lacak” diyen
binlerce katliam san���n�n
affedilmesidir! �ktidar eliyle Türkiye
gericili�inin ödüllendirilmesidir''
denildi. Aç�klamada, �u ifadelere

yer verildi: ''Bundan dolay�
yüre�imizdeki yang�n halen devam

ediyor! Sivas katliam� ba�ta olmak
üzere bütün katliamlar insanl��a kar��

i�lenmi� suç olarak kabul edilene kadar
mücadelemiz devam edecek! Katliam�n
bütün san�klar� ve dönemin yöneticileri
yarg� önüne ç�kart�lana kadar
mücadelemiz devem edecek! Bir
olaca��z, diri olaca��z, iri olaca��z! �nsan
olman�n onurunu hisseden, vicdan sahibi
herkesi mitinge davet ediyoruz!''
sunuculu�unu tiyatro oyuncusu Orhan
Ayd�n'�n yapaca�� mitingte, Sabahat
Akkiraz, Selda Ba�can, Onur Ak�n, P�nar
Ayd�nlar (Sa�) ve Gülcihan Koç sahne
alacak.

HORONLU, TiYATROLU
Kadınlar Günü kutlamaları

Aleviler,
Sivas Katliamı

davasının
zamana�ımından

dü�ürülmesine tepkilerini
göstermek için 31 Mart'ta Kadıköy'de
miting yapacak. ''Sivas katliamı ba�ta
olmak üzere bütün katliamlar insanlı�a
kar�ı i�lenmi� suç olarak kabul edilene
kadar mücadelemiz devam edecek!''
diyen Alevi örgütleri, ''vicdan sahibi

herkesi'' mitinge ça�ırdı.

Kürecik’te KALKANA Kadıköy’de iSYANKürecik’te KALKANA Kadıköy’de iSYANKürecik’te KALKANA Kadıköy’de iSYANKürecik’te KALKANA Kadıköy’de iSYANKürecik’te KALKANA Kadıköy’de iSYANKürecik’te KALKANA Kadıköy’de iSYAN

Fo to� raf lar: Et kin Ha ber Ajan sı

ÖZEL Kad�köy Koleji, 8 Mart Dünya
Kad�nlar günü dolay�s�yla Kad�köy

Bahariye’de etkinlik düzenledi. Etkinlik
kapsam�nda, ilk olarak ö�rencilerin resim

sergisi yer ald�. Etkinlikte; Ritim, Roman ve
Horon ekibinin gösterileri izleyenlerden

yo�un alk�� ald�. Özel Kad�köy Koleji
ö�rencilerinin düzenledi�i etkinlik Bahariye
semtine ayr� bir co�ku katarken, veliler ve

çevredekilerin kat�l�m�yla co�kulu bir Kad�nlar
Günü kutlamas� gerçekle�ti. Öte yandan

Kad�köy Kent Konseyi Kad�n Meclisi’nin 8
Mart etkinli�i ise Kay��da�� Lions Ataevi’nde
gerçekle�tirildi. Etkinlikte “....Yazsam Roman
Olur...” adl� oyun sergilendi. Saliha Serap
Ören’in yazd��� oyunda, geleneksel aile
yap�s� ad� alt�nda gerekçeler yaratan
zihniyetin cins ayr�mc�l���, kuma anlay���,
e�itimde f�rsat e�itsizli�i gibi gerçeklerin
hicvedildi�i bir kara mizah. Oyunda Suna
Öztürk, Nesil Özen, Serpil Özdikan,
Nevruzhan Orhun, K�ymet Gürzo�lu rol ald�.

“Zamanaşımı” Kadıköy’de kınanacak
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Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri Sos -
yal Hiz met ler Ko mi te si’nin Ne dim Gü zel
bir lik te li �in de ha z�r la d� �� “4.Bo yut ve Ener -

ji” ba� l�k l� se mi ner, Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi B
Sa lo nun da 6 Mart Sa l� gü nü ya p�l d�.

Yak la ��k yüz ki �i lik bir ka t� l� m�n ol du �u se mi -
ne rin aç� l�� ko nu� ma s� n� Eren köy Gö nül lü Ba� ka -
n� Nes rin Kay nak yap t�. Ev ren de ki ve içi miz de ki
ener ji yi d� �a vu rum cu luk la, im kan s�z ol du �u nu
söy le di �i miz olay la r� olum lu dav ra n�� lar la müm -
kün ha le ge ti re bi le ce �i mi zi, olum lu dü �ü nür sek
ev re nin her is te di �i mi zi ger çek k� la ca �� n� ör nek -
ler le aç�k la yan Ne dim Gü zel de  yap t� �� bir bi rin den
�a ��r t� c� uy gu la ma lar la sey re den le ri hay ret ler için -
de b� rak t�. Sos yo log-ki �i sel ge li �im ve NLP uz ma -
n� Ne dim Gü zel, zi hin gü cü ile ka ��k la r� bük tü, se -
yir ci le rin zih ni ni oku du ve on la ra unu ta ma ya cak -
la r� bir hip noz de ne yi mi ya �at t�. Ne dim Gü zel
ikin ci kez sun du �u ve yo �un il gi top la yan in te rak -
tif ça l�� ma s� n�n so nun da ko nuk la r�n so ru la r� n� ya -
n�t la d� ve ki ta b� n� im za la d�.

� HO LOT RO F�K NE FES SE M� NE R�
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri Sa� -

l�k Ko mi te si ve spi ri tu alis t- e�it men Ful ya Ay -
kaç’�n i� bir li �iy le dü zen le nen “Ho lot ro fik Ne fes”
ko nu lu se mi ner, 9 Mart Cu ma gü nü 14.00-16.00
sa at le ri ara s�n da Eren köy Gö nül lü Evi’nde ya p�l d�.

Gö nül lü Ba� kan Nes rin Kay nak’�n aç� l�� ko -
nu� ma s� ar d�n dan ba� la yan in te rak tif ve uy gu la -
ma l� ça l�� ma ya, 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 de ka t�l d�. �z le yi ci ler ne fes al ma tek nik le ri -
ni dik kat le din le ye rek bun la r� ken di le rin de uy gu la -
d� lar. Se mi ner son ra s�n da Ful ya Ay kaç, iz le yi ci le -
rin so ru la r� n� ya n�t la d�.

� ‘EBE VEYN TU ZAK LA RI’ NE D�R?
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri E�i -

tim Ko mi te si’nin 21 �u bat Sa l� gü nü Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi B Sa lo nu’nda dü zen le di �i, e�it -
men Se len Na mur’un sun du �u “Ebe veyn Tu zak la -
r�” ad l� in te rak tif se mi ner, yo �un bir  me rak ve il -
giy le iz len di.

Se len Na mur, “De ne yim sel Ta sa r�m Ö� re ti si”
ne da ya nan se mi ner de, okul ça ��n da ço cu �u olan
ve li le re, yi ne ve li ve ebe veyn le rin de ne yim le rin -
den yo la ç� kan an la �� la bi lir il ke ler ��� ��n da s�k so -
ru lan so ru la ra ya n�t ver di. “Ço cuk la r� m� z�n ha yat -
ta ken di ba� la r� na, öz gü ven li bi rey ler ola rak ayak -
ta du ra bil me le ri için ad�m ad�m on la ra bu so rum -

lu lu �u na s�l ka zan d� ra bi li riz?”, “Be ce ri ka zan ma -
la r� n� na s�l des tek le ye bi li riz?” gi bi me rak edi len
so ru la r� ya n�t la d�. 

Ak� c� ve yet kin bir dil le yap t� �� su nu mun da
Se len Na mur, ço cuk la r�n ha yat la r�n da e� len di ri ci -
ler art t�k ça e� len me be ce ri le ri ni yi tir dik le ri ni, ço -
cu �a ha ya t� ha z�r ola rak sun mak la ha ya ta ha z�r la -
mak ara s�n da önem li fark ol du �u nu vur gu la d�.

�z le yen ler bu se mi ne rin en k� sa za man da tek -
ra r� n� di le ye rek sa lon dan ay r�l d� lar.
� F� Z�K TEN MÜ Z� �E EV REN SEL SEN FO N�

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri Kül -
tür Sa nat Ko mi te si’nin dü zen le di �i ve It ri �man -
l�’n�n sun du �u “Fi zik ten Mü zi �e-Ev ren sel Sen fo -
ni” ba� l�k l� in te rak tif söy le �i nin ikin ci si, 16 Mart
Cu ma gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi A Sa lo -
nu’nda 20.00-21.30 sa at le ri ara s�n da ya p�l d�. Eren -
köy Gö nül lü le ri Ba� ka n� Nes rin Kay nak aç� l�� ko -
nu� ma s� n�n ar d�n dan, It rî �man l�’y�  sah ne ye da vet
et ti. Ken di si ne, öz ve ri li ça l�� ma la r�y la bu lun du �u
kat k� lar için Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Avu kat
Se la mi  Öz türk’ün te �ek kür bel ge si ni ver di. 

Ka nun ve ud vir tü özü, ko ro �e fi, bes te kâr,
aran jör ve ay n� za man da fi zik yük sek mü hen di si
olan It rî �man l�, fi zik ve mü zik ara s�n da ki köp rü le -
ri, akus tik bi li mi ni ve ev re nin bü tün sel li �i ni an lat -
t�. Gör sel su num e� li �in de ya p� lan ve söy le �i ha va -
s�n da ge çen söy le �i de ko nuk lar dan ge len so ru la r�
da ce vap lan d�r d�. �man l�, Ba t� mü zi �i ile Türk mü -
zi �i nin fark la r� n�, mü zi �in be den sel,ruh sal ve zi -
hin sel ola rak fay da la r� n� ör nek len di re rek an lat t�.

Sa mi mi su nu mu ve po zi tif ki �i li �iy le iz le yen -
le re ho� va kit ge çir ten It ri �man l� ka nun la  ic ra et -
ti �i üç eser le ge ce yi da ha da renk len dir di.

HASANPA�A Gönüllüleri Tiyatro
Atölyesi, Gönüllü Evi Sorumlusu Tülay
Bilgin taraf�ndan Ekim 2011’de kuruldu.

Yeti�kin ve çocuklardan olu�an iki grup, cumartesi
günleri Cebrail Kele� ve Tülay Bilgin yönetiminde

çal��t�.  Mahalle halk�ndan olu�an grup, farkl�
semtlerden gelen kat�l�mc�larla büyüdü. 

� EKMEK ve GÜL’ÜN ANLAMI
Hasanpa�a Gönüllüleri Tiyatro Atölyesi üyeleri,

öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü için
bir oyun sergilemeye karar verdiler. K�sa bir atölye

çal��mas�ndan sonra kad�nlar�n sorunlar�na de�inen,
iki parodiden olu�an  “Ekmek ve Gül” oyununu, 8
Mart’ta Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde sahneye

koydular. Oyun; ad�n�, dünyadaki tüm emekçi
kad�nlar�n emek mücadelesini simgeleyen “Bread

and Roses” yani Ekmek ve Gül’den
al�yor. Kad�nlar, hem maddi hem de

manevi ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�n�
istiyorlar. Yani ekmek de istiyorlar,

gül de. Hasanpa�a Gönüllü Evi
sorumlusu Tülay Bilgin’in yazd���

“Bu ��yerinde Grev Var” adl�
birinci parodi, çal��an kentli
kad�n�n sorunlar�n� i�liyor. 

� VE PERDEE…
Oyun öncesi, yönetmen Cebrail

Kele� taraf�ndan haz�rlanan günün
anlam�yla ilgili slayt gösterisi de büyük

be�eni toplad�. Ard�ndan sahnelenen
Ekmek ve Gül adl� iki perdelik oyun, verdi�i
mesajlarla ve amatör oyuncular�n üstün

performanslar�yla izleyicilerden tam not
ald�. Küçük oyuncu Ege Akyol, becerisi

ve sevimlili�iyle gönülleri fethetti.. Etkinlik
bitiminde oyunda eme�i geçenlere

E�itim ve Sosyal Dayan��ma Komitesi
ba�kan� �ermin Sar�, Kad�köy Belediyesi

Gönüllüleri Yönetim Kurulu’nun
düzenledi�i te�ekkür belgelerini verdi.

Hasanpa�a Gönüllüleri Tiyatro Atölyesi,
oyunu izleyemeyenler için ikinci bir

gösterim yapmay� planlan�yor.

� HASANPA�A GÖNÜLLÜLER�
YA�LILARI UNUTMADI

Hasanpa�a Gönüllüleri, Ya�l�lara Sayg� Haftas�’nda
mahalledeki ya�l�lar� ziyaret etti. Bir gün de olsa

hat�rlanmaktan mutlu olan eski ç�narlar, konuklar�n�
s�cak bir �ekilde a��rlad�lar. Tüm �srarlara ra�men

çay servislerini kendi elleriyle yapt�lar. Duvarlardaki
eski foto�raflar, geçmi�in güzellikleri, çoluk-çocuk-
torunlar, hastal�klar ve ya�l�l���n getirdi�i sorunlar
üzerine konu�uldu. Her türlü sorunda yanlar�nda

olacaklar�n� belirten Hasanpa�a Gönüllüleri, küçük
hediyelerle ya�l�lar�n gönüllerini ald�. Hasta kocas�na
özenle bakan 78 ya��ndaki Muazzez Tomaç, kendi

elleriyle ördü�ü lifleri konuklar�na arma�an etti.
Duygulu anlar�n ya�and��� günde gönüllüler, tekrar

geleceklerine söz vererek onlarla vedala�t�lar.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 30 MART - 8 N�SAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

SANATSAL MOZA�K
SERG�S�

Sergi Süresi: 31.03.
2012-06.04.2012 
Ba�lang�ç Tarihi:

31.03.2012 Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Ba�kanl�k Fuayesi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri

RES�M SERG�S�
Sergi Süresi: 31.03.
2012-06.04.2012 
Ba�lang�ç Tarihi:

31.03.2012 Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Ba�kanl�k Fuayesi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

“NOLYA” KISA F�LM
GÖSTER�M�

Yönetmen: Cem
ÖZTÜFEKÇ�

Tarih: 31.03. 2012
Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Ko�uyolu
Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi

S�V�L SAVUNMA
GÖREVL�S�, TOPLUM
AFET GÖNÜLLÜSÜ

E��T�M�
Kad�köy Belediyesi

Arama Kurtarma Tak�m�
Tarih: 03-04 -05 Nisan

2012 tarihlerinde
Saat: 09.00

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

ESTET�K VE C�LT
BAKIMI

Opr. Dr. Ozan BALIK
Tarih: 03.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
SAHRAYICED�T TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Ahmet GÜÇLÜER
Tarih: 03.04.2012 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

A�LE �Ç� �LET���M
Nepal Fahri

Ba�konsolosu �leti�im
Prof. Günseli MALKOÇ

Tarih: 04.04.2012
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

NLP
NLP Uzman Ve

E�itmeni Cengiz EREN
Tarih: 04.04.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri
BA�DAT TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Sevinç ÇELEB�

�EKERC�
Tarih: 04.04.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri
MEDEN�

KANUNUMUZDA
BO�ANMA VE
SONUÇLARI

Av. Asl� AYDINÖZ
Tarih: 05.04.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

AVUKATLAR GÜNÜ
KUTLAMASI

Göztepe Mahallesinde
�kamet Eden Emekli
Avukatlarla Birlikte
Tarih: 05.04.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
EL�M�ZDEK� ESK�LER�

DE�ERLEND�RME
Sunan: S�rma BERKOK
BRADLEY (TRT Okul
“S�rma ile Her Sabah

Program�n�n Yap�mc�s�)
Tarih: 05.04.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri
ASTROLOJ�N�N

�NSAN YA�AMINDAK�
YER�

Astrolog Ümit
Ç�L�NG�RO�LU

Tarih: 05.04.2012
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Osmana�a Gönüllüleri
OYUNCAK MÜZES�

Z�YARET�
Tarih: 06.04.2012

Cuma
Saat: 13.30

Yer: Oyuncak Müzesi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
DEPREME
HAZIRLIKLI
OLMAK �Ç�N

B�L�NÇLEND�RME
Uzm. Demir DÖ�ER
Tarih : 07.04.2012

Cumartesi
Saat: 10.30

Yer: Göztepe Özgürlük
Park� Fua Cafe
Düzenleyen: 

Feneryolu Gönüllüleri
EDEB�YAT

SÖYLE��LER� 3/
AMER�KA'YA

EDEB�YATTAN
BAKMAK: SES VE ÖFKE

Sunum: Aysel
KARACA, Zeliha ÖZER

Tarih: 07.04.2012
Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Ko�uyolu
Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllüleri

T�YATRO
SANATÇILARININ

DÜNYASI
Konuklar: Nurcan

ELVER, Ayla
ARSLANCAN

Müzik: Volkan KUYA�
Yer: Erenköy
Gönüllü Evi

Tarih: 30 Mart 2012
Cuma

Saat: 14.00

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN
KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N ARASINA
KATILMAYA

Erenköy’de seminer günleriErenköy’de seminer günleriErenköy’de seminer günleriErenköy’de seminer günleriErenköy’de seminer günleriErenköy’de seminer günleri

OSMANA�A Gönüllü Evi’nde Dünya Emekçi Kad�nlar
Günü, 9 Mart Cuma günü geni� bir kat�l�mla kutland�.
Yazar-müzisyen �kbal Kaynar’�n sunumuyla ba�layan
program Gönüllü Evi Ba�kan� �ükran Gülgen’in aç�l��

konu�mas�yla devam etti. Program �kbal Kaynar,
Perihan Ayar, Rutil Bilginer ve Ferhat Sever’den

olu�an Osmana�a Mahallesi �mge �iir Grubu’nun
�iirleriyle sürdü. Konu�mac� olarak kat�lan yazar

Mukaddes Çelik �air Yeter �ahin, yazar-müzisyen
�kbal Kaynar ve Ba�kan Yard�mc�s� Hülya Arabac’�n�n

kat�ld��� panel, ilgi ile izlendi. Soru-cevap �eklinde
izleyicilerin kat�l�m�yla devam eden panel, Osmana�a

Gönüllü Evin’in konuklara çay ikram� ile sona erdi.

NLP Uzman� Cengiz Eren, 7 Mart Çar�amba günü
Kriton Curi Park� Gönüllü Evi’nde düzenlenen söyle�ide
“Korkular�m�z” üzerinde durdu, örnekler verdi. Korkular�
s�n�flara ay�rd�, nedenlerini aç�klad�. Kat�l�mc�lar�n ki�isel
korkular� ya da verdikleri örnekler üzerinde aç�klamalar
yapt�; sorular� yan�tlad�. Kar��l�kl� konu�malar ve söyle�i

�eklinde geçen seminer büyük ilgiyle izlendi.

Kriton Curi’de
NLP Söyle�isi

Erenköy Gönüllüleri’nin
geçti�imiz hafta üç semineri

vardı. ‘4.Boyut ve Enerji’,
‘Holotrofik Nefes’ ile ‘Ebeveyn
Tuzakları’ konulu seminerlere

ilgi büyüktü.

Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi, du yar l� bir kar ma ser gi ye ev sa hip li �i yap t�.
Cad de bos tan Gö nül lü le ri,16 �u bat’da Av ras ya

�i zof re ni Der ne �i’yle be ra ber “Eli mi zi Uzat t�k Tu tun
Lüt fen” slo ga n�y la isim len di ri len ti yat ro ve ko ro et kin -
li �i yap t�. Gö nül lü le rin ça� r� s� na Mer sin’den ya n�t gel -
di. Tim ya Sa nat Gru bu ad� na res sam Zey nep Dal k� l�ç,
Av ras ya �i zof re ni Der ne �i’ne des tek amaç l� “Ele le”
ser gi si ni, BMKM ser gi Sa lo nun da dü zen le di. Zey nep
Dal k� l�ç ve ar ka da� la r� Dün ya Emek çi Ka d�n lar gü nü
ne de niy le de “Ha ya t�n �çin de Ka d�n” ad l� bir ser gi ger -
çek le� tir di. 

Cad de bos tan Gö nül lü le ri, ser gi ye eser le riy le
kat k� da bu lu nan Zey nep Dal k� l�ç ile sa nat ç� ar ka -
da� la r� Ali Us lu, Es ra Em re alp, Eray Ye �e no� lu,
Fah ret tin Sa kar ya, Mü nev ver I��n, Mü ker rem Tur -
han, Ay �e gül Ek �i ve Hül ya Bay rak l�’ya  emek le -
ri ve du yar l� dav ra n�� la r� ne de niy le te �ek kür et ti -
ler. Ser gi nin BMKM Ser gi Sa lo nu’nda 10 Mart
Cu mar te si gü nü sa at 16.30’da ya p� lan aç� l� ��, ka la -
ba l�k bir sa nat se ver iz le yi ci e� li �in de ya p�l d�.
� VUS LAT KO RO SU’NUN KON SE R� VAR DI

Cad de bos tan Gö nül lü Evi Vus lat Türk Sa nat
Mü zi �i Ko ro su, Ka d� köy Be le di ye si Ev len dir me
Da ire si’nde 7 Mart Sa l� gü nü �ef �l ter Bu rak Ka lay
yö ne ti min de sun du �u Türk mu si ki si nin seç kin

eser le riy le ko nuk la r� na unu tul maz an lar ya �at t�.
�ef �l ter Bu rak Ka lay, Vus lat TSM Ko ro su

Top lu lu �u’nun ya n� s� ra Pen dik Kül tür Sa nat Der -
ne �i Ko ro su ve Bos tan c� Gö nül lü le ri Türk Mü zi �i
Ko ro su’nun �ef lik le ri ni de ba �a r�y la sür dü rü yor.
So lo ve ko ro ola rak ses len di ri len eser ler den olu �an
kon ser ler, y�l bo yun ca de vam ede cek. 

Cad de bos tan Gö nül lü le ri, bu ba �a r� l� kon ser
için ba� ta ku ru cu yö ne ti ci Ne si be Kan tar c�’ya, �ef
�l ter Bu rak Ka lay’a ve Vus lat TSM Ko ro su’na te -
�ek kür et ti ler.

Barı� Manço Kültür
Merkezi’nde ‘Elele’ ve ‘Hayatın
�çinde Kadın’ adlı karma resim

sergileri düzenleyen
Caddebostan Gönüllüleri’nin

bir di�er kültür-sanat etkinli�i
de Vuslat Türk Sanat Müzi�i
Korosu’nun verdi�i konserdi.

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Danı�ma

Merkezi’ne çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 - 347 70 42 

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

Caddebostan’da sanat dolu günlerCaddebostan’da sanat dolu günlerCaddebostan’da sanat dolu günlerCaddebostan’da sanat dolu günlerCaddebostan’da sanat dolu günlerCaddebostan’da sanat dolu günler

‘Ekmek ve Gül’ oyunuyla 8 Mart’ı kutladı
Ekim 2011’de kurulan Hasanpa�a

Gönüllüleri Tiyatro Atölyesi
üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü nedeniyle
‘Ekmek ve Gül’ adlı oyunu

sahneledi. Gönüllüler,
Ya�lılara Saygı Haftası

nedeniyle de mahallenin
ya�lılarını ziyaret ettiler. 

OSMANAĞA’DA
Dünya Kadınlar Günü

KUTLAMASI
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GEÇT���M�Z aylarda Arif Damar, Melih Cevdet Anday, Halil
�brahim Bahar, Cemal Süreya gibi �iirimizin önemli isimlerini

belgeli�ine kazand�ran Türkiye
Yazarlar Sendikas�, özellikle
roman ve öyküleriyle
edebiyat�m�z� yol aç�c�
yazarlar�ndan olan Mehmet
Seyda için de bir belgelik
haz�rlad�. TYS Ba�kan� Mustafa
Köz, aç�l�� konu�mas�nda
Mehmet Seyda’n�n öykü ve
romanlar�n�n yap�sal özellikleri
ve Seyda’n�n bugünün yazarlar�
için önemine
de�indi. Yazar
dostlar�ndan Günel
Alt�nta� ve Nursel
Duruel, Seyda’n�n
kendi yaz�
serüvenlerindeki yerini
vurgulayarak, an�lar�n�
izleyicilerle payla�t�lar.
TYS Genel Sekreteri Müslim

Çelik ve Ertan
M�s�rl�, Seyda’n�n
romanlar�n�n,
öykülerinin
toplumsal de�eri
üzerinde durdular.
Adil �zci de

yazar�n günlüklerinin edebiyata
tan�kl��� üzerine konu�tu. Fügen K�v�lc�mer,

Seyda’n�n �iirlerinden birini okuyarak etkinli�e kat�ld�. Yazar�n
e�i Nihal Tekkanat da Seyda’n�n “�ki Anam” adl� �iirini okudu.

30 MART - 5 N�SAN 2012HABER 5

FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve

1976’dan beri H�ZMET�N�ZDE
PANJUR  TAM�R�…

� Cam 
� Ayna
� Alüminyum do�rama
� Plastik do�rama 
� Panjur+Tamirat
� Motorlu panjur   
� Fotoselli Cam Kapı 
� Stor sineklik  
� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri
� Ya�lıboya Tablo

� Tual üstüne baskı
� Plastik çerçeve
� Ah�ap çerçeve
� Varak ayna
� Varak tamiratı
� Tual
� Fırça
� Ya�lıboya ve 

Akrelik Boya
� Tual

Tel: 0216 386 82 88 GSM: 0531 929 84 94
Adres: Kantarcı Rıza Sk.Beyazkö�k Apt. No. 17 Dükkan no. 2

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 
�ND�R�M UYGULANIR…

SUR�YEL� MUSTAFA
HOCADAN RES�M

DERS� KAYITLARIMIZ
BA�LAMI�TIR.

AYNA E��T�M VE PS�KOLOJ�K
DANI�MA MERKEZ�

ÇOCUK - ERGEN -
YET��K�N Ç�FTLER �Ç�N

� Akademik sorunlar, 
dikkat eksikli�i,
� Çocuklarda korku ve kayg�lar, 
yas süreci,
� Evlili�e haz�rl�k süreci, ili�ki ve
evlilik sorunlar�,
� Bo�anma süreci, 
� Ki�isel geli�im,
� Kanserin tedavi sürecinde hastaya
ve aileye psikolojik destek.

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

�nönü Cad. Aydo�an �� Mrk. No. 12 
K.7 D.20 Sahrayıcedid Kadıköy

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

● Ya nık De re    
■ Meh met Da �ıs tan lı
B�L GE O�U
“Ya n�k De re, Er zu rum’un do �u sun da

Azi zi ye Tab ya la r�’n�n ba t� s�n da, Tab ya ile
�e hir ara s�n da Pa lan dö ken Da� la r�n dan
sü zü le rek akan su yu �eh re ge ti ren in ce, s� -
ra dan bir de rey di. Be nim ço cuk lu �u mun
geç ti �i yer le re ya k�n d� bu ra s�. �l ko kul y�l la -
r�n da sev gi li ö� ret men le rim bi zi de re nin
bu lun du �u ye re gö tü rüp: ”�� te bu ra s� Ya -
n�k De re’dir.” de di ler. An lat t� lar ne den Ya -
n�k De re ol du �u nu; ama biz bir �ey an la -
ma d�k o y�l lar. Fa kat içim de, ha f� zam da
hep bir ya n�k de re kal m�� t� ne ol du �u nu
tam bil me den. Ha f� zam da bir de Ma hal le -
ba �� sem tin de ‘Fran s�z Has -
ta ha ne si’ kal m�� t�. O da il ko -
ku lu oku du �um Ma hal le ba -
��’nda he men oku lu mu zun
kar �� s�n day d�. Üç kat l�, y� k�k,
yer yer ya n�k iz le ri olan ve sa -
de ce du var la r� ayak ta ka lan
ha ra be, ta� bir bi na.”                                  

Meh met Da ��s tan l� Ka d� -
köy’de ya �a yan bir e�i tim ci-
ya zar. Yak la ��k iki se ne dir
üze rin de ça l�� m�� ol du �u 'Ya -
n�k De re' ad l� ro ma n�m, ni ha -
yet ya y�n lan d�. Bu ro man ya za r�n ya y�n la -
nan do ku zun cu ki ta b�. Ro man, 1914-1919
y�l la r�n da Er zu rum'da ya �a nan olay la r�
kap s� yor. Er zu rum'un i� gal y�l la r� n�, Er zu -
rum lu nun çi le si ni, ya �a d�k la r� zu lüm le ri ay -
r� ca Teh cir s� ra s�n da yol lar da bin bir zor luk
ya �a yan Er me ni le rin ha yat hi ka ye le ri ni ko -
nu edi yor.

Ro man gün cel bir ko nu olan 1915
Türk-Rus-Er me ni ili� ki le ri ko nu edi nil mi� -
tir. Ro man tü rün de bir Türk ya zar ta ra f�n -
dan ya y�n la nan bir kaç ki tap tan bi ri dir.
Meh met Da ��s tan l� hem ki ta b�n ta n� t� m� n�
yap mak hem de ro man da bah se di len Er -
zu rum lu la r�n çe tin k�� �art la r�n da Er zu -
rum'dan Er zin can'a zo run lu ola rak yap t�k -

la r� gö çe ve Er me ni hal k� n�n teh cir
s� ra s�n da yol lar da çek tik le ri ezi yet le -
re oku yu cu nun dik ka ti ni çek mek
için Ha zi ran ay�n da Er zu rum'dan Er -

zin can'a yü rü yü� ya pa cak. 
● Bir Avuç Ma zi 

■ Bir Mü ba de le Ro ma nı
■ Fü gen Ünal �en
■ Eve rest Ya yın la rı
Gün bat mak üze rey di.

Kü çük Olim pos Da ��'n�n
etek le rin de, naz l� ge lin du -
va �� gi bi as� l� du ran sis bu lu -
tu, gü nün c� l�z ���k la r�n dan
ka ç�p ya maç lar da oya la n� -
yor, ora dan da ova ya ini yor -
du; a��r dan.

Uzak ta, o yü zü nü hiç
gös ter me yen pu hu ku �u nun
k� s�k ve ke sik ötü �ü da ��n gri ka ya la r�n da
yan k� lan d�. Hep sev di �i ses, ilik le ri ne i� le di

bu de fa. "Ya hay ra ala met
de �il se bu" di ye ge çir di için -
den, kork tu. Öy le çok kor kar
ol mu� tu ki son za man lar da...
Son za man lar da, son za man -
lar dan kor kar ol mu� tu. Bir
Avuç Ma zi, 1924'te Se la -
nik'ten ge miy le Tür ki ye'ye
ge len mü ba dil Fet hi Bey ve
ai le si nin ro ma n� d�r. Bir Avuç
Ma zi, �s tan bul'dan Se la nik,
Ala son ya'ya gön de ri len Tür -
ki ye li Rum Ba yan Mit ra'n�n

ro ma n� d�r. Bir Avuç Ma zi, bir mü ba de le ro -
ma n� d�r ve el bet te en çok da duy gu la r�n,
öz lem le rin ve hep can l� tu tu lan umut la r�n
ro ma n�...
● Bu Top ra �ın Öte ki le ri

■ Müj gan Ha lis
■ Ayi zi Ki tap
Bu ki tap, Müj gân

Ha lis'in 16 y�l l�k ga ze -
te ci lik geç mi �in den
say fa la ra, man �et le re
ta �� d� �� ha ber ve söy -
le �i le rin den seç ti �i bir
der le me. Müj gân Ha -
lis, in san hi kâ ye le ri ile
bir mem le ket res mi çi zi yor. Bu re sim fark -

l� yer ler den, ko �ul lar dan, za man lar dan ç� -
kan fark l� in san l�k du rum la r� ile renk le ni yor.
Cin si ye ti, cin sel kim li �i, din sel ina n� ��, et nik
kim li �i, zi hin sel fark l� l� ��, s� n�f sal du ru mu
ne de niy le d�� la nan lar, sür gün ler, yok olan -
lar, di re nen ler ile gö rü nür le �i yor.

"Her �e yin bir sa hip lik ili� ki siy le öl çül -
dü �ü gü nü müz de ac�k l� bir du rum dur ken -
di top ra ��n da 'ya ban c�'ya dö nü� mek. An
ge lir, ad�n da ki 'aca yip'lik se ni bu top rak la -
r�n uzak la r� na iter. Me se la ad�n Ma nu el'se
ol sa ol sa Fran s�z s�n d�r, Ma ri a ise Al man…
El bet te sa de ce on lar de �il mem le ke ti miz -
de üvey ev lat mu ame le si gö ren ler. Ege -

men ya �a y� �a, ege men söy le -
me 'ga rip' ge len her kes ya ban -
c� mu ame le si gö rü yor. Ba� ka
dil ler ko nu �an lar, ken di cins le -
ri ni se ven ler, hâ lâ emek-ser -
ma ye çe li� ki si ne dik kat çe ken -
ler, yok sul luk la r� n� ka der gi bi
ya �a ma ya kar �� ç� kan lar ve ka -
d�n lar, hep ka d�n lar…"
● De �i �en Ka fa lar

■ Tho mas Mann
■ Can Ya yın la rı
Tho mas Mann'�n 1940'ta Stock -

holm'de ya y�m la d� �� De �i �en Ka fa lar, XI I.
yüz y�l dan kal ma bir Hint ef sa ne si ne de �i -
�ik bir aç� dan yak la �� yor. �ri da man ile
Nan da, fark l� kast lar dan gel me le ri ne, zih -
nen ve fi zi ki ola rak bir bir le rin den çok fark l�
ol ma la r� na ra� men, ay r�l maz iki dost tur.
�ri da man, Brah man so yu na da ya nan tüc -
car bir ai le ye men sup na rin yüz lü, çe lim -
siz dir; Nan da ise de mir ci lik ya pan, inek
gü den güç lü ve ya k� ��k l� bir genç tir. Bir bir -
le ri ni ta mam la yan bu iki gen cin dost lu �u,
gü zel Si ta'yla kar �� la� ma la r�y la ye ni bir bo -
yut ka za n�r. �ri da man ve Si ta ev le nir. An -
cak Si ta'n�n, se çi miy le il gi li pi� man l�k la r�
var d�r. Ha yat la r�, Si ta'n�n ai le si ne bir lik te
yap t�k la r� bir yol cu luk ta ge çen olay lar la
çok il ginç bir bi çim de yön de �i� ti rir. 

Tho mas Mann, De �i �en Ka fa lar ile
çok na dir bir ola ya, kül tür le ra ra s� et ki -
le �i me ne den olur. Hint ef sa ne sin den
yo la ç� kan Mann'�n ro ma n�, Hint oyun
ya za r� Gi ris Kar nad'�n ödül lü oyu nu
Ha ya vada na'y� esin ler. Mann ese rin -
de, ke li me nin tam an la m�y la mi to lo jik
bir Hint fan te zi si ya rat m�� t�r. Do �u ve
Ba t�, zi hin ve be den, dost luk ve a�k,
ero tizm ve ruh sal uyum gi bi mo tif ler
üze ri ne çok �ey söy le yen De �i �en Ka -

fa lar, mi to lo jik ve fan tas tik bir öy kü. 

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

SERi iLANLAR 

Kadıköylü yazar Mehmet
Seyda da TYS belgeliğinde

Caddebostan Sahil Lions Kulübü, Kozyata�ı
Kültür Merkezi’nde 20 Mart'ta ''Dünya
Kültür Mirasları ve Türkiye'' konulu bir

konferans düzenledi. Konferansa, Dünya
Mirası Gezginleri Derne�i Ba�kan

Yardımcısı Serdar Ahıskalı, Lale Manço
Ahıskalı ve Nevin Salman konu�macı olarak

katıldılar. Serdar Ahıskalı, Barkovizyon
e�li�inde gerçekle�tirdi�i sunumunda,

1959'da Mısır'ın, Nil nehri üzerinde Aswan
Barajı dolunca su altında
kalacak Abu Simbel ve

Phila mabetlerinin
kurtarılması için

UNESCO’dan yardım
istemesi ile, dünyadaki

bazı yerlerin ''Dünay
Mirası'' oldu�u ve buna

sahip çıkmanın öneminin ortaya çıktı�ını
anımsattı. Ahıskalı, UNESCO'nun 1978'den

beri yaptı�ı yıllık toplantılarda 725 yeri 'Dünya
Kültür Mirası', 183 yeri do�al dünya mirası ve

28 yeri de hem Kültürel ve hem de Do�al
Dünya Mirası ilan etti�ini belirterek,  üye 187

ülkenin 151’ indeki 936 yer tüm dünya
halklarına ait miras kabul edildi�ini söyledi.
Dünya Mirası ilan edilen yerlerin, dünyanın 1

numaralı bacasız sanayi kolu olan turizmin en çok

yöneldi�i ilgi odakları haline geldi�ine i�aret
eden Serdar Ahıskalı, ''Dünya devletleri

kendi ülkelerindeki tarihi ve do�al de�erleri
UNESCO listesine sokabilmek için çok
büyük gayret sarf ederken, turistler bir

ülkeye gittiklerinde önce Dünya Mirası ilan
edilen yerleri gezerek hem kendi kültürlerine

hem de o yerlerin ekonomilerine katkıda
bulunuyorlar. Ülkemizde 10 yer bu listede
yer alıyor. Dünya Mirasları bilinç ve sayısı

konusunda ülkemizin bir yerlere gelmesini
amaç edinen derne�imizin sizin katkılarınıza
ihtiyacı var. Bizimle beraber bu hizmete ba�

koymak isteyen dostlarımıza derne�imiz
açıktır. Ayrıca üyelerimizle hem Türkiye’deki

üye ve aday yerleri tanıyıp hem de yurt
dı�ında dünya miraslarını kapsayan
gezilerde birlikte keyif almayı ihmal

etmeyece�iz” dedi. Ln. Nesibe
Müsevito�lu'nun sundu�u konferansın sonunda

konu�macılara te�ekkür belgeleri Lions Kulüp Ba�kanı
Ln. Erdo�an Halilo�lu tarafından takdim edilirken,

dernek tarafından hazırlanan “Unesco Dünya Mirasları
ve Türkiye” isimli bilgi kitabı konuklara da�ıtıldı.

Dün ya kül tür mi ras la r� ko nu �ul du
Kozyata�ı'ndaki

konferansta,
UNESCO Dünya

Kültür Mirası konusu
ve Kadıköy’de

kurulan “Dünya
Mirası Gezginleri
Derne�i” anlatıldı.

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 31 MART CUMARTES�: RUMEL� FENER�-GAR�PÇE KÖYÜ 
� 1 N�SAN PAZAR: �ZN�K TURU
� 8 N�SAN PAZAR: MA�UK�YE-KARTEPE-SAPANCA TURU
� 15 N�SAN: IHLAMUR KASIRLARI – HAM�D�YE CAM�� YILDIZ
SARAYI TURU     

� 07-08 N�SAN CMT - PAZAR: ESK��EH�R - ODUNPAZARI TURU     
� 20-23 N�SAN CUMA-PAZARTES�: EGEDE SAKLI CENNETLER TURU  
� 28-29 N�SAN CMT-PAZAR: SERHAD �EHR� ED�RNE TURU
� 12-13 MAYIS CMT– PAZAR: MEVLANA- �EB-� ARUZ 
TÖREN TURU

15 N�SAN PAZAR 3 ��R�N KÖY B�R ARADA 
(FOTO�RA�RAFÇILARA ÖZEL)

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77 /78 Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

� 10 Ki�i ve  üzeri gruplara özel geziler düzenlenir.
� Okul gezileri için özel fiyatlarımızı sorunuz.  

BAHARA MERHABA  
TURLARIMIZ 

000201-000212 seri nolu gider pusulalar�m� kaybettim. Hükümsüzdür.
5A Mühendislik Önder ÇER�

Ehliyetimi ve nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa ESER

2011/ 1 tarihli 1230 TA�INMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI / B�NA VERG�S�  
5133915 1 no’lu makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. 
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Uluslararas� Lions Dernekleri
118-Y Yönetim Çevresi

Federasyonu’nun düzenledi�i
Uluslararas� Lions K�sa Film

Yar��mas�’na bu y�l yurt d��� ve
yurt içinden büyük ilgi var.

Yar��maya 15 yurt d���  70 yurt içi
olmak üzere 85 genç yönetmen

eserleriyle kat�l�yor. Bu y�l  üçüncü

kez gerçekle�ecek
yar��madaki filmlerin
de�erlendirmesini ise  Zeki
Alasya’’n�n  ba�kanl���nda
aralar�nda Emre Ergül, Ömür
Gedik, P�nar Esen, Murat
Aksel,  Süleyman Nebio�lu,
A�k�n Sa��ro�lu, Fuat Erman,
Zeynep Kas�ml�o�lu, Burcu
Eyübo�lu ve Ercüment
Yüceler’in  bulundu�u jüri
yapacak. Genç sanatç�lar�
desteklemek, ulusal ve
uluslararas� projelerde genç
sanatç�lar aras�nda esin
payla��m�na olanak sa�lamak
amac�  ile düzenlenen
yar��man�n sonuçlar�, 14
Nisan 2012 tarihinde Profilo
kültür Sanat Merkezi
Salonlar�’nda  yap�lacak gala
gecesinde aç�klanacak.

6 30 MART - 5 N�SAN 2012 SANATKÜLTÜR

lus la ra ra s� ku ru lu� la r�n çe �it li ül ke le ri içe ren is ta tis -
tik ara� t�r ma la r� na gö re, Tür ki ye e�i tim dü ze yi ba -
k� m�n dan son s� ra lar da yer alan lar ara s�n da d�r. Bu
ara� t�r ma lar da kul la n� lan e�i tim öl çü tü ge nel lik le

bi rey le rin gör dü �ü ö� re nim y� l�, ya ni sü re si dir… Be� y�l,
ye di y�l, on iki y�l l�k okul sü re le ri gi bi…

Es ki y�l lar da ül ke miz de oku ma-yaz ma oran la r� dip lo -
ma sa y�m la r� ile be lir le nir ve öl çüt di ye ka bul edi lir di. Bu
ar t�k de mo de… Do� ru su da bu. Dip lo ma ile okur ya zar -
l� �� tes pit ede rek bir ül ke nin e�i tim dü ze yi ni be lir le me
yön te mi son de re ce ya n�l t� c� d�r. �ek lî dir; ger çe �i yan s�t -
maz. Bir ke re oku ma bil di �i var sa y� lan la r�n yaz ma be ce -
ri le ri ol du �u da ka bul edil mek te dir ki bu yan l�� t�r… �kin -
ci si, oku ma ö� re nen le rin bir ço �u nun ye ter siz de re ce de;
oku ma al�� kan l� �� n�n ise fev ka la de s� n�r l� ol ma s� d�r… Her
ne ise; esas olan sev gi li ül ke mi zin e�i tim dü ze yi or ta la -
ma s� n�n fe ci �e kil de dü �ük ol du �u dur.

Esa sen okul la� ma da, ba s� l� ya y�m lar da Tür ki ye yüz -
y�l lar kay bet mi� bir ül ke dir. An cak 19. yüz y�l da, ya ni yüz
el li-iki yüz se ne ön ce ev ren sel yön tem ler le ya p� lan bir
e�i tim sis te miy le ta n�� m�� t�r. Ta n�� m�� t�r ama bu ge li� kin
dün ya ya uyum ça ba s� n�n in san la r�n; he le he le k�z ço cuk -
la r� n�n ya ni ai le le rin her iki cin si ni de kap sa ma s� çok da -
ha ye ni dir. Ora n� n�n k�z ço cuk la r� n�n te mel e�i ti min de
yüz de yü ze ula� t� �� n� söy le mek aca ba ger çek çi olur mu?

Bun lar özü ba k� m�n dan e�i tim dü ze ni nin sa y� sal gö -
rü nü mü dür. Bu bi le iç ka rar t� c� d�r. Fa kat i�in da ha önem li
yö nü, ni te lik sel ya ni e�i tim ka li te si ile il gi li ola n� d�r.

Tür ki ye k�z ço cuk la r� da kap sa yan te mel e�i ti me
1924’te; be� y�l l�k a�a ma ya ise 1930’la ra do� ru ge çe bil -
mi� tir. 1930’lar, e�i tim ka de me le ri nin ve amaç la r� n�n dü -
ze ne gir di �i y�l lar d�r.

Be� y�l l�k e�i ti min ama c� n� o y�l lar da ‘yurt ta� l�k e�i ti -
mi’ ola rak özet le ye bi li riz. Bu yak la ��k do kuz yüz y�l l�k
‘kul’ ve ‘üm met’ ge le ne �in den mo dern top lu mun ge re �i
olan ‘yurt ta� ve mil let’ ya p� s� na ge çi �in uy gu la ma s� d�r.
�kin ci a�a ma, 3+4 y�l l�k or ta ö� re nim di. 4 y�l l�k bö lü mü k� -
ta Av ru pa’s� n�n ‘cim nas yum’, ya ni klâ sik li se bö lü mü dür
ki genç le ri üni ver si te ye ha z�r la yan a�a may d�. Bu nun ya -
n� s� ra, yi ne or ta ö� re tim de ‘sa nat mes lek okul la r�’ mo -
de li ku rul mu� tu. Bu or ta mes lek okul la r�n dan me zun
olan lar dan is te nen ler için, yük sek mes lek okul la r� da bu -
lun mak tay d�. Söz ge li mi ‘ya p� sa nat’ or ta ö� re ti mi ni ta -
mam la yan ö� ren ci Yük sek Tek nik Ö� re tim oku lu na ve -
ya Maç ka Tek nik oku lu na gi de bi lir di. Üni ver si te ye gi de -
mez di. An cak yol aç�k t�; li se fark s� nav la r� n� ve ren ler üni -
ver si te hak k� ka za n�r lar d�. Ne var ki za ten yük sek mes lek
okul la r� im kâ n� ol du �u için bu yo la ba� vu ran la r�n sa y� s�
son de re ce az olur du. 1954’e ka dar üni ver si te ye gi re cek
klâ sik li se me zun la r� n�n ay r� ca ‘ol gun luk s� na v�’n� ba �ar -
ma la r� ge re kir di. Ol gun luk s� na v� n�n so ru la r� mer kez den
bü tün li se le re gön de ri lir di ve bun la r�n bi ri mut la ka ‘ya z� -
l� kom po zis yon’ s� na v�y d�. Ya ni ‘i�a ret le me’, test s� na v�
de �il di. Üni ver si te ye de vam ede cek le rin bir ko nu yu ya -
z�y la yet kin �e kil de ifa de et me si esas l� bir öl çüy dü. Bu
ara da �u nu da ör nek ola rak ha t�r la ta l�m… 1948’den iti -
ba ren aç� lan imam ha tip okul la r� n�; ya ni mes lek oku lu nu
ta mam la yan genç yük sek ö� re ti mi ni, is ter se ye ni ku ru -
lan ‘Yük sek �s lam Ens ti tü sü’nde sür dü re bi lir di… Ama
dik kat! ‘�lâ hi yat Fa kül te si’ne gi de mez di. Çün kü ora s� üni -
ver si te fa kül te siy di. �lâ hi yat Fa kül te si’ne ise an cak klâ sik
li se me zun la r� ka bul edi lir di.

Bu, dün ya da da ge çer li, ak�l c� bir mo del di. T�p k� eko -
no mi de ara nan ‘is tik rar’ gi bi, e�i tim sis te mi nin de her -
hal de is tik ra ra ih ti ya c� var d�r. Bu sis tem 1950’le re ka dar
ö� re tim prog ram la r� ve mo del bü yük de �i �ik lik le re u� ra -
mak s� z�n sür dü. E�i tim dü ze yi sü rek li yük sel di. Son ra il -
kö� re tim prog ram la r�n dan ba� la ya rak bir kaç y�l da bir
ye ni len me mo da s� al d� yü rü dü. Hat ta bir ö� ren ci nin ö� -
re tim dö ne mi için de dur ma dan de �i �en prog ram lar la
e�i ti mi ni sür dür me si gi bi ga rip uy gu la ma lar al�� kan l�k
ha li ne gel di. Bu nun ad� na ‘ye ni le� me’ den di ama her hal -
de ye ni le� me sev da s� den se da ha do� ru dur. Ök süz bir
sev da.

Gü nü müz de ce re yan eden ler de, i� te bu ‘yaz-boz’
tah ta s� ha li ne dö nü �en e�i tim sis te mi nin he di ye si dir,
uzan t� s� d�r. Her i� te is tik rar ara yan si ya set, bir ül ke nin
can su yu olan e�i tim de, kar ma �a n�n, ke� me ke �in, po -
pü liz min kur ba n� ol mu� tur. Ka li te ise, sa y� sal en di �e le rin
ya n�n da unu tu lup git mi� tir. Gü nü müz Tür ki ye’sin de e�i -
tim de ka li te kay g� s� ar t�k si ya se tin de �il, ne ça re ki bir kaç
kök lü ku ru mun gün de min de kal m�� t�r. 

Bun da, uy gar l�k de nen ya �am bi çi mi nin bir bü tün -
sel lik ol du �u nun unu tul ma s� bi rin ci se bep tir. Kal k�n ma
ve ge li� me nin fi zik te ki bir le �ik kap lar ku ra l�n da ol du �u
gi bi ha ya t�n bü tün alan la r�n da bir den ka li te ka za n�l ma -
s�y la müm kün ola bi le ce �i nin, yö ne ti ci si ya set er ba b�n ca
kav ran ma ma s� be lir le yi ci et ken dir. 

E�i ti me ve ri len önem, ül ke nin uy gar l�k dü ze yiy le
do� ru oran t� l� d�r. Top lum da ki bü tün olu �um la r� be lir le ye -
nin in san fak tö rü nün e�i tim dü ze yi ol du �u nu tek rar la -
mak ge rek siz dir.  An cak bun lar sev gi li va ta n� m�z da ha -
ma si de �i� ler de ka l�p, ey lem de yok ol mak ta d�r. Tür ki -
ye’nin genç nü fu su nun, gi ri �im ci/ya p� c� ener ji si nin ola bi -
le ce �in den çok da ha dü �ük ve rim li lik te kal ma s� n�n te -
me lin de ki se bep bu dur.

Bir mil le tin üre ti mi nin hem ni te lik, hem ni ce lik çe yük -
sek ol ma s� el bet ör güt len me, plan la ma be ce ri le riy le il gi -
li dir. Ama bu be ce ri le ri sa� la ya cak olan bes le yi ci mad de
ni te lik li in san gü cü, ya ni e�i tim dir. Bu da is ter is te mez
‘yö ne ti ci elit’in (evet, çe kin me den bu ta bi ri kul lan ma l�)
kül tür dü ze yi ile ba ��m l� d�r.

E�i ti mi yük sek dü zey de olan top lum lar, dü �ük dü -
zey de olan la r� sö mü rür. Yer yü zü nün dü ze ni bu dur. 

Murat  KATOĞLU

U

YAZ-BOZ TAHTASI
E��T�M

● Hazal KARATA�

1999’dan bu ya na kut la nan Dün ya �i ir Gü nü,
21 Mart Çar �am ba gü nü Ka d� köy’de Be �ik -
ta� is ke le si nin önün de ya p� lan et kin lik le

kut lan d�. Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s�’n�n dü zen -
le di �i et kin li �e; sen di ka ba� ka n� Mus ta fa Köz ve
bir çok �a ir-ya zar ka t�l d�. “21 Mart Dün ya �i ir
Gü nü” ya z� l� pan kart açan TYS üye si �a ir ler el -
le rin de k�r m� z� ka ran fil ler ta �� d�. TYS
Ba� ka n� Köz, 21 Mart Dün ya �i ir Gü nü
ne de niy le �a ir Sen nur Se zer’in ka le me
al d� �� bil di ri yi oku du.  �a ir ler da ha son ra
�i ir ler oku yup, bu bil di ri yi çev re den ge -
çen Ka d� köy lü le re da ��t t�. 

�a ir ler, aç�k la ma n�n ar d�n dan hep
bir lik te 11.15 Be �ik ta� va pu ru na bin di ler,
va pur da da �i ir ler oku du lar. Va pur da ki
et kin lik Ka d� köy lü �a ir Fa z�l Hüs nü Da� -
lar ca’n�n Ço cuk Ku� ad l� ese riy le ba� la -
d�. Yol cu la ra çok sa y� da �ii rin bu lun du �u
ön lü ar ka l� �i ir ga ze te si da �� t�l d�, yol cu lar

da bu et kin li �e ka t� la rak de ni ze kar �� �i ir ler oku -
du lar. Bü yük bir al k� ��n ar d�n dan Be �ik ta� is ke -
le sin de pan kart la r� n� açan Tür ki ye Ya zar lar Sen -
di ka s� �ii rin ve �ai rin öne mi ni vur gu la yan bir kaç
cüm le den son ra et kin lik le ri ne son ver di.

� SEN NUR SE ZER:
�� �R ÇA �IN YAN KI SI DIR

�a ir Sen nur Se zer’in yaz d� �� 21 Mart Dün ya
�i ir Gü nü Bil di ri si’nde �u ifa de le re yer ve ril di: 

“�a ir ler söz us ta s� d�r. Ana dil dir us ta l� ��n ne -
de ni. Vay �a ir le re ana di li ni ya sak la ya na. Vay in -

san la ra �ii ri ya sak la yan la ra! Her
dil de a�a �� lan ma l� in sa n�n dü�
gör dü �ü dil de yaz ma s� n�, �ar k�
söy le me si ni en gel le yen ler. On -
lar için söv gü ler bi le ar ma �an
sa y�l ma l�. Ad la r� si lin me li ta rih -
ten.

�i ir, ça �� n�n ses le ri nin yan -
k� s� d�r. �a ir bu ses le ri i� ler olan
gü cüy le. A�k �ar k� la r�, ya �a ma
öv gü le ri du yul sun is ter �ii rin de.
H�ç k� r�k lar a�k tan kop sun, bir
a� la y�� ola cak sa ço cu �un ilk a� -

la y� �� ol sun.
Ve ka d�n lar, ses le ri yüz y�l lar d�r sa va� la r� la -

net le mek ten yor gun, a��t lar dan k� s�k, �i ir ler söy -
ler ler gü zel gün ler için, rüz ga ra ka r� ��r. On la ra �i -
ir ya z�l maz, ya zan lar a� ka öv gü dür bel ki.

�i ir, ça �� n�n se si nin yan k� s� d�r. So kak lar dan
ko pup ge len ses le rin u�ul tu su dur. Za fer �i ir le rin -
de ölen as ker le rin ana la r� n�n a�� d� du yu lur. Aç
ço cuk a� la y�� la r� ve dul ka d�n ç�� l�k la r�. Bu yüz -
den ür pe rir bu �i ir le ri oku yan lar.

Ça �� n�n se si nin yan k� s� du yu lur �i ir de. �ii rin -
de gü zel ses le rin yer al ma s� n� is te yen �ai rin i�i
zor dur. Çün kü aç l� ��, sa va� la r� dur dur mak için
u� ra� mak zo run da d�r. O �a ir le rin ses le ri ni du ya -
r�z, ço cuk ses le ri ne ku lak ver di �i miz de.”

Ünlü ebru sanatçısı ve ö�retmeni Füsun Arıkan,
ölümünün ikinci yıldönümünde, �stanbul Moda
�lkö�retim Okulu Tiyatro Salonu’nda yapılan bir

törenle anıldı. Okulun Tiyatro Salonu ve Sanat
Atölyelerinin geli�tirilmesi ve

düzenlenmesi
amacıyla, Serezli-
Arıkan ailelerinin ve
dostlarının yaptı�ı

ba�ı�lar amacına ula�tı.
9 Mart Cuma günü

tiyatronun fuayesinde
Füsun Arıkan’a ayrılmı�
resimli ve ebrulu bir kö�e

önündeki kokteylle
ba�layan tören, tiyatro

salonunun kapısına Füsun Arıkan adına plaket
asılmasıyla sürdü. Daha sonra, tiyatro salonuna
geçildi, Okul Müdürü Hatice Erdo�mu� ve �lçe

Milli E�itim Müdürü Fer�at
Ayar’ın ardından, Füsun
Arıkan’ın a�abeyi Demir

Alp Serezli, yaptı�ı
konu�mada kızkarde�ini

anlattı. Ak�amın
ilerleyen saatlerinde

�arkıcı Sumru
A�ıryürüyen ve

gitarist Cenk
Erdo�an’ın verdi�i
konser, seyircinin
büyük be�enisini topladı. Geceye; Füsun

Arıkan’ın ailesi, sevenleri, ö�rencileri, amcası
Metin Serezli ile e�i Nevra Serezli’nin yanı sıra
aralarında �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar,

�ube Müdürlerinden Hasan Demir, Fahri Cürebal
ve E�itim Müfetti�i �kbal Pehlivan’ın da bulundu�u

kalabalık bir davetli grubu katıldı. 

� ANISINA SERG� AÇILIYOR
30 Mart 2012 tarihinde de, Füsun Arıkan anısına

ö�rencilerinin düzenledi�i; “Füsun Arıkan Atölyesi
3. Ebru Sergisi”, Maltepe Belediyesi Prof. Dr.

Türkan Saylan Kültür Merkezi-Kardelen Salonu’nda
30 Mart-8 Nisan tarihleri arasında açılacak.

Sergide, Füsun Arıkan’a da bir kö�e ayrılacak.

Ka dı köy’den Be şik taş’a
Şi ir Yol cu lu ğu

Ka dı köy’den Be şik taş’a
Şi ir Yol cu lu ğu

Ka dı köy’den Be şik taş’a
Şi ir Yol cu lu ğu

Ka dı köy’den Be şik taş’a
Şi ir Yol cu lu ğu

Ka dı köy’den Be şik taş’a
Şi ir Yol cu lu ğu

Ka dı köy’den Be şik taş’a
Şi ir Yol cu lu ğu

21 Mart Dünya �iir Günü’nde Türkiye Yazarlar Sendikası yine
sokaklardaydı. Kadıköy’den ba�layan �iir yolculu�u vapurda da

devam etti. �airler, yolcularla birlikte denize �iirler okudu.

Fo to� raf lar: Ar zu �� GÜ ZAR

Füsun Ar�kan an�ld� 

2010 y�l�nda aram�zdan ayr�lan Füsun Ar�kan, 1949 y�l�nda
�stanbul’da do�du. Ortaö�renimini 1961-1968 y�llar� aras�nda
Çaml�ca K�z Lisesi’nde yapt� ve güzel sanatlara ilk yöneli�i bu
okuldaki resim ö�retmeni Zahide Özar sayesinde oldu. 1968
y�l�nda ba�lad��� Devlet Güzel Sanatlar  Akademisi’nde 1973

y�l�nda yüksek lisans�n� tamamlay�p, Yüksek Tekstil Desinatörü
olarak mezun oldu. Ebru Sanat� ile Sacit Okyay’�n Akademi

bünyesindeki atölyesinde tan��t� ve ilk derslerini ondan ald�.
1991 y�l�nda �stanbul Karikatür Müzesinde, Vedat Vayta� ve

Köksal Çiftçi ile birlikte Geleneksel Türk Ebru Sanat�’n�n
tan�t�lmas� ve canland�r�lmas� çal��malar�na kat�ld�. Ayn� amaçla

1992 y�l�nda Saint Josephliler Derne�i’nde ve 1994 y�l�ndan

itibaren de kendi atölyesinde seminerler yönetti, kurslar açt�,
sohbet toplant�lar� düzenledi. Radyo ve televizyon programlar�

arac�l��� ile ve yaz�l� bas�ndaki makaleleri ile Ebru Sanat�’n�n
yayg�nla�mas�na çal��t�. Üçü yurt d���nda olmak üzere 16 ki�isel

sergi açt�. 2002 ve 2006 �stanbul Ebru Kongre Karma
Sergileri’ne kat�ld�. Her iki kongrenin panellerinde konu�mac�

olarak yer ald�. Kendi atölyesinde ö�renciler de yeti�tirdi. 

FÜSUN ARIKAN K�MD�R?

Li ons Film Ya rış ma sı he ye ca nı sü rü yor
Uluslararası Lions

kısa film
yarı�masında 3. yıl

için geri sayım
ba�ladı. Yarı�manın

sonuçları,
14 Nisan’da
açıklanacak. 
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● Semra ÇELEB�

“Ba ��m s�z si ne ma” kav ra m� n� ser ma -
ye den, ge ri ci lik ten, ce ma at ler den,
on la r�n uzan t� la r�n dan, pi ya sa c� l�k -

tan, her tür lü dog ma tizm den ve san sür cü lük ten
ba ��m s�z l�k; in san l� ��n “e�it lik ve öz gür lük”
mü ca de le si ne ise bir ba� l� l�k ola rak ta rif eden
“Ba ��m s�z Si ne ma Mer ke zi”, Ka d� köy’de aç�l -
d�. Si ne ma pi ya sa s� na kar �� al ter na tif bir sis tem
kur mak ama c�y la, bir çok sa nat ç� n�n bir ara ya
ge le rek olu� tur du �u BSM, ça l�� ma la r� na h�z la
ba� la d�. 

Ba ��m s�z Si ne ma Mer ke zi’nin ku ru lu -
�u na ön cü lük eden ve Tür ki ye’de ilk kez
çok sa y� da sa nat ç� n�n ko lek tif bir bi linç le
rol ala rak des tek ver di �i “Dev rim den Son -
ra” fil mi nin yö net me ni Mus ta fa Ke nan Ay -
bas t� ve mü zis yen-oyun cu Re nan Bi lek ile
bu ye ni olu �u mu ko nu� tuk. 

� BSM na s�l ku rul du? Kim ler den olu -
�u yor?

Mus ta fa Ke nan Ay bas t�: BSM, bu y� -
l�n ba ��n da Tür ki ye’de si ne ma ve vi de o ala -
n�n da ara� t�r ma lar yap mak, e�i tim ler, atöl -
ye ler dü zen le mek, film ler çek mek üze re bir

grup si ne ma c� ta ra f�n dan ku rul du. Ba ��m s�z
Si ne ma Mer ke zi çok ge ni� bir ko lek tif.
Kim ler den olu� tu �u nu say ma m�z im kan s�z. 

� Sa de ce genç si ne ma c� la r�n ol du �u
bir olu �um de �il o za man?

Re nan Bi lek: El bet te de �il. Me se la be -
ni bu ra ya çe ken Ke nan ol du, biz zat tek li fi o
yap t�.  Ben mü zis yen oyun cu yum ama si ne -
ma be nim için bir ço cuk luk a� k�.  As l�n da
Ke nan’�n çek ti �i “Dev rim den Son ra” fil -
min den ba� ka si ne ma fil mim yok. Çün kü
ben inat la si ne ma n�n yö net me nin i�i ol du -
�u nu id di a eden bir ada m�m, oyun cu bir
ma ter yal dir. Do la y� s�y la oyun cu nun ken di
ba �� na seç me �an s� yok tur, yö net men se çer.
Bu yüz den de si ne ma be nim için çok özel
bir alan. Ti yat roy la mü zi �i ya ni sa hip ol du -
�um iki ye te ne �i bir den gös te re bi le ce �im
bir dün ya. 

� Siz han gi a�a ma s�n da dâ hil ol du nuz
BSM’ye?

Re nan Bi lek: Ben Ba ��m s�z Si ne ma
Mer ke zi’nin Oyun cu luk Atöl ye si’nde ders -
ler ve ri yo rum. �lk etap ta bu k� s�m da yer al -
d�m. Bu an lam da her ke sin, BSM’nin bir
a�a ma s�n da yer al d� �� bö lüm ler var. Bir de
sü rek li içi miz de ol ma yan
ama dir sek te ma s�n da
olan, bi zim de BSM’li
ka bul et ti �i miz in san lar
var. Üç te mel a�a ma m�z
var. Bi rin ci si, in san
kay na �� n� olu� tu ra cak
atöl ye, se mi ner ve et -
kin lik ler. �kin ci si ve
as�l he de fi miz olan
film ya p�m la r�.
Üçün cü sü de bü tün
bun la r�n pa ra le lin de
tar t�� ma ze mi ni ya -
ra ta ca �� m�z der gi.
Sa de ce viz yo na gi -
ren film le rin ele� -
ti ril di �i de �il bir
tar t�� ma sü re ci -
nin ol gun la �a ca -
�� bir si ne ma
der gi si ç� ka ra -
ca ��z. Önem li
olan sa de ce
ba ��m s�z film -
ler yap mak de �il, bu film le rin
gös te ril me si ni sa� la mak için al ter na tif me -
kân lar aç mak ve hat ta da �� t�m sis te mi ya -
rat mak ge re ki yor.  Çok uzun bir sü reç ol du -
�u nun far k�n da y�z ama eli miz den ge le ni
yap mak zo run da y�z.

M.K. Ay bas t�: Biz di yo ruz ki; ma dem
i� çi s� n� f� n�n si ne ma s� n� ya ra ta ca ��z o za -
man bu si ne ma y� i� çi s� n� f�y la ya ra ta ca ��z.
Biz bu nu “Dev rim den Son ra” fil min de ba -

�ar d�k. Ta ma -
men ko lek tif
emek le ve i� çi s� -
n� f� n�n des te �iy le
üret tik. Oyun cu lar
da fi gü ras yon lar
da ta ma men kar �� -
l�k s�z yer al d� lar bu
film de. Hiç bir üc ret
ta lep et me den ya n� -
m�z da ol du lar. Bir -
çok sah ne de gör dü �ü -
nüz 250 i� çi ge ce var -
di ya s�n dan ç�k m��
gün düz se te gel mi� tir,
ak �a ma ka dar set te ça l� -
��p, ge ce var di ya s� na
git mi� tir tek rar. Bi zim
için çok de �er li bir film
bu aç� dan. Bun dan son ra
da böy le film ler ve çok da -

ha iyi si ni ya pa bil mek için BSM’yi kur duk.
� Ocak ay�n da aç�l d� BSM. He nüz çok

ye ni. �u ana ka dar ne ler yap t� n�z?
M.K. Ay bas t�: �u an da Ba ��m s�z Si ne -

ma Mer ke zi’nde Kur gu, Se nar yo, Film
Oyun cu lu �u ve K� sa Film Atöl ye le ri miz
de vam edi yor. Hat ta ba z� atöl ye ler de ikin ci
dö ne me gir dik. Be nim da ha ön ce hiç bir

atöl ye de rast la ma d� ��m bir ba �a r� ya ka la -
d�k. �lk dö nem ö� ren ci le ri miz, atöl ye bit -
me si ne ra� men, ikin ci dö nem ça l�� ma la r� na
de vam edi yor lar. Bir bel ge sel film ça l�� ma -
m�z var: “Le nin / Sos ya liz min K� z�l �a fa -
��”. Her hal de Ni san or ta s�n da bi ter. Tür ki -
ye’de da ha ön ce bir Le nin bi yog ra fi si çe kil -
me mi� ti. �lk ye rel bel ge se li Ba ��m s�z Si ne -
ma Mer ke zi üre ti yor. Le nin’in ar d�n dan da
her y�l sos ya list ön der ler den bi ri nin ha ya t� -
n� bel ge sel ha li ne ge tir me yi plan l� yo ruz. 

Bu nun ya n�n da “2023 Vam pir le rin Gü -
nü” ad l� bir kur ma ca film çek me yi plan l� yo -
ruz. Yö net men li �i ni ben ya p� yo rum, se nar -
yo su nu Onur Do �an’la bir lik te ya z� yo ruz.
Film, ba z� ka ran l�k güç le rin 2023 he def le -
rin den ve bir grup gen cin bu na kar �� di ren -
me ça ba s�n dan söz edi yor. BSM’nin bu nun
gi bi on lar ca uzun met raj film pro je si var. 

Ta bii bun lar de tay. Bi zim as�l he de fi -
miz; bü tün üre tim ve da �� t�m sü reç le ri ni
BSM ça t� s� al t�n da top la mak. Bu nu Sov yet -
ler Bir li �i’nde ki stüd yo ko lek tif le ri ne ben -
ze te bi li riz. Ka d� köy’de ki ye ri miz bu nun
için bir pi lot ça l�� ma. Ba �a ra bi lir sek Bur -
sa’da da ya pa bi li riz, di �er yer ler de de ya pa -
bi li riz. 

� Ne den Pi lot böl ge ola rak Ka d� köy’ü
seç ti niz?

M.K. Ay bas t�: Ol du �u muz yer den ba� -
la d�k. BSM’yi olu� tu ran sa nat ç� lar ge nel de
Ka d� köy’de ya �� yor. Ben de do� ma bü yü -
me Ka d� köy lü yüm.  Bu ra lar be nim bi sik let
sür dü �üm so kak lar. Bil di �i miz, ta n� d� �� m�z
yer de ba� la mak en pra ti �i di ye dü �ü nü yo -
ruz. Ay r� ca böy le bir i�e ba� la mak için hem
öz gür lük ler aç� s�n dan hem Ka d� köy’ün in -
san la r� aç� s�n dan çok do� ru bir yer. Üs te lik
�u nu bi li yo ruz ki; bu il çe de bir �ey ler
yap mak is te di �i miz de Ka d� köy Be -
le di ye si, bi zi des tek le ye cek -
tir.

� �n san lar
BSM’de ki ça -
l�� ma la ra ka t�l -
mak için ne yap -
ma l�?

M.K. Ay bas t�:

Biz si ne ma yap mak ve si ne ma c� ye ti� tir mek
is ti yo ruz. Bir ho bi atöl ye si de �i liz. Bir si ne -
ma oku lu nok ta s� na gel mek is ti yo ruz. Atöl -
ye le ri mi ze, si ne ma yap mak, bu üre ti me ka -
t�l mak is te yen her kes ge le bi lir ama va kit öl -
dür me ye gel me sin ler.

Re nan Bi lek: Si ne ma çok ge ni� bir
alan. I��k ç�, kur gu cu, ses çi,

oyun cu, ya p�m c�, yö net men
ola bi lir si niz. Bu ko lek tif

üre ti min bir a�a ma s�n da
yer alabilirsiniz. Atöl ye

ça l�� ma s� na ka t� lan ar -
ka da� la r� m� z�n ça l�� -
ma s� ra s�n da bu na

ka rar ver me si ni de is ti yo -
ruz. Bu ra ya ge len ar ka da� lar

bu na gö nül ver sin ler ye ter. 
http://ba gim siz si ne ma mer ke zi.org

30 MART - 5 N�SAN 2012HABER 7

Sinemayı sadece parası olanın üretebildi�i bir
sanat olmaktan çıkarmak için yeni yollar açmayı,

tartı�mayı ve buradan yeni filmler üretmeyi
amaçlayan sanatçılar, Kadıköy’de Ba�ımsız
Sinema Merkezi’nin kurulu�una imza attı.
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YO ĞURT ÇU PAR KI’NDA FiLM FES TiVA Li PRO JE Si
BA�IMSIZ Sinema Merkezi, Kad�köy Belediyesi’nin deste�iyle Yo�urtçu

Park�’nda bir K�sa Film Festivali düzenlemeyi planl�yor. Haziran ay�nda 3 gün
sürmesi planlanan festivalde genç sinemac�lar�n k�sa filmleri gösterilecek.
Oyuncu-müzisyen Renan Bilek: “Yo�urtçu Park� bunun için çok uygun bir
mekan. Biz mümkün oldu�u kadar insanlar�n kat�l�m�n� sa�layacak alanlar
bulmaya çal���yoruz. �imdiye kadar bu parkta böyle özel bir organizasyon

olmad�. K�sa Film Festivali, bunun ba�lang�c� olabilir” diyor.

Renan B�LEK
M. Kenan AYBASTI
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● Mus ta fa SÜR MEL �

Ka d� köy’de bu lu nan Sa� l�k Ba kan l� ��
�stanbul Medeniyet Üniversitesi Göz te -
pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si, son

gün ler de 22.  Böb rek Nak li ame li ya t� n� ba �a r�y -
la yap ma n�n hak l� gu ru ru nu ya �� yor. Ge nel Cer -
ra hi Kli nik �e fi Prof. Dr. M. Ra -
fet Yi �it ba �� ön cü lü �ün de
ya p� lan  böb rek nak li
ame li yat la r�  dün ya
s t an  da r t  l a  r �  n �n
üze rin de Ka d� -
köy’de ger çek le� -
ti ri li yor. Prof. Dr.
M. Ra fet Yi �it ba -
��, ol duk ça mü te va -
z� ol sa da ala n�n da
Tür ki ye’de hat ta dün ya -
da söz sa hi bi uz man dok tor -
la r� m�z dan. Yi �it ba ��, 2004 y� l�n da
Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne -
si’nde gö re ve ba� la d�. Se kiz y�l dan bu
ya na Ka d� köy’de, Tür ki ye’nin kök lü
sa� l�k ku ru mun da t�p ala n�n da ki
hiz met le ri ni sür dü rü yor. Göz te pe
E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’nde
3 y�l ka dar da Ba� he kim lik gö re -
vin de bu lu nan Yi �it ba ��, özel lik le
böb rek nak li ile il gi li  ça l�� ma la r�
ile hak l� bir ba �a r� ya im za at t�.  E�i -
tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’ne 2009
y� l�n da böb rek nak li ya p� la bi le ce �i yö -
nün de ruh sat ve ril di. Bir bu çuk y�l dan bu
ya na da böb rek na kil le ri ba �a r�y la ger çek le� ti -
ri li yor. Prof. Dr. Ra fet Yi �it ba ��, “Ge le cek te ka -
ra ci �er ve pan kre as na kil le ri ni de  ba �a r�y la ger -
çek le� ti re ce �i mi ze ina n� yo ruz. Üni ver si te kad -
ro su nu da ara m� za ka t�p bu ame li yat la ra ba� la -
ya ca ��z. Bun lar la da ye tin me ye ce �iz. Plas tik
cer ra hi ko nu sun da da ara m� za uz man ka t� l� m�
ola cak.” de di.

� 22. AME L� YAT GE ÇEN HAF TA 
BA �A RIY LA GER ÇEK LE� T�

Prof. Dr. Ra fet Yi �it ba �� Göz te pe E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si’nde 22. böb rek nak li ni
geç ti �i miz haf ta ba �a r�y la ger çek le� tir di. Ka -
dav ra dan al� nan bir
böb rek, y�l lar d�r
böb rek has ta s� olan
bir va tan da �� m� z�
sa� l� �� na ka vu� tur -
du. Bu ge li� me or -
gan ba �� �� n�n ne ka -
dar önem li bir  ol du -
�u nu bir kez da ha
or ta ya koy du. Na kil
ya p� lan has ta la r�n
du rum la r� n�n iyi ol -
du �u nu be lir ten
Prof. Dr. Yi �it ba ��,
Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’nde
ger çek le� ti ri len böb rek nak li ame li yat la r� -
n�n  be �i nin ka dav ra dan, di �er le ri nin ise
can l� do ner ler den ya p� lan ba ��� lar la
ger çek le� ti rill di �i ni vur gu la d�.  

� Y� ��T BA �I; “EK� B�M LE 
GU RUR DU YU YO RUM”
Prof. Dr. Yi �it ba ��

bu gü ne ka dar Tür -
ki ye ça p�n da 250
böb rek nak li yap m��
ve bu ko nu da dün ya
ça p�n da da hak l� bir
üne ka vu� mu�.  Yi -
�it ba ��, bu ba �a r� da
es ki ve tec rü be li bir
ekip ol ma la r� n�n bü -
yük önem ta �� d� �� n�
vur gu la ya rak, eki -
biy le gu rur duy du -
�u nu da özel lik le
vur gu lu yor. 

� OR GAN BA �I �I
HA YAT KUR TA RI YOR

Or gan ba �� �� ko nu su na sö zü ge ti ren ve ül ke -
miz de ba �� ��n az ol ma s�n da a��r l�k l� ola rak sos -
yal do ku ve yan l�� ka na at le rin il gi si ol du �u nu
be lir ten Yi �it ba ��, “Çe kim ser lik, yan l�� ka na at -

ler do la y� s�y la halk or gan ba �� �� na s� cak
bak m� yor. Oy sa  ba ��� la nan or gan lar

bir çok ki �i ye ye ni den ha yat ve ri -
yor. Top lu mu mu zun bu ko nu -

da bi linç len di ril me si ge re kir.
Ger çi son za man lar da bu ba -
��� la r�n art ma s�, ba �a r� la r�n
med ya da yer bul ma s� da
önem li bir ge li� me” de di.

Ba �� ��n gö nül lü lük esa -
s�y la yü rü dü �ü nü, or gan ba ��� -

la mak is te yen ler için her has ta ne -
de ba ��� nok ta s� bu lun du �u nu be lir ten

Yi �it ba ��, önem li bir ko nu ya da dik kat çe ke -
rek, in san la r�n sa� l�k l�y ken bu ko nu da bir

fik re var ma la r� n� ve ai le siy le pay la� ma s� -
n� tav si ye et ti. 

� A� LE M�Z �Ç�N
CA NI MI ZI VE R� YO RUZ
Or gan ba �� �� ko nu sun da Av ru pa

ve Tür ki ye hak k�n da bir kaç is ta tis tik
bil gi yi pay la �an Prof. Dr. Yi �it ba ��,
ka dav ra dan ba �� ��n Av ru pa’da mil -
yon da 25-30 ci va r�n day ken, Tür ki -

ye’de bu sa y� n�n mil yon da 3 ve ya 4 ol -
du �u nu aç�k la d�. Can l� dan al� nan böb -

rek le ya p� lan na kil ler le il gi li oran lar da ise
Tür ki ye Av ru pa’dan ol duk ça iler de. Tür ki -

ye’de yüz de 80 ora n�n da, Av ru pa’da ise yüz de
20 ora n�n da can l� do nör den böb rek al� n� yor. 

“Biz de ba ��� ye ter siz. Bu yüz den can l� ve ri -
ci ler le ih ti ya c� kar �� l� yo ruz. Ne yse ki, ai le ba� -
la r� m�z kuv vet li ve bu yüz den her kes ya k� n� na
or ga n� n� ve re bi li yor. Ke mik le� mi� ka na at ve fi -
kir le ri de �i� tir mek la z�m. Med ya ya da gö rev
dü �ü yor. Bu ko nu da olum lu ör nek le ri iz le sin ler.
Bir y�l bo yun ca hiç ba �� ��n ol ma d� �� n� da gör -
dük. Son y�l lar da ba kan l�k ve il sa� l�k mü dür lü -
�ü ça l�� ma la r�y la bir ar t�� göz le ni yor.” di ye
aç�k la ma lar da bu lu nan Yi �it ba ��, ne den ba ���

az olu yor so ru su nun da
ya n�t la r� n� söy le s� ra la d�:

“Be yin ölü mü ile il gi -
li bil gi ek sik li �i te red düt
uyan d� r� yor. Ay r� ca gü -
ven siz lik me se le si, ‘Ba -
��� la ya ca ��z ama or gan -
la r�n ak� be ti ne ola cak?,
i�e ya ra cak m�, ya da na -
s�l al� na cak?’ so ru su ka fa -
la r� kur ca l� yor. Sa� l�k Ba -
kan l� ��’n�n bu ko nu da
yap t� �� ça l�� ma lar la or gan
ba ��� la r� n�n tek tek ta kip

edi li yor. Ku ru lan on li ne iz le me sis tem sa ye sin -
de or gan ba ��� la r�, na kil le ri �ef faf bir �e kil de

ta kip edi li yor.�n san la r� m�z bu sis te me gü -
ven sin. S� k� de ne tim ler var. Di �er bir se bep
sos yal ve di ni fak tör ler. Ai le nin ge ri de ka -
lan la r� bir nok ta da an la �a m� yor. Ba ��� la -
y�p ba ��� la ma mak ta ka rar s�z ka l� yor lar.

Bu yüz den or gan nak li de ger çek -
le� mi yor.”

Göz te pe E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne -
si’nin or gan nak li ko -
nu sun da dün ya ça p�n -
da ol du �u nu, ba z� uy -
gu la ma la r�n ben ze ri -
nin bir çok yer de bu -
lun ma d� �� n� be lir ten
Yi �it ba ��, or ga na gö re
tek ni �in de de �i� ti �i ni
söy lüyor.

Yi�itba�� na kil le -
rin e�i tim li ve tec rü be -

li bir ekip e� li �in de ye ter li tek nik ekip man lar la
ba �a r�y la ger çek le� ti ril di �i ni an lat arak, “Tür ki -
ye’de ölüm oran la r� s� f� ra ya k�n. Ta bii ope ras -
yon son ra s� da önem li.” de di. 

1 ki �i nin 1 y�l l�k di ya liz ma li ye ti nin dev le te
25 bin do la ra ma lol du �u nu söy le yen Yi �it ba ��,
“E�er na kil olur sa bu ma li yet 23 bin do lar olu -
yor. �lk y�l ve son ra s� yi ne bu ma li yet 10 bin do -
lar dü ze yin de sey re di yor ve za man la dü �ü yor.”
di ye aç�k la ma da bu lun du.
� Y� ��T BA �I: “HE DE F�M BU MER KE Z�

KU RUP GE L�� T�R MEK T�”
Per tev ni yal Li se si’nden me zun ol duk tan

son ra �s tan bul T�p Fa kül te si’ni ta mam la ya rak
Cer rah pa �a T�p Fa kül te si’nde Ge nel Cer ra hi ih -
ti sa s� na ba� la yan Yi �it ba ��, ih ti sas son ra s� Ba�
Asis tan ola rak ay n� fa kül te de ça l�� ma la r� n� sür -
dür dü. Do çent li �i ni de ay n� ku rum dan al d�.
Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’ne
atan d� �� 2004 y� l� na ka dar Cer rah pa �a T�p Fa -
kül te si’nde gö rev ler de bu lun du. A��r l�k l� ola -
rak ka ra ci �er cer ra hi si ve böb rek trans plan tas -
yo nu alan la r�n da uz man l� �� n� ge li� tir di. 2004
y� l�n da bu alan lar la il gi li bir mer kez ku rul ma s�
için Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne -
si’nde ça l�� ma ya ba� la d�. Kli nik �e fi ola rak
ba� la d� �� ça l�� ma la r� n� her ge çen gün iler let ti.
Has ta ne nin 3 y�l ka dar ba� he kim li �i ni yü rüt tü.
Has ta ne nin alt ya p� s� n� iyi le� ti re rek or gan nak -
li ya p� la bi lir ha le ge tir di. 2009 y� l�n da da Göz -
te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’ne böb rek
nak li ya p� la bi le ce �i ko nu sun da ruh sat ve ril di.
“He de fim buy du. Bu ra da her tür lü cer ra hi ak ti -
vi te nin yü rü tül me si nin ya n�n da ka zan d� �� m�z
ruh sat tan son ra 2010 y� l�n da fii len or gan nak li
mer ke zi mi zi hiz me te aç t�k. Bu y�l ikin ci y� l� na
gi ri yor. �u an da sa de ce böb rek nak li ya p� yo ruz
ama ya k�n ge le cek te pan kre as ve ka ra ci �er
nak li için ha z�r l�k la r� m�z sü rü yor. Alt ya p� m� z�
ha z�r lar ken uz man la r� da eki bi mi ze kat mak
üze re yiz.” di yen Yi �it ba ��, or gan nak li ko nu -
sun da 1989 y� l�n dan be ri pra ti �i ve bi ri ki miy le
uz man bir he kim ola rak ça l�� t� �� n� ifa de ede rek,
ay n� za man da üni ver si te de bir çok ö� ren ci ye -
ti� tir di �i ni be lirt ti. ABD’de de or gan nak li ko -
nu sun da ça l�� ma lar ya pan Yi �it ba �� dün ya ça -
p�n da bir mer ke zin Ka d� köy’de Göz te pe E�i tim
ve Ara� t�r ma Has ta ne si’nde bu lun du �u nu vur -
gu la d�. Or gan nak li nin son y�l lar da Tür ki ye’de
iv me ka zan d� �� n� ifa de eden Yi �it ba ��, “Biz or -
gan nak li ile kim se nin u� ra� ma d� �� y�l lar dan

be ri bu ak ti vi te nin için de yiz.” di ye rek bu alan -
da ne ka dar uz man ol du �u nu da ke sin bir �e kil -
de be lirt ti. 2010 y� l�n da K�rk la re li Üni ver si te -
si’nden Pro fe sör lük ün va n� n� alan Yi �it ba ��,
ev li ve 3 ço cuk ba ba s�. Ya �a m� n�n bir dö ne mi
Ka d� köy’de ge çen ba �a r� l� bi lim ada m� te nis,
yüz me, ka yak spor la r�y la il gi le nir ken, mo to sik -
let kul lan ma y�, ens trü man ola rak ise ra hat la t� c�
et ki sin den do la y� ney üf le me yi çok sev di �i ni
be lirt ti. 
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r kek ve ka d�n bir lik te ya �a mak için ya ra t�l m�� -
t�r. Fi zik sel, duy gu sal ve ruh sal ya p� la r�, bir bir -
le ri ne ya k�n ol ma la r� ve bir bir le ri ni ta mam la -
ma la r� esa s� na gö re ku rul mu� tur. Er kek ve

ka d�n bir bir le ri ne uzak ola maz lar. Bir bir le ri ne ya k�n
ol mak on la r�n g� da s�, ya �am bi çi mi ve ya �am kay -
na �� d�r.

Sa bah e�im den er ken uya n�r sam he ye can la
onun uyan ma s� n� bek le rim. Uyan mak ta ge ci kir se
da ha çok öz lem du ya r�m. Çün kü bi zim ge le ne �i miz
gü ne sa r� la rak ba� la mak t�r. Onun bu �u lu s� cak l� ��
gü nü mü ay d�n la t�r, içi mi �s� t�r; her sa r� l� ��m bir lik te
ol ma n�n hu zu ru nu ve gü zel li �i ni bir kez da ha an�m -
sa t�r.

�n san dün ya ya ge lir ken ana rah mi nin s� cak ve
gü ven li or ta m� için de ge li �ir, bü yür. Do �un ca onu
hu zu ra ka vu� tu ran tek yer yi ne ana ku ca �� d�r.  Be -
be �in tüm dün ya s� an ne si dir. An ne si do ku nun ca,
ku cak la y�n ca dün ya lar onun olur. Böy le ce be bek -
lik ten iti ba ren fi zik sel ya k�n l�k in sa n�n en önem -
li tir ya ki li �i ha li ne ge lir. Uzak l�k yal n�z l� �� üre tir. Fi zik -
sel ya k�n l�k, do kun mak, sa r�l mak, yal n�z l� �a ne fes
al d� r�r, sev gi yi ey le me dö nü� tü rür.

Her in sa n�n unu ta ma d� ��, an�m sa y�n ca he ye can
duy du �u fi zik sel ya k�n l�k lar var d�r. Ken di ni zi ça re siz
his set ti �i niz an da uza nan bir dost eli, a� k�n fi liz len -
di �i ilk ba k�� ma lar, ilk el ele tu tu� ma lar, s�r t� n� z� �ef -
kat le s� vaz la yan bir ba ba eli, h�ç k� ra rak a� la d� �� n�z -
da yas lan d� �� n�z bir sev gi li gö� sü, dü� tü �ü nüz de si -
zi kal d� ran, kork tu �u nuz da ku cak la yan, yal n�z kal d� -
�� n�z da uza nan bir an ne eli hiç unu tu lur mu?

Be nim sev gi di lim do kun mak t�r. Do kun ma dan
hiç kim se yi se ve mem. Ge çen gün e�im le bir lik te bir
lo kan ta da kar �� l�k l� otur mu� ye mek yi yor duk. Ye -
me �in so nu na do� ru soh bet eder ken gay ri ih ti ya ri
e�i min eli ni ok �a ma ya ba� la m� ��m. Eli nin s� cak l� �� n�
avuç la r�m da his set mek öy le gü zel duy gu lar ya rat t�,
ge ce me öy le ho� bir lez zet kat t� ki, san ki o el le ri ye -
ni den ke� fe di yor, o s� cak l� �� ilk kez du yu yor gi bi he -
ye can lan d�m. Ara dan 40 y�l geç se bi le do kun mak,
ok �a mak in sa na her gün ay r� bir tat ve ri yor. Tav si ye
ede rim e�i ni zin el le ri ni ye ni den ke� fe di niz. Gö re -
cek si niz ki y�l la r�n ya rat t� �� dost luk, y�l la r�n ver di �i
ya k�n l�k, y�l la r�n bi rik tir di �i an� lar o el le re, ilk gün tut -
tu �u nuz dan çok da ha de rin an lam lar ka t� yor.

Do kun ma n�n s� cak l� �� do� ru dan kal be ula ��r; el -
de ki s� cak l�k kalp te alev ha li ne ge lir, sev gi yi her gün
ye ni den ya ra t�r. Bir do ku nu �un ifa de et ti �i sev gi yi,
bin ler ce ke li mey le ifa de ede mez si niz. Si ze ko �an,
si ze s� �� nan bir in sa na aç t� �� n�z ku cak bel ki de ona
ye ni bir ya �a m�n ve kur tu lu �un ka p� la r� n� aça bi lir.
Ke li me ler yan l�� kul la n� la bi lir, yan l�� an lam lar ifa de
ede bi lir ama el le re, ten le re, be den le re ya lan söy le -
te mez si niz. Söz ler le çö ze me di �i niz bir çok so ru nu
ha fif bir ok �a y�� la çö ze bi lir si niz. En önem li kriz le ri
s� cak bir ku cak la y�� la at la ta bi lir si niz. En hay laz in -
san la r� bir tak dir le, bir s�rt s� vaz la y�� la di sip lin -
li ha le ge ti re bi lir si niz. En es ki dar g�n l�k la r� bir el s� k�� -
la ba r� �a dö nü� tü re bi lir si niz. Sa bah ev den ay r� l�r ken
e�i ni zi ku cak la ya rak on dan al d� �� n�z ener jiy le gü ne
güç lü ve se vinç li ba� la ya bi lir si niz. Ak �am ku cak la -
d� �� n�z da eve cen net ha va s� ge ti re bi lir si niz. He le ak -
�am ye me �in den son ra üç da ki ka dans eder se niz
cen ne ti ni ze mü zi �in rit mi ni, dan s�n es te ti �i ni ek le -
ye bi lir si niz. Dan s� ya �a m� n�z dan hiç ek sik et me yi -
niz. O do kun ma n�n mü zi kal �ek li dir; e� siz, do yum -
suz lez ze ti dir.

Vü cut do ku nul mak için ya ra t�l m�� t�r. Do kun mak
sev gi nin en et ki li ifa de si dir. Bir üni ver si te de kan ser
ara� t�r ma s� ya pan bil gin ler iki ka fe se 10’ar fa re koy -
mu� ve kan ser ne de ni ola ca �� n� tah min et tik le ri ba -
z� kim ya sal la r� her gün dü zen li ola rak fa re le re ver -
me ye ba� la m�� lar. Bir ka fes te ki fa re ler al t� ay için de
kan ser be lir ti le ri gös te rir ken, di �er ka fes te ki fa re ler -
de has ta l�k be lir ti le ri yok mu�. Bil gin ler me rak la bu
far k�n ne de ni ni ara� t�r m�� lar. Gör mü� ler ki ikin ci ka -
fes te ki fa re le re ba kan ö� ren ci kim ya sal mad de ve -
rir ken fa re le ri ok �u yor mu�. 

E�i ni zi, ço cuk la r� n� z�, sev dik le ri ni zi ok �a ya rak,
ku cak la ya rak, sa r� la rak güç len di ri niz. Duy gu la r� n� z�n
dün ya s� bu kü çük ha re ket ler üze ri ne ku ru lu dur. Ya -
k�n, da ha ya k�n ola rak, ok �a ya rak ya k�n la r� n� z� duy -
gu sal ve ruh sal zen gin lik için de ya �a t� n�z.                            
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

DOKUNMAK

Son günlerde Türkiye’nin gündeminden dü�meyen organ nakilleri konusunda Kadıköy'de de sevindirici geli�meler
ya�anıyor. Göztepe E�itim ve Ara�tırma Hastanesi 22. böbrek nakli ameliyatını ba�arıyla yapmanın mutlulu�unu

ya�ıyor.  Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Klinik �efi  Prof. Dr. M. Rafet Yi�itba�ı öncülü�ünde yapılan 
böbrek nakilleri  dünya standartlarında gerçekle�tiriliyor.

Kadıköy’de dünya standartında 

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i
Sayı: M.34.3.KAD.0.10/301.03/1687790

26/03/2012
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE
BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi,
4.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Nisan Ay�

Toplant�lar� 02 Nisan 2012 Pazartesi –  06
Nisan 2012 Cuma tarihleri aras�nda

yap�lacakt�r.
Nisan Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 02 Nisan
2012 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kad�köy
Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda

yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin
toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
1. 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 33.

maddesi gere�ince Belediye Encümenine 3
adet üye seçimi.

2. 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 24.
maddesi gere�ince �htisas Komisyonlar�n�n

olu�turulmas�.
3. Belediye Meclisi Çal��ma Yönetmeli�i’nin 22.

maddesi gere�ince Denetim Komisyonu
Raporunun okunmas�.

4. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2011 Y�l� �dare
Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

5. Yaz� ��leri Müdürlü�ünün, Erenköy Vergi
Dairesi Müdürlü�ünde kurulacak 15 nolu Sat��
Komisyonu Ba�kanl���na bir as�l ve bir yedek
olmak üzere iki Meclis Üyesinin seçilmesi ile

ilgili teklifi. 
6. �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ünün,

iptal ve devredilen kadrolar�n Mevcut ��çi
Kadro Cetvelinden dü�ürülmesi ile ilgili teklifi. 
7. �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ünün,

Belediye Meclisinin 23.10.2007 tarih ve
2007/125 say�l� Karar� ile uygulamaya konulan

Kad�köy Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeli�inin
yürürlükten kald�r�lmas� ile ilgili teklifi. 

BÖBREK NAKLi

Yakın bir gelecekte pankreas ve
karaci�er nakil amelayatlarının da
yapılması planlanan hastanede,
böbrek nakli servisinde hasta

ziyaretleri Türkiye de ilk kez kapalı
devre tv sistemiyle kameralı

odalarda yapılıyor.

Kadavradan böbrek
nakli yapılan 

Kemal Kervan 
hızla sa�lı�ına

kavu�uyor.
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BU haf ta gös te ri me gi re cek “50/50-
�an sa Bak” fil miy le il gi li her han gi bir
yo rum da bu lun ma dan ön ce gü nü müz
ko med yen le ri ile il gi li ufak ta ol sa bir
bil gi ge re ki yor. Film de oy na yan Seth
Ro gen bu ye ni nes lin en gö ze çar pan -
la r�n dan bi ri. Onun la ba� la y�p di �er
ko med yen ler hak k�n da da bil gi ve rip
fil mi mi ze ge çi� ya pa ca ��z. A�a �� da ki
ko med yen ler ya çok se vil mi� ya da
nef ret edil mi� ki �i ler dir ha t�r la ta l�m.
Be nim fa vo rim Ricky Ger va is.

� SETH RO GEN
2000’li y�l la r�n ko med yen le ri tarz ola -
rak es ki ler den bi raz fark l� ve ar t�k
du rum ko me di si içi ne  po pü -
ler kül tür ve Ame ri ka l� la r�n
“Ge ek” de di �i ve biz de
tam çe vi ri si nin ol ma d� ��
bu ka rak ter le re ha yat
ve ren tip le ri can lan d�r -
d� �� rol ler le yük se len
y�l d�z ç� k� �� n� sür dü rü -
yor. “Ge ek” de ni len
ka rak ter ler çiz gi ro -
man lar, Star Wars ve
bu na ben zer po pü ler
alt kül tür hak k�n da
bil gi si olan ve film ve
mü zik ’gön der me’le ri
ya p�p bun la r� ha ya t� n�n
mer ke zi ne alan ki �i ler
ola rak ta n�m la na bi lir.
E�er yu ka r� da ki ko nu lar la
il gi le ni yor sa n�z ve Seth Ro -
gen film le ri iz le me diy se niz
�im di den ba� la y�n. Ken di ko me -
di sti li de olan ak tör fa vo ri oyun cu la r� -
n�z dan ola bi lir. �z len me si ge re ken film -
le ri Knoc ked up-Ka za Kur �u nu, Pi ne -
app le Ex press, Su per bad,Ga rip bir
A�k Öy kü sü,Funny Pe op le ve bu haf -
ta ki “�an sa Bak”.
� ADAM SAND LER
Yi ne ken di tar z� olan oyun cu lar dan bi ri

olan Sand ler “Punch Drunk Lo ve” fil -
miy le Al t�n Kü re'ye aday ol du. Ar d�n -
dan “Co uch” isim li k� sa film ve Jack
Nic hol son ile “An ger Ma na ga ment” fil -
min de oy na d�. Da ha son ra “Spang -
lish”,”The Lon gest Yard” ve ta bi ki
”Click” fil miy le ünü ne ün kat d�. Ama
onu ilk �öh re te ka vu� tu ran film The
Wed ding Sin ger fil mi ol du. Ay ni film -
de ki Drew Barr ymo re ile 2004'de 50
First Da tes(50 �lk Öpü cük) fil min de rol
al d�. �im di lik son film le ri “Re ign Over
Me” ve” I Now Pro no un ce Yo u Chuck
And Larry”. Bu nun d� ��n da, çok iyi ar -
ka da� olan Rob Schne ider ve Adam,
bir bir le ri nin film le rin de k� sa rol ve ya
yar d�m c� rol ola rak s�k s�k gö rü nür ler. 
� R�CKY GER VA �S
Ale min kra l� de ni le bi le cek olan Ricky
Ger va is  stand-up ko med yen, ak tör,
film ya p�m c� s� ve ya y�n c�. Ger va is as�l
ünü nü, ar ka da �� ve onun ka dar ko mik
ve ya ra t� c� Step hen Merc hant ile bir lik -
te yar d�m c� ya zar l�k ve yar d�m c� yö net -
men lik yap t� �� te le viz yon di zi si “The
Of fi ce” ile son ra ki di zi si “Ex tras” ile el -
de et ti. Ya zar l� �� n�n ve yö net men li �in
ya n� s� ra “The Of fi ce” di zi sin de Da vid
Brent, “Ex tras” di zi sin de Andy Mill -

man rol le ri ni oy na d�. “Ghost
Town”, “Mü ze de Bir Ge ce”

gi bi si ne ma film le rin de de
rol al d�.

Ger va is, kar de� le ri
Larry, Mars ha ve Bob
ile bir lik te Rea ding,
Berk shi re'da ki Whit le
va ro� la r�n da do� du
ve bü yü dü. Ger va is,
üç ka pa l� gi �e stand-
up ko me di tur ne si ne
ç�k t�, çok sa tan “Fla -
ni mals” ki tap se ri si ni
yaz d� ve “The Ricky
Ger va is Show”da
Merc hant ve Karl Pil -

king ton ile bir lik te yer
al d�. Ay r� ca oyun cu, 7

BAF TA, 4 Bri tish Co medy
Ödü lü, 3 Al t�n Kü re, 2

Emmy ve 1 Scre en Ac tors
Gu ild Ödü lü da hil ol mak üze re

bir çok ödül ka zan d�.
� W�LL FER RELL
Ken di tar z� olan di �er bir isim olan
Fer rell’in her fil mi ken di tar z� n� yan s� t� -
yor. Bir fil mi ni iz le yip be �en diy se niz
tüm film le ri ni be �e nir si niz. .”zoo lan -
der”, “starsky and hutch”, “old scho -
ol”, “step brot hers” ve “ the ot her

guys” film le rin de oy na yan oyun cu
2000’li y�l la ra dam ga s� n� vu ran ko -
med yen ler den bi ri ol du. “Stran ger
than Fic ti on-Lüt fen Be ni Öl dür me” fil -
mi gi bi hi ka ye a��r l�k l� film le re da hi
ken di dam ga s� n� vu ran us ta isim bir bi -
rin den fark l� ve tu haf ka rak ter le re ha -
yat ver me ye de vam edi yor. Ay r� ca
2011 y� l�n da ABD'nin en önem li mi zah
ödü lü ola rak ka bul edi len Mark Twa in
Ame ri kan Mi zah Ödü lü, ABD Ba� ka n�
Ge or ge W.Bush tak lit le riy le ün le nen
ün lü film y�l d� z� Will Fer rell'in ol du.
� F�LM: �AN SA BAK
Film hak k�n da bir �ey ler ya za bil mek
için ko med yen ler ve özel lik le Seth Ro -
gen’in ko med yen lik du ru mu hak k�n da
bil gi ver mek ge re ki yor du. Fil min mer -
ke zin de yer alan Ro gen’in ka rak te ri
Kyle fil min s� cak l� �� n�n se yir ci ye ula� -
ma s�n da ki en bü yük se bep. Onun ol -
du �u sah ne ler de yer alan “Ge ek” mu -
hab bet ler ve dob ra ko nu� ma lar hi ka -
ye nin ger çek çi li �in de önem li bir et ki
ya ra t� yor ve film için de ki Jo seph Gor -
don-Le vitt’in ka rak te ri ne da ha faz la
ger çek çi lik ka t� yor. Adam Ler ner’�n
(Jo sep Gor don-Le vitt) ga yet gü zel bir
ha ya t� var d�r: ye te nek li ve sek si bir
res sam sev gi li si ve mü kem mel i�iy le,
27 ya ��n da ki Adam’�n ha ya t�n da her
�ey yo lun da gi bi dir. An cak din mek bil -
me yen s�rt a� r� la r�n dan mus ta rip olun -
ca, muh te me len ölüm cül ve en der
rast la nan bir tür kan ser has ta l� �� na ya -
ka lan d� �� n� ö� re nir. Bel ke mi �i bo yun -
ca ge li �en, bü yük ve kö tü huy lu bir tü -
mör ha ya t� n� bir an da de �i� ti rir. Ar ka -
da� lar la kah ve iç me nin ye ri ni ke mo te -

ra pi kli nik le ri, ser gi aç� l�� la -
r� n�n ye ri ni psi ko lo jik te ra -
pi se ans la r� ve ge le cek
plan la r� da ha yat ta kal -
ma stra te ji le ri ne b� ra k�r
ye ri ni. Ra hat ça a�� r�
dra ma tik ö�e ler le a� -
lak bir dön gü içi ne gi -
re bi le cek film Ro gen
ve Le vitt fak tö rüy le
den ge li bir ha le ge li -
yor. Film de sa de ce
bun lar yok ta bi ki ve
ge ri si ni fil mi iz ler se niz
gö re bi le cek si niz. Jo seph
Gor don-Le vitt Holl ywo -
od’un yük se len y�l d�z la r�n dan
ve çok iyi bir oyun cu. Film için -
de ki s� cak l�k ve sa mi mi ye ti art t� r�p ger -
çek çi bir hal al ma s�n da ki en bü yük se -
bep de o. Ken di si ni “In cep ti on” dan
ha t�r la ya bi lir si niz ya da si ne fil ler (500)

Days of Sum mer, Myste ri -
ous Skin, Brick, The Lo -

oko ut gi bi kal bu rüs tü
film ler den ta n� yor dur
ken di si ni. Ye ni “Bat -
man” fil min de de yer
ala cak olan ak tö rü ile ri -
de da ha faz la ki �i ta n� -
ya cak ora s� ke sin. 
� SO NUÇ
Her ke se 1 adet Ricky
Ger va is stand-up’u ve

yu ka r� da ki ko med yen le -
rin en az bir fil mi ni,   f�r -

sa t� n�z var sa bir kaç ta ne si -
ni, ye mek ler den son ra al�r -

sa n�z o “Ha yat” de ni len kan -
ser den bel ki bi raz kur tul mu� olur -

su nuz. E�er ka rak ter ler , se nar yo, mü -
zik ve yö ne ti min iyi i� le di �i bir film iz -
le mek is ter se niz fil mi be �en me ola s� l� -
�� n�z 50/50’den ke sin lik le yük sek.
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

YEN� NES�L KOMEDYENLER VE

F�FT� F�FT�

Merhaba sevgili
okuyucular…Öncelikle

ilginizden dolayı
te�ekkürlerimle ba�lamak

istiyorum.. Lezzete yolculuk
kö�esinin bir hayli tiryakilik
yaratmı� olması ho�uma

gitmedi desem yalan olur..

Okurlar�m�z�n te�ekkür
telefonlar�, kö�emizden takip
ederek gittikleri mekanlardan
gerçekten memnun kalmalar�
ve bunu bildirmeleri , bizleri
daha da heyecanl� ve titiz

davranmaya davet ediyor...
Kesinlikle bilinsin ki asla gidip

görmeden, o mekan�
ya�amadan, yemeklerini
yemeden bu kö�ede yer

vermiyorum... Mutlaka özellikli
yerler olmas�na özen

gösteriyorum…
Evet …. Bahar geliyor…Üç

cemre de dü�tü... Havalar gülümsüyor art�k
bizlere…  Bir rahatlama mevsimi ba�l�yor...

Paltolardan, kabanlardan kurtuluyoruz yava�
yava�… ��te böyle bir günde Bostanc� taraf�na
yolum dü�tü… Üst bostanc�da y�llard�r hizmet

veren  büyük bir spor kompleksi  vard�r... Hemen
hemen herkesin bildi�i Bostanc� Clup Sporium

Tesisleri..  Sporla ilgili akl�n�za ne gelirse ,
bünyesinde bulunduran bu mekan�n içinde

çok ��k bir restaurant
olan COUSiN  deyiz..

COUS�N  Tesis kuruldu�undan beri ,
hizmet veren bir mekan.. Bu güzel

Restaurant�, y�llar�n� bu sektöre
hizmetle geçirmi�  tecrübeli

i�letmeci Cengiz Tany�ld�z�  7 y�ld�r
ba�ar�l� bir �ekilde i�letiyor.. 

Mutfak ve E�lenceyi harmanlayarak
güzel bir konsept yaratm��… Mekan

Tesisin ikinci kat�nda bence tek hendikap�
bu olsa gerek… Fakat Restauranta girdi�inizde

çok de�i�ik bir ambiansla kar��la��yorsunuz.
Cam kubbesiyle, de�i�ik tavan ���kland�rmas�yla,

��k dekorasyonuyla, size s�cac�k
bir ho� geldin diyor… 

Dünya mutfa��ndan
çe�itlemelerin yan�nda �zgara
çe�itleri de gözdolduran bir

yer.. Salona girildi�inde hemen
��k bir bar dikkatimizi

çekiyor..Hemen hemen tüm tan�nm�� marka
içkilerin süsledi�i barda samimi bir sohbet  geceyi
daha bir keyifli k�labilir diye dü�ünüyorum.��k bir

sahne…. Salon oturma düzeniyle 150 ki�i
alabiliyor. Kokteil tarz� toplant�larda rahatl�kla 200
ki�i  alabiliyor..Ayr�ca salondan aç�lan geni� bir
kap�yla geçilen 200 ki�ilik  Teras da hizmete

girmek üzere.. Cengiz beyle sohbet
ediyoruz…Kendisi de müzisyen olan

Cengiz bey, Biz asl�nda e�lence
ve müzik olay�nda daha da

iddial�y�z, baz� geceler
tan�nm�� müzisyen
arkada�lar da gelip

sürprizler yapabiliyor diyor..
Pazartesi geceleri,

Muhte�em bir orkestra ile
60  - 70 ve 80 y�llar�n�n hit

olmu� bat� müzi�i parçalar�yla
canl� performans sergiliyorlar…

Orkestra elemanlar� �a��rt�c�…Çünkü hepsi  de
bir zamanlar ,kendi alanlar�nda birer �öhret olan

isimler... Enstürmanlar�n� kap�p buraya gelmi�ler…
Solist ise , bir Sanayici… Fakat muhte�em bir ses

ve muhte�em bir yorum… AHMET UYSAL
ORKESTRASI… Belli bir ya� alanlar�n mutlaka

dinlemesini tavsiye ederim…(bu orkestrada
mutlak Cengiz Tany�ld�z� faktörü

oldu�unu dü�ünüyorum.)
Sal� gecesi KEREM PAKÖZ ile Latin danslar�…

ÇAR�AMBA GECES� ..ÇOK ÖZEL B�R
GECE…ALAKART MÖNÜ….ALAKART MÜZ�K….

Yemek seçenekleri çok olmamakla birlikte her
damak zevkine uyacak bir �eyler mutlaka

bulabiliyorsunuz..Çok enteresan bir uygulama var
Çar�amba geceleri.. Her tür müzik yapabilen bir
grup… Ve  repertuarlar�n� o ak�amki konuklar
belirliyor… Her istek mutlaka çal�n�p okunuyor.

De�i�ik bir uygulama… Alakart müzik…
Cuma Cumartesi geceleri ise Grup Sürmenaj ile
Her telden en güzel parçalarla gelen konuklar�

e�lenceye doyuruyorlar… Bu geceler  Cengiz bey
de bizzat müzik yaparak geceye ayr� bir renk
kat�yor… Pazar günleri zengin bir brunch ile
hizmete devam ediyorlar… Dü�ün, Ni�an ve
çe�itli davet organizasyponlar�n�n da yap�ld���

mekanda özel gurup indirimleri de uygulan�yor..
Büyük bir otoparka sahip tesisin otopark�n� da

kullanabiliyorsunuz.. Bence , eskilere gidip
gençli�inize yolculu�a ç�kmak isterseniz Pazartesi

gecesi  Cousin en iyi adres.. De�i�ik bir gece
dü�ündü�ünüzde, yada felekten bir gece çalay�m
dedi�inizde … Uzak de�il.. Bostanc� Köprüsünün

hemen yan taraf�nda…. Bence hiç vakit
kaybetmeyin derim… �yi e�lenceler….

Haftaya görü�mek üzere…
Lezzetle kal�n�z…

Tünel Yolu Cad. Bahçelerarası  Sk. Clup
Sporium Tesisleri Bostancı.

Tel. 0216 416 05 99 / 416 08 14

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Eskimeyen mekan COUSiN RESTAURANT
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as red din Ho ca’y� bir zi ya fe te ça ��r m�� lar.
Ho ca gün lük k� ya fe ti ile git mi�. Ken di siy le
pek il gi le nen ol ma m��. He men evi ne gi -
dip, en ye ni ve gös te ri� li el bi se le ri ni, üze -

ri ne de kür kü nü giy mi�. Da vet edil di �i zi ya fet ko -
na �� na tek rar gel mi�. Da ha ken di si ni ka p� da gö rür
gör mez, bü yük bir hür met gös ter mi� ler. Yu ka r� ya
ç� ka r�p sa lon da ba� kö �e ye oturt mu� lar. En iyi ye -
mek le ri ön ce ona ik ram et mi� ler. Ho ca ik ram lar
kar �� s�n da kür kü nü ya ka s�n dan özen le tu tup, “ye
kür küm ye” de mi�.

Bu hi kâ ye za ma n�n da ‘gö rü nü �e al dan ma’
ö�ü dü nü ver mek üze re tü re til mi� se de bu gün
ima j�n gü cü nü yok say mak müm kün de �il. Gü nü -
müz de rek lam, pa zar la ma ve ta sa r� m�n öne mi ve
ge ti ri le ri, ku rum sal �ir ket ler ce çok iyi kav ran m��
du rum da. Rek lam ve pa zar la ma; d��/iç me kân ba -
s� l� mal ze me ler; sos yal med ya; ku rum sal kim lik ve
am ba laj ta sa r� m� bir bi rin den ay r� la maz bir bü tü nün
par ça la r�. Mar ket ürün le rin de ya p� lan ara� t�r ma la ra
gö re am ba la j�n ürü nü sat t�r ma gü cü %70. Ku rum -
sal kim lik ve ge nel an lam da ki am ba la ja bu ya z� da
k� sa ca imaj di ye ce �im. 

Ba z� ku rum lar var d�r ki pres tij ürün le ri on la r�n
am ba laj la r� d�r; ya ni imaj la r� n�n önem li bir par ça s� n�
olu� tu rur. Bu ku rum la r�n ba ��n da sa nat ku rum la r�
ge lir. Tür ki ye’de sa nat fes ti val le ri nin ön cü is mi
�KSV bu nun en iyi ör nek le rin den. Ku rum sal kim li -
�i nin ve ta n� t�m la r� n�n pro fes yo nel ce ya p�l ma s� n�n
ya n� s� ra; ta sa r�m ve ya y�n bö lüm le riy le olu� tur du -
�u imaj, et kin lik le ri ne pres tij sa� l� yor. Ay n� sa nat ç� -
la r�n ba� ka her han gi bir me kân da ver dik le ri kon -
ser le rin ne re dey se ay n� la r� n�n bi let le ri ni di �er le rin -
den hem çok da ha yük sek fi ya ta, hem de çok da -
ha faz la din le yi ci ye sa ta bil me le ri bu nun en önem li
gös ter ge si. Et kin lik le rin den ta ma men ba ��m s�z
ola rak da i� le yen ta sa r�m ma �a za s�n da yü zük ten,
ta bak ça na �a ka dar bir çok ürün le kim li �i ni pa zar -
la ya rak ima j� n� pe ki� ti ri yor.

Yurt d� ��n da, özel lik le ön de ge len ope ra ku rum -
la r� bu ko nu da bir hay li ile ri ça l�� ma lar yap mak ta.
Tem sil ler bir ya na, ope ra bi na la r� ve bu bi na la r�n
‘he di ye lik e� ya’ dük kân la r� n�n gü nün her saa ti yo -
�un bir il gi gör dü �ü ne �a hit olu yo ruz. Ope ra da
tem sil iz le me se de; dük kâ n�n dan al�� ve ri� ya pan
bir çok yer li ve ya ban c� tu ris te rast la ya bi lir si niz.
Oyun ve bi na fo to� raf la r�n dan, tem sil DVD’le ri ne,
amb lem li anah tar l�k lar dan, sa nat ki tap la r� na, ka le -
mi ne, bar da �� na, çan ta s� na, mag ne ti ne ka dar Ulu -
sal Ope ra la r�n ‘ta sa r�m ürün le ri’ ba� l� ba �� na bir ta -
n� t�m kam pan ya s� pro je si. Üs te lik bu ku rum lar yal -
n�z ca ken di le ri nin de �il, ül ke le ri nin de ima j� na kat -
k� da bu lu nu yor lar. Vi ya na’ya gi den tu rist le rin bel ki
üç te bi ri, salt ope ra bi na s�n da bir kon ser din le mek
için ta til pla n� ya p� yor lar. Pa ris Ope ra s� tur reh ber -
le ri nin lis te sin de ba� s� ra lar da yer al� yor. Met ro po -
li tan Ope ra s�’n�n can l� ya y�n la r� ise dün ya n�n dört
bir ya n�n da ki si ne ma lar da iz le yi ci bu lu yor.

Ne var ki bi zim ül ke miz de ken di le ri ni ye te ri ka -
dar ta n� ta ma d�k la r�n dan ya k� nan Dev let Ope ra -
s�’n�n böy le bir gi ri �i mi ne ben ta n�k ol ma d�m. Ay n�
�ey Dev let Sen fo ni Or kes tra s� için de ge çer li… .
Ti yat ro de mi yo rum ama ope ra da ha na dir ic ra edi -
len bir sa nat da l�. �n san la r�n gö zün de da ha zor ula -
�� la bi lir bir ye re sa hip. Bu, ope ra n�n de za van ta j� ol -
du �u gi bi, iyi bir pres tij ça l�� ma s�y la avan ta ja da
çev ri le bi lir.

Ho� �im di bi ri ç� k�p �s tan bul Ope ra s�’na ait bir
bi na bi le yok ken sen tut mu�, ka lem den, ta bak tan,
ça nak tan bah se di yor sun di ye bi lir! Ha di he di ye lik
e� ya y� bir ke na ra b� ra ka l�m. Ama Dev let Ope ra s�
en az�n dan tem sil le ri ni DVD’ye ak ta r�p sa t� �a ç� ka -
ra bi lir. Se yir ci le rin böy le bir is te �i ol du �u na da biz -
zat �a hi dim. El de pro fes yo nel ka y�t lar ol du �u tak -
dir de Mez zo ve Ar te gi di ulus la ra ra s� ka nal lar la an -
la �� l�p bu tem sil ler ih raç edi le bi lir. Prö mi yer le ri bel -
li si ne ma lar da ve in ter net te can l� ola rak ya y�n la na -
bi lir.

Sa nat ç� lar için de DVD’ler ulus la ra ra s� mec ra da
ta n� t�m sa� la ya cak t�r. Bu ba� lam da, sa nat sal ka li -
te yi ar t� r� c� bir un sur ola rak da de �er len di ri le bi lir.
Böy le si bir aç� l�m ic ra ka li te sin den, re ji si ne, hat ta
���k ta sa r� m� na ka dar dün ya da ki em sal le riy le re ka -
bet, do la y� s�y la te� vik sa� la maz m�?

As l ı  AY HAN

N

İMAJ
ÇOK ŞEYDİR

HA YA TIN her ala n�n da ka rar ve ri ci ve des tek le yi ci
nok ta da olan an ne ler, ar t�k di ji tal dün ya da önem li bir
ye re sa hip. IAB Tür ki ye ta ra f�n dan Türk in ter net kul la -

n� c� la r� n�n pro fi li ile il gi li ya p� lan ara� t�r ma ya gö re,
Tem muz 2011 iti ba riy le, Tür ki ye’de 12 ya� üs tü 25

mil yon in ter net kul la n� c� s� var. Bu kul la n� c� lar için de ki
di ji tal an ne le rin sa y� s� na ba k�l d� ��n da, Mart-Ey lül 2011
ta rih le ri ara s�n da di ji tal an ne le rin sa y� s� n�n 2,2 mil yon -
dan 2,7 mil yo na yük sel me si dik kat çe ki ci. IAB ara� -
t�r ma la r� na gö re, ka d�n lar ger çek ha yat ta ol du �u gi bi,
in ter net’te de sos yal ler. Sos yal a� la r� çev re le riy le ha -
ber le� mek için kul la n� yor lar. Ken di le ri ne za man ka -
zan d� ra cak çö züm le re ula� mak ve bil gi ye ula� mak

için fo rum ve blog la r� kul la n� yor lar. �n ter net kul la n� c� s�
ka d�n la r�n % 43’ü ga ze te yi ve ha ber le ri in ter net ten

oku yor, % 42’si in ter net ten di zi ve vi de o iz li yor. Di ji tal
an ne ler in ter ne ti ai le, i� ve özel ha yat la r� içe ri sin de ki -
mi za man i� le ri ni ko lay la� t�r mak, ki mi za man sos yal -
le� mek ki mi za man da e� len mek için kul la nan an ne -
ler. Di ji tal an ne ler, in ter net ten al�� ve ri� ya p� yor, ara� -
t�r ma la r�n da in ter net ten ya rar la n� yor, blog tu tu yor lar,
fo to� raf ve ya z� la r� n� pay la �� yor lar, twit ter kul la n� yor -

lar, k� sa me saj lar at� yor lar. 

Dij tal an ne le ri bu lu� tu ran bir plat form olan www.an -
ney sen.com 2010 y� l�n da iki an ne ta ra f�n dan ku rul -
mu�. Ço cuk ba k� m�, sa� l�k, di yet, e�i tim, hu kuk tan

as tro lo ji ye, ço cuk ye mek le rin den psi ko lo ji ye dek bir -
çok alan da so ru la r� na ce vap bu la cak olan an ne le rin

ve an ne aday la r� n�n, an ne li �in zor luk la r� n� ve ke yif le ri -
ni pay la �a bi le cek le ri bir sos yal med ya ve bil gi pay la -
��m si te si olan www.an ney sen.com ’da kap sam l� bir
uz man lar bö lü mü de var. Uz man lar ha ya t�n için den
30 fark l� alan da an ne le rin so ru la r� na üc ret siz ola rak

ce vap ve ri yor lar. An ne ler be bek ve ço cuk ba k� m�n da,
pek çok i�i bir ara da yü rüt me de ve an ne li �i “ko lay ve

da ha ke yif li” ya �a ma da www.an ney sen.com ‘un
sa� la d� �� fonk si yon lar dan fay da la n� yor lar. In ter net
kul la n� c� s� tüm an ne le re ça� r� da bu lu nan an ney -

sen.com, tüm an ne le ri www.an ney sen.com ‘a da vet
edi yor. 

TBD �S TAN BUL �U BE S� N� SAN AYI  E�� T�M LE R�
• 7 Ni san 2012 Cu mar te si: 

Vi de olar la Ça l�� ma Work shop 
• 15 Ni san 2012 Pa zar: Ai le Al bü mü Ha z�r la ma 

• 17 Ni san 2012 Sa l�: 
Gör sel Ta sa r�m da Ye ni Trend ler

• 29 Ni san 2012 Pa zar: Ai le Büt çe si Ha z�r la ma - 
EX CEL 

Ba� vu ru: Tel: 0216 337 70 41 Fax: 0216 337 70 09
e-pos ta: ist@tbd.org.tr

Pi nar Sim sek
www.an ney sen.com

TBD �s tan bul �u be si Ka dın ve Bi li �im Ça lı� ma
Gru bu Üye si

DİJİTAL ANNELER
De �er li Tü ke ti ci ler,
Tür ki ye Ban ka lar Bir li �i bir aç�k la ma ya pa rak
Yar g� tay ka rar la r� n�n yan l�� yo rum lan d� �� n� ve
Ban ka la r�n kre di kar t� ai da t� al ma la r� n�n ya sal
ve ye rin de ol du �u nu aç�k la m�� t�r.

Y�l lar d�r ge rek Tü ke ti ci So run la r� Ha kem
He yet le ri, ge rek Tü ke ti ci Mah ke me le ri, ge -
rek se Yar g� tay kre di kar t� ai da t� al�n ma ma s�
ge rek ti �i yö nün de bir çok ka rar ver mi� ve
Yar g� tay’�n ona ma s�y la bu ka rar lar ke sin le� -
mi� tir. Bu na ra� men Ban ka lar bu be del le ri
TCMB. Teb li� le ri ve Ban ka lar Bir li �i’nin di -
rek tif le ri do� rul tu sun da tah sil et me hak la r� -
n�n ol du �u nu id di a ede rek her y�l ai dat kes -
me ye de vam edip, YAR GI KA RAR LA RI NI
ÖNEM SE ME D�K LE R� N� ve KEN D� B�L D�K -
LE R� N� OKU MA YA DE VAM EDE CEK LE R� N� or ta ya
koy mu� lar d�r. Bir ül ke de yar g� ka ra r� hi çe sa y� l� yor sa
ve özel lik le ser ma ye gu rup la r� ken di ku ral la r� n� ken -
di le ri ya rat ma ya ça l� �� yor lar sa O ÜL KE DE YAR GI -
NIN BA �IM SIZ LI �IN DAN VE DEV LET’�N DE MOK -
RA T�K B�R HU KUK DEV LE T� ol du �un dan söz edil -
me si ola s� de �il dir. Ban ka lar ül ke nin eko no mi sin de
söz sa hi bi olan ser ma ye gu ru bu ola rak yar g� n�n üze -
ri ne ge çe mez, yar g� ka rar la r� n� hi çe sa ya maz lar. 

Yar g� tay 13. Hu kuk Da ire si 12.10.2011 TA R�H L�,
2011 / 4736 – 11576 SA YI LI  ka ra r�n da “ ……….Yu -
ka r� da aç�k lan d� �� üze re, ta raf lar ara s�n da söz le� me
ili� ki si ku rul du �u ve 40.00 TL kre di kar t� üye lik üc re -
ti nin bu söz le� me ye da ya l� ola rak da va l� he sa b�n dan
mah sup edil di �i sap tan d� �� na gö re uyu� maz l�k, söz -
le� me ili� ki sin de uy gu lan ma s� ge re ken BK 125
mad de sin de ki 10 y�l l�k za ma na �� m� na ta bi dir. Uyu� -

maz l�k ta se bep siz zen gin le� me hü küm -
le ri ne ili� kin BK 66 mad de si uy gu lan ma -
s� müm kün de �il dir. HGK 2010/13-93-
88 sa y� l� ka ra r� da bu do� rul tu da d�r.
Mah ke me ce BK 66 mad de sin de 1 y�l l�k
za ma na �� m� sü re si esas al� na rak iti ra z�n
ka bu lü ile Tü ke ti ci So run la r� Ha kem He -
ye ti Ka ra r� n�n ip ta li ne ka rar ve ril me si
usul ve ya sa ya ay k� r� olup Yar g� tay
Cum hu ri yet Ba� sav c� l� �� n�n ka nun ya ra -
r� na boz ma ta le bi nin ka bu lü ge rek mi� tir”
de ni le rek kre di kar t� ai da t� ta le bi nin söz -
le� me den do �an bir ALA CAK ol du �u,
ta raf lar ara s�n da im za la nan söz le� me -
ler den do �an tüm hak ve yü küm lü lük le -
rin 10 y�l l�k za ma na �� m� içe ri sin de öne

sü rü le bi le ce �i be lir til mi� tir. Ka rar da ta raf lar ara s�n -
da ki ala cak la r�n 10 y�l l�k za ma na �� m� na ta bi ol du �u
be lir til mek le kart ai dat la r� n�n bu sü re içe ri sin de her
y�l için ay r� ay r� ta lep edi le bi le ce �i yo ru ma yer b� rak -
ma ya cak ka dar aç�k t�r. Do la y� s�y la bu gü ne ka dar ta -
lep edil me mi� ol sa da hi tü ke ti ci ler ken di le rin den
hak s�z ola rak ke si len bu be del le ri her ha lu kar da ta -
lep ede bil me hak k� na sa hip tir ler. Ban ka lar Bir li �i bu -
gü ne ka dar yar g� n�n kre di kar t� ai da t� al� na ma ya ca �� -
na ili� kin ka rar la r� n� da ta n� ma m��, ban ka lar yar g� ka -
rar la r� na ra� men bu uy gu la ma ya de vam et mi�, Ban -
ka lar Bir li �i bu ko nu da BAN KA LA RI UYAR MA MI� -
TIR. �im diy se tü ke ti ci le re ge ri öde ne cek pa ra la r�n
ta ma m� na za ra al�n d� ��n da ban ka la r�n ka sa la r�n dan
cid di pa ra lar ç� ka ca ��n dan ban ka lar ve Ban ka lar
Bir li �i fer yat et me ye ba� la m�� lar d�r. De �er li tü ke ti ci -
ler; Ban ka lar Bir li �i’nin aç�k la ma s� na önem ver me -

den  kre di kar t� kul lan d� �� n�z ban ka la ra di lek çe ile
ba� vu ra rak 10 y�l l�k ke sin ti le rin be de li nin bil di ril me si -
ni ve ia de edil me si ni ta lep edi niz. Ta le bi ni ze uy ma -
d�k la r� tak dir de otur du �u nuz il çe de ki Kay ma kam l�k -
ta bu lu nan Tü ke ti ci So run la r� Ha kem He ye ti ne ba� -
vu ra rak bu be de lin ia de edil me si ni is te yi niz. Ül ke -
miz de ban ka lar tü ke ti ci le ri son de re ce ma� dur eden
uy gu la ma lar yap mak ta ve bu uy gu la ma la r�n kal d� r�l -
ma s� için hiç bir ön lem al�n ma d� �� gi bi, ge rek li ya sal
dü zen le me ler de ya p�l ma mak ta d�r. Ban ka lar cüz dan
i� le me be de li ne ka dar her tür gi de ri tü ke ti ci le re yük -
le mek te ve her y�l yük sek ra kam lar da kar aç�k la mak -
ta d�r lar. Öy le ki Dün ya’da ki glo bal kriz den ban ka la -
r� m�z kar ede rek ç�k m�� lar d�r. Ül ke miz de ya p� lan su -
iis ti mal le rin yurt d� ��n da ya p�l ma s� ola s� ol ma d� �� gi -
bi, tü ke ti ci le rin s�r t� na bu ka dar yük bin di ril me si de
yurt d� ��n da ya sal ola rak im kân s�z ol du �un dan ya -
ban c� ban ka lar sü rek li ola rak Tür ki ye’de ban ka la ra
or tak ol mak ta ya da ban ka kur mak ta d�r lar. Zi ra bu -
ra da her ke sin i� ta h� n� ka bar tan ina n�l maz ka zanç lar
söz ko nu su dur.  De �er li tü ke ti ci ler; ban ka la r�n yap -
t�k la r� hak s�z uy gu la ma la ra kar �� �i kâ yet hak la r� n� z�
kul la n� n�z. Der ne �i mi ze ge le rek ih tar na me çe kip, ta -
le bi ni ze uy ma d�k la r� tak dir de de ika met et ti �i niz il çe -
de Kay ma kam l�k lar da bu lu nan ha kem he yet le ri ne
ba� vu ru nuz. Unut ma y� n�z ki; her tür hak s�z l� �a an -
cak hak la r� m� z� bi le rek ve mü ca de le ede rek  DUR di -
ye bi li riz. Bu mü ca de le de siz le re her tür des te �i ve ri -
yo ruz, ver me ye de vam ede ce �iz.  

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

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  YARGI KARARLARINI UYMUYOR

Ebru kursuna kayıtlar sürüyor
Tek çatı altında çe�itli faaliyetleri

birarada bulundurup hizmet vermek
amacıyla kurulan Fikirtepe E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi'ne ba�vuruda

bulunan yurtta�ların e�itim, sosyal
destek ve istihdama yönelik taleplerine

cevap verilmesi hedeflenirken, Halk
E�itim Merkezleri i�birli�i ile

alanlarında uzman e�itmenler
tarafından de�i�ik ya� ve ilgi alanlarına
yönelik hobi ve ki�isel geli�im kursları

da veriliyor. 
Bu kapsamda, Fikirtepe E�itim ve

Sosyal Destek Merkezi'nde 2012 Bahar
Dönemi Ücretsiz Ebru Kurs kayıtları

ba�ladı. Üç aylık bir periyodu kapsayan
ücretsiz Ebru kursundan tüm

Kadıköylü yurtta�larımız
faydalanabilecek.

Kursa katılmak isteyenlerin; kayıt için 1
foto�raf, kimlik belgesi fotokopisi ve

ikametgâh belgesi ile a�a�ıdaki adrese
ba�vurmaları yeterli olacak. 

Adres: Fikirtepe E�itim ve Sosyal
Destek Merkezi 

Özbey Cad. No: 111-Fikirtepe   
Tel: 0216 545 93 50 

Müjdat Gezen KOZZY’de 
Ün lü oyun cu Müj dat Ge zen, Kozzy AVM’de al�� ve ri� ya par ken

gö rün tü len di. Al�� ve ri� s� ra s�n da ol duk ça ke yif li gö rü nen ve
hay ran la r� n�n yo �un il gi siy le kar �� la �an ün lü oyun cu, da ha

son ra  tek ki �i lik per for mans ser gi le di �i ‘’AP TAL’’ oyu nu için Ka -
d� köy Be le di ye si Kozzy Gö nül Ül kü ve Ga zan fer Öz can Sah ne -
si’nde ki ku li si ne git ti.

Haldun Taner’e doğum günü töreni
Tür ki ye'de epik ti yat ro tü rü ve ka ba re ti -

yat ro su nun ön cü, ya zar, ga ze te ci Hal dun
Ta ner'in 16 Mart'ta ki do �um gü nü için

bir tö ren dü zen len di.
Ga la ta sa ray Li se si'nin  1935 y� l�

me zun la r�n dan Ta ner’in do �um gü -
nü nü kut la mak için ger çek le� tir di -
�i tö re ne, se ven le ri, dost la r� ile
sa nat ve ede bi yat dün ya s� n�n pek
çok isim ka t�l d�.

Tö ren de ilk ko nu� ma y� ya -
pan Ga la ta sa ray Vak f� ku ru cu su
ve ba� ka n� �nan K� raç, Ga la ta sa -
ray Vak f�’n�n ku ru lu� a�a ma s�n -
da Hal dun Ta ner’le pek çok za -
man ge çir dik le ri ni ha t�r lat t� ve
Ta ner’in vak f�n ku ru lu �u için çok
fark l� ve önem li fi kir ler üret ti �i ni
söy le di. Ta ner’in yok lu �u nu son za -
man lar da da ha çok his set ti �i ni söy le yen
Gül riz Su ru ri, “Ke �an li Ali Des ta n�”n� oy -
na d� �� m�z y�l lar da Hal dun Ta ner sa lo na ge lir
en ar ka s� ra ya ge çer ve se yir ci nin nab z� na gö -

re not lar al�r d�. Da ha son ra oyun cu la r� al d� ��
not lar do� rul tu sun da yön len di rir di” di ye ko -

nu� tu. Bu ko nu� ma la r�n bi ti min de Gül sin
Onay mi ni bir kon ser ver di. Kon ser

son ra s�n da kür sü ye Hal dun Ta ner
Öy kü Ödü lü Se çi ci Ku ru lu Ba� ka n�
Do �an H�z lan ç�k t�. 

Hal dun Ta ner’in yal n�z ca
ede bi yat ala n�n da yap t�k la r�y la
ha t�r lan ma ma s� ge rek ti �i nin al -
t� n� çi zen H�z lan, “O ay n� za -
man da bir uy gar l�k ha va ri siy di.
Bu nu ede bi ya t�y la, kö �e ya z� la -
r�y la, öy kü le riy le ve yaz d� �� se -
nar yo lar la gös ter di” de di.Ta -

ner’i an ma tö re nin son ko nu� ma -
s� n� ise ya za r�n e�i De met Ta ner

yap t�. Ta ner, “O, Ba t� l� de �er ler le
sa hip ol du �u do �u lu de �er le ri bir le� -

ti ren bir isim di. Hal dun Ta ner’in sa hip
ol duk la r� n�n ��� �� n�n ge le ce �i ay d�n lat ma s�

için elim den ge le ni ya pa ca ��m” di ye rek ko -
nu� ma s� na son ver di. 

● Hazal KARATA�

Ada let Ba kan l� �� Üm ra ni ye T Ti pi Ka -
pa l� Ce za �n faz Ku ru mu’nda ka lan tu -
tuk lu ve hü küm lü le rin ya� l� bo ya tab -

lo la r� ile ta sar la d�k la r� süs e� ya la r� ve ta k� lar -
dan olu �an ser gi si, 26 Mart’ta Ka d� köy Te pe
Na ti li us Al�� ve ri� Mer ke zi’nde aç�l d�. Aç� l� �a
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ,
Ka d� köy Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar,
Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, Ka d� -
köy Cum hu ri yet Ba� sav c� s� Ek rem Ay d� ner
ve ce za evi per so ne li ile çok sa y� da da vet -
li ka t�l d�.  

Üs kü dar Ba� sav c� s� Mus ta fa Ada -
gül, aç� l�� ko nu� ma s�n da, emek har -
ca yan, dü� le ri ni sev da la r� n� renk ler le
tab lo la ra ta �� yan tüm mah kűm la ra,
e�it men le re ve ce za evi per so ne li ne
te �ek kür et ti. 

1 Ni san’a ka dar sü re cek olan
ser gi de mah kűm lar, tab lo la r� na, öz -

gür lü �ü, ba r� ��, renk le rin
gü zel li �i ni, ku� la r�, de -
niz le ri yan s� ta rak iz le -
yi ci le re su nu yor. Re -
sim ler ara s�n da, Van
dep re min de en kaz al -
t�n da ka la rak ya �a m� -
n� yi ti ren Yu nus’un
ödül lü fo to� ra f�n dan
ya p� lan res mi ise il gi
çe ki yor.  2007 y� l�n da

aç� lan Üm ra ni ye T ti pi
Ka pa l� Ce za �n faz Ku ru -

mu’nda mah kűm la ra, e�i -
tim amaç l� bir çok kurs ve ri -

li yor. Bil gi, be ce ri kurs la r� n�n
ya n� s� ra re sim, ma ket ya p� m�, el

i�i bon cuk, mü zik kurs la r� de vam l� ola rak ve -
ril mek te. E�i tim ça l�� ma la r�, Halk E�i tim
Mü dür lü �ü, �S MEK, ��-Kur, Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü ve Üni ver si te ler ta ra f�n dan gö rev -
len di ri len e�it men ler le yü rü tü lü yor. Kad�köyde ya�amak ayr�cal�kt�r

Kad�köy’e uzanan resimler
DÖRT DUVAR ARDINDAN

Foto�raf: Sinem TEZER
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● Sem ra ÇE LE B�

1941 y� l�n da Ma dam But terfly’la
ba� la yan ve tam 71 y�l -
d�r de vam

eden bir se -
rü ven Tür ki -
ye’de ope ra
sa na t�. Se rü -
ven çün kü ça -
l�� ma la r�, sah -
ne ye kon ma s�,
sa lon bul ma s�,
hal ka ula� ma s�
en zor sa nat lar -
dan bi ri. Ope ra ya
da ba le ye gö nül ve -
ren ler, bü yük bir
a�k la ve sa b�r la ya p� -
yor lar i� le ri ni. 

�s tan bul’un tek
ope ra sa lo nu olan Ka -
d� köy Be le di ye si Sü rey -
ya Ope ra s� emek çi le ri
de, her y�l özel ser gi ler le,
ope ra y� bu gün le re ta �� -
yan la ra bir se lam gön de ri yor lar. Sü -
rey ya Ope ra s� Ge nel Sa nat Yö net -
me ni Mu rat Ka to� lu, ar ka da� la r� Gi -
zem Tü zün ve As l� Ay han, ge çen y�l -
lar da aç t�k la r� ser gi le re bu y�l bir ye -
ni si ni ek le ye rek, ope ra ta ri hin de bir
il ke im za at t� lar.  Tür ki ye’de ilk kez,
70 y�l l�k ope ra re per tu va r� n� yan s� tan
afi� ler “Ope ra Afi� le ri Ser gi si” ile Sü -
rey ya Ope ra s�’nda sa nat se ver ler le
bu lu �u yor. 

Türk ope ra top lu luk la r� ta ra f�n dan
ül ke miz de oy nan m�� ope ra eser le ri -
nin afi� le riy le il gi li ka ta log ya da top -
lu bir ser gi bu gü ne ka dar ya p�l ma -
m��. Oy sa afi� ler de bü yük emek ler -
le sah ne le nen ope ra tem sil le ri nin bir
un su ru. Hem de ka l� c� bir un -
su ru, tem sil ler bi ti yor ama
afi� ler ka l� yor. Her afi�, ay n�
za man da ope ra n�n sah ne len -
di �i za ma n�n ve sah ne le me an -
la y� �� n�n bir bel ge si. Fark l� ta rih -
ler de can lan d� r� lan ay n� ope ra
eser le ri nin afi� le ri, bu se bep le
de �i �ik an la t�m lar la se yir ci nin kar -
�� s� na ç� k� yor. Ba� ka ba� ka sah ne -
le me yo rum la r� ve dev rin zev ki el -
bet te afi� le re yan s� yor.
GÖK MEN: “BÜ YÜK HE YE CAN
DU YU YO RUM”

Ser gi nin aç� l� ��, ge çen haf ta ki sa y� -
m�z da yer ver di �i miz ha be ri miz de oku -
du �u nuz gi bi, 16 Mart Cu ma ak �a m�,
Ka d� köy Be le di ye si Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, Dev let Ope ra ve Ba le si Ge nel Mü -
dü rü Ren gim Gök men ve el bet te ser gi de

bü yük eme �i olan Sü rey ya Ope ra s� Ge nel
Sa nat Yö net me ni Mu rat Ka to� lu’nun ka t�l d� -
�� bir kok teyl le aç�l d�. Aç� l� �a, ope ra ve ba le
sa nat ç� la r�y la, Ka d� köy lü sa nat se ver le rin il -
gi si de bü yük tü. 

DOB Ge nel Mü dü rü Gök men, ser gi yi
do la� t�k tan son ra his le ri ni sor du �u muz -
da, he ye ca n� n� �u söz ler le ifa de et ti: 

“Ger çek ten Türk ope ra s� n�n çok es ki
ol ma yan ama ay n� za man da 70 y� la ya -
y� lan re per tu va r� n� afi� ler le iz le mek çok
he ye can ve ri ci. Ay r� ca be nim için, an -
nem Mu az zez Gök men’in de için de
ol du �u, ope ra n�n ilk dö nem tem sil le -
ri nin afi� le ri ni gör mek çok mut luluk
verdi. Bir yan dan da ope ra afi� le -
rin de na s�l bir ya ra t� c� l�k iz len di �i ni
gör dük.  Çok önem li bir re per tu -
var bi rik mi�. Tür ki ye’nin bir çok
ilin de ope ra ol sun ya da ol ma -

s�n, bu ser gi nin in san lar -
la bu lu� ma s� n� is ti yo -
ruz.  Türk ope ra ta ri hi -
nin sa nat ta ri hi ne bu
�e kil de ���k tu ta ca �� n�
dü �ü nü yo rum.”

Ta ma men Mu rat
Ka to� lu ve eki bi nin
ken di ça ba la r�y la
olu� tur du �u bu
ser gi ye is ti na den
Dev let Ope ra ve
Ba le si’nin ar �i -
vi ni sor du �u -
m u z  d a y  s a

Gök men �u ce -
va b� ve ri yor: “Dev let Ope -

ra ve Ba le si’nin çok bi rik mi� mal ze -

me si var ama dü zen siz. Ge nel
Mü dür lü �ü müz bü yük bir ça -
bay la bu ar �i vi dü zen le me -
ye, olu� tur ma ya, zen gin -
le� tir me ye ça l� �� yor.  Eli -
miz de olan her tür lü
mal ze me yi he men ser -
gi le me miz söz ko nu su
ola maz. Çok in ce bir
ça l�� ma ge rek ti rir ser gi
aç mak. Bu ne den le de
Sü rey ya Ope ra s� Ge -
nel Sa nat Yö net me ni
Mu rat Ka to� lu ve eki bi -
ni iç ten di lek le rim le kut -
lu yo rum.” 
“EN ZOR TA RA FI AF�� -
LE RE ULA� MAK TI”

Bu “in ce” ve “sa b�r l�” i�in
mi ma r�, ay n� za man da ga ze te -

miz ya za r� Mu rat
Ka to� lu ile de, ser gi
aç� l� ��n da kü çük bir
söy le �i yap t�k. Ka to� -
lu ser gi için na s�l ça l�� -
t�k la r� n� ve bun dan
son ra ya pa cak la r� n� an -
lat t�.
� Ope ra afi� le ri ni ser gi
yap ma fik ri na sıl do� -
du?

Tür ki ye’de ilk de fa ya p� -
l� yor böy le bir ser gi. Her se -
ne, y�l l�k prog ram lar ha z�r l� -
yo ruz. Ge çen y�l prog ra m� ha -
z�r lar ken bu ser gi ye ka rar ver -
dik. Ser gi nin fik ri ha z�r l� ��, afi� -
le rin aran ma s�, der le me ve kü -

tüp ha ne fa ali ye ti,  ar �iv le re gir mek
gi bi i� ler bi raz za man al d�. Afi� -

ler top lan d�k tan son ra ha z�r -
l�k a�a ma s� na gel dik. Hep -

si nin ta rih le ri, ne za man
oy nan d� ��, kim ta ra f�n -
dan sah ne len di �i, var sa
afi �i ta sar la ya n�n is mi
tes pit edil di, her bir afi -
�in alt ya z� la r� olu� tu -
rul du. Bu afi� le rin ba z� -
la r� çok y�p ran m�� t�, y�r -
t�l m�� t�. 50 se ne ön ce si -
nin ba sit kâ ��t la r� na ba -

s�l m��. On la r�n ona r�m la r�
ya p�l d�. Bel ki 40 afi �in

ona r� m� n� yap t�r d�k, son ra
da ta rat t�k. Ya ni bu ser gi nin

ha z�r lan ma s�, 4-5 ay l�k a��r bir
ça l�� ma d�r. 

� Na sıl bir ser gi le me yön te mi iz -
le di niz? 

Her ser gi nin bir sis te ma ti �i ol ma l�.
Biz de bu ra da kro no lo jik bir s� ray la
dü zen le me ye ka rar ver dik. Böy le ce
bü tün bir ope ra re per tu va r� n�n Tür ki -
ye’de ki ge li� me si ni de do lay l� ola rak
an lat m�� olu yo ruz. 
� Çok a�ır bir ça lı� ma yü rüt tü �ü -
nü zü söy le di niz. En çok han gi a�a -
ma da zor lan dı nız? 

En zor ta ra f� afi� le re ula� ma a�a -
ma s�y d�. �a h�s lar dan al d�k, ba z� kü -
tüp ha ne le re git tik ki bun la r�n ba ��n da
An ka ra Mil li Kü tüp ha ne bu lu nu yor.
Çün kü Dev let Ope ra ve Ba le si de dâ -
hil hiç kim se nin elin de böy le bir ar �iv
yok.  Ope ra Ge nel Mü dür lü �ü de son
y�l la r�n afi� le ri için yar d�m c� ol du.
Böy le ce ope ra n�n 70 y� l� n� yan s� tan
200’ün üze rin de afi �i bir ara ya ge tir -
mi� ol duk. 
� Ser gi bit tik ten son ra bu afi� le -
re ne ola cak?

Bu ser gi da ha son ra An ka ra’da
ser gi le ne cek. �z mir Ope ra ve Ba -
le si’nin 30. Ku ru lu� y�l dö nü mü
ne de niy le son ba har da �z mir’de
aç� la cak. Ta bi o za ma na ka dar
ufak te fek ila ve ler de ya p� la -
cak. Ser gi le me ler bit tik ten
son ra da ki tap ha li ne ge ti re -
ce �iz. 
� Bun dan son ra Sü rey ya
Ope ra sı’nda han gi özel
ser gi le ri gö re ce �iz?

Önü müz de ki y�l, ope -
ra la r�n de kor es kiz le ri ni
ser gi le me yi dü �ü nü yo -
ruz. Sah ne res sam la r� -

n�n çiz di �i re sim le ri top la -
ya ca ��z. Yi ne çok zor ve özel bir ser -

gi ola cak. 
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70 YILLIK SERÜVEN AFiŞLERDE 
Madam Butterfly’dan A�k �ksiri’ne

Süreyya Operas� Genel Sanat Yönetmeni
Murat Kato�lu’nun da belirtti�i gibi

“Opera Afi�leri Sergisi, 1941’den
ba�layarak kronolojik s�rayla düzenlendi.
�lk yirmi y�l�n operalar� Ankara’da “Devlet

Konservatuvar�” ve sonra “Devlet
Tiyatrosu” çat�s� alt�nda temsil edildi.

1960’tan itibaren “�stanbul �ehir
Operas�” temsilleri ba�l�yor. 1960’dan

sonra art�k iki �ehirdeki opera
temsillerinin afi�leri s�ralan�yor. 1982’den

ba�layarak �zmir Devlet Operas�, daha
sonra Mersin, Antalya ve nihayet

Samsun operalar�n�n afi�leri yer al�yor.
�stanbul temsillerinin 1969’dan sonra

Devlet Operas� örgütlenmesi içinde
sürdürüldü�ü afi�lerde görülüyor. 

1970’e kadar “Devlet Tiyatrosu” yap�s�
içinde oynanan temsillerin, bu tarihten
sonra Devlet Opera ve Balesi Kanununun
yürürlü�e girmesiyle art�k DOB logosuyla
tasarlanmaya ba�lad��� da yine afi�lerden
izleniyor. Afi�ler böylece ülkemizdeki
opera örgütlenmesinin zaman içindeki
�ekillenmesini de belgeliyor. 
Sergide bale temsillerinin afi�leri de yer
al�yor. Ne varki opera afi�leri a��rl�kl�
oldu�u için isim ona göre seçilmi�. Bu
ismin tercihindeki ikinci sebep ise, bale
temsillerinin 1960’lardan sonra, yani
daha geç tarihte ba�lamas�. Opera
Afi�leri Sergisi, 21 Nisan’a kadar Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�’nda
görülebilir.

Afi�ler, bir dönemi yansıtan en
önemli belgeler… Rengiyle, yazı

biçimiyle, foto�raflarıyla bize
tarihi detaylar hakkında çok
önemli ipuçları veren afi�ler,
�imdiye kadar birçok sergiye

konu oldu. Ancak daha önce hiç,
bütün bir opera tarihini yansıtan

bir afi� sergisi açılmamı�tı.
Kadıköy Belediyesi Süreyya

Operası Genel Sanat Yönetmeni
Murat Kato�lu ve arkada�ları
büyük bir emek harcayarak
200’ün üzerinde afi�i aylarca

süren bir çalı�manın ardından bir
araya getirdi. Afi�ler arasında
Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürü Rengim Gökmen’in

operacı annesinin oynadı�ı ilk
dönem temsillerin afi�leri de var. 

SERG�DE NELER VAR?

Foto�raflar: Ula� YILMAZ

DOB Ge nel Mü dü rü
Rengim GÖKMEN

Ba�kan Öztürk, sergiye emek veren
M. Kato�lu, G.Tüzün, A. Ayhan ve R.

Gökmen ile birlikte.
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ENGELL�LER�N SOSYAL HAKLARI
�ehirler Aras� Yolcu Ta��mac�l��� Yapan

Otobüslerde Özürlülere �ndirim
Karayollar� Ta��ma Yönetmeli�inin 57. maddesi gere�i

�ehirleraras� otobüslerde %40 özür oran�na sahip özürlü
bireyler için bilet ücretinde, geçerli ücret tarifesi

üzerinden % 30 indirim yap�lacakt�r. Ayr�ca taban ücret
alt�nda bilet kesme yasa�� özürlüler için uygulanmaz.

Türk Hava Yollar�'nda Özürlülere �ndirimler
Türk Hava Yollar� taraf�ndan belirlenen Usul ve Esaslarda

Özürlülere indirim uygulanmaktad�r. Türk Hava Yollar�,
yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü olan yolculara,

uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve d�� hatlarda
yüzde 25 indirim sa�lamaktad�r. �ndirimden faydalanmak

isteyen özürlüler, yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü
oldu�unu belgeleyen, özürlü kimlik kart� veya sa�l�k

kurulu raporu veya "ÖZÜRLÜ" ibaresi bulunan nüfus
cüzdanlar�n� ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayr�ca,

'refakatçi ile seyahat etmelidir' ibaresi bulunan doktor
raporunun ibraz edilmesi halinde, özürlü yolcu ile ayn�
seferde seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç ve d��

hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25
oran�nda indirim sa�lanmaktad�r. TC Devlet Demir Yollar�

Taraf�ndan Özürlülere �ndirim Malûl, gazi ve özürlülere
anahat yolcu trenlerinden %20 indirimle

yararlanabilmektedir. Türkiye Denizcilik ��letmesi

Taraf�ndan Özürlülere �ndirim Türkiye Denizcilik
i�letmelerine ait Kruvaziye Seferler ve iç hatlarda

% 20 indirim uygulanmaktad�r.
�stanbul Deniz Otobüsü A�. Tarafından

Özürlülere �ndirim
Bedensel Özürlüler

% 40 ve üzeri derecede özürlü bulunan ve Nüfus
Cüzdan�na özürlülük durumu yaz�lm�� olan ki�iler.

� Bilgisayardan bilet kesilen d�� hatlarda �ND�R�ML�,
� �ETT'den alacaklar� ÜCRETS�Z seyahat kartlar� üzerine
takt�racaklar� indirimli akbillerini kullanmak suretiyle akbilli

hatlarda �ND�R�ML�.
BEYAZ KART (ücretsiz ula�ım kartı)

% 40 ve üstünde bir oranda Özürlüler �çin Sa�l�k Kurulu
Raporu bulunanlar Beyaz Kart ile �ETT otobüsleri, Özel
Halk Otobüsleri, Metrobüs, Metro, Tramvay, Füniküler
Sistem ve �ehir Hatlar� Vapurlar�’ndan ücretsiz olarak

yararlanabilirler. Beyaz Kart ç�kartmak için �ETT
��letmeleri Genel Müdürlüklerine a�a��daki belgeleri ile

müracaatta bulunmak gerekmektedir. 
� T.C.Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi Ba�kanl���`n�n

düzenledi�i Özürlüler �çin Kimlik Kart�n�n asl� ve
fotokopisi, veya Özürlüler �çin Sa�l�k Kurulu Raporunun

“asl� gibidir” onayl�   fotokopisi
� 1 adet resim � 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi 

Özürlüler �çin Ücretsiz Seyahat Kart� bedeli 10.00 TL 'dir.
Kartlar�n herhangi bir sebeple yenilenmesi talebinde (eski

kart�n ibraz� �art�yla ) 10.00 TL, 1. 2. ve 3. kez kay�p ve
çal�nt� gibi nedenlerle kart talebinde 20.00 TL ücret

al�nmaktad�r.
MÜRACAT: AVRUPA BÖLGES�:

Merkez:
�ETT ��letmeleri Genel Müdürlü�ü 

Halkla �li�kiler ve Seyahat Kartlar� �ube Müdürlü�ü
Karaköy/�STANBUL (Tünel Yan�) 

TEL: 0 212 245 07 20 (20 Hat)  FAKS: 0 212 292 25 46
Topkapı: (Sadece Bireysel Ba�vuru Yap�labilmektedir)

Halkla �li�kiler ve Seyahat Kartlar� �ube Müdürlü�ü
Topkap� �ubesi Fatih/�STANBUL (�ETT Topkap� Garaj�) 

Tel.: 0 212 632 47 59/456  FAKS: 0 212 632 47 59-457
ANADOLU BÖLGES�:

Kadıköy: Hasanpa�a �ubesi Kad�köy/�STANBUL
(Hasanpa�a �ETT Garaj� Kar��s�) 

Tel.: 0 216 325 27 36   FAKS: 0 216 428 79 15
Pendik: Halkla �li�kiler ve Seyahat Kartlar� �ube

Müdürlü�ü Pendik �ubesi
Pendik Belediye Ba�kanl��� Özürlüler Koordinasyon
Merkezi (Bat� Mh.1. geziboyu cad. No: 64 (Sahilde)

Pendik / �STANBUL Tel (Faks): 0216-4835248-585 11 19
Kad�köy Belediyesi Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezi
Adres: E�itim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

Poyraz Sok. 
Sad�ko�lu Plaza 5/5 Hasanpa�a / Kad�köy

Tel.: (0216) 330 71 74
(0216) 337 21 21

E-mail: eddm@kadikoy.bel.tr
Devam edecek..

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

Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sadıko�lu
Plaza 5 No: 49 

Kadıköy - �ST. /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

TÜM ame li yat lar da ol du �u gi bi, dok to ru nuz la si zin ara n�z -
da, iyi bir ile ti �im esas t�r ve çok önem li dir. �lk gö rü� me de
cer rah si ze bur nu nu zun ne ye ben ze me si ni ve ya na s�l gö -
rün me si ni ar zu et ti �i ni zi so ra cak; bur nu nu zun ve yü zü nü -
zün ya p� s� n� in ce le ye cek ve si zin için müm kün olan ih ti mal -
le ri an la ta cak t�r. Bu run ke mik le ri ni zin ve k� k�r dak la r� n� z�n ya -
p� s�, yü zü nü zün �ek li, cil di ni zin ka l�n l� ��, ya �� n�z ve bek len ti -
le ri niz te mel tar t�� ma ko nu la r� d�r. Uzun y�l lar ön ce ol sa da -
hi, da ha ön ce ge çir di �i niz her han gi bu run ame li ya t� ve ya
bu run te da vi si ni, var sa aler ji ve ya so lu num güç lü �ü nü zü,
kul lan d� �� n�z ilaç la r� ve �a yet kul la n� yor sa n�z si ga ra iç ti �i ni zi
cer ra h� n� za söy le di �i niz den emin ol ma l� s� n�z. Özel lik le,ame -
li yat la il gi li bek len ti le ri niz ve ame li ya t�n so nuç la r� hak k�n da
ak l� n� za ge len tüm so ru la r� cer ra h� n� za sor mak tan çe kin me -
yi niz. 

Cer ra h� n�z si ze ye me ve iç me, si ga ra kul lan ma, bel -
li vi ta min le ri ve ilaç la r� al ma ya da al mak tan ka ç�n ma ve yü -
zü nü zü y� ka ma da hil ol mak üze re ame li ya ta na s�l ha z�r la na -
ca �� n�z ko nu sun da bil gi ler ve re cek tir. Bu bil gi le ri ye ri ne ge -
tir me niz, ame li ya t� n� z�n da ha ra hat geç me si ne yar d�m c�
ola cak t�r. 

Es te tik bu run ame li ya t�, özel dal mer kez le ri ya da has -
ta ne de ya p� la bi lir. Ço �u za man has ta ne de yat ma y� ge rek -
tir mez. Ba zen 1 ge ce yat mak ge re kir. 

Es te tik bu run ame li ya t�, ya p� la cak ame li ya t�n bü yük lü -
�ü ne, si zin ve cer ra h� n� z�n ter ci hi ne ba� l� ola rak lo kal ve ya
ge nel anes te zi al t�n da ya p� la bi lir. Lo kal anes te zi de ge nel lik -
le ha fif bir se das yon uy gu la n�r, bu run ve çev re sin de ki alan
uyu �uk olur. An cak, hem has ta hem de he ki min ra ha t� için
ge nel anes te zi al t�n da ya p�l ma s�n da bü yük ya rar var d�r. 

Es te tik bu run ame li ya t� ge nel lik le bir ve ya iki sa at sü rer.
Ame li yat es na s�n da bu run de ri si,
ke mik ve k� k�r dak ça t� s�n dan ay -
r� la cak t�r. Bur nun ye ni den �e kil -
len di ril me si i� le mi, bu run da mev -
cut prob le me ve cer ra h�n uy gu la -
d� �� tek ni �e ba� l� ola rak de �i �e -
cek tir. Son ola rak de ri, olu� tu ru -
lan ça t� n�n üze ri ne adap te edi le -
cek tir. 

Ço �u plas tik cer rah es te tik
bu run ame li ya t� n� bu run için den
yap mak ta d�r. Bir k�s m� ise özel -
lik le komp li ke va ka lar da ol mak
üze re aç�k tek ni �i ter cih eder:
Bu run de lik le ri ni bir bi rin den ay� -
ran, dik do ku ban d� (ko lu mel la)

üze rin de kü çük bir ke si ya par lar. Ame li yat ta mam lan d� ��n -
da bu run üze ri ne, bur nun ye ni �ek li ni mu ha fa za et me si ne
yar d�m c� ola cak bir plas tik atel uy gu la na cak t�r. Bur nun için -
de ki iki ha va yo lu nu bir bi rin den ay� ran böl me olan sep tu mu
sa bit le� tir mek için, bur nun içi ne tam pon lar ve ya yu mu �ak
plas tik alet ler ko nu la bi lir. 

Ame li ya t� n�z dan son ra ilk 24 sa at bo yun ca yü zü nü zü
�i� mi� his se de cek si niz. Bu run ame li yat la r� pek a� r� l� de �il -
dir. A� r� olur sa da kul la n� lan ilaç lar la ge çi ri le bi lir. Göz le ri ni -
zin et ra f�n da ki mo rar ma ve �i� li �in mik ta r� do ku ya p� n� za
ba� l� d�r. An cak olu �an mor luk ve �i� lik ge nel de 7-10 gün
için de ne re dey se ta ma men ge çer. 1 haf ta son ra atel al� n�r
ve i� lem ler bit mi� olur. Dok to ru nuz si ze ma saj öne re cek tir.
Bu run da ki �i� li �in çok bü yük k�s m� 1 ay da ge çer ve �e kil
or ta ya ç� kar.  An cak iç ten içe iyi le� me ve bur nun tam otur -
ma s� en az 6 ay sü rer.

Es te tik bu run ame li ya t� olan has ta la r�n ço �u iki gün içe -
ri sin de aya �a kal k�p do la ��r lar ve ame li yat tan bir haf ta son -
ra oku la ve ya çok yo ru cu ol ma yan i� ha ya t� na dö ne bi lir ler.
Ge nel lik le, yük sek efor ge rek ti ren ha re ket ler den (ko� ma,
yüz me, jim nas tik, seks-kan ba s�n c� n� z� yük sel te cek her -
han gi bir ha re ket) iki ila üç haf ta ka ç�n ma n�z ge re kir. �h ti yaç
ol du �u za man kon tak len si ni zi ta ka bi lir si niz, fa kat göz lük
için du rum fark l� d�r. Bur nu nuz da ki atel ç� ka r�l d�k tan son ra,
bur nu nuz ta ma men iyi le �in ce ye ka dar, ya ni iki ay bo yun ca
göz lük ayak la r� bu run s�r t� na otur ma ma l� d�r. 

KE D�LER DE ki lo kay b� ba sit bir iç pa ra zit en fes tas yo nun dan di -
ya bet gi bi cid di bir has ta l� �a ka dar bir çok ne den den kay nak la -
na bi lir. Ank si ye te ve stres gi bi ne den ler de ke di ler de ki lo kay b� -
na ne den ol mak ta d�r. E�er ke di niz nor mal a��r l� �� n�n on da bi rin -
den faz la s� n� kay bet tiy se Ve te ri ner He kim’ini ze da n�� ma l� ve al -
t�n da ya tan se be bi tes pit et me li si niz. Ke di ler de ki lo kay b� na ne -
den olan fak tör le ri ge nel ola rak s� ra lar sak;

Di yet De �i �ik lik le ri
Ke di ler di �er hay van la ra oran la g� da ko nu sun da da ha se çi -

ci ve has sas t�r. Di yet te ya pa ca �� n�z ani de �i �ik lik ler  ki lo kay b�n -
da ne den ola bi lir. G� da de �i �i mi s� ra s�n da azar mik tar lar da ka r�� -
t� ra rak ya va� bir �e kil de ge çi� da ha iyi ola cak t�r. Ay n� �e kil de ke -
di niz ye ni ba� la d� �� n�z bir g� da y� red de di yor sa onun il gi si ni çe ke -
bi le cek bir kaç ek be sin tak vi ye si ya pa rak i� ta h� n� te tik le ye bi lir si -
niz. 

�ç pa ra zit ler
Ba ��r sak lar da ten ya ,as ka rit, gi ar di a ve kok si di a gi bi pa ra -

zit le rin var l� ��, kus ma ve is hal ya n�n da bes len me si ne ra� men ke -
di niz de ki lo kay b� na ne den ola cak t�r. Ten ya lar di rek ba ��r sak ta -
ki be si ni ça la rak ya �a ya ca ��n dan da ha faz la ki lo kay b� na ne den
ola cak t�r. Dü zen li iç pa ra zit te da vi si nin ya p�l ma s� bu so ru nu or -
ta dan kal d� ra cak t�r.

Di ya bet
Vü cut ye te rin ce in sü lin üre te mez ya da kan da ki �e ke ri asi -

mi le ede cek ka pa si te si ni kay be der se �e ker has ta l� �� ba� la m��
olur. �� ta h�n var l� �� na ve hat ta art ma s� na ra� men cid di ki lo kay b�
olu� tu �un da has ta l�k ak la gel me li dir. �e ker has ta l� �� n�n di �er
bul gu la r� olan a�� r� su iç me ve id ra ra ç�k ma, a�� r� uyu ma ve a��z
ku ru lu �u gi bi kli nik bul gu lar da ay r� ca de �er len di ril me li ve ke sin
ta n� için kan ana li zi ya p�l ma s� ge rek li dir. 

Kro nik vi ral has ta lık lar (FIV, FeLV, FIP)
He men tü mü ölüm cül olan yu ka r� da say d� ��m has ta l�k lar ki -

lo kay b� d� ��n da cid di di �er kli nik be lir ti le re de ne den olur. A��z
ve di� et le rin de ya ra, di� ler de çü rü me ve dö kül me, ka r�n ve gö -
�üs bo� lu �un da s� v� bi ri ki mi, de ri sa� l� �� n�n bo zul ma s�, is hal,
kus ma vb. Özel kan test le ri ile ta n� s� ko nu la bi le cek bu has ta l�k -
lar dan �üp he niz var sa der hal Ve te ri ner He kim’iniz le te ma sa geç -
me li si niz. 

A�ız, di� ve di� eti prob lem le ri
Üç ya �� n�n üs tün de ki ke di le rin

%75 ‘in de di� ve di� eti prob le mi (di�
ta ��, di� eti il ti ha b�, cep olu �u mu) ka -
ç� n�l maz d�r. Ru tin Ve te ri ner He kim
kon tro lü nü öner me mi zin se bep le rin -
den bi ri bu gi bi has ta l�k la r�n er ken ta -
n� s� d�r. Si zin ta n�m la mak ta zor luk çe -
ke ce �i niz ya da önem se me ye ce �i niz
ufak gi bi gö rü nen a��z, di� ve di� eti
prob lem le ri ye me, çi� ne me ve yut ma
güç lü �ü ne do la y� s� ile i� tah s�z l�k ve
ki lo kay b� na, bu du rum da ya �am ka -
li te si nin dü� me si ne se bep olur.

Stres ve Ank si ye te
Ke di ler stre se hay van lar ara s�n -

da en yat k�n olan tür ler den bi ri dir.
Me kan ve sa hip de �i �ik li �i, al�� kan l�k -
la r�n de �i �i mi, eve ken di tü rün den ya da ba� ka bir tür den ye ni
hay va n�n gel me si, sa hi bi nin uzak la� ma s�, mi sa fir, ir ri te eden
uzun sü ren te da vi ler, il gi nin ken din den uzak la� ma s� gi bi ne den -
ler ke di le rin stre se gir me si ne so nuç ola rak da i� tah kay b� ve za -
y�f la ma s� na ne den ola bil mek te dir. Özel lik le ke di ni zi ta n� yor sa n�z
ve bu gi bi stres le ri uy gun bir yak la ��m la çö ze bi lir si niz. Ak si ol gu -
lar da Ve te ri ner He kim’ini zin öne ri si ile ank si ye te ve stre se kar ��
ba z� ilaç lar kul lan ma n�z ge re ke bi lir. 

Ka ra ci �er ve Böb rek Yet mez li �i
Vü cu dun bu iki ana or ga n� hem be sin le rin sin di ri min den

hem de at� l� m�n dan so rum lu dur. �ki or gan da olu �a cak bir yet -
mez lik ya da sek te be sin ler den fay da la n�l ma s� n� en gel le ye ce �i
gi bi ya rar la n�l m�� ola n�n da kay b� na ne den ola cak t�r. To tal ola rak
h�z l� bir ki lo kay b� ile be ra ber i� tah s�z l�k da ha faz la ki lo kay b� na
ne den ola rak di �er sis tem le rin de bo zul ma s� na ne den ola cak t�r. 

Tü mör 
Tü mör hüc re le ri nor mal hüc re le re oran la da ha h�z l� bü yü ye -

rek ço �a la ca ��n dan ve da ha faz la ener ji ye ih ti yaç du ya ca ��n dan
nor mal i� tah ve bes len me ye ra� men ki lo kay b� na ne den ola cak -
t�r. �le ri saf ha da ki tü mör ler bu nun ya n�n da a� r� ya ne den ola rak
i� ta h� da ke se ce �in den da ha faz la ki lo kay b� na ne den ola cak t�r. 
Kro nik En fek si yon lar (is hal, ap se ve giz li en fek si yon odak la rı)

Uzun sü re de vam eden ve ne de ni sap tan ma m�� isal ler, en -
fek si yon odak la r� (ra him il ti ha b�, anal ke se ap se si vb.) hem sü -
rek li pro te in kay b� na yol aça rak hem i� ta h� yok ede rek ki lo kay -
b� na ne den ol mak ta d�r.  

So nuç ola rak ge rek i� ta h�n azal ma s� so nu cu ge rek se i� ta ha
ra� men ki lo ka y�p la r� bir bü tün için de de �er len di ril me li ve al t�n da
ya tan se bep tes pit edil me li dir. Ke di ni zi en iyi siz ta n�r s� n�z Ve te -
ri ner He kim’ini ze ve re ce �i niz ip uç la r� ve iyi bir geç mi� bil gi si
(anam nez) te� hi sin çok ça buk bir �e kil de ko nul ma s� n� ve has ta -
l� ��n et kin bir �e kil de te da vi si ni sa� la ya cak t�r. Ye ni den gö rü� mek
di le �i ile sa� l�k l� gün ler di li yo rum.

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDİLERDE KİLO KAYBI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

YA�AMSA�LIK

ESTETİK BURUN AMELİYATLARI

Prof. Dr. Fuat YÜKSEL

Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �in de Ço cuk
Ko ru yu cu Ruh Sa� l� �� Mer ke zi’nin se -
mi ner prog ra m� kap sa m�n da  “An ne-Ba -

ba Ol ma ya Ha z�r Ol mak” ko nu lu se mi ner ve ril -
di. Böl ge de ki an ne-ba ba la r�n ka t�l d� ��, an ne le -
rin a��r l�k ta ol du �u se mi ner yo �un il gi gör dü.
Se mi ner de psi ko log Ser pil Tan ki, an ne-ba ba ro -
lü nün çok faz la so rum lu luk is te yen, ge ri dö nü -
�ü ol ma yan, bir çok bil gi ve be ce ri edin me yi ve
fe da kar l�k lar yap ma y� ge rek ti ren bir rol ol du �u -
nu an lat t�.

Tan ki, “Bu ro le ha z�r ola bil mek için ço cu -
�un ih ti yaç duy du �u ba k�m, e�i tim ve psi ko lo -
jik des tek hak k�n da bil gi sa hi bi ol mak ge rek.
�n sa n�n ki �i li �i nin; zi hin sel, duy gu sal ve fi zik -

sel ge li� me nin ya �a m�n ilk 6 y� l�n da çok h�z l�
olu� tu �u göz önü ne al�n d� ��n da, an ne-ba ba la r�n
özel lik le 0-6 ya �a ait ge li �im özel lik le ri hak k�n -
da bil gi sa hi bi ol ma la r� çok önem li” de di. Öte
yan dan Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i'nin böl -
ge de ki Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Etüt Mer kez -
le ri ö� ren ci le ri ne yö ne lik se mi ner le ri de ba� la -
d�. �lk se mi ner de “Grip ve Grip ten Ko run ma
Yol la r�” ko nu su i� len di. Dr. �l han Ma ki na c�, ö� -
ren ci le re grip has ta l� �� n� ve grip ten na s�l ko ru -
na cak la r� ko nu sun da bil gi ver di. Se mi ner ler  so -
nun da ö� ren ci le re ka ��t men dil da �� t�l d�. 

Etüt Mer kez le ri se mi ner le ri ne sa� l�k la il gi -
li de �i �ik ko nu lar da, bel li ara l�k lar la y�l so nu na
ka dar de vam edi le cek.

KADIKÖY Belediyesi Gönüllüleri’nin bu y�l
10.sunu gerçekle�tirdikleri 14 Mart T�p

Bayram� Kokteyli Kad�köy Belediyesi
Zübeyde Han�m Kokteyl Salonu’nda

yap�ld�. Kokteyle Kad�köy Belediye Ba�kan�
Av.  Selami Öztürk, Özel Kalem Müdürü

Kadriye Kasapo�lu ile Kad�köy Belediyesi
Meclis Üyeleri, Kad�köy Belediyesi Gönüllü

E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim
Kurulu üyeleri Ay�en Gürer, Nurhan

Kutman, Gülçin Ergun, Haluk Okumu�,
Nesibe Müsevito�lu ve Kad�köy Belediyesi
Dr. Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�i Ba�hekimi

Prof. Dr. Korkmaz Altu�, Kad�köy Nüfus
Müdürü Nebahat Özdemir, Kad�köy’deki

sa�l�k kurumlar�, doktorlar ve mahalle
birimlerindeki emekli doktorlar kat�ld�. Proje
Koordinatörü Gülsün I��k, Atatürk’ün “Beni
Türk hekimlerine emanet ediniz” cümlesini 

an�msatarak, “Umut elçilerimiz sizlerle ve
mesle�inizle onur duyuyoruz, Sizler güvenli
Türk Hekimlerisiniz, hepinize te�ekkür
ediyoruz” dedi. 
14 Mart tarihinin geçmi�teki öneminden
bahseden Prof. Dr. Korkmaz Altu�, “O
dönemlerde görev alan T�bbiyeliler, 1.
Dünya Sava�� s�ras�nda ülkemiz i�gal
alt�nda iken  dü�man i�galini kabul
etmeyerek beyaz önlükleri ile soka�a
dökülmü�lerdi. 1923'te Mustafa Kemal
Atatürk’ün emrinde doktor olarak sava�lara
kat�lm��lard�” dedi. Gecenin müzik aç�l���n�
arp dinletisi ile Güne� H�zl�lar yapt�. Gitar�
ile Mustafa Gök, müzi�i ile  Özcan Varol
renklendirdiler. Kad�köy Belediye Ba�kan�
Öztürk de geceye kat�lan tüm t�p
mensuplar�n� tek tek tebrik ederek
çal��malar�nda ba�ar�lar diledi.

FiKiRTEPE’DE ÖNEMLi SEMiNER
F�K�RTEPE Gönüllü Evi’nde Fikirtepeli kadınlara uyu�turucu maddeler

tanıtılarak, bunların gençler üzerinde ne kadar büyük bir tehlike
olu�turdu�u anlatıldı. Etkinlikte; Narkotik  �ube’den polis memuru Sait
�smail Kömo�, uyu�turucunun insanlar üzerindeki etkileri, uyu�turucu
kullanan ki�ileri nasıl tanıyabilece�imizi ve onları bu alı�kanlıklarından

nasıl kurtarabilece�imizi geni� bir �ekilde katılımcılara anlattı. 

Gönüllülerden Tıp Bayramı kutlaması

Dumlupınar’da seminer günleri

HER y�l 18-24 Mart tarihleri aras�nda kutlanan  “Ya�l�lar
Haftas�” kapsam�nda Kad�köy’de de çe�itli etkinlikler

yap�ld�. Ya�l�lara özel önem veren Kad�köy Belediyesi
Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü, 65 ya� ve üstü tüm
Kad�köylü olgun ya�taki yurtta�lara ve Semiha �akir

Huzurevi sakinlerine sinema, dans ve panel etkinlikleri
düzenledi. 19 Mart günü Caddebostan Kültür Merkezi

(CKM) AFM Budak Sinema Salonu’nda “Dedemin
�nsanlar�” film gösterimi yap�ld�. Davetliler, sinema

ç�k���nda filmi çok be�endiklerini ve çok keyif ald�klar�n�
dile getirdiler. 20 Mart günü de yine CKM’de “Olgun

Ya�larda Moda ve Güzelli�e Dair” konulu panel ve dans etkinli�i 

düzenlendi. �stanbul Dans Project (Ersoy �ahin)’in e�lenceli
ve hareketli dans gösterileri ile ba�layan panel,  modac�-

sanat yönetmeni Gülay Kuri� ve  estetik-plastik cerrahi
uzman� Dr. Hasan F�nd�k’�n moda ve güzellik üzerine
keyifli sohbetleri ile devam etti. Kad�köy Belediyesi
Meclis Ba�kan Vekili Nüvit �ahl�o�lu, Meclis üyeleri
Hüseyin Ozan, Gülçin Ergun, Mücella Genç ve Kültür
ve Sosyal ��ler Müdürü Tülin Ergüner taraf�ndan

panelistlere te�ekkür plaketi takdim edilen program�n
sonunda, Semiha �akir Huzur Evi sakinlerinin de oldu�u

davetliler Kad�köy Belediyesi’nin 2 gün boyunca
düzenledi�i etkinliklerden çok keyif ald�klar�n� dile getirdiler.

Yaş lı la ra dans ve si ne ma

Kadıköy Belediyesi’ne ödül
30 A�ustos �lkö�retim Okul Müdürü Ayk�n Uz

okullar�na yapm�� oldu�u çal��malar�ndan dolay�,
Kad�köy Belediyesi Çocuk A��z – Di� Sa�l��� ve Çocuk

Sa�l��� Merkezi Halkla �li�kiler Sorumlusu Semra
Gündo�du’ ya plaket takdim etti.

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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HAFTASONU Trabzonspor ile
oynayaca�ı maçın hazırlıklarını

sürdüren Fenerbahçe, 3 puanı alıp
Trabzonspor’u puansız

göndermenin planlarını yapıyor.
Büyük önem ta�ıyan önemli maç

öncesi yönetim ve teknik ekip
teyakkuzda. Teknikdirektör Aykut

Kocaman’ın sahaya ideal kadroyu
sürece�i dü�ünülürken, yönetim ve
taraftarın da takımın büyük maç
öncesi motivasyonu için giri�imlerde
bulunaca�ı belirtiliyor. Fenerbahçe’nin,
Trabzonspor ile oynayaca�ı maçın
sonucu, Süper Final adını alan Play off
maçları öncesi büyük önem ta�ıyor. 

Mar ma ra Üni ver si te si, Tür ki ye'de "Spor
�le ti �i mi" ko nu sun da ya p� lan ilk zir ve
özel li �i ni ta �� yan “Spor �le ti �i mi Zir -

ve si 2012”ye ev sa hip li �i yap t�.
Spor �le ti �i mi Zir ve si, 21 Mart Çar �am ba

gü nü Üni ver si te nin Ana do lu hi sa r� Kam pü -
sü’nde ki Be den E�i ti mi Spor Yük se ko ku lu’nda
dü zen len di. Tür ki ye Ö� ren ci Kon se yi'nin dü -
zen le di �i zir ve de, ala n�n da uz man ko nu� ma c� -
lar spor ve spo run pa zar lan ma s� na yö ne lik tec -
rü be ve dü �ün ce le ri ni pay la� t� lar.

Genç lik ve Spor Ba ka n� Su at K� l�ç'�n te le -
kon fe rans la ka t�l d� �� zir ve ba kan l� ��n önem
ver di �i ça l�� ma lar ara s�n da yer al� yor. 4 otu -
rum, 1 su num dan olu �an zir ve nin fark l� pa nel -
le rin de; Spor �le ti �i min de Mar ka lar ve Pa zar la -
ma, Spor Ku rum la r� ve �le ti �im, Spor Ya zar l� ��
ve Ye ni Med ya Dü ze nin de Spor gi bi ko nu lar
ele al�n d�. 

Zir ve bir an lam da �s tan bul'un 2020 Olim pi -
yat Oyun la r�'na her an lam da ha z�r ol du �u nun
da bir gös ter ge si ni te li �i ta �� yor. Tür ki ye'de ki
3.817.086 yük se kö� re tim ö� ren ci si ni tem sil
eden Tür ki ye Ö� ren ci Kon se yi'nin zir ve yi or -
ga ni ze edi ci ku rum ol ma s� da genç le rin 2020
Olim pi yat la r�’n�n �s tan bul’da dü zen len me si ne
des tek ver di �i an la m� na ge li yor.  Zir ve nin slo -
ga n� ise “BU GENÇ LE RE OL�M P� YAT YA -
KI �IR, HA RE KE TE GEnÇ �S TAN BUL…” 

Bu hafta ö�renece�imiz hareketin isimi Roll Up. 
Amacı: Tüm kar�n bölgesini ve omurgay�

hareketlendirmek. 
Yapılı�ı: Zorluk derecesini kendiniz ayarlamak
üzere; Her türlü kademede uyulmas� gereken
pilates prensipleri: Nefesimizi burnumuzdan
ci�erlerimize al�yoruz ve a�z�m�zdan aynaya
bu�u yapar gibi s�cak nefes olarak veriyoruz. 

Ald���m�z nefesin hareket boyunca devam
ediyor olmas�na özen gösteriyoruz. 

Nefes al��veri�lerimizde boyun ve omuz
mesafemizi aç�k tutup, kendimizi kasm�yoruz. 
Bacaklar�m�z� her pozisyonda kalça hizas�nda

aç�kl�kta tutuyoruz. Aksi gerekmedikçe,
birle�tirmiyoruz. Sanki tüm bat�n bölgesini

kaburgalar�m�z�n alt�na çekiyormu� gibi s�karak
harekete ba�l�yoruz. 

KADEME 1. 
Oturma kemiklerimizin üzerinde otural�m,

ellerimizi iki baca��m�zdan tutup nefes al�p
vererek omurgam�z� hareketlendirelim. 

KADEME 2. 
Ellerimizi ba� seviyemizin üzerinde tutarak,
kar�n kaslar�m�zdan ald���m�z güçle mindere

uzan�p, otural�m. Kolay gelsin 
Nurcan BENG�N (Pilates E�itmeni)

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

CEV Ka d�n lar Av ru pa �am pi yon lar Li gi
Fi nal ma ç�n da Fran sa’n�n RC Can nes
eki bi ile kar �� la �an Fe ner bah çe Uni ver -

sal Ba yan Vo ley bol Ta k� m�, güç lü ra ki bi ni 3-0
ma� lup ede rek, Av ru pa �am pi yo nu ol du. 

Azer bay can’�n ba� ken ti Ba kü’de dü zen le -
nen "Dört lü Fi nal"de, Rus eki bi Di na mo Ka -

zan’� 3-1 ma� lup ede rek fi na le yük sel me ba �a -
r� s� gös te ren Sa r� Me lek ler, fi nal de ise RC
Can nes’i 3-0’la ra hat geç ti. Sa r� Me lek ler da ha
ön ce ikin ci lik ve üçün cü lük el de et ti �i Ka d�n -
lar Av ru pa �am pi yon lar Li gi’nde, Tür ki ye’ye
bu kez �am pi yon luk ge tir di. Azer bay can’da
Can nes’� 3-0’la ge çen Dün ya �am pi yo nu Ta -

k� m� dev ku pa y� mü ze mi ze ta �� d�. Ta k� m� m�z
bu ga li bi yet le ta ri hin de bir il ki ger çek le� tir di
ve �am pi yon lar Li gi �am pi yo nu ol ma ba �a r� -
s� n� gös ter di.

“Sa r� Me lek ler”e ku pa s� n�, ma ç�n ar d�n dan
dü zen le nen tö ren de Av ru pa Vo ley bol Kon fe -
de ras yo nu Ba� ka n� (CEV) An dre Me yer ver di.

Ku pa tö re ni ne üze rin de "Ar ma n�n gu ru ru �am -
pi yon sa r� me lek ler" ya z� l� ti �ört ler ve �ap ka -
lar la ka t� lan Fe ner bah çe Uni ver sal’e ma dal ya -
la r� n� Tür ki ye Vo ley bol Fe de ras yo nu Ba� ka n�
Erol Ünal Ka ra b� y�k ve rir ken, Me yer de kap -
tan Se da To kat l� o� lu’na �am pi yon luk ku pa s� n�
ver di.

��te Avrupa’n�n �ampiyonu Sar� Melekler

E�i ti min ya n� s� ra sos yal, spor tif ve kül tü rel ak -
ti vi te le re de bü yük önem ve ren Özel ALEV
Okul la r�; �am pi yon ka yak ç� lar ye ti� tir di �i

kamp la r�n dan bi ri ni da ha 15 ile 18 Mart 2012 ta rih -
le ri ara s�n da ger çek le� tir di. 

Ulu da�’da 15 ile 18 Mart ta rih le rin de ger çek -
le� ti ri len ka yak e�i tim kam p� na ana s� n� f� ile 1, 2,
3 ve 4. s� n�f lar ka t�l d�.Ö� ren ci le ri ne ka yak ko nu -
sun da en iyi e�i ti mi ver me yi amaç la yan Özel
ALEV Okul la r�, e�i tim kamp la r�n da, kask kul la -

n� m� n� ilk kez zo run lu k� lan okul
ol ma özel li �i ni ta �� yor. Ka ya �a
ye ni ba� la yan ö� ren ci le rin, da �a
ilk ç� k�� la r�n da ka me ra çe kim le -
riy le ta kip eden okul e�it men le ri,
ö� ren ci le ri ne gö rün tü le ri ni iz le te -
rek ken di ha ta la r� n� ken di le ri nin
tes pit et me le ri ni ve dü zelt me le ri -
ni sa� l� yor. 

Kamp lar la ö� ren ci le ri ne elit
bir ka yak e�i ti mi su nan Özel
ALEV Okul la r�; pro fes yo nel ö� -
ret men ler e� li �in de ger çek le� tir -
dik le ri kamp ta, ö� ren ci le re mak -
si mum 6 ki �i lik grup lar la 4 sa at
e�i tim gör me im kâ n� su nu yor.

Taçs por Ku lü bü bu haf ta önem li bir spor et kin -
li �i ne da ha ev sa hip li -
�i yap t�. Tür ki ye Te -

nis Fe de ras yo nu’nun dü zen -
le di �i 8-9-10 Ya� Haf ta So -
nu Te nis Tur nu va s�, 22-25
Mart 2012 ta rih le ri ara s�n da
Taçs por Ku lü bü kort la r�n da
ger çek le� ti ril di. 

Tur nu va ya 300 ci va -
r�n da spor cu ka t� l�r ken, te -
nis se ver ler Taçs por Ku lü -
bü’ne ge le rek, tur nu va y�
üc ret siz ola rak iz le me im -

kâ n� bul du lar. Gü zel bir ha va da ger çek le �en 8-9-
10 Ya� Haf ta So nu Te -
nis Tur nu va s�, Taçs por
Te sis le ri nin ye �il li bol
ve ne zih or ta m� n� pik -
nik or ta m� na çe vir di.
Mi nik spor cu lar kort -
lar da koz la r� n� pay la -
��r ken, spo run d� ��n da
ka lan za man la r� n� ise
te sis le rin ne zih or ta -
m�n da ai le le riy le soh -
bet ve din len mey le ge -
çir di ler.  

Demir atlar nefesleri kesti
2012 Türkiye Motokros
�ampiyonas�'n�n 1. Aya��
Bal�kesir ilinin Susurluk
ilçesinde yap�ld�.
Susurluk Motokros
Enduro Kulubü’nün
organizatörlü�ünde
düzenlenen
�ampiyonan�n ilk
aya��na güzel
havan�n da etkisiyle
ilgi büyük oldu. Birçok
de�i�ik rampadan
olu�an ve yüksekli�i
metreleri bulan atlay��lar�n
yap�ld��� parkurda 8 s�n�fta nefes
kesen mücadeleler, izleyicileri adeta
büyüledi. 
Kategorilerinde ilk üç s�ray� alan isimler �öyle;
� MX1: �akir �enkalayc�, Sinan Memnun, Volkan
Özgür
� MX2: Mehmet Çelik, Ata Nurcan, �ahabettin
Perçin
� MX3: Batuhan Demiryol, Y�lmaz Turan, Fatih
Alan

� Veteran: Hüseyin Neziro�lu,
Ümit Dirin, Fahrettin Alt�nkök 

� MX 85cc: Asr�n Rodi Pak,
Deniz Memnun, Mehmet
Can Ta�ç�o�lu
� MX 65cc A: Kayra
Yurtsever, Can Öncü,
Batu Dönmez
� MX 65cc B: Deniz
Öncü, Furkan Valimaki,

Onat M�s�rl�o�lu
� MX 50cc: Aykut Sava�,

Ares Stephan Bengiç
� ATV: Mehmet Sayg�n,

Do�an Servet Cim�ir, �smail
Demir

YARI�SEVERLERDEN BÜYÜK �LG�
Havan�n güzel olmas�n� f�rsat bilen yar�� severler,
Susurluk Belediye Parkuru'ndaki �ampiyonaya
büyük ilgi gösterdi. Teknik, beceri, cesaret ve
dengenin öne ç�kt��� yar��lar görsel bir �ölene
dönü�tü. 7’den 77’e yar�� severlerin ilgiyle takip
etti�i �ampiyona adeta karnaval havas�nda
geçerken, 3 bini a�k�n seyirci do�al tribünlerdeki
yerlerini ald�.

1

2

5

6

3 4

FENERBAHÇE’DE TRABZON HAZIRLIĞI

Harekete GeNç İstanbul
“Spor �leti�imi Zirvesi 2012”
Marmara Üniversitesi’nde

düzenlendi.

KASKSIZ KAYAK OLMAZ!

Taç’ta tenis zirvesi gerçekle�ti

Türkiye Ö�renci Konseyi Ba�kanı
Nihat B. A�ao�lu ve Konsey Üyeleri
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DÜNYA Do�ay� Koruma Vakf�'nca
(WWF) çevre sorunlar�na dikkat

çekmek amac�yla uygulanan Dünya
Saati (Earth Hour) Kampanyas� 31
Mart 2012 Cumartesi günü, 20:30-

21:30 saatlerinde
gerçekle�tirilecek. En büyük
küresel hareket olan Dünya

Saati’nin Türkiye’deki
kat�l�mc�lar�n� ise bu y�l e�siz bir

deneyim bekliyor. Kat�l�mc�lar, 31
Mart Cumartesi günü saatler tam

20:30’u vurdu�unda www.wwf.org.tr/dunyasaati adresinde bir
sürprizle kar��la�acak. Karanl�kta çal��an  web sitesindeki bu

sürprizi ya�amak için ise tek ko�ul, o saatte ���klar� kapatm�� olmak.
KADIKÖY BELED�YES� DE KARARACAK!

Dünya Saati Kampanyas�'na Kad�köy Belediyesi de destek veriyor.
Kad�köy Belediyesi, kültür merkezleri, Süreyya Operas�, d��
birimleri ve Hasanpa�a'daki merkez binas�nda ���klar�n� saat

20:30'da bir saatli�ine kapatacak. 2007 y�l�nda Avustralya’da iklim

de�i�ikli�iyle mücadeleye dikkat
çekmek için ba�lat�lan ve

2008’de küresel bir harekete
dönü�en Dünya Saati, 2011

y�l�nda 135 ülkenin kat�l�m�yla
yeni bir rekora imza att� ve

dünya çap�nda yürütülen en
büyük kampanya oldu.

Ülkemizde WWF-Türkiye
taraf�ndan yürütülen kampanya,
giderek artan kat�l�mlarla 2009
y�l�ndan beri etkin bir �ekilde

yürütülüyor. 2011 y�l�nda Türkiye’den onbirlerce ki�inin ve
250’nin üzerinde kurumun destek verdi�i kampanyada do�udan
bat�ya do�ru ���klar bir bir kapan�rken, Bo�aziçi Köprüsü'nün de

karart�lmas�, eylemin  Asya’dan Avrupa’ya geçi�inin
sembolüydü. Geçen y�lki eylemde de 267 kurum, 12 Valilik,

20’nin üzerinde belediye ve binlerce hane kampanyaya destek
verdi. Kampanya kat�l�m formu ve ayr�nt�l� bilgi

www.wwf.org.tr/dunyasaati adresinde yer al�yor.

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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● Mustafa SÜRMEL�

2012 Y� l� Mart ay� Ko or di nas yon Top -
lan t� s� geç ti �i miz haf ta dü zen len di.
Top lan t� ya Mar ma ra Be le di ye ler Bir li -

�i Çev re Di rek tö rü Ay nur Acar, REC-Tür -
ki ye Pro je Uz ma n� Gül çin Öz soy ile Ka d� -
köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol
Mü dü rü A. �u le Sü mer ka t� la rak çe �it li ko -
nu lar da su num lar ger çek le� tir di ler. 

� KA DI KÖY BE LE D� YE S�
ÇOK YOL KA TET T�

Top lan t� da yap t� �� su num da çev re nin
ve kent sa� l� �� n�n ko run ma s� ad� na Ka d� -
köy Be le di ye si ola rak önem li ad�m lar
at�l d� �� n� söy le yen Ka d� köy Be le di ye si
Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dü rü A.
�u le Sü mer, Ka d� köy Be le di ye si’nin bu
ko nu da At�k Yö ne ti mi ve �k lim �le Mü -
ca de le Ça l�� ma la r� ba� l�k la r� al t�n da kent
ba z�n da et kin fa ali yet ler sür dür dü �ü nü
aç�k la d�. 

� YA PI LAN ÇA LI� MA LAR DAN
BA ZI LA RI �ÖY LE:

Ka d� köy Be le di ye si’nin At�k Yö ne ti -
mi ve �k lim �le Mü ca de le Ça l�� ma la r�y la
il gi li ça l�� ma la r� özet le di �i su nu mun dan
dik kat çe ken ba z� bö lüm ler �öy le:

� Ka d� köy s� n�r la r� için de 1392 nok -
ta da at�k ya� bi do nu bu lu nu yor. At�k ya�
üre ten ve k� zart ma yön te miy le pi �ir me
ya pan 94 i� let me de po lar mad de öl çüm -
le ri ger çek le� ti ril di ve top lam 564 i� let -
me de net len di. 424.305 kg bit ki sel at�k
ya� top lan d�.

� �l çe de so kak ve cad de le re yer le� ti -
ril mi� 198 adet di rek ti pi at�k pil top la ma
üni te si ve apart man lar, gö nül lü ev le ri ve

muh tar l�k la ra yer le� ti ril mi� 924 adet pil
at�k ku tu su bu lu nu yor. �l çe de bu y�l top -
la nan at�k pil mik ta r� 9,130 ton’dur.
2011y� l�n da; 62500 kg e-at�k top lan d�.

� 2008-2011y�l la r� ara s�n da hi be edi -
len bil gi sa yar sa y� s� 650 adet. 

� �l çe miz de muh te lif yer ler de; 291
adet at�k Üni te si(kon tey ner, kum ba ra
vb.) bu lu nu yor. 2011 y� l�n da 2845 adet
ku tu da ��t �ld�. 

� 2011 y� l�n da top la nan Am ba laj
At�k Mik ta r� ay da yak la ��k 800 ton. 

� Stra te jik Plan kap sa m�n da 2011 y� -
l�n da; 8 okul da, 1005 ö� ren ci ve 41 ö� -
ret me ne çev re bi lin ci ve at�k yö ne ti mi
ko nu sun da e�i tim ler ver ildi.

� IC LE I ve REC or tak l� ��n da; il çe
öl çe �in de se ra ga z� sa l�m la r� n�n he sap -
lan d�, dü �ük kar bon lu kent ler sü re ci ne
ge çi� te Ka d� köy �l çe si nin �k lim ile Mü -
ca de le ça l�� ma la r� n�n des tek len me si sa� -
lan d� ve Ka d� köy �k lim De �i �ik li �i Ey -
lem Pla n� ha z�r lan d�.

Gezegenimiz için ışıklarınızı
1 SAAT KAPATIN!

● Gökçe UYGUN

Dün ya da 2008 y� l�n dan bu gü ne,
ni san ay� n�n ilk cu mar te si si ger çek -

le� ti ri len Ulus la ra ra s� Yas t�k Sa va ��
Gü nü (In ter na ti onal Pil low Fight Day), bu y�l
�s tan bul'da da ya p� la cak. Yas t�k sa va� ç� la r�, 7
Ni san Cu mar te si 17.30'da Cad de bos tan Sa -
hi li'nde (Ra g�p Pa �a Kö� kü, de niz ta ra f�n da ki
ye �il lik ler) bu lu �a cak. 

Et kin li �i or ga ni ze eden Er dem
Dil baz, ka mu sal alan da ey lem
ta sa r�m la r� ve ka mu sal alan da
sa nat gi bi ko nu lar la il gi le -
nen bi ri. ''Bi ze ait kul la n�l -
ma y� bek le yen alan lar bo�
bo� du ru yor. Bu nu ha t�r -
lat mak önem li. Zir a bir -
lik te ya �a yan gü ler yüz lü
in san lar ol ma n�n ta d� n�
unu tu yo ruz'' di yen Dil -
baz, Ulus la ra ra s� Yas t�k
Sa va �� Gü nü'nün na s�l or -
ta ya ç�k t� �� n� �öy le an la t� -
yor;

''Ka na da'da iki sa nat ç�
ka mu sal ala n�n 'bi zim otur ma
oda m�z' ol du �u nu, bi zim bu nu unu tup te -
le viz yon kar �� s�n da dur mak gi bi pa sif çi -
le le re ken di mi zi ver di �i mi zi vur gu lu yor -
lar. New mind spa ce di ye de kar ama c�
güt me yen ve ka mu sal alan da böy le et kin -
lik ler dü zen le yen bir ekip kur du lar iki si
bir den. Tür lü tür lü huy la r� var; ���n k� l� c�
sa va� la r�, su sa va ��, ba lon sa va �� ...vs der -
ken yas t�k sa va �� n�n da bu y�l 5.'si ni dü -
zen li yor lar. �l ki 2008'de ba� la t�l d� ��n dan
be ri her y�l ka t� lan �e hir sa y� s� da art t�.''
� SO KAK TA OYUN OY NA MA YI

UNUT TUK!
Bu et kin li �in Tür ki ye'de bi li nir ol ma -

s� n� sa� la yan Dil baz, ''�s tan bul'da ilk
2009'da Tak sim Mey da n�'nda de nen mi� ti
ama ka t� l�m çok az ol mu� tu. Kim or ga ni -
ze et mi� ti bi le mi yo rum. Ben 2010 y� l�n da
or ga ni ze et me ye ba� la d�m. O za man dan
be ri ar ka da� la r� m�n ve in ter net üze rin den
gö nül lü ol mak için ba na ula �an ar ka da� la -
r�n des te �iy le dü zen li yo ruz'' di yor.

Er dem Dil baz, in san la r�n ya� la r� iler -
le dik çe so kak ta oyun oy na ya ma d�k la r� n�

vur gu la ya rak, ''�� güç re ha ve tiy le 'ya ��n
ge tir dik le ri' du ru �u mu zu sta tik le� ti rip
top lum için de ki ha re ket le ri mi zi be lir li -
yor. Ço cuk lar da hi zar zor so kak ta oy na -
ya cak yer bu la bi li yor. Ney se ki i� güç bit -
mi�, her ke sin bi raz e� len ce için za ma n�
kal m�� olu yor da ge ce le ri bir ara ya ge le -
bi li yo ruz. Dün ya n�n der di bir yan dan
Tür ki ye'nin dert le ri ba� ka bir yan dan der -

ken ba �� m� z� kal d� ra cak ye ri miz
yok gi bi gö rü nü yor. Oy sa biz ler

kar �� m�z da ki nin han gi dil den
han gi din den han gi �e hir den
ol du �u na bak ma dan bir
ara da e� le ne bi li yo ruz.
Biz ler in san la r�z, he pi miz
bir bi ri miz den fark l� ol du -
�u muz için he pi miz ay n� -
y�z. Dost ça bir lik te e� le -
nip ke yif le va kit ge çi re -
bi li yo ruz. Bir bi ri mi ze
mut lu ola bi le ce �i mi zi ha -
t�r lat mak için e� len ce nin

yo lu nu tu tu yo ruz.'' di ye ko -
nu �u yor. 
� YAS TIK BA HA NE,

SOS YAL LE� ME �A HA NE
Ku� tü yü yas t�k la r�n; bi ra ra ya gel -

mek, oyun oy na mak, mü zik din le mek
için ba ha ne ol du �u nu an la tan Dil baz, ''Bu
se ne Cad de bos tan sa hi li nin aç� l� �� n� dün -
yay la ay n� za man da Yas t�k Sa va �� ya pa -
rak ger çek le� ti ri yo ruz! Ço cu �u nuz var sa
onu da al�n ge lin. Ço cuk lar; ge re kir se siz
de en ma sum ba k�� la r� n� z� kul la na rak ai -
le ni zi sa hi le ge ti rin'' ça� r� s� n� ya p� yor
� YU MU �AK YAS TIK LA SA VA�!
� Sa de ce yu mu �ak yas t�k la sa va �� la cak!
� Yas t� �� ol ma yan la ra ya da ka me ra l� la ra
vur ma y�n
� Göz lük le ri ni zi mut la ka ç� kar t�n!
� Üc ret siz ve her ya� tan ki �i nin ka t� l� m� -
na aç�k.
� Ba� la mak için sin ya li bek le yin.
� Ku� tü yü yas t�k ol ma s�n, ku� la r�n tüy -
le ri yo lun ma s�n!
� Ke si ci / ya n� c� alet ler ge tir me yi niz.
� Yas t� �� n� z� ge tir me yi unut ma y�n!
� Et ra f� da �� ta ca ��z, te miz lik için çöp po -
�e ti ve yar d�m c� ekip man ge ti rin.

Haydi yast�k
SAVA�INA!

''�ehir
ya�amına

hareket gelsin,
insanlar

sosyalle�sin, de�arj
olsun, e�lensin''

diyorsan, yastı�ınla
beraber 7 Nisan

Cumartesi 17.30'da
Caddebostan

Sahili'ne
bekleniyorsun...
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Kadıköy Belediyesi Türkiye’de çevrenin korunması ve bilincin arttırılması
adına önemli yol katetti. Belediye, çalı�malarıyla be�eni topluyor.
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● Av. Bahad�r GÜRER
Hayat Mecmuası, 19 Ekim 1967 tarihli
43. sayısında; “Geçmi� Günlerden Bir

Yaprak” ba�lı�ı altında iki foto�raf
sunar okuyucularına. �lki, 17 Haziran

1921 tarihlidir ve �stanbul üzerinde
uçan dev “uçan ev” uça�ının

foto�rafıdır. 28 Kasım 1926 tarihli
ikinci foto�raf ve açıklama, aradan su

gibi akan 41 yıl nedeniyle, “Geçmi�
Günlerden Bir Yaprak”ta yer almı�tır.

�ık Kadıköy adını hak etmi�tir.
Uluslararası basın temsilcileri

vermi�tir bu unvanı. Foto�raf üstü
yazısı �öyledir:  “1926 Kasım

28–�stanbul “�apka kanununun
yıldönümünde Türkiye’ye gelen

yabancı gazeteciler �stanbul’un en �ık

semti olarak Kadıköy’ü seçmi�lerdir.
Bir Fransız gazeteci, Kadıköylü
hanımlardan bahsederken;
“Parislilerden farkı yok!...”
demektedir. Hakikaten de yeni
kıyafetleri ile Kadıköylü hanımlar ve
beyler pek �ıktır. ��te bu günlerde
Köprü’nün Kadıköy iskelesinde bir
vapur çıkı�ı. Me�hur “1 vapuru”
yolcularını bo�altıyor” Unvan
yakı�mı�tır ve yapı�mı�tır Kadıköy’e.
Zaten bu ifade, do�runun, gerçe�in
ifadesidir sadece. Dün, bugün ve
elbette yarın da Kadıköy �ıktır. “�ık”
kalacaktır. Ba�ka �ık yoktur.
86 yıl sonra da, de�il Kadıköylü
do�mak, Kadıköylü olmak, “�ık
Kadıköy’de Olmak” bile ayrıcalıktır.
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