
E�itimde Balkanlara aç�lm��t�k �imdi s�ra
Avrupa’da… �lçemiz Kad�köy’deki Melahat Akkutlu

�lkö�retim Okulu özel okullar� imrendirecek önemli bir
çal��man�n dinamosu oldu. Melahat Akkutlu �lkö�retim

Okulu Avrupa Birli�i’nin önde gelen ülkelerinin de
içinde yer ald��� 7 ülke ile birlikte uluslararas� proje

kapsam�nda yay�nlanacak dergide de 8 sayfa Türkiye’yi
tan�tma görevini üstlendi.

� 6 - 12 N�SAN 2012 � Y›l: 12 � Say›: 631 � 20 Kr.

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Ba�ka k�l�klara
özenmeden,

maskeler takmaya
yeltenmeden, kendi
gerçek dünyan�zda

ya�ay�n�z. Net,
aç�k, güvenilir,

mütevaz� ve sayg�n
bir insan olunuz.

�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

www.belderestaurant.com

ESKi ÇAMLAR
BERTARAF OLDU!

Bütün ülkelerin
kendine özgü

e�itim politikalar�
olmas� do�ald�r.

Ö�retim
modellerinde
farkl�l�klar olsa

bile, amaç
de�i�mez: 

EGODAN
KURTULMAK

�� Haberi 6. Sayfada�� Haberi 11. Sayfada

Bu sene
40. y�l�n�
kutlayan,

yüksek sanat
festivallerinin

efendisi �KSV’nin
etkinlikleri pe�

pe�e aç�l��
s�ras�na girdi. 

Oyun atölyesi sahnesinde seyirciyle
bulu�maya devam eden ‘Antonius ile

Kleopatra’, Shakespeare’s Globe’s 2012
International Shakespeare Festivali”nin
daveti üzerine 26-27 May�s tarihlerinde

Londra Shakespeare’s Globe’da
sahnelenecek.

EĞiTiMDE AYKIRI
SORULAR
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S�VAS katliamı davasının
zaman a�ımından

dü�ürülmesine kar�ı
Kadıköy'de bulu�an on binlerce

Alevi, adalet istedi. Zaman
a�ımı kararını tanımadıklarını

belirten Aleviler, ‘Davamız
mah�ere kalmayacak’ diye

seslendi. � Haberi Sayfa 3’te

�STANBUL, Ankara ve �zmir’de
lezzet dü�künlerini bulu�turacak

olan Restoran Haftası, 12
Nisan'da ba�lıyor. Ba�dat

Caddesi'ndeki mekanlar, hem
e�lencenin hem lezzetli

yemeklerin tadını çıkarmak
isteyenleri bekleyecek.
� Haberi Sayfa 14’te

Onbinlerce Alevi Kadıköy’den haykırdı Hayvan Bakım Merkezi’nde şenlik vardı

Ö
Z
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 L
E GEÇT���M�Z Pazar

günü Kadıköy
Belediyesi Geçici

Hayvan Bakım
Merkezi’nde düzenlenen

Bahar �enli�i’nde
hayvanseverler, hayvan

dostları için biraraya
geldi… � Sayfa 12’de

‘Y�lmaz’�n Yolu’ndan gidenler
KADIKÖY’DE BULU�TU

Sadece Türkiye sinemasına de�il dünya sinemasına da damgasını
vuran, kendi sinema dilini yaratarak politik sinemanın yolunu açan,
genç sinemacıların izinden gitti�i en büyük usta Yılmaz Güney’in 

do�um günü Kadıköy Belediyesi CKM’de yapılan bir etkinlikle kutlandı.
E�i Fato� Güney ve yakın dostu, oyuncu Tuncel Kurtiz’in de katıldı�ı film

gösterimi, söyle�i ve sergi açılı�ına Kadıköylüler yo�un ilgi gösterdi. 

Bağdat Caddesi restoranlarına davetlisiniz!
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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
● T� YAT RO
� Gün lük Müs teh cen Sır lar 
Bas k� c� bir re ji min kur ba n� ol mu� ya ra l� bir top -
lu mun bir bi ri ne hap sol mu� in san la r�… �i li’de
bir k�z oku lu na ya k�n bir park ta, iki adam kar ��
kar �� ya ge lir. �ki si de te� hir ci k� l� ��n da d�r. Söz
dü el lo su ile bir bir le ri nin kim lik le ri ni de �if re et -
mek is ter ler. Di ya log iler le dik çe, öne ç� kan
ego la r� ve be nim se dik le ri fel se fi te ori ler çev re -
sin de bir bir le ri ne çe �it li kim lik ler yük ler ler.
Mar co An to ni o de la Par ra’n�n yaz d� �� Y�l d� r�m
Fik ret Ura�’�n yö net ti �i oyun da Er kan Se ver
ve Cen giz Tan gör rol al� yor. Oyun, 4-8 Ni san
2012 ta rih le ri ara s�n da ise Ka d� köy Hal dun Ta -
ner Sah ne si’nde sah ne le ne cek. 

� 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, 11 Ni -
san Çar �am ba 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
0216 467 25 68
� Ful Yap rak la rı
“Ben Ro me o’nun Jü li et’i ta n� d� ��n dan da ha
faz la ta n� yo rum se ni. Sen de be ni Ju li et’in Ro -
me o’yu, Op he li a’n�n Ham let’i, Dia na’n�n Char -
les’� ta n� d� ��n dan da ha faz la ta n� yor sun. Da ha
çok va kit ge çir dik bir lik te ve ya k�n da s� ra ölü -
me ge le cek. Bü tün â��k lar gi bi. A� k� m�z la il gi li
ya z� l� bir bel ge ol ma ya cak bel ki, ama il gi le nen -
ler iler de in ter net ka y�t la r�n dan bu la bi lir ler bi -
zim hi kâ ye mi zi ve ben, iki sev gi li ye ya ra �an en
gü zel ölü mü bul dum” di yor Ti yat ro Ki, oyu -
nuy la il gi li… Ci van Ca no va’n�n yaz d� �� “Ful
Yap rak la r�”, 7 Ni san Cu mar te si 20.30’da Ha lis
Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ko ca sı nı Pi �i ren Ka dın
Ken neth ve Lau ra üçün cü ev li lik y�l dö nüm le ri -
ni Ken neth’in es ki e�i Hi lary’nin evin de kut lar -
lar. Kut la ma da ne ler yok tur ki: Ken neth’in Hi -
lary ile ev liy ken Lau ra ile ne den be ra ber ol du -
�u, Hi lary’nin bu nu ö� re nin ce ne yap t� ��, Ken -
neth’in Hi lary’den ne den vaz ge çe me di �i, Lau -
ra’n�n bu nu ö� re nin ce ne yap t� ��... Geç mi� ve
�im di ki za man da hi kâ ye le riy le ba� ba �a kal d� -
�� m�z bu üç lü si ze ta n� d�k ge le cek mi? Ti yat ro
3’ün sah ne le di �i oyun, 7 Ni san Cu mar te si
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Por ta kal Çi çe �i Su yu
Ev li çift ler Da vid ve Cathy Lar son ile Brad ve
Beth Yo ung qu ist, ço cuk la r� ile bir lik te nis pe ten
hu zur lu bir ka sa ba olan Min ne so ta, Pi ne
City’de ya �a mak ta d�r lar. Da vid ve Beth, pla to -
nik bir a� k� y�l lar ca mu ha fa za et tik ten son ra,
fe la ket le so nuç la na cak bir ili� ki ye ad�m atar lar.
Her iki ev li li �in de yo �un ve ac� l� bir sü reç te
çö zü lü �ü nü iz le ye ce �iz. Oyun, 8 Ni san Pa zar
sa at 15.30’da ve 15 Ni san Pa zar 18.30’da Ba -
r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� A� ka Olan Me yi lim Se nin Yü zün den
Ka d�n-er kek ili� ki le ri ni ko mik bir dil le an la tan
oyun, ev li çif tin bir ge ce de ay r� l� �a va ran kav -
ga la r� n� an la t� yor. �s tan bul Ko me di Oyun cu la -
r�’n�n sah ne ye koy du �u oyu nu Kay ra �e no cak

ya z�p yö net mi�, ba� ro lün de oy na m��. �e no -
cak’a Öz gül Kav ruk, Er cü Tu ran, Zey nep Ay -
de mir e� lik edi yor. Oyun, 9 Ni san Pa zar te si
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde se yir ciy le bu lu �a cak. 
� Ba sit Bir Ev Ka za sı
“Ba sit Bir Ev Ka za s�” oyu nun da Gü nay Ka ra -
ca o� lu’nun can lan d�r d� �� Son gül ka rak te ri her
ka d� n�n gün lük ya �a m�n da za man za man ak -
l�n dan ge çen le re, dü� le ri ne, is tek le ri ne da ir di -
le ge ti re me dik le ri ni ce sur ca di le ge ti ri yor. Ka -
d�n la r�n, a� ka, ev li li �e, ai le kav ra m� na ve ge nel
ola rak ha ya ta ba k� �� na bir ay na tu tu yor. Bu nu
ya par ken ki mi za man gül dü rü yor, ki mi za man
hü zün len di ri yor. Oyun 12 Ni san Per �em be
20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Mü sa de niz le De li ri yo rum
Ay Y�l d�z lar Ti yat ro Gru bu di yor ki: “Gün geç -
tik çe tüm dün ya da ol du �u gi bi ül ke miz de de
ge rek top lum sal, ge rek eko no mik, ge rek se
sos yo po li tik s� k�n t� lar in san la r� de lir me nok ta s� -
na ge tir di. �� te bu ne den le in san la r� ar t�k de lir -
me nok ta s� na ge ti ren top lum sal olay la ra “Mü -
sa ade niz le De li ri yo rum” ad l� oyu nu muz da ko -
nu la ra mi za hi bir dil le yak la �� yo ruz.” Oyun, 12
Ni san Per �em be Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Üs tü Kal sın
Ce mal Sü re ya’n�n �i ir le rin den ve ba z� düz ya z�
me tin le rin den olu �an, mü zi �in �i ir le re e� lik et -
ti �i bir gös te ri olan “Üs tü Kal s�n”da Ha kan
Ger çek ve Til be Sa ran oy nu yor. Sim ge ler ve
ça� r� ��m lar la dü zen len mi� sah ne at mos fe rin -
de sa nat ç� la r� m�z �ai rin bü yü le yi ci �i ir le ri ne ha -
yat ve ri yor. “Üs tü Kal s�n”, 13 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. 
� Cam
Ba �a r� l� oyun cu lar Do lu nay Soy sert, Me te Ho -
ro zo� lu, De niz Ça k�r, Bü lent Al k�� ve Se len
Uçar’�n rol al d� �� oyun; ka d� n�n sos yal ko nu -
mu na dik kat çe ke rek ka d� na da ir bir çok �e yi
sor gu la t� yor. Al� ��l ma d�k kur gu suy la ti yat ro se -
ver le re �a ��r t� c� bir de ne yim su nan “Cam”; ko -
ca s�n dan bo �an mak üze re olan bir re sim ö� -
ret me ni nin atöl ye sin de ge çi yor. Oyun, 13 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. 

� Dü �ün
Ai le ya di gâ r� bir kö�k te bir dü �ün ha z�r l� �� ve o
dü �ün te la �� n�n ce re yan et ti �i bir mut fak…
Ge lin, ge li nin an ne si, an ne an ne si, en ya k�n ar -
ka da ��; da ma d�n an ne si, da ma d�n ab la s�, evin
emek tar yar d�m c� s� ve dü �ün ge ce si için ayar -
lan m�� bir yar d�m c� k�z… Her kes dü �ün için
hum ma l� bir ha z�r l�k için de... Til be Sa ran’�n yö -
net ti �i oyun da Gü ler Ok tan, Zer rin Sü mer,
�eb nem Sön mez gi bi us ta oyun cu lar rol al� -
yor. “Dü �ün”, 13 Ni san Cu ma 20.30’da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Se nin le Ev le nir mi yim?
Se vil Uyar ve Bar ba ros Uzu nö ner’in rol al d� ��
oyun da Hay dar Dü men “Ben de va r�m” di yor.
Oyun da iki li ye se si ile Prof. Dr. Hay dar Dü men
de e� lik edi yor. Özel bes te len mi� mi za hi �ar k� -
lar ve tür kü ler ile bes le nen ho� bir ko me di. Ro -
man ha va s�, Ka ra de niz tür kü sü, Ara besk, An -
ka ra ha va s�, Rap, Pop, Türk Sa nat Mü zi �i
eser le ri oyu nun bö lüm le ri ara s�n da ça l� na rak
iz le yen le rin ne �e si ne ne �e ka t� yor. Oyun, 13
Ni san Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ha -
lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ko ca Si nan
Dün ya ya hük me den bir pa di �a h�n, Ka nu ni
Sul tan Sü ley man’�n, Mi mar Si nan’dan bir is te -
�i var d�r; yüz y�l lar bo yun ca onun ad� n� ölüm -
süz le� ti re cek bir ca mi! Mi mar Si nan’�n ise, tüm
ya �a m� n� ada d� �� bir tek dü �ü var d�r: Etek le rin -
de do� du �u Er ci yes Da �� gi bi, Tan r� sal gü zel -
li �in dal ga dal ga gök le re yük se li �i ni gös te ren

bir ma bet yap mak! Ko ca Si nan oyu nu bu bü -
yük ma be din, Sü ley ma ni ye’nin; do �u� öy kü sü
ek se nin de, sa nat ile ik ti da r�n yüz y�l lar bo yu
tar t� �� lan ve tar t� �� la cak olan san c� l� ili� ki si ni de
ti yat ro nun bü yü lü mer ce �in den an la t� yor. “Ko -
ca Si nan”, 14 Ni san Cu mar te si sa at 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si CKM’de. 

● OPE RA
� Bir �ö len dir Ope ra: Gü rer Ay kal
‘Der Fre izc hütz’ (Si hir li/Bü yü lü Av) Al man ope -
ra s� n�n ön cü sü ka bul edi len Carl Ma ri a von
We ber’in me� hur ro man tik ope ra s�… Ko nu -
su nu bir Al man halk ef sa ne sin den alan bu
ese ri de �er li Or kes tra �e fi Gü rer Ay kal ken di
dü zen le di �i seç ki ler le an la ta cak. Bu son de re -
ce il ginç, par lak ko ro, or kes tra par ti le ri ve ar -
ya lar la be zen mi� ese rin zevk le iz le ne ce �i ni
umu yo ruz. Böy le ce Tür ki ye’de hiç sah ne le ne -
me yen bir ope ra ba� ese ri, Gü rer Ay kal’�n yo -
rum ve aç�k la ma la r�y la bü yük öl çü de ta n� t�l m��
ola cak. Üc ret siz ola rak iz le ne bi le cek et kin lik 9
Ni san Pa zar te si gü nü 18.00’de Ka d� köy Be le -
di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda. 0216 346 15 31

● �� �R
� Ka dı köy’de �i ir ve Genç �a ir ler
Ka d� köy’ün �i ir(li) ta ri hi çok es ki le re da ya n�r.
Biz bu nu ge çen yüz y� l�n ba ��n dan ba� lat sak
bi le, gü nü mü ze ka dar, çok zen gin bir bi ri kim
arz eder. Nâ z�m Hik met, Da� lar ca, Ce mal Sü -
re ya, da ha bir çok us ta bu il çe de ya �a d�. �s tan -
bul’un göz de il çe si nin genç �a ir le ri, us ta la r� n�n
izin de yü rü me ye de vam edi yor lar. Genç �a ir -
le rin, us ta la r�n �i ir le ri ni pay la �a ca �� et kin lik, 14
Ni san Cu mar te si 16.00’da Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 

● KON SER
� Ege’nin Av lu su’nda
Gör kem-Yan nis ve ar ka da� la r� mü zik se ver le -
ri do �u ve ba t� Ege ta raf la r� na se ya hat et ti re -
cek ler. Ale ko Ba ca nos’un ve Ye sa ri Asim Ar -
soy’un �s tan bul’un dan, ge çen yüz y� l�n ba ��n -
dan Ka ra de niz ve �s tan bul’dan ge le nek sel �ar -
k� ve tür kü ler den, Ati na’da ki re be ti ko, Yan nis
Sa ou lis, Stav ros Ksar ha kos, Mi kis The odo ra -
kis ve Ma nos Had ji da kis’e ka dar sü ren nos tal -
jik an lar ya �a ta cak. Mü zik pa let le rin de Ege’nin
her iki ta ra f� n�n ses renk le ri var: Hem Yu nan ca
hem Türk çe. Kon ser, 6 Ni san Cu ma 21.00’de
Gi tar ca fe’de. 0216 348 60 55
� 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
� �s tan bul Klar net Ko ro su
Kon se ri
Sah ne yi ha z�r la mak la gö rev li
müs tah dem Ke rem, kon ser -
den ön ce sah ne de son dü -
zelt me le ri yap mak ta d�r. Or -
kes tra �e fi nin seh pa s�n da ki
no ta lar ve ba get il gi si ni çe ker.
Ba ge ti eli ne al�r ve or kes tra y�

yö net ti �i ni ha yal eder. Ser dar Yal ç�n’�n �ef li -
�in de ki or kes tra da klar net us ta s� Hüs nü �en -
len di ri ci so list ola rak yer al� yor. Kon ser den öte
bir gös te ri ni te li �in de ki et kin lik 8 Ni san Pa zar
20.00’de Ka d� köy Be le di ye si CKM’de. 
� Us ta la rın Dün ya sı
Ün lü pi ya nist Ece De mir ci ilk ya r� da D.Scar lat -
ti, S.Rach ma ni noff ve ikin ci ya r� da ise ta ma -
m�y la Türk bes te ci le ri miz den; Ul vi Ce mal Er -
kin, �l han Ba ran ve Ah met Ad nan Say gun’un
eser le rin den olu �an bir prog ram ça la cak.
Kon ser, 11 Ni san Çar �am ba 20.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Fa tih Er koç Akus tik Tri o Kon ser 
Fa tih Er koç, din le yi ci le ri ni ke yif li bir sa nat yol -
cu lu �u na ç� ka ra cak. Sa nat ç�, pop tan ala tur ka -
ya, tür kü den ca za ka dar mü zik dün ya s�n da iz
b� ra kan eser le ri ‘akus tik’ yo rum la ya cak. Sa -
nat ç� ya bu pro je de akus tik gi tar da Er kan
Kenç, akus tik bas gi tar da ise Ha kan Sü er san
e� lik eder ken, Er koç da bir bi rin den seç kin
eser le re pi ya no suy la ha yat ve re cek. Kon ser,
12 Ni san Per �em be 20.30’da Ka d� köy
CKM’de iz le ne bi lir. 
� Eb ru Gün de�
Fan te zi ve sa nat mü zi �i nin önem li ses le rin den
Eb ru Gün de�, Bos tan c� Gös te ri Mer ke zi’nde
bir kon ser ve re cek. 
28 Ni san Cu mar te si gü nü ger çek le �e cek kon -
se rin bi let le ri sa t�� ta!
0216 384 72 10

● ATÖL YE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki Oku ma
Atöl ye si, iki haf ta da bir Sa l� gün le ri 11.00’de,
ede bi yat ki tap la r� n�n ön ce den oku nup kü tüp -
ha ne de üze rin de soh bet edi le ce �i bir kül tür
et kin li �i dir. Oku ma Atöl ye si’nde bu haf ta, 10
Ni san Sa l� gü nü Mü nev ver Aya� l�’n�n “Per tev
Bey’in Üç K� z�” ese ri in ce le ne cek. 

● SER G�
� 3 Sa nat çı, 3 Ba kı�, 3 Bo yut
Ak�n Y�l d� r�m, John Adel man ve Gül bün Sü er -
den’in ta k�, hey kel ve re sim le rin den olu �an
ser gi si 7-27 Ni san ta rih le ri ara s�n da Eren köy
Mut lu Sa nat Oda s�’nda gö rü le bi lir. 
0216 355 35 87
� Ya vuz Yıl maz Fo to� raf Ser gi si 
Fo to� raf sa nat ç� s� Ya vuz Y�l maz, ilk ki �i sel
ser gi si ni Ka d� köy He ra'da aç� yor. Sa nat ç� n�n
“Seyr-i  Me sel” ad l� ser gi sin de çe �it li ti yat ro
sah ne le rin den çe kil mi� ka re ler yer al� yor. Ser -
gi, 8 Ni san-8 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da ta kip
edi le bi lir. 0216 346 04 13

� M. Za hit Bü yü ki� le yen Re sim Ser gi si
M. Za hit Bü yü ki� le yen Re sim Ser gi si, 7 Ni san
Cu mar te si gü nü 17.00’de Cad de bos tan Dü�
Yol cu su Sa nat Du ra ��’nda aç� l� yor. Ser gi 20
Ni san’a ka dar gö rü le bi lir.  0216 386 99 03
� Ö� ren ci Se ra mik Ser gi si
Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te -
si Se ra mik-Cam Bö lü mü ö� ren ci le ri nin se ra -
mik ser gi si 19-26 Ni san ta rih le ri ara s�n da Ka -
d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. Ser gi nin aç� l� �� 21 Ni san Cu -
mar te si sa at 17.00’de ya p� la cak. 
� “Yan sı la ma lar” Se ra mik ve Su lu bo ya
Ser gi si
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 7-27 Ni san ta rih le ri
ara s�n da Ümit Min dek’in “Yan s� ma lar” isim li
se ra mik ve su lu bo ya ser gi si iz le ne bi lir. 
0216 363 12 80
� 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
� Ay han Gök ça dır “Tren ler Anı lar dan Ge çer”
Res sam Ay han Gök ça d�r’�n “Tren ler An� lar dan
Ge çer” ad l� ki �i sel re sim ser gi si 24 Mart-24 Ni -
san ta rih le ri ara s�n da K� z�l top rak’ta ki Ütop ya
Plat form Sa nat Ga le ri si’nde gö rü le bi lir.
0216 414 11 87
� Na suh Pep re le Cam da ki Dü� ler
Sa nat ç� n�n cam sa na t�n dan ör nek ler sun du �u
ser gi si, 10-18 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
gö rü le bi lir. 

● ÇO CUK
� Ha yal Et ti �im Dün ya
Kuk la lar can la n�r m�? Bu oyun da evet! Ken di -
le ri ne ar ka da� ara yan dört kuk la si zi ger çek
dün ya ya yap t�k la r� muh te �em yol cu lu �a ça �� -
r� yor. Ger çek dün ya ile ha yal et ti �i niz dün ya
ara s�n da e� len ce li bir köp rü ku ru yor. Kral Ma -
ki, Pren ses Ar mo ni, Ve zir Mo lek ve Yor gun
As ker ço cuk la ra gös te ri ya pan bi rer kuk la d�r.
Her gün ay n� sa lon da oyun oy na mak tan s� k� l�p
ger çek dün ya y� me rak eder ler. Ve ken di le ri ne
ye ni ar ka da� lar edin mek için ha yal et tik le ri
dün ya ya do� ru yo la ç� kar lar. Ti yat ro Al k��’�n
sah ne ye koy du �u “Ha yal Et ti �im Dün ya”, 7
Ni san Cu mar te si 14.00’te Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde.

KA DI KÖY DI �IN DAN
● KON SER
� Van’a Yar dım Kon se ri
Bo �a zi çi Üni ver si te si ö� re tim gö rev li le ri, Van
dep re miy le sar s� lan hal ka yar d�m için
Bo�aziçi Üniversitesi’nin içindeki Gü ney Oto -
park’ta bir kon ser dü zen li yor. Et kin li �in ge li ri
Van’a gön de ri le cek. 6 Ni san Cu ma gü nü
18.30’da ba� la ya cak kon ser de Ba jar, Ban dis -
ta, Bur han Ber ken, Göl ge de ki ler, Grup Ta nu -
ra, Van l� Deng bej Ka d�n lar sah ne ala cak. Da -
ve ti ye ler, Ka d� köy’de Mep his to Ki ta be vi, Lus -
ni ka Ca fe, Sok Ca fe, AKA-DER ve Li va ne
Pub’dan te mi ne di le bi lir. 

● SER G�
� Ba har-ı Sen ci de Ser gi si
Ka d� köy’ün çok yön lü sa nat atöl ye le rin den
Sen ci de Sa nat Atöl ye si’nin Ba har-� Sen ci de
ser gi si 9 Ni san Pa zar te si 14.00’te Çem ber li -
ta�’ta ki Tür ki ye Ga ze te ci ler Ce mi ye ti Ba s�n
Mü ze si’nde aç� l� yor. Ser gi de Tez hip-Min ya tür-
Ka le mi �i-Su lu bo ya Re sim Tek ni �i ve Bi lim sel
Bit ki Çi zi mi dal la r�n da e�it men ler le bir lik te ö� -
ren ci ler ta ra f�n dan üre ti len eser ler ser gi le ne -
cek. Ser gi, 27 Ni san’a ka dar gö rü le bi lir. 
� Ba ba dan & O�u la Fo to� raf Dün ya sı Ser gi si 
Ka d� köy lü emek li ga ze te ci Teo man Gü ray ve
o� lu Me te Gü ray’�n “Ba ba dan & O�u la Fo to� -
raf Dün ya s�” ad� n� ver dik le ri ser gi Ba har-� Sen -
ci de Ser gi si ile bir lik te yi ne Tür ki ye Ga ze te ci ler
Ce mi ye ti Ba s�n Mü ze si’nde aç� la cak. Ba ba ile
o� lu nun dek lan �ö rün den ya ka la nan ya �am,
man za ra, in san, çi çek, hay van ko nu lu fo to� -
raf la r�n yer al d� �� ser gi 27 Ni san’a ka dar gö rü -
le bi lir.  
� Ay la Ya kı cı Re sim Ser gi si
Ka d� köy lü res sam Ay la Ya k� c�’n�n “Bil gi Çem -
be ri nin Ger çek le ri” ad l� re sim ser gi si 7-21 Ni -
san ta rih le ri ara s�n da Te� vi ki ye Ga le ri Kent’te
gö rü le bi lir. www.ga le ri kent.com
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Bugün yemekte büyükbabam� yedim…
Biraz saçma gelse de bu cümle bilimsel
aç�dan en gerçekçi olaylardan biri. Evet,
hepimiz, “canl�” diye tan�mlanan bireysel

hareket yetisi olan bitki ve ya�am formlar�n�n
dönü�tü�ü dünyada bir çevrime dahil
oluyoruz. Bitkinin yapraklar� çürüyor,

organizmalar bir ba�ka canl� türüne geçerek
dönü�üm ya��yor. Çürüme ile ba�layan form

de�i�ikli�i ölümü, buna paralel yeni bir
ya�am� ortaya ç�kar�yor.
Dönü�ümün hayat�n bir
gerçe�i oldu�u ya�am

içerisinde, fark�nda
olmad���m�z k�sa ve
uzun süreli birçok

dönü�üm ba�l��� da
bulunuyor. Çiçek kurur,
topra�a dü�er, bir ay

içerisinde ne çiçek ne dü�en
yapraktan eser kalmaz,

topra�a kar���p gider. Daha
uzun süreçler gerektiren

dönü�ümler aras�nda fosil
at�klar dedi�imiz, kömür ve

petrol gibi at�klar�n dönü�üm
süreçleri yer al�yor. Asl�nda bu

süreç enerjinin form
de�i�tirmesi, Einstein “Hiçbir

�ey yoktan var edilemez,
varken yok edilemez” demi�. Bu
aç�klama kimyasal, evrensel,

biyolojik ve çevrimiçi bir
dönü�üm için yap�lan geni�

anlaml� yerinde bir
tan�mlama.

Bu dönü�üm araçlar�
esnas�nda çok yak�n�m�zda

olup da fark etmedi�imiz,
birçok ürünle de kar�� kar��yay�z.

Bunlardan biri de enerjiyi 
depolayan piller…

Ço�umuz, içinde birçok tehlikeli kimyasal�
bar�nd�ran pillerden bir
de�il, birkaç�n� sürekli

yan�m�zda tutuyoruz. Cep
telefonlar�, ses kay�t

cihazlar�, bilgisayarlar ve
kalem ya da özel formlu

pillerle çal��an birçok
cihaz. 

Konu öylesine hayat�n

içinde ve etkili ki, art�k göz
önünden kaç�yor. Bu

durumu istenmeyen ya da
kaç�lan gerçek konulara
kar�� insan�n al��kanl�k
gösterme e�ilimi diye

tan�mlayabiliriz. Bir di�er
tan�m, kazand���m�z�

kaybetti�imizin yan�nda yok
saymam�z. Piller ile ilgili

do�an�n etkile�im sürecini,
uzun süreli bir dönü�üm ba�l���

oldu�u için kolay
alg�l�yam�yoruz. Bir pili aç�p
içindeki maddeyi a�z�m�za
atmam�z gerekmiyor, bu

süreci alg�lamak
zorunday�z. Zaman  

içine yay�lm�� bir etki
olmakta bu.

Bu etki üzerine bilgiler
veren, bu bilgileri

koruma, dönü�türme
ve geli�tirme yönünde

bizlerle payla�an
uluslararas� bir giri�imle

kar��la�t�m. Pil
Üniversitesi…

Pil Üniversitesi, piller
hakk�nda herkese aç�k ve

ücretsiz bilgi veren bir
internet sitesi. Burada

mühendisler, e�itimciler,

medya, ö�renciler ve pil kullan�c�lar�
birçok gerekli bilgiye ba�l�klar halinde
ula�abiliyor. Amaç; pil endüstrisinde

optimum bir üretim metodu ve
miktar�na do�ru gidilmesine arac�

olmak, en uygun pil seçimi
yap�lmas�n� sa�lamak, pil ömürlerini

artt�r�c� yollar� payla�mak.
Pil Üniversitesi, piller için yap�lan test

sonuçlar�n� inceliyor. 2003 y�l�nda
kurulan site, pillerin varl���n�n hiç bir

zaman siyah ya da beyaz diye
adland�r�lamayaca��n�, do�ada

pillerin hep bir gri alan içerisinde
oldu�unu belirtiyor. Pil asl�nda

elektrokimyasal bir ürün, mikrokimyasallarda
son y�llarda bir çok geli�me ya�anmas�na

ra�men üretim prosesi ve pilin kendisi
oldukça s�rad��� bir ürün olmaya devam

etmi�. Konunun en önemli 3 ba�l���; üretim
metodu, içerisinde kullan�lan

elementler ve
kullan�ld�ktan sonraki

durumu olarak
belirtiliyor.

A��r metal içeren
pillerin üretimi riskler

ta��d��� gibi,
hayat�m�zda

kullan�m alan�ndan
ç�kt�ktan sonraki
durumu da bizler

için çok önemli. ��te

burada büyükbabam�z� yedi�imiz sürece
dönüyoruz. Hepimizin �u an yan�nda olan en

az 2 pil, bir sene bile olmadan elimizden
ç�k�yor. ��te sonra bu toksik zehir bir

dönü�üm sürecine girmiyorsa, do�rudan
zehir olarak dünyadaki yerini al�yor. 

Sitede piller hak�nda kategorize edilmi� 80’i
a��n ba�l�k var, her ba�l�ktaki bilgiler çok ciddi
haz�rlanm��. Bu ba�l�klar�, konusunda gerekli

bilgileri ara�t�ran bran� çal��anlar� tititzlikle
de�erlendirmeli. Yerinde ve içerikli kaynak

bilgilerini edinmek kadar kullanmak da de�erli
olacakt�r.

Ülkemizde TAP –Ta��nabilir Pil Üreticileri ve
�thalatç�lar� Derne�i, piller hakk�nda birçok

ba�l��� kamuoyuna ta��yan bir yap�ya sahip.
Oradan da geri dönü�üm ba�ta olmak üzere,

güncel ve içerikli bilgi alabiliyoruz.
www.batteryuniversity.com

www.tap.org.tr

PİL ÜNİVERSİTESİ

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

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.

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ko ca sı nı Pi �i ren Ka dın

Gün lük Müs teh cen Sır lar 
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Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne �i, Ale vi
Bek ta �i Fe de ras yo nu, Ha c� Bek ta�
Ve li Ana do lu Kül tür Vak f�, Ale vi

Kül tür Der ne �i ve Av ru pa Ale vi Bir lik le ri
Kon fe de ras yo nu'nun da ara la r�n da ol du �u
Ale vi ör güt le ri, Si vas kat li am� da va s� n�n
za man a�� m�n dan dü �ü rül me si ni pro tes to
et mek için 31 Mart Cu mar te si gü nü Ka d� -
köy'de mi ting dü zen le di. 

Mi ting için Te pe Na uti lus, Hay dar pa �a
Nu mu ne Has ta ne si, Al t� yol ve Et Ba l�k Ku -
ru mu ol mak üze re dört ay r� nok ta da top la -
n�l d�.

Mi tin ge, Ale vi Bek ta �i Fe de ras yo nu’na
ba� l� 34 ör gü tün ya n� s� ra çok sa y� da si ya si
par ti, ör güt ve yö re der nek le ri ka t�l d�. Kor -
te jin en önün de Si vas kat li am�n da ya �a m� n�
yi ti ren le rin fo to� raf la r� ile “Si vas kat li am�
in san l�k su çu dur. Za man a�� m� na ha y�r” ve
“Unut ma d�k, unut tur ma ya ca ��z” ya z� l�
pan kart lar ta ��n d�. Halk la r�n De mok ra tik
Kon gre si ça t� s� al t�n da ha re ket eden
bir çok si ya si par ti ve ör güt, “Bas k� -
ya, zul me, sö mü rü ye kar �� bir le -
�i yo ruz” ya z� l� pan kar t�n ar ka -
s�n da yü rü dü. Son gün ler de
çe �it li il ler de gün de me ge len
Ale vi le rin ev le ri nin i�a ret -
len me si ne de tep ki gös te ril -
di, “Bu ra da y�z, Ale vi yiz.
Bi zi de i�a ret le yin” ya z� l�
dö viz ler ta ��n d�. Mi tin ge
avu kat E� ber Ya� mur de re li,
es ki ba kan Zi ya Ha lis, CHP
Mil let ve kil le ri Sez gin Tan -
r� ku lu ve Hü se yin Ay -
gün ka t�l d�. Ale vi -
le rin mi tin gin de
ilk kez Ca fe ri ler
de yer al�r ken,
ay n� za man da
mu ha lif ta raf -
tar grup la r�
Dev rim ci Trab -
zons por lu lar, Aç�k
Sol Fe ner bahc he ve
Çar �� da alan da pan kart -
la r�y la yer al d�. Mi ting prog -
ra m�, Si vas kat li am�n da ya -
�a m� n� yi ti ren le rin tek tek
isim le ri nin okun ma s�y la
ba� la d�. Kür sü den ya p� lan
ko nu� ma lar da, Ulu de re ve
K� z�l de re kat li am la r�n da ya -
�a m� n� yi ti ren ler de an�l d�.

Se mah gös te ri si nin ya -
p�l d� �� mi tingde, Si vas kat li -
am�n da ya �a m� n� yi ti ren le rin
ai le le ri kür sü den hal k� se -
lam la d�. Ai le ler den, Me tin
Al t� ok'un k� z� Zey nep Al t� -
ok, Han dan Me tin'in ab la s�
�eh ri ban Me tin, Gül süm
Ka ra ba ba'n�n a�a be yi Hü se -
yin Ka ra ba ba, Ye �im Öz -
kan'�n ba ba s� Hik met Öz -
kan, Ne si mi Çi men'in k� z�
Sa ni ye Çi men, Asu man ve
Ya se min Siv ri'nin a�a be yi
Yal ç�n Siv ri ka t�l d�.
� ‘MER HA MET D� LEN M� YO RUZ,

ADA LET �S T� YO RUZ’
Ai le ler ad� na bir ko nu� ma ya pan Zey -

nep Al t� ok, “19 y�l d�r sü ren bir ac� y� ya �� -
yo ruz. 19 y�l bo yun ca ada le ti bul mak için
her �e yi yap t�k. 19 y�l bi zim le alay et ti ler”
de di. Si vas kat li am� n�n ya n� s� ra Ulu de re,
Ma ra�, Ga zi için de ada let is te dik le ri ni di le
ge ti ren Al t� ok, ek le di: “Biz kim se den mer -
ha met di len mi yo ruz, ada let is ti yo ruz.”

Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne �i Ge nel

Ba� ka n� Hü se yin Gü zel gül,
ko nu� ma s� na iki gün ön ce
An ka ra'da 4+4+4 e�i tim
ya sa s� na kar �� di re nen
emek çi le ri se lam la ya rak
ba� la d�. “33 ca n� m� z� Si -
vas'ta ya kan ca ni le ri ak la -
d� lar” di yen Gü zel gül, za -
man a�� m� ka ra r� n� ka bul
et me dik le ri ni, in san l�k
suç la r�n da za man a�� m�

ola ma ya ca �� n� söy le -
di. �n san l� �a kar ��

en bü yük kö tü -
lü �ün in san
o n u  r u  n u n
ayak lar al t� na
al�n ma s� ol -
du �u nu kay -

de den Gü zel -
gül, “Onu ru muz

için mü ca de le edi -
yo ruz” de di.

Ha c� Bek ta� Ve li Ana do -
lu Kül tür Vak f� Ge nel Ba� -
ka n� Er can Geç mez, “Bu da -
va ya r� da kal ma ya cak, mah -
�e re kal ma ya cak. Ka til le re
za man a�� m� uy gu la yan lar
bil sin ki on lar in san l� ��n vic -
da n�n da ka til ola rak ka la cak -
lar” de di. Sün ni le re ses le nen
Geç mez, “Siz öz gür olur sa -
n�z biz de öz gür olu ruz. Bi -
zim da va m� z� sa hip le nir se -
niz kar de� lik de �er li olur”
di ye ko nu� tu. 

Ale vi Bek ta �i Fe de ras -
yo nu Ge nel Ba� ka n� Se la hat -
tin Özel, Ba� ba� lar, Ulu de re,
Ma ra�'� ha t�r lat t�, “Ta ri hi miz
kat li am lar la do lu” de di. Ale -
vi-Sün ni ça t�� ma s� ya ra t�l -
mak is ten di �i ni kay de den
Özel, Ale vi le rin hiç bir za -

man kim se ile ça t�� ma d� �� n�, kim se nin kö -
yü nü bas ma d� �� n�, kim se yi öl dür me di �i ni,
du var la r� na ya z� yaz ma d� �� n� söy le di. Özel,
4+4+4 ya sa s� n� da ele� tir di, bu ya sa ile Ale -
vi le rin asi mi le edi le ce �i ne i�a ret et ti. Ba� -
ba kan Er do �an'�n s�k s�k Hz. Ali'yi sev di �i -
ni söy le di �i ni di le ge ti ren Özel, “Ali'yi sev -
mek le Ale vi olun maz. Ön ce in san ol mak
ge re kir” de di.

Ko nu� ma lar dan son ra P� nar Sa�, Onur
Ak�n, Sel da Ba� can, Gül can Koç, Fer hat
Tunç sah ne al d�.

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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KADIKÖY Alt�yol’da, 27 Mart Sal� ak�am�
bulu�an E�itim-Sen 2 No’lu �ube üyesi

e�itim emekçileri, “Dindar/ Kindar, Çocuk
��çi, Çocuk Gelin �stemiyoruz. Karanl��a
Teslim Olmayaca��z” yaz�l� pankart�n

arkas�nda biraraya geldi. Meclis’ten geçen
“4+4+4 kademeli e�itim sistemi”ne engel

olmak için 2 günlük greve ç�kan ve
Ankara’ya hareket etmeden önce

Kad�köy’de toplanan e�itim emekçilerine,
ö�renciler ve veliler de destek verdi.

Çocuklar�n ta��d��� “4+4+4= Çocuk ��çi/
Çocuk Gelin” ve “Çocuk ��çi/gelin olmak
istemiyoruz” yaz�l� dövizler dikkat çekti. 
Yakla��k 250 ki�i me�alelerle, alk��lar ve
sloganlarla Kad�köy �skele Meydan�’na

yürüdü. Polis tek �eridi trafi�e kapat�rken,
e�itim emekçilerinin

fiili bask�s�yla Alt�yol’da
trafik durdu. Yürüyü�

boyunca s�k s�k
“Dindar gençlik

istemiyoruz”, “AKP
yasan� al ba��na çal”,

“Kurtulu� yok tek
ba��na ya hep beraber

ya hiçbirimiz”
sloganlar� at�ld�. �skele

Meydan�’na
gelindi�inde E�itim
Sen 2 No’lu �ube

Sekreteri Hamdi Çal�k
kitle ad�na bas�n

aç�klamas�n� okudu.
Aç�klamada �u

ifadelere yer verildi: “4+4+4 düzenlemesi
Ba�bakan’�n ‘dindar nesil yeti�tirmek
istiyoruz’ aç�klamalar�na paralel olarak

gündeme gelmi�tir. E�itim sisteminin gerçek
ihtiyaçlar�ndan çok, Ba�bakan�n ve

hükümetin ‘dindar ve kindar’ nesil özleminin
sonucu olarak ülke gündemine giren ve

bütün itirazlara ra�men Milli E�itim
komisyonundan geçen kademeli e�itim
düzenlemesi ile e�itimde çok ba�l�l���n

önü aç�lmakta ve çocuklar�m�z�n gelece�i
ile oynanmak istenmektedir.”

Çal�k, yasa teklifine kar�� sessiz
kalmalar�n�n mümkün olmad���n�

söyleyerek 4+4+4 yasa telifinin derhal
geri çekilmesini istedi. Çal�k “Bir
düzenleme yap�lacaksa, bilim

insanlar�n�n, sendikalar�n ve e�itim
örgütlerinin kat�l�m�yla, e�itim sisteminin

gerçek ihtiyaçlar� do�rultusunda
yap�lmal�d�r. E�itim
hizmetlerinden tüm

yurtta�lar e�it ve
paras�z olarak

yararlanmal�, e�itim
sistemi her ya�tan
ö�rencinin özgür

dü�üncesini
geli�tirece�i, nitelikli,

laik, bilimsel,
demokratik ve anadilde
bir e�itim sürecinden
geçmesini sa�layacak

biçimde yeniden
düzenlenmelidir” dedi.
Aç�klaman�n ard�ndan

eylem alk��larla
sona erdi.

Kadıköy’de 4+4+4 protestosu
E�itim emekçileri, Ankara’da

düzenledikleri ve 2 gün süren “4+4+4
kademeli e�itim protestosu” öncesi

Kadıköy’de toplandı. Me�aleli
yürüyü� düzenleyen ö�retmenlere,
ö�renci ve veliler de destek verdi. 

Onbinlerce Alevi Kadıköy’den haykırdı:

Sivas
katliamı

davasının zaman
a�ımından

dü�ürülmesine kar�ı
Kadıköy'de bulu�an on
binlerce Alevi, adalet

istedi. Zaman a�ımı kararını
tanımadıklarını belirten

Aleviler, ‘Davamız mah�ere
kalmayacak’ diye seslendi.

Fo to� raf lar:
Et kin Ha ber Ajan sı

DAVAMIZ MAHŞERE
KALMAYACAK
DAVAMIZ MAHŞERE
KALMAYACAK
DAVAMIZ MAHŞERE
KALMAYACAK
DAVAMIZ MAHŞERE
KALMAYACAK
DAVAMIZ MAHŞERE
KALMAYACAK
DAVAMIZ MAHŞERE
KALMAYACAK
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Bos tan c� Gö nül lü le ri, 8 Mart Emek çi Ka d�n -
lar Gü nü’nü dü zen le di �i bir pa nel le kut la -
d�. 13 Mart Sa l� gü nü Cad de bos tan Kül tür

Mer ke zi’nde ya p� lan pa ne lin aç� l�� ko nu� ma s� n�
Bos tan c� Gö nül lü Evi Ba� ka n� Han dan Kal kan
yap t�. Din le yi ci le rin yo �un ka t� l� m� ile de vam
eden söy le �i de ko nu� ma c� lar dan ulus la ra ra s� ili� -
ki ler uz ma n� ve ya zar Dr. Hi lal Ünal m�� Du da,
“ka d� na �id de tin ulus la ra ra s� bo yu tu nu ve sa va� ta
te ca vüz” ko nu su nu, 21.dö nem mil let ve kil le rin den
zi ra at mü hen di si Yü cel Er de ner “ka d� n�n si ya set -
te ki ye ri” ko nu su nu, ga ze te ci Fü sun Al t� nok da
“med ya da ka d�n” ol mak ko nu la r� n� i� le di. Et kin li -
�in so nun da iz le yi ci ler den ge len so ru la ra ce vap
ve ril di. 
� A�AÇ LA RI G�Y D�R ME ET K�N L� ��

Bos tan c� Gö nül lü Evi Do �a ve Çev re Ko mi -
te si’nin dü zen le di �i “A�aç la r� Giy dir me” ko nu -
lu et kin li �e ma hal le li nin il gi si bü yük tü. Bos tan -
c� Gö nül lü Evi’nde ki et kin lik te, Mar ma ra Üni -
ver si te si ö� re tim gö rev li si Gül Bo lu lu, “do �a y�
se ve lim ko ru ya l�m” ve “dö nü �ü mün den fay da -
la na l�m” ko nu la r� hak k�n da bil gi ve rdi.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 6 N�SAN - 15 N�SAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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
DO�UDAN BATIYA

NA�MELER 2
Fizik Mühendisi, Kanun
Sanatç�s� Koro �efi Itri

�MANLI
Tarih: 09.04.2012

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Feyziye Mektepleri
I��k Lisesi Erenköy

Kampüsü
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
‘B�R EVLENME’

T�YATRO OYUNU
Tarih: 09.04.2012

Pazartesi Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
ALZHE�MER

HASTALARININ
BAKIMI

Uzman Hem�ire Aynur
GÖKKAYA

Tarih: 10.04.2012 Sal�
Saat: 14.00       

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy

Gönüllüleri Alzheimer
Derne�i i�birli�i �le
�NSAN TANIMA

SANATI
Nlp Uzman� �enay

YAPRAK
Tarih: 10.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedit
Gönüllüleri

KU�AKLAR ARASI
�LET���M

E�itmen Koç Asl�
POYRAZO�LU

Tarih: 10.04.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Bostanc� Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

KAN BA�I�ININ
ÖNEM�

Kan Ba���� Ve
Kazand�rma E�itmeni

Güniz GÜNEY
Tarih: 11.04.2012

Çar�amba
Saat: 11.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gönüllüleri
SAVA�LARIN SEBEB�
C�NSEL AYRIMCILIK
Doç Dr. Nusret KAYA

Tarih: 11.04.2012
Çar�amba  
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

ACIBADEM
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef O�uzhan TOPRAK 
Tarih: 11.04.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

“ÇOCUKLARIN

RENKLER�” RES�M
SERG�S�

Sergi Süresi: 12 Nisan-
22 Nisan 2012 tarihleri

aras�nda
Ba�lang�ç Tarihi:

12.04.2012 Per�embe
Saat: 18.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi A Sergi Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri Çocuk
Sanat Atölyesi

Ö�rencileri
TOPLUMDA ASAY��

Tarih: 12.04.2012
Per�embe

Saat: 11.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gönüllüleri
ile Toplum Destekli

Polislik �ube
Müdürlü�ü i�birli�i ile

GÜNE� VE AY
TUTULMALARI
Astrolog Ümit

Ç�L�NG�RO�LU
Tarih: 12.04.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

A�RI VE TEDAV�S�
Prof. Dr. Ay�en YÜCEL

Tarih: 12.04.2012
Per�embe

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
MODA

GÖNÜLLÜLER� TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Caner BAKIR
Tarih: 12.04.2012

Per�embe Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
ANILAR VE MÜZ�K 60

Konuk Sanatç� Koro
�efi, Keman Sanatç�s�

�eref GÜLSUN
Yap�m-Yönetim:

Nesibe MÜSEV�TO�LU
Tarih: 12.04.2012

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
2012  ESTET�K

TRENDLER�
Bela Güzellik Merkezi
Güzellik Uzman� Hülya

ÇOLAKO�LU
KIRKAYA

Tarih: 13.04.2012
Cuma Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllü Evi

TÜRKÜ D�NLET�S�
 Türk Halk Müzi�i

Sanatç�s� Ali GÜRLÜ
Tarih: 14.04.2012

Cumartesi Saat: 14.00
Yer: Osmana�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Osmana�a Gönüllüleri
KISA F�LM

GÖSTER�M�
YÖNETMENLE

SOHBET
Tarih: 14. 04.2012

Cumartesi Saat: 20.00
Yer: Ko�uyolu Mah. Evi
Düzenleyen: Ko�uyolu
Mah. Evi Gönüllüleri
�STANBUL KÜLTÜR

GEZ�S�
(Eyüp, Piyer Loti,

Feshane)
Tarih: 15.04.2012
Pazar Saat: 09.00

Bulu�ma Yeri:
Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Hasanpa�a Gönüllüleri
POZ�T�F DÜ�ÜNCE

�LE DE����M
DÖNÜ�ÜM

Ya�am Koçu Ufuk
TU�UTLU

Ya�am Koçu Ay�e
OKUTAN

Tarih: 15.04.2012
Pazar Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
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Bostancı’da yoğun günler
Yo�un bir haftayı daha geride
bırakan Bostancı Gönüllüleri,

Kadınlar Günü paneli organize
etti ve Gönüllü Evi’nde çevre

etkinli�i düzenledi. 

Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, 8
Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü kut la ma s� kap sa -
m�n da, Ca fe Lon don-Göz te pe ad re sin de bu lu� -

tu. 65 ka d�n sa bah kah val t� s�n da bi ra ra ya ge le rek
“Dün ya Ka d�n lar Gü nü”nü kut la d�. Cad de bos tan Gö -

nül lü sü Ay ten Çe ti ner’in ko nuk ol du �u kut la ma da, Gö -
nül lü Evi So rum lu su Me lek Boz do �an, ka d�n lar la il gi li
di lek le ri ni di le ge tir di. Boz da �an, ai le içi �id de tin ön len -
me si, k�z ço cuk la r�n e�it e�i tim ala bil me si, en gel li k�z
ço cuk la r� n�n da e�i ti mi nin sa� lan ma s�, ka d�n sa� l� �� ile
il gi li so run la r�n çö züm len me si, ka d�n is tih da m� n�n ve
ka d�n la r�n si ya se te ka t� l�m-tem sil hak la r� n�n art t� r�l ma -
s� n� is te di. Ka d� n�n ma ruz kal d� �� fi zik sel ya da ruh sal
�id de tin, ço cu �a yan s� d� �� n�, do la y� s�y la ai le ya p� s� n�
teh dit et ti �i ni be lir ten Boz do �an, “Ka d� na ya p� lan her
tür lü sal d� r�, ço cuk la r� m� za ve ge le ce �i mi ze ya p� lan sal -
d� r� d�r” diye konu�tu.

� ÇEV RE KO RU MA VE
AFET E�� T�M LE R� SÜ RÜ YOR

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri’nde çev re ko ru ma ve
afet ön le me bi linç len dir me e�i tim le ri de de vam
edi yor. Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le ri
Çev re ve Afet Ko mi te si, 5 Mart Pa zar te si gü nü,
Do �a Der ne �i Ba s�n ve �le ti �im Ko or di na tö rü Yü -
cel Sön mez’i gö nül lü ev le rin de ko nuk et ti. Do �a
der ne �i nin ça l�� ma la r� hak k�n da bil gi ve ren Sön -
mez, Do �a Der ne �i’nin ku ru lu� ama c� n�n, in san ile
do �a ara s�n da kop mu� alan ba� la r� ye ni den ku ra bil -

mek ve güç len dir mek ol du �u nu, bu nun için de
do �a ya bü tün cül ba ka bil me nin ge rek ti �i ni söy -
le di. Yan l�� a�aç lan d�r ma, su la ma-ku rut ma ça -
l�� ma la r�, ba raj lar ve tu rizm amaç l� ya p� la� ma -
n�n do �a y� en çok tah rip eden un sur lar ol du �u -
nu be lir ten Sön mez, Av ru pa’da 12 bin olan bit -
ki tü rü nün ül ke miz de 10 bin ol du �u nu be lir te -
rek, ül ke miz de ki bi yo çe �it li li �in faz la l� �� na ve
bu çe �it li li �in ko run ma s� ge rek ti �i ne dik kat çek -
ti. Tü ke ti min azal t�l ma s� ve üre ti min art t� r�l ma s�
ama c�y la Züh tü pa �a Gö nül lü le ri ve Do �a Der -
ne �i Ma y�s ay� için de, ma hal le de hal ka üc ret siz
may da noz to hu mu da �� ta cak. Amaç, üre ti min

özen di ril me si. 
Züh tü pa �a Gö nül lü le ri Dep rem ve Afet Ön -

le me Bil gi len dir me ça l�� ma la r� kap sa m�n da da
28 �u bat 2012 ta ri hin de “Dep rem Kar �� Ya p� sal
Bi linç” se mi ne ri nin ar d�n dan, 13 Mart Sa l� gü -
nü de BAK-Ka d� köy eki bin den Ha kan Öz de mir
ta ra f�n dan “Yan g�n ve Acil Mü da ha le Yön tem -
leri” ko nu sun da e�i tim ve ril di. Yan g�n çe �it le ri
ve bun la ra mü da ha le yön tem le ri nin an la t�l d� ��,
Be le di ye Ara ma Kur tar ma Ta k� m� E�i tim Bi na -
s�’nda ki 1 sa at lik e�i ti min ar d�n dan, gö nül lü ler
bah çe de uy gu la ma l� ola rak yan g�n sön dür me
tat bi ka t� ger çek le� tir di ler.

Dünya Kadınlar Günü’nü özel
bir programla kutlayan

Zühtüpa�a Gönüllüleri’nin
çevre koruma ve afet önleme
bilinçlendirme e�itimleri de

devam ediyor.

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
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KADIKÖY Belediyesi Erenköy
Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesi

üyesi elektrik mühendisi Erhan
Merdano�ullar�, Erenköy Gönüllü
Evi’nde gönüllülere ve mahalle

sakinlerine, binalarda enerji verimlili�i
konusunda bir seminer verdi. 16
Mart Cuma günü saat 14.00’te

ba�layan seminerde, Merdano�ullar�,
Dünya üzerindeki enerji kaynaklar�
hakk�nda yap�lan çal��malar� anlatt�,

Türkiye’nin enerji tüketimi konusunda

yapt��� hatalar� düzeltmenin yollar�n�n
aç�klad�. Seminerde, evimizde

alabilece�imiz tasarruf önlemleri ele
al�nd�. Bina yal�t�m�n�n düzgün

yap�lmas�, do�rama ve camlar�n
sa�laml���, elektrikli ev aletlerinin

do�ru kullan�lmas�, C s�n�f� ve üzeri
olmas�, �s�t�c�lar�n maksimumda
çal��t�r�lmamas�, ula��mda toplu

ta��ma araçlar�n�n kullan�lmas� gibi
noktalar�n ele al�nd��� seminer,

izleyicilerin sorular�yla devam etti.

BA�SA�LI�I
Fikirtepe Gönüllülerimizden Yasemin

KAPRAMCI'n�n kay�nvalidesi Ay�e KAPRAMCI
hakk�n rahmetine kavu�mu�tur.

Merhuma Allahtan Rahmet, Yak�nlar�na
Ba�sa�l��� Dileriz.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu

BA�SA�LI�I
Zühtüpa�a Gönüllülerimizden Önünç-Emel
OLCAY çiftinin anneleri Hayriye OLCAY

hakk�n rahmetine kavu�mu�tur.
Merhuma Allahtan rahmet, yak�nlar�na

ba�sa�l��� dileriz.
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi

Yönetim Kurulu

BA�SA�LI�I
Zühtüpa�a Gönüllülerimizden Semra TOPA'n�n

a�abeyi Do�u ANGÜN
hakk�n rahmetine kavu�mu�tur.

Merhuma Allahtan rahmet, yak�nlar�na
ba�sa�l��� dileriz.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu

Kriton Curi’de ‘Aile İçi İletişim’ semineri
KR�TON Curi Parkı
Gönüllüleri, 21 Mart

Çar�amba günü Gönüllü
Evi’nde “Aile �çi �leti�im”

konulu bir seminer
düzenledi. Semineri veren
Nepal Fahri Ba�konsolosu
Prof. Dr. Günseli Malkoç,
“�leti�imde ‘�efkat, saygı,
sevgi’ önemlidir. Bir anda

hedefimiz üçten fazla
olmamalıdır; böylece hedefe

daha iyi ula�abiliriz” dedi.
Malkoç, �öyle devam etti:
“Ki�isel bütünlük, tutarlılık,

denge, hizmet, eyleme

geçme, dayanı�ma, bireyin
de�eri, onur e�itli�i, gibi

de�erlere sahip ki�i dengeli,
güvenilir, tutarlı ki�idir.

Toplumda iyi bir dinleyici
olmak da önemlidir. O
zaman konu�macıyı ve

konuyu daha iyi kavrar ve
de�erlendiririz. Ya�antımızı

kendi beklentilerimiz
üzerine kurmalı; ba�kaları

için kendimizi feda
etmemeliyiz; önce ben
olmalıyız. Önce kendim

mutlu olup, kendime saygı
duymalıyım.”

Binalarda enerji verimliliği
NASIL SA�LANIR?

HASANPA�A Gönüllüleri Türk
Müzi�i Toplulu�u, 20 Mart Sal�

ak�am� Kad�köy Evlendirme
Dairesi’nde �ef Sevinç Çelebi

�ekerci yönetiminde verdi�i konserle
izleyenlerin gönüllerini fethetti. Eylül

ay�nda kurulan ve Hasanpa�a
Gönüllü Evi’nde çal��malar�n�

sürdüren topluluk, ilk konserlerinde
gösterdi�i performansla büyük alk��

ald�. Konser bitiminde Gönüllü Evi
Sorumlusu Tülay Bilgin, E�itim ve

Sosyal Dayan��ma Komitesi Ba�kan�
�ermin Sar� ve Sayman Üye Sevtap
Ate�çi, �ef Sevinç Çelebi �ekerci,

sunucu Asiye Kobal Yavuz ile Kültür-
Sanat Komitesi Ba�kan� Nezahat
Do�an’a çiçek vererek te�ekkür

ettiler ve yeni konserlerde bulu�mak
üzere konuklarla vedala�t�lar. 

Hasanpaşa Gönüllüleri’nin
unutulmayacak konseri
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Kütüphaneleri'nin okuma alı�kanlı�ı
kazandırmadaki rolü  ve önemi

hakkında bilgi verdi. Sert, 
21. yüzyılda nitelikli insan yapısının

de�i�imi ve toplum üzerindeki
etkilerinin neler oldu�undan

bahsederek, “De�i�en insan yapısıyla
beraber bilgi okuryazarlı�ı da önem
kazandı. Bilgi okur-yazarlı�ı için en

önemli kaynak kütüphanelerdir.
Ö�renme, ya�am boyu süren bir

durum. En büyük yatırım da insana ve
bilgidir” dedi. Etkinli�e, Kadıköy

Hüseyin Avni Sözen Güzel Sanatlar
Lisesi'nden Edebiyat ö�retmeni

Mediha Acar e�li�inde müzik 9 sınıfı
ö�rencileri ve Kadıköylüler katıldı.

� GECE K�TAP OKUMA KEYF�
�lki geçen yılki kütüphane haftasında

gerçekle�tirilen ve kentin birçok
semtinde halkın eri�imine yönelik

“Geceleyin Kütüphane” kampanyası
ise kutlamaların en renkli etkinliklerinden biri

oldu. Bu kapsamda kampanyaya katılan
�stanbul’daki 9 ilçedeki 57 kütüphane ak�am geç
saatlere kadar açık tutuldu. Muhtar Özkaya Halk

Kütüphanesi de “Geceleyin Kütüphane”
etkinli�ine de katıldı. Kütüphane, 26  Mart–1 Nisan

2012 tarihleri arasında saat 22.00'ye kadar
kitapseverleri a�ırladı. 

HER yıl Mart ayının son haftası
kutlanan Kütüphaneler Haftası, bu yıl

“Kütüphaneler 'Sizi' De�i�tirir”
temasıyla gerçekle�tirildi. 48.si

kutlanan hafta kapsamında
Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler
yapıldı. Türk Kütüphaneciler Derne�i

�stanbul �ubesi’nin 50. kurulu� yılı
kutlamalarını da içine alacak biçimde

tasarlanan Kütüphane Haftası
Kutlama Programı, 25 Mart 2012
pazar günü Taksim'de ba�ladı.

“Geleneksel �stanbul Kütüphaneleri
Yürüyor” etkinli�inde, �stanbul halkı,
kütüphaneleri ke�fetmeye ve korsan

yayıncılıkla mücadeleye ça�rıldı.
Yürüyü�te, kütüphanelerin sahip

oldu�u kaynaklar ve sundu�u
hizmetler aracılı�ı ile bireysel ve
toplumsal de�i�imlere kaynaklık

etme rolüne dikkat çekilerek,
kent halkının kütüphaneleri

ke�fetmeleri, kullanmaları ve
sahiplenmeleri istendi.  

� KADIKÖY'DE DE KUTLANDI
Kadıköy Belediyesi Muhtar

Özkaya Halk Kütüphanesi'ndeki
etkinliklerin ilki 28 Mart

Çar�amba günü gerçekle�tirildi.
Konu�macı olarak katılan

�stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetim

Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. I�ıl
�lknur Sert, Kütüphane Haftası ve Halk

● Mustafa SÜRMEL�

E�i tim ci-ya zar �. Gür �en Kaf kas’tan
bir ba �u cu ki ta b� da ha… “Ya Türk çe
Gi der se?” ad l� ye ni ese riy le okur la -

r�y la bu lu �an de ne yim li e�i tim ci, yan l��
kul la n�m lar ne de niy le gün den gü ne bo zul -
ma ya yüz tu tan Türk çe miz ko nu sun da uya -
r� ve tav si ye ler de bu lu nu yor bu ye ni ese rin -
de. Ka pa ��n dan say fa ta sa r� m� na ka dar
özen le ha z�r la nan 139 sayfal�k ki tap, oku -
run gö zün de bü yü me ye cek ka dar da ak� c�
bir dil le ka le me al�n m�� us ta ya zar ta ra f�n -
dan. 

� KAF KAS: ‘�Ç�M ACI YOR!’
“Ta ri hi mi zin, kül tü rü mü zün ve or tak

duy gu la r� m� z�n se si Türk çe mi zin dil kir li li -
�i ne du yar s�z kal mak içi mi ac� t� yor. Ya ban -
c� dil ler de ad lar, ta n�m lar ve gös te rim ler
Türk çe mi zi bir sis bu lu tu gi bi kap la m��. Du -
yar s�z l�k, so rum suz luk, ay maz l�k, ba na ne ci -
lik dil kir li li �i nin ne den le rin den dir. Türk çe -
miz bi rey sel ve top lum sal ya �a m� m� z�n öz
kay na �� de �il mi� gi bi dü �ü nü lü yor. Ya ban c�
hay ran l� �� m�z, mo da, mar ka tut ku su nu
Türk çe miz de de ya �� yo ruz. Di li mi zi yan l��
kul la nan ve kir le ten biz le riz. Türk çe’de bi -
linç d� �� ya ban c� söz, de �im, te rim ve kav -
ram la r� kul lan ma m�z dil kir li li �i ni kö rük lü -
yor. Di li mi zin ya ra t� c� l� �� ve üret ken ya p� s�
gün ��� �� na ç� ka r�l ma l� d�r. Ya ban c� söz, te -
rim ve kav ram la r� iç sel le� ti re rek ‘y�l d�z l�
göl ge ler’  di ye be tim le yen ler ya n� l� yor lar.
On lar da ha da ile ri gi de rek ‘bu kül tü rel bi ri -
kim dir, de �i� ken lik tir ya da sos yal le� me dir’
di yor lar ne ya z�k ki! Türk çe’yi öz ve du ru
ya p� s�y la kul lan mak ödül ve ya ce za ola rak
al g� lan ma ma l�. Her yurt ta ��n di li mi ze dö nük
bi linç li ve tut ku lu ol ma s� ge rek li dir..” di yen
us ta ya zar ve e�i tim ci, üret ken li �i ni yi tir mi�
bir di lin, su suz kal m�� bir a�a ca ben ze ye ce -
�i ni, bu gün, Türk çe mi zin git mek le kal mak
ara s�n da bo �u� tu �u nu söy le di. Di li miz le il -
gi li yan l�� ad�m lar, dil ve an la t�m da so run la -
r�n ço �al ma s� n� kam ç� la d� �� n�, bi zi biz ya -
pan�n di li miz ol du �u nu be lir ten �. Gür �en
Kaf kas, “Di li ni yi ti ren ulus lar, öz var l�k la r� n�
da yi ti rir ler” öz de yi �i nin içe ri �i ni kav ra ma -
m�z ge rek ti �i ni ifa de ede rek, �öyle devam
etti: 

“Mev la na ‘Üzül me, bir yan da kor kun,
bir yan da ama c�n var sa iki ka nat l� olur sun’
di yor. Di li miz de ki kir li li �e üzü lü yor, ge le -

cek için kay g� la n� yo ruz. Öte yan dan umut la -
n� yo ruz. Ken di mi ze, ulu su mu za gü ve ni yo -
ruz. Di li miz le il gi li bu ka ra ko me di den kur -
tu la ca ��z di ye umut la n� yo ruz. Türk çe miz
ye ni den bi çim len di ril me li. Han gi ne den le
olur sa ol sun di li mi ze gi ren ya ban c� söz le rin
Türk çe ad lan d� r�l ma s� na özen gös te ril me li -
dir. Hal k� m� z�n be re ket li si ne sin den ko pan
ma sal la r�, dü� le ri, a��t la r�n an la t� m�n dan tü -
re yen söz le ri uyar la ya rak kul lan ma l� y�z.
Ana do lu mu zun be re ket li top ra �� n�n, be re -
ket li di li zen gin le� sin, ya ban c� söz le rin ku -
�at ma s� da ��l s�n di ye bek li yo ruz. Türk çe’de
bo yun du ruk de �il, öz, du ru, ya l�n ve öz gür
bir ya p� amaç lan ma l� d�r. Ya ra t� lan dil kir li li -
�i te dir gin edi ci ve dü �ün dü rü cü dür. ‘Türk çe
var s�l (zen gin) bir dil dir’ di yen Ke mal Ata -
türk, di li mi zin üret ken, zen gin ve ya ra t� c� l� -
�� n� an la t� yor. ‘Di li ni kay bet me yen ulus lar
var l�k la r� n� da kay bet mez ler’ öz de yi �i nin an -
lam zen gin li �i dü �ü nül me li dir. Türk çe’den
ya na ol mak, Tür ki ye’den ya na ol mak t�r.
Çünkü dil bir ulu sun ay na s�, dü �ün ce mi zin
de ara c� d�r.” 

� YA ZAR LA RA, OZAN LA RA
HER KE SE GÖ REV DÜ �Ü YOR
Dü �ün ce ya p� m� z�n, kül tü rü mü zün, bil -

gi mi zin, e�i ti mi mi zin ve sos yal ya p� m� z�n
d� �a vu ru mu nun ana kay na �� n�n di li miz ol -
du �u nu, ya zar la r�n, ozan la r�n ve bu ko nu da
ça l�� ma ya pan la r�n ya �am la r� sü re cin de ki
kül tür ve sa nat içe rik li ya p�t la r� n� ya l�n, öz ve
du ru Türk çe ile bü tün le� tir me si ge rek ti �i ni
an la tan Kaf kas, sözlerini �öyle sürdürdü:

“Türk çe’yi ya ban c� söz ler den ar�n d�r -
mak için al�n te ri mi zin be yin te ori mi ze ka r�� -
ma s� ge re ki yor.  Ya ban c� tut ku su, hay ran l� ��
bir has ta l�k gi bi be de ni mi zi ve ru hu mu zu
sar mak ta d�r. Di li miz de ki ku �at ma n�n far k� na
va ra l�m. Bo zu lan di li miz mi dir? Türk çe ne -
den bo zul sun ki? Türk çe’yi kul la nan lar,
özgü ve ni ola ma yan lar gü zel Türk çe mi zi bi -
linç d� �� dav ra n�� la r�y la bo zu yor. Ba na gö re,
ay d�n ki �i Türk çe’ye gö nül ve ren dir. Ya �a -
m� m� z�n öz kay na �� olan Türk çe,  gün lük u� -
ra� la r� m� z�n da ol maz sa ol ma z� d�r. ‘Ya
Türkçe Giderse” ad l� ese ri mi bu so rum lu luk -
la de �er li okur la r� ma sunu yo rum.”  
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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

� Ma sal-�n san dan Ön ce ki Al tın
Ça� 

� Ca hit Kay ra
� Ta rih çi Ki ta be vi
Ca hit Kay ra ki ta b� n�, ge nel de dün -

ya da ki dü ze ni an la t�r ken, özel de bu -
gün kü Tür ki ye'ye ça� r� ��m lar ve gön -
der me ler ya pa rak  çok il ginç ve  renk -
li  bir FABL ola rak ha z�r la m��. Bu ki tap
için özel ola rak ta sar lan m�� çi zim ler
ki ta ba fark l� bir çe ki ci lik ka t� yor ve ko -
nu yu pe ki� ti ri yor.    

Ca hit Kay ra,
1917’de �s tan bul’da
do� du. 1935'de
Özel Bo �a zi çi Li -
s e  s i ' n d e n ,
1938'de An ka -
ra Üni ver si te si
Si ya sal Bil gi ler
Fa kül te si'nden
me zun ol du.
1972 y� l� na ka -
dar, Ha zi ne Ge -
nel Mü dür lü �ü,
OECD Dai mi Tem sil -
ci li �i, Ma li ye Tet kik Ku ru -
lu Ba� kan l� �� gi bi üst dü zey gö -
rev ler de bu lun du ve 1972 y� l�n da

emek li ol du.   Ay n� y�l po li ti ka ya
at�l d� ve 1973 y� l�n da An ka ra
Mil let ve ki li se çil di. 1974 y� l�n da
Ener ji ve Ta bi i Kay nak lar Ba ka -
n� ol du.   Çe �it li ga ze te ve der -

gi ler de ya z� lar ya zan Ca hit Kay ra
fark l� ko nu lar da bir çok ki tap ya y�n la -
d�. Ca hit Kay ra'n�n son iki y�l d�r ki tap -
la r� Ta rih çi Ki ta be vi ta ra f�n dan ya y�n -
la n� yor.
� Ki tap tan:

� Bü yü cü bay ku� mu de din?
� Evet, bü yü cü bay ku�.
� Ya ni bay ku� lar bü yü mü ya -

par lar mı�?
-Bun da �a �� la cak ne var? Ku� lar

ken di ara la r�n da i� bö lü mü yap m�� -
lar d�r. Bü yü i� le ri için de en uy -

gu nu bay ku� lar d�r di ye dü -
�ün mü� ler.

-Al lah al lah... Ya ni
se nin ku� lar ara la r�n da
ko nu �u yor lar ve sen
�u i�i yap, sen bu i�i...
Bay ku� da bü yü yap -
s�n, öy le mi?

-Öy le...
-Ora lar da bü yü cü -

lük suç de �il mi? Ser -
best mi? Ha ni biz de...
-Bü yü cü lük biz de ya sak

m�?
-Ya sak de �il mi?

Biz ba� la d�k Se lin'le Türk Ce -
za Ka nu nu nu ir de le me ye. Ço -
cuk lar s� k�l d� lar. Ate�:

- Ba ba bay ku� lar bü yü ya p� -
yor lar m�� de din... Son ra s� n� söy -
le se ne. Ne bü yü sü ya p� yor lar,
ne ye kar ��?

- An nen b� rak m� yor ki an la ta -
y�m!

- Sev gi lim he men al�n ma. O
ka dar gü zel an la t� yor sun ki hiç
bir �e yi ka ç�r ma ya l�m. Ö� ren dik -
le ri miz ek sik kal ma s�n di ye so ru -
yo ruz. Ha di lüt fen de vam et.
� Yer yü zü ile Ko nu� ma Sa na -
tı 

� Step hen Har rod Buh ner
� Oku yan Us
Oku yan Us, Flo ra di zi si ile

yer yü zü bil ge li �i ne bir ka p� ara l� -
yor.

“Do �a ya Dö nü�”, “Do �al
yön tem ler le te da vi”, “Do �al bes -
len me”…

Bu kav ram lar ha ya t� m� z�n

tam or ta ye rin de. Fa kat ne iro nik tir ki
te le viz yon la r� m� z�n ba ��n da otur mu�,
do �a ya dön me nin ge rek li li �i ni din li -
yo ruz. Bir bit kiy le ger çek bir ili� ki kur -
ma dan, bit ki ler den fay da sa� la ma ya
ça l� �� yo ruz. Do �ay la ger çek bir ili� ki
kur mak na s�l müm kün olur? Bil ge k� -
z�l de ri li ler, aman s�z has ta l�k la r� na s�l
olu yor da bit ki ler le iyi le� ti re bi li yor lar -
d�? Bi zim  bil me di �i miz ne bi li yor lar -

d�? Bir a�a ca, ot di ye rek ya n�n dan
geç ti �i miz k�y met li bir bit ki ye han gi
göz le ba k� yor lar d�? Mo dern in sa n�n
unut tu �u bu al g� bi çi mi tek rar ka za n� -
la bi lir mi?

Bu ki ta b� oku yan lar, �eh rin için de
�eh re ra� men ye �e ren bit ki le re ba� ka
bir göz le ba ka cak lar. Or man da bir
yü rü yü�, ci �er le ri ne ace ley le te miz
ha va dol dur duk la r� bir haf ta so nu ak ti -
vi te sin den ç� k�p, do �ay la mut la ka ku -
rul ma s� ge re ken ili� ki nin ta ze len me si -
ne dö nü �e cek. Bu ki tap sa de ce bir �i -
fa l� bit ki ler reh be ri de �il; ay n� za man -
da ken di ken di ni iyi le� tir me nin de
ipuç la r� n� ve ri yor. He pi miz bi rer �i fa c�
ola bi li riz; ol ma l� y�z da, iyi le� me li yiz ki
son ra s�n da ba� ka in san la r�, ba� ka
can l� la r� da iyi le� ti re bi le lim. Hat ta bu -
nun la kal ma y�p Yer yü zü'nün iyi le� -
me si ne de kat k� da bu lu na bi le lim. Bu -
nun için yap ma m�z ge re ken, bil dik le -
ri mi zi "unut mak". Ve ku la �� m� z� dört
aç�p, sa b�r la do �a y� din le mek. Çün kü
o bi zim le hep ko nu �u yor… Onu bir
kez duy du �u muz za man, tüm bit ki ler,
a�aç lar va ro lu� la r� n�n ger çek ama c� -
na ula� m�� ola rak yer ala cak lar ha ya -
t� m�z da. �� te o za man an la ya ca ��z
ku� la r�n ne den b� k�p usan ma dan öt -
tü �ü nü, kal bi mi zin ne den bey ni miz -
den 5000 kez da ha güç lü elek tro -
man ye tik ala na sa hip ol du �u nu. Ve
do �a n�n bi ze has ta l�k de �il sa� l�k, be -
re ket, mut lu luk ver mek için na s�l ç�r -
p�n d� �� n�…

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

SERi iLANLAR 

YA TÜRKÇE GiDERSE?!

Kad�köy’de kitaplar�n günü
Kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Zeynep Buse �ıklı

E�itimci-Yazar Gür�en
Kafkas, Türkçe’de

kar�ılı�ı varken, yabancı
sözcük kullanma

hayranlı�ının dilimizde
kirlili�e yol açtı�ını

belirtti�i yeni kitabında
dilimizi korumak için

tavsiyelerde bulunuyor. 

Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi, Mart ayının son haftasında kutlanan

Kütüphaneler Haftası etkinliklerine katıldı. 

Ca hit Kay ra
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ON akademisyenden olu�an jüri, yapt���
de�erlendirme sonucunda 9 ülkeyi dünyan�n en
iyileri olarak belirledi. Avusturya’dan Frida&Graz

Çocuk Müzesi, Almanya’dan Berlin Labrynth
Çocuk Müzesi, �ngiltere’den Londra

Çocuk Öyküleri Müzesi ve �sveç’ten
Jamtli Müzesi gibi çocuk konusunda
çal��ma yapan dünyan�n en ba�ar�l�
müzeleri aras�na �stanbul Oyuncak

Müzesi Türkiye’yi ta��may� ba�ard�.
�stanbul Oyuncak Müzesi dünyan�n

en iyilerinin davet edildi�i finalde
tek oyuncak müzesi olmas�yla da
dikkat çekti. Sunay Ak�n, kat�ld���

ödül töreninde �unlar� söyledi:
“�stanbul Oyuncak Müzesi’yle
ba�latt���m�z duyarl��� Antalya ve

Gaziantep’e de ta��d�k. Bu kentlerdeki yerel
yönetimlerin çocuklara olan ilgisiyle oyuncak

müzeleri kurmalar�n� sa�lad�k. Kas�m ay�nda bu
kentlerde düzenlenecek toplant�larda (Toyco) sizleri

ülkemizde görmek, Türkiye’nin müzecili�e ve
çocuk dünyas�na verdi�i öneme yerinde tan�kl�k
etmeniz bizi onurland�racakt�r. Biz müzecili�i dört

duvar olarak alg�lam�yoruz. Ülkemizin
do�usundaki Van’da ya�anan deprem

sonras�nda, oradaki çocuklar�n ac�lar�n�
sa�altmak için müzemizin
düzenledi�i kampanyada yirmi
kamyon oyuncak bölgeye ula�t�r�ld�.
Bar�� ve sevgi dolu bir gelecek için
yaln�zca çocuklar�m�z�n hayallerine
ihtiyac�m�z vard�r.” Avrupa’da
kurulan ilk çocuk müzesi olan

Hollanda’daki Tropen Müzesi’nin
büyük ödülü ald��� törende finalistlere

sertifikalar�n� Lüksemburg Prensesi
Sibilla verdi. �stanbul Oyuncak Müzesi,

2011 y�l�nda da, Avrupa Müzeler Forumu (EMF)
taraf�ndan kategori ay�r�m� yap�lmadan düzenlenen
yar��mada ülkemizi temsil etmi� ve finale kalan
müzelerden biri olmay� ba�arm��t�.
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ütün ül ke le rin ken di ne öz gü e�i tim po li ti ka la rı
ol ma sı do �al dır. Ö� re tim mo del le rin de fark lı lık -
lar ol sa bi le, amaç de �i� mez: Hep si, top lu mun

e�i tim stan dar tı nı el den gel di �in ce yük selt me ye yö nel -
mi� tir. Yer yü zün de, ha ya tın her ala nın da mil let le rin re -
ka bet gü cü, in san la rı nın ya ra tı cı ve üre ti ci ka pa si te si -
ne ba� l� dır. Bu güç ise el bet e�i tim dü ze yiy le or ta ya çı -
kar.

Mil li e�i tim po li ti ka la rı, ül ke nin ih ti yaç la rı na uy gun
bir in san gü cü ye ti� tir me stra te ji si ve plan la ma sı de -
mek tir. Son ra bu stra te ji ye gö re bir e�i tim-ö� re tim ör -
güt len me si nin ku rul ma sı dır.

Gü nü müz de in san la rın di lin den dü� me yen “de �i -
�im” kav ra m�, bu alan da da ka sır ga gi bi es mi� tir. Do� -
ru yan lı�, son çey rek asır da gü zel ler gü ze li ül ke mi zin
in san ye ti� tir me dü ze ni de sü rek li de �i� mi� tir. Du ru -
mu, ba zı so ru lar la ir de le me ye ça lı �a lım:
� Te mel e�i tim de ki (il kö� re tim) ge le nek sel “ö� ret men-
okul” mo de li nin et kin li �i, ro lü sür mek te mi?
� Ka mu yö ne ti mi nin gö re vi olan “ö� ret men yer le� tir -
me”de ka li ta tif du rum ne dir?
� Te mel e�i ti min, ya ni 16-17 ya �ı na ka dar ki dev re yi
kap sa yan ö� re tim ka de me sin den bek le nen amaç ne -
dir?
� Ül ke nin in san la rı nın bir bö lü mü ev ren sel/ras yo nel
bil gi do� rul tu sun da; ba� ka bö lü mü “uh re vi/inanç” an -
la yı �ı na gö re ye ti �ir se ne olur?
� Mes lek oku lu olan “�mam Ha tip”ler de din bil gi si ne
ger çek ten sa hip ye ter li sa yı da ö� ret men var mı dır?
� �s ta tis tik ler de Tür ki ye en ge ri ler de yer al dı �ı na gö re,
bun da ilk e�i tim oca �ı olan ai le or ta mı nın da olum suz
ro lü yok mu dur?
� Ge nel bil gi siz lik or ta mı nı te la fi ede cek ça re ler dü �ü -
nül mek te mi dir?
� Ço cuk la rın ve genç le rin kül tü rel for mas yon ka zan -
ma sın da aca ba okul ve ö� ret men mi, yok sa te le viz yon
ya yın la rı mı be lir le yi ci dir?
� Aca ba ge le nek sel okul ve ö� ret men mo de li ve ö� -
re tim prog ram la rı i� lev le ri ni yi tir mek te mi dir?
� Aca ba “bil gi” ve “mes lek” edin di ren e�i tim ka de me -
le ri ar tık yal nız ca yük sek okul ve üni ver si te ler mi ola -
cak tır?
� Te mel e�i ti min fonk si yo nu ger çek an lam da oku -
ma/yaz ma; sa yı lar ve dört i� lem, dün ya hak kın da ge -
nel bil gi le ri ver mek ile spor, mü zik gi bi fa ali yet ler le ço -
cuk la rı sos yal le� tir mek ten mi iba ret ol ma lı? Ö� ret men
ye ti� tir me de bu na gö re dü zen le nip, “reh ber”im si bir
sos yal gö rev li mo de li ne mi ge çil me li?
Ge le lim yük sek ö� re tim le il gi li so ru la ra…
� Yük sek ö� re tim mut la ka üni ver si te mi dir?
� Tür ki ye’nin bi li nen kül tü rel �art la rın da iki yü ze ya kın
üni ver si te sa hi bi ol ma sı inan dı rı cı mı dır? Aka de mik in -
san sa yı sı bu na ye ter li mi dir?
� Çok sa yı da gen ci ya rım ya ma lak okut mak mı yok sa
da ha az sa yı da ye te nek li in san gü cü nü do� ru dü rüst
okut mak mı da ha eko no mik ve ve rim li bir yak la �ım dır?
� Aca ba yük sek ö� re ni me de vam et mek is te yen
genç le rin sı nav la rı nı üni ver si te le rin hat ta fa kül te le rin
yap ma sı da ha ya rar lı ol maz mı?
� Bi lim sel me ra kı olan genç ler le, on la rı aka de mik yö -
rün ge ye yer le� ti re cek ve ye ti� ti re cek kı la vuz pro fe sö -
rün bu lu� ma sı için, seç me/de �er len dir me so rum lu lu -
�u nun do� ru dan fa kül te ler de ol ma sı ya rar lı ol maz mı?
� Ger çek üni ver si te fonk si yo nu na; ya ni bi lim sel ara� -
tır ma/ça lı� ma/ya yım fa ali yet le ri ne ön ce lik ve ren üni -
ver si te le re fark lı sta tü ta nın ma sı ve des tek len me si bir
ih ti yaç de �il mi dir?
� Üni ver si te adı alan her ku ru lu �un ül ke nin aka de mik
so run la rın da ve ku rum la rın da e�it hak lar la söz sa hi bi
ol ma sı do� ru mu dur?
� E�i tim ve özel lik le yük sek ö� re tim; ya ni ni te lik li in -
san gü cü ye ti� tir me po li ti ka sı/stra te ji si be lir le nir ken,
dün ya ha ri ta sın da ce ha let co� raf ya sı ne re le ri dir; se be -
bi ne dir di ye dü �ün mek ge rek mez mi?
� Ba �a rı lı, üs tün ye te nek li genç le rin ge le cek kay gı sıy -
la, e�i lim ve özel ye te nek le ri ni dü �ün mek si zin yük sek
ge lir ge ti re ce �i ni var say dık la rı o sı ra da mo da olan
mes lek le re yö nel me le ri top lum ya ra rı na mı dır?
� Ge li� mi� ül ke ler de özel lik le top lu mun yö ne ti ci/ka rar
ve ri ci in san la rı nın; si ya sal li der le ri nin bü yük ço �un luk -
la sos yal bi lim ler, hu kuk ve ben ze ri bran� lar dan gel di -
�i ne dik kat edi li yor mu?
� Uy gar lık de nen ya �a ma for ma tı nın, top lum sal/kül tü -
rel/eko no mik ku rum ve fa ali yet le rin hep sin de bir den
ve el bet ev ren sel öl çüt ler de bü tün sel lik ve ni te lik de -
mek ol du �u al gı la nı yor mu?
� Bir çok de �er le riy le ör nek alı nan, ya ra tı cı lı �ı na, gü -
cü ne im re ni len Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri’nde; Har -
vard, MIT ve ya Prin ce ton üni ver si te le ri, MO MA Mü ze -
si ya da Met ro po li tan Ope ra sı, New York Fi lar mo ni si,
Fa ulk ner ve Ste in back gi bi de �er ler le; Ge ne ral Mo tors
ve ya hut Wes ting ho use fir ma la rı nın ay nı de re ce de;
hat ta bi rin ci gru bun da ha vaz ge çil mez ve pres tij li ol du -
�u nun Tür ki ye si ya si li der ve yö ne ti ci le ri far kın da lar
mı?
� Uy gar lı �ı bu an lam da kav ra ya ma yan ida re ci le rin
ger çek bir top lum sal ge li� me ve kal kın ma po li ti ka sı
kur gu la ma la rı müm kün ola bi lir mi? Ya ni ev ren sel ka li -
ta tif öl çüt le ri esas alan bir in san ye ti� tir me dü ze ni ku -
ru la bi lir mi?
Ce ha let co� raf ya sın dan büs bü tün sıy rı la bil mek ve uy -
gar lı �a yel ken aç mak için bu ve ben zer so ru la rı dai ma
di ri tut mak ve el bet zih ni yet ye ni len me si zo run lu dur.

Murat  KATOĞLU

B

E��T�MDE AYKIRI
SORULAR

Sha kes pe are’in, ta ri hin en bü yük a� k� n�,
muh te �em �ii riy le an lat t� ��, onun en bü yük
oyun la r�n dan bi ri olan An to ni us ile Kle -

opat ra, oyun atöl ye si sah ne sin de se yir ciy le bu -
lu� ma ya de vam edi yor. 

A�k m� güç lü, ik ti dar m�? A�k ile ik ti da r�n
kar �� kar �� ya gel di �i bu ef sa ne vi a� k�n, ef sa ne vi
kah ra man la r�n dan Kle opat ra’ya Zer rin Te kin dor,
An to ni us’a Ha luk Bil gi ner can ka t� yor.

Her oyun cu nun bir den çok ro lü oy na d� �� An -

to ni us ile Kle opat ra’n�n
di �er rol le ri ni Ke vork
Ma lik yan, Mert F� rat,
Em re Ka ra yel, Onur Ün -
sal, Ev rim Alas ya, Mu -

har rem Öz can, Göz de K�r -
g�z, Zey nep Al ka ya, Tu� çe

Ka ra o� lan ve Meh met Öz -
bek oy nu yor lar.

Bü lent Boz kurt’un di li mi ze
çe vir di �i oyu nun yö net men li �i ni

Ke mal Ay do �an, sah ne ta sa r� m� n� Ben gi
Gü nay, mü zik le ri ni Tol ga Çe bi, ���k ta sa r� m� n�
da �r fan Var l� yap t�.

“Sha kes pe are’s Glo be’s 2012 In ter na ti onal
Sha kes pe are Fes ti va li”nin da ve ti üze ri ne Tür ki -
ye’yi tem sil et mek üze re ha z�r la nan oyun, 26-27
Ma y�s 2012 ta rih le rin de Lon dra Sha kes pe are’s
Glo be’da oy na na cak.

An to ni us ile Kle opat ra, 10 Ma y�s-5 Ha zi ran
ta rih le ri ara s�n da dü zen le ne cek olan Ulus la ra ra s�
�s tan bul Ti yat ro Fes ti va li kap sa m�n da da 1-2 Ha -
zi ran ta rih le rin de 2 oyun la fes ti val se yir ci si nin
kar �� s� na ç� ka cak.

Bi let le ri sa t� �a ç� kan An to ni us ile Kle opat ra
oyu nu nun Ni san ay� bi let le ri tü ken di. Bi let sa t� ��
Ma y�s ay� için de vam edi yor. www.oyu na tol ye -
si.com Gi �e Tel: 0216 345 39 39

HALKEVLER�’N�N 80. yılını kutlayaca�ı ve 20
bini a�kın ki�inin katılaca�ı �enlikte müzikal

serüvenleriyle de farklı ku�aklardan sanatçılar
aynı sahneyi payla�acak, düetleriyle sahne
alacaklar. Gecenin açılı�ı Anadolu Ate�i’nin
dans gösterisiyle ba�layacak. Daha sonra

sırasıyla Yavuz Bingöl & Halkevleri
Çocuk Korosu; Agire Jiyan &

Diyarbakır Sur Belediyesi Gençlik
Korosu; Yeni Türkü & �evval

Sam; Erkan O�ur & �smail Hakkı
Demircio�lu; Bulutsuzluk

Özlemi & Hayko Cepkin; Volkan
Konak & Melike Demira�

birlikte sahne alacak ve �enli�in
finalini di�er sanatçılarla birlikte

Edip Akbayram yapacak. 
Gece boyunca �airlerimiz Ahmet Telli,

�ükrü Erba�, Ali Özgür Özkarcı, Gonca
Özmen, Altay Öktem,  Deniz Durukan ve iki

usta oyuncu Turgay Tanülkü ve Altan Gördüm
�iirler seslendirecekler. 

Bu büyük bulu�mada farklı ku�aklardan emek,
özgürlük, demokrasi ve insanca ya�am

mücadelesini yürütmü� Halkevcilerin
yanı sıra 1932’den bu yana

Halkevleri’nde yeti�mi�, ülkenin
kültür ve sanat ya�amına

damgasını vurmu� aydın ve
sanatçılar da yer alacak.

1932’deki açılı�ı ile ba�layan
tarihi boyunca iki kez kapatılan,

sayısız saldırılara u�rayan,
yönetici ve üyeleri yargılanan,

varlıklarına el konulan; ama her
defasında bu topraklarda halkın

ellerinde yeniden do�an Halkevleri 80. Yılında
tüm �stanbul’u özgürlük �arkıları söylemeye,

yanyana olmaya ça�ırıyor. 
Halkevleri’nin 80. yıl �enli�i 8 Nisan 2012 Pazar
günü saat 17.00’de ba�layacak ve �stanbul’un

en büyük kapalı salonu Sinan Erdem Spor

Salonu’nda gerçekle�tirilecek. �enlik giderlerini
kar�ılamak için belirli sayıda bilet 15 TL’ye

satı�a çıkarıldı. �enli�e gelmek isteyenler için
�stanbul’un farklı noktalarından Halkevleri

tarafından servisler kaldırılacak. �enlik
programına, bilet satı� noktalarına ve servis

kalkı� noktalarına
http://www.halkevleri.org.tr/halkevleri-80-yil-

senligi adresinden ula�ılabilir. 
Tel: 0212 245 82 65

‘Antonius ile Kleopatra’
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Oyun atölyesi sahnesinde seyirciyle bulu�maya devam eden
‘Antonius ile Kleopatra’, Shakespeare’s Globe’s 2012 International
Shakespeare Festivali”nin daveti üzerine 26-27 Mayıs tarihlerinde

Londra Shakespeare’s Globe’da sahnelenecek.

İstanbul Oyuncak
Müzesi’nden

bir başarı daha

Türk tangocular
dünya üçüncüsü

Avrupa Müze Akademileri (EMA)
ve Çocuk Müzeleri Birli�i

tarafından verilen, dünyanın en iyi
müzesi ödül töreni 23 Mart günü,

�talya’nın Bologna kentinde
gerçekle�ti.

“Özgürlük ve Demokrasi için Ku�aklar Söylüyor, �stanbul Bulu�uyor” sloganıyla 
8 Nisan Pazar günü Türkiye’nin en büyük kapalı salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekle�ecek olan

bulu�mada, farklı ku�aklardan 14 grup ve sanatçı sahne alacak. �airler ve oyuncular �iirlerini payla�acak. 

TÜRK tangocular
Fransa’n�n Lyon kentinde

düzenlenen
Dünya Dans

�ampiyonas�’nda
3. oldular.

TDSF’nin (Türkiye
Dans Sporlar�
Federasyonu)
26 �ubat’daki
yar��mas�nda
Arjantin Tango

dal�nda 1. olan Zeynep
Aktar ve Sercan Yi�it
Çifti Türkiye’yi temsilen

kat�ld�klar� Dünya Dans
�ampiyonas�’nda 3. olarak

kürsüye ç�kt�. 15 çiftin yar��t���

�ampiyonada önce 10
çift yar� finale sonra da

6 çift finale kald�.
Birincili�i ve ikincili�i
�talya’n�n ald���
yar��mada Zeynep
Aktar-Sercan Yi�it
çiftinin dans�
dünyan�n çe�itli
ülkelerinden gelen
jüri üyelerinin

de�erlendirmesinde
özellikle teknik

aç�dan çok yüksek
puan ald�. Danslar�

özellikle çok duygusal
bulunan çifti yüzlerce dans

merakl�s� be�eniyle izledi. 

HALKEVLER� 80. YILINI DEV
B�R �ENL�KLE KUTLUYOR!
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● Semra ÇELEB�

Ad� n�, Ce mal Sü re ya’n�n Kars’� gör me den
yaz d� �� “Be yaz, Uy ku suz, Uzak ta” di ze -
sin den alan Kars Kül tür ve Sa nat Fes ti va -

li, 22-26 Mart ta rih le ri ara s�n da ya p�l d�. Ne de mi� -
ti us ta gör me di �i bu uzak �e hir için; “Öy le gü zel
ki ölü rüm ar t�k / Be yaz uy ku suz uzak ta/ Kars ço -
cuk la r�n da Kars’� / Ölü le ri ya �an kar da/ Don mu�
göz le ri min ara s�…”

Kars de yin ce ak la ilk ge len ve Sü re ya’n�n
da ilik le rin de his set ti �i so �uk ve aya z�n ak si -
ne müt hi� bir k�� gü ne �i kar �� la d� biz le ri. Son
iki y�l d�r Kars de yin ce so �uk ve ka r�n ya n�n da
ba� ka �ey ler de ge li yor ak la; “�n san l�k An� t�”
ad l�, dün ya ca ün lü hey kel t� ra� Meh met Ak -
soy’un elin den ç�k ma, kar de� li �in sim ge si
hey ke lin, Ba� ba kan’�n bir ke li me siy le y� k�l -
ma s� gi bi... �� te bu iki ne den den fes ti va lin “s� -
cak” ge çe ce �i bel liy di. Kim ler yok tu ki prog -
ram da: Ci hat A� k�n, Meh ru En sa ri, Me sut Öz -
gen, Ku bat, Kar de� Tür kü ler ve BGST Dans -
ç� la r�, Grup Sek sen dört, Bal kan Na ci �s lim ye -
li, Be jan Ma tur, Fer hat Ulu de re, Bu ket De re -
o� lu, Or han Al ka ya ve Mu rat Uyur ku lak. Ço -
�u, ik ti da r�n po li ti ka la r� n� ele� ti ren, sa nat la r� n�
mu ha lif bir ba k�� aç� s�y la ya pan ede bi yat ç� lar,
mü zis yen ler, oyun cu lar ve res sam lar bir an da
dol dur du o uzak ken ti. 

�lk ak �am �s ma il Ay te miz Spor Sa lo -
nu’nda ger çek le �en Ku bat kon se riy le ba� la -
yan co� ku, er te si ak �am Ci hat A� k�n ve Meh -

ru En sa ri’nin pi ya no ve
ke man re si ta liy le de vam
et ti. Halk E�i tim Mer ke -
zi’nde ki din le ti de iki li
Min ya tür ler al bü mün -
den tür kü ler ses len dir di.
Özel lik le Ci hat A� -
k�n’�n, Ali Ek ber Çi -
çek’e bir se lam gön de re -
rek ke ma n�y la çal d� ��
“Hay dar Hay dar” so lo su
iz le yi ci ler ta ra f�n dan
ayak ta al k�� lan d�. A� k�n
ve En sa ri, kon ser ön ce -
sin de Gü zel Sa nat lar Li -
se si ve Kon ser va tu var
ö� ren ci le riy le de atöl ye
ça l�� ma s� yap t�. �ki us ta, genç le rin dert le ri ni
din le di, ‘bir kö �e de unu tul duk la r� n�’ söy le yen
ö� ren ci le re umut a�� la ma ya ça l�� t�. 

� KAR DE� TÜR KÜ LER: “UCU BE
UY GU LA MA LA RA SON VE R�L S�N”

Fes ti va lin 3. gü nü, özel lik le üni ver si te ö� -
ren ci le ri nin sa b�r s�z l�k la bek le di �i Kar de�
Tür kü ler’in kon se ri var d�. Kar de� Tür kü ler’e
Bo �a zi çi Gös te ri Sa nat la r� Top lu lu �u Dans ç� -
la r� da e� lik et ti. Kon ser den ön ce Spor Sa lo -
nu’nu dol du ran 5 bi ni a� k�n iz le yi ci ye, Be le di -
ye’nin “ic ra at la r� n�” an la tan bir ta n� t�m fil mi
gös te ril me ye ça l� �� l�n ca, �s l�k lar ve yu ha la ma -
lar yük sel me ye ba� la d�. Sa lo nun bas k� s� na da -
ya na ma yan Be le di ye Ba� ka n� Nev zat Boz ku�,

fil mi ya r� da kes tir mek
zo run da kal d�. Kar de�
Tür kü ler gru bun dan
Ve dat Y�l d� r�m ise,
Kars hal k� n�n nev roz
bay ra m� n� kut la ya rak
ba� la d� �� ko nu� ma -
s�n da Si vas da va s� n�n
za ma na �� m� na u� ra -
ma s� n�, Hrant ci na ye -
ti ni, Ulu de re kat li am� -

n� ha t�r la ta rak, “as�l bu
ucu be uy gu la ma la ra son
ve ril sin” ça� r� s� yap t�.
Da ha son ra bin ler ce
Kars l� ve üni ver si te ö� -
ren ci si, Kar de� Tür kü -
ler’in her dil den söy le di -
�i �ar k� lar ve tür kü ler le
dans et ti, ha lay lar çek ti.
Hey kel tar t�� ma s� fes ti -
va lin son gü nün de de
de vam et ti. �a ir, ya zar,
yö net men, ga ze te ci, ti -
yat ro ve si ne ma oyun cu -
su Or han Al ka ya da,
söy le �i si ne k� sa bir aç�k -

la ma ya pa rak ba� la d�. Ba� ba kan’�n “ucu be”
di ye rek y�k t�r d� �� Kars’ta ki �n san l�k An� t�’n�
unut ma d� �� n�, bu na kar �� mü ca de le eden sa -
nat ç� la r�n ba ��n da gel di �i ni be lir te rek “An cak
Kar s� ve Kars l� la r�, bu yüz den öte le mek, bu ra -
ya gel me ye rek on la r� ce za lan d�r mak do� ru
de �il. Sö zü mü �s tan bul’dan söy le mek ten se
Kars’ta söy le me yi ter cih et tim” de di. Ya zar ve
ga ze te ci Mu rat Uyur ku lak da, ken di si ni ta n� -

t�r ken “ucu be” 12 Ey lül dar be sin den, “ucu be”
s� nav lar dan ve “ucu be” as ker lik yok la ma s�n -
dan bah set ti. Bir din le yi ci nin “Bu sö zü sü rek -
li tek rar ede rek biz Kars l� la r� ren ci de edi yor -
su nuz” ele� ti ri si üze ri ne “Ben si zi de �il, hey -
kel y� kan zih ni ye ti pro tes to edi yo rum. Bu da
be nim kü çük çap l� bir pro tes tom du” di ye rek
aç�k la ma yap t�. 

Biz ga ze te ci ler, fes ti va lin son gü nü ak �am
sa at le rin de �s tan bul’a do� ru yo la ç� kar ken,
bin ler ce Kars l�, Grup Sek sen dört’ün kon se ri -
ne ak�n edi yor du. 7 bin iz le yi ci nin, özel lik le
de tüm k� �� ka pa l� me kân lar da “unu tul ma”
his siy le ge çi ren genç le rin, on lar için ge len bir
mü zik gru buy la bu lu� ma s�n da ki co� ku yu du -
yun ca fes ti val le rin ne ka dar önem li ol du �u nu
bir kez da ha an la d�k. 4 gün sü ren Kars Kül tür
Sa nat Fes ti va li, tüm tar t�� ma la r�n göl ge sin de,
bü yük bir umut, co� ku ve ye ni len me ta �� d�
ken te. Unut ma ya ve unu tul ma ya inat, bir hal -
k� öte le me ye rek… Hem ne de mi� ti us ta, gör -
me den yaz d� �� �i iri nin so nun da: “Na s�l ol sa
yi ne bir gün / Dö ne riz bu yol lar dan ge ri / Se -
nin bir elin de bir men dil/ Öbü rün de ku� ses le -
ri.”

DO�U� Üniversitesi, Dünya
Tiyatrolar Günü’nü anlaml� bir
etkinlikle kar��lad�. Tiyatronun
duayen ismi Devlet Sanatç�s�

Y�ld�z Kenter’e düzenlenen bir
törenle “Do�u� Üniversitesi

Onur Ödülü” sunuldu.
Ödül, Kenter’e, ilkeli

ya�am�, özellikle tiyatro
dünyas� için örnek niteli�i

ta��yan çal��malar� ve
Türkiye’de ça�da�
sanat ortam�n�n

geli�mesine yapt���
katk� nedeniyle, Do�u�
Üniversitesi Sanat Kurulu

karar�yla verildi.
Ödül töreni, Do�u�

Üniversitesi Geli�im
Orkestra ve Korosu’nun

verdi�i “K��a Veda
Konseri” içinde

gerçekle�tirildi. Kad�köy
Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’ndeki

konseri ve töreni, tek bir
koltu�un bo� kalmad���
salonda, neredeyse her

ya�tan yüzlerce konuk izledi.
� ‘G�DERAYAK HATIRLANMAK…’

Konserin ikinci yar�s�nda, sanat
ya�am�ndan kesitler sunan sinevizyon
gösteriminin ard�ndan alk��lar e�li�inde

sahneye ç�kan Y�ld�z Kenter, ya�am�
boyunca en sevdi�i sesin “alk��”

oldu�unu söyledi. “Do�u�
Üniversitesi’nin beni görmesi,

hat�rlamas�, giderayak…” diyen Y�ld�z
Kenter’in sözleri, salonda bulunan

herkese duygulu anlar ya�att�. 
Y�ld�z Kenter, “O kadar mutluyum ki…
Do�u� Üniversitesi’ne beni gördükleri,

fark ettikleri ve böyle muhte�em bir
ödülle �ereflendirdikleri için te�ekkür

ediyorum” dedi.
� ‘K���L���YLE,

DÜ�ÜNCELER�YLE ÖRNEK’
Kenter’e ödülünü sunan Do�u�

Üniversitesi Mütevelli Heyet Ba�kan�

Do�u Gözaçan ise “Kendisi, y�llard�r
yak�n takip etti�im, sevdi�im ve
verdi�imiz ödüle fazlas�yla lay�k

olan bir sanatç�. Ki�ili�iyle,
dü�ünceleriyle yaln�z ülkemizde

de�il dünyan�n her yerinde
ses getiren çal��malar

gerçekle�tirdi. Ben
üniversitemiz ad�na

kendisine Onur Ödülü
sunmaktan büyük onur

duyuyorum” dedi. Do�u�
Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Elif Çepni de
“Sizler gibi benim de

hayranl�k duydu�um bir
isme, üniversitemiz ad�na

ödül vermekten gurur
duyuyorum. Ne mutlu

bizlere” dedi. Çepni, çok
�ansl� bir rektör

oldu�unun alt�n� çizerek,
Do�u� Üniversitesi
Geli�im Orkestra ve

Korosu’nun ö�renciler ile
akademisyenleri ayn�

yerde bulu�turan, ba�ar�l�
bir yap�lanma oldu�unu
vurgulad�.

� KENTER SAHNEDEN
GÖZÜNÜ AYIRMADI

Törenin ard�ndan, konser yerli ve
yabanc� klasikle�mi� �ark�lar ile sürdü.

Sahne �ovlar� ve dans gösterileri ile
konuklar�n unutulmaz bir gece ya�ad���

konseri, Kenter sonuna kadar büyük
ilgiyle izledi. Do�u� Üniversitesi'nin 2012

y�l�nda ba�latt��� proje ile Türkiye'yi
ulusal ve uluslararas� düzeyde ba�ar�yla

temsil etmi�, alan�nda öncü ve kal�c�
i�lere imza atm�� isimlere sayg� ve
te�ekkür sunmak amac�yla “Onur

Ödülü” veriliyor. Ödüllerden ilkini, �ubat
ay�nda opera sanatç�s� Hakan Aysev

alm��t�. Aysev ödülünü ald�ktan sonra,
Do�u� Üniversitesi Geli�im Orkestra ve

Korosu ile birlikte �ark� söyleyerek,
unutulmaz bir sahne performans�

sunmu�tu.

Do�u�
Üniversitesi

Onur Ödülü’nü alan
Yıldız Kenter,

alçakgönüllü�ü ile
hayran bıraktı,
konu�masıyla

hüzünlendirdi…

Tiyatronun dev ismi
Y�ld�z Kenter’e

ONUR ÖDÜLÜ

Kars Belediyesi’nin bu yıl 2.sini düzenledi�i “Beyaz,
Uykusuz, Uzakta” adlı kültür sanat festivalinin davetlileri
arasında Gazete Kadıköy de vardı. Festivali, kültür sanat

muhabirimiz Semra Çelebi sizler için izledi. Festivale
katıldıkları için ele�tirilen sanatçıların cevabı netti: “Ucube

olan Kars ve Karslılar de�il, heykel yıkan zihniyettir.”

Orda bir Kars var uzakta,
UCUBE OLMAYAN…
Orda bir Kars var uzakta,
UCUBE OLMAYAN…
Orda bir Kars var uzakta,
UCUBE OLMAYAN…
Orda bir Kars var uzakta,
UCUBE OLMAYAN…
Orda bir Kars var uzakta,
UCUBE OLMAYAN…
Orda bir Kars var uzakta,
UCUBE OLMAYAN…

GÜZEL SANATLAR LiSESi DE KONSERVATUVARI DA VAR
KARS, birçok Anadolu kenti gibi müthi� bir kültürel ve tarihsel geçmi�e sahip.

Ço�u “kentsel dönü�üm”den nasibini alm�� olsa da Ruslar�n yapt���, oymal�, i�lemeli ta�
binalarla süslü sokaklarda yürümek, insanda bir Avrupa kentinde geziyormu� hissi
uyand�r�yor. Çamurlu ve kardan dolay� çökmü� yollar� görmezden gelirseniz tabii…

Kent merkezinde en dikkat çeken bina Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvar�’na ait.
O zamana kadar Ö�retmenevi olarak kullan�lan bu tarihi ta� bina, 2003 y�l�nda

Konservatuvara devredilmi�. Kars Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan birçok genç,
konservatuvarda devam ediyor e�itimine. Zaten Kars merkezde dola��rken, her kö�eden

müzik sesi duyman�z, tam da bu nedenle hiç �a��rt�c� de�il. Festivalin tüm yükünü
omuzlayan ve kendisi de Karsl� olan ressam Erkan Do�anay ve e�i Hilal Beyaz�t

Do�anay, ya�amlar�n� uzun süredir �stanbul’da geçirmelerine ra�men Kars’a vefalar�n�
bu festivalle ödüyorlar. Çünkü onlar, o uzak kentteki sanat ö�rencilerinin, bir kültür

sanat festivaliyle ne kadar mutlu olacaklar�n� biliyorlar… 
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E�i tim sis te mi nin et kin li �i ve ve rim li li �i, ön ce lik -
le üni ver si te ön ce si e�i tim sis te mi nin et kin li �i ne
ve ve rim li li �i ne ba� l� d�r. E�i tim sis te mi ge nel

ola rak Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ba� la r�n da ger çek çi,
mad de ci, bi lim ci, halk ç�, ulus çu, ül kü cü, fay da c�, bi -
lim sel, eko no mik ve de mok ra tik il ke ler ve gö rü� ler yö -
nün de önem li ge li� me ler sa� la d�. An cak 1950’ler den
iti ba ren üret ken lik, ve rim li lik ve bü tün cül lük il ke le ri ve
ça l�� ma bi çim le ri ye ri ne mü kem mel ci lik, key fi lik, seç -
kin lik ve se çi ci lik özel lik le ri önem sen me ye ba� lan d�.
Bu yak la ��m lar, Türk e�i tim sis te mi nin ger çek ler den,
ola nak lar dan, üre tim den ve alt sis tem le rin bir bir le rin -
den za man la kop ma s� na; ulu sal top lam ve rim li lik, üre -
ten lik ka rak te ris tik de �er le ri nin azal ma s� na yol aç t�.
Son y�l lar da e�i tim-ö� re tim ça l�� ma la r� n�n önem li bir
k�s m� tah ta ba ��n da, ma sa da, bil gi sa yar da ve in ter net
or ta m�n da sür dü rü lü yor. Bir di �er ifa de ile ger çek ler -
den ve ge re kir ci lik ten ko puk, bu la n�k ve ge nel bil gi ler
ile key fi, öz nel, duy gu sal, ka der ci bi çim ler de de vam
edi yor. Ge nel ve te mel bil gi ler den ger çek üre ti me, tek -
nik ve tek no lo ji üre ti mi ne ge çi� ler de ar zu edi len öl çü -
ler de ve rim li lik ve et kin lik el de edi le me di. Üni ver si te
ön ce si e�i tim prog ram la r�n da da ben ze ri olum suz luk lar
mev cut. 

Ay n� yön de üni ver si te ön ce si e�i tim prog ram la r� -
n�n Türk Mil li E�i tim Sis te mi te mel amaç la r�, iç ve d��
ev rim le ri ve ko �ul la r� çer çe ve sin de gü nün ve ge le ce �in
so run la r� n� çöz me si, re form la r� n� ve stra te ji le ri ni so -
mut la� t�r ma s�, ge rek si nim le ri ni kar �� la ma s�; sü reç le ri ni
ve stra te ji le ri ni iyi le� tir me si, gün cel le� tir me si ve ger -
çek le� tir me si ge rek ti �i gö rü lü yor. Üni ver si te ön ce si
e�i tim prog ram la r�n da bek len ti ler, so run la r�n çö züm le -
ri yö nün de mes lek ö� re ti mi ne ön ce lik ve ri lir ken te mel
bi lim sel bil gi ler, bi lim sel dü �ün me ve bi lim ah la k� çer -
çe ve sin de olay la r� ve so run la r� ta n�m la ma, çö züm le me
tek nik le ri ne önem ve ril me si ge rek ti �i önem ka za n� yor. 

Bu gö rü� ler çer çe ve sin de Türk
Mil li E�i tim Sis te mi nin ve rim li lik, et -
kin lik ve ka li te so run la r�; yö re sel ve
ulu sal dü zey ler de sek tör le rin ger çek le -
ri, k� s�t la r� ve ola nak la r�, ana amaç la r�,
il ke le ri ve sis tem yak la ��m la r� ile teo -
rik ve pra tik ola rak or ta ya kon ma s� ge -
rek ti �i be lir gin lik ka za n� yor. E�i tim
prog ram la r� n�n bir yan dan ge nel kül tür
ve e�i tim dü zey le ri ni, di �er yan dan da
sek tör le rin eko no mik ve rim li lik le ri ni,
kat ma de �er le ri ni ar t� ra bi le cek ola nak -
la r� ve yön tem le ri ta n�m la ma s�, ge li� -
tir me si ge rek ti �i gö rü lü yor. 

Pe ki Par la men to’dan ge çen Zo -
run lu E�i tim (4+4+4) mo de li ile yu -
ka r� da de �i ni len amaç ve he def ler sa� la na bi lir mi?

Ye ni mo del in ce len di �in de a�a �� da ki sap ta ma lar
öne ç�k mak ta d�r. Bu na gö re;
� �lk te mel ö� re tim (4+4) iki ka de me ye bö lü nü yor.
� �lk te mel ö� re tim de ikin ci ka de me için aç�k ö� re tim
yo lu aç� l� yor.
� Zo run lu ör gün e�i tim sü re si nin fii len 4 y� la dü �ü rü -
lü yor an la m� na ge li yor.
� �lk te mel ö� re ti min ke sin ti li ha le gel me si, ço cuk lar
için bü yük risk ler ya ra t� yor.
� �kin ci ka de me nin zo run lu olup ol ma d� ��, key fi le� ti -
ri li yor. 
� K�z ço cuk la r� n�n okul dan al� na bil me si nin önü aç� l� -
yor.
� K�z ço cuk la r� n�n e�i ti mi ke sin ti ye u� ra t� l� yor.
� Ço cuk lar 10 ya ��n da mes lek le re yön len di ri li yor.
� Ço cuk lar er ken ya� ta bi linç siz ter cih le re yön len di ri -
li yor.
� Ç� rak l� �a ba� la ma ya �� ge nel söz le� me le re ay k� r�
ola rak 11’e dü �ü rü lü yor. 

� Se kiz y�l l�k zo run lu te mel e�i tim le
bi le te mel bil gi ler için ye ter siz ka l� yor.
� Okul ön ce si e�i ti min ya sal zo run lu -
lu �u or ta dan kal k� yor.
� E�i tim sis te min de ve ka li te sin de ya -
ra ta ca �� tah ri bat he sap lan m� yor.
� (4+4+4) zo run lu e�i tim için bir ba� -
lan g�ç ta ri hi ön gö rül mü yor.
Ge nel ola rak i� ve ai le ha ya t�n da be lir -
li lik ler ile ka os lar, be lir siz lik ler yan ya -
na, iç içe, ar ka ar ka ya or ta ya ç� k� yor.
Mev cut ürün ve tek no lo ji le rin eko no -
mik ömür le ri, ye ni bil gi, ürün ve tek no -
lo ji le rin ca zi be si ve kul la n�m la r� ile k� -
sa sü re de so na eri yor. Ge le cek te h�z la
ge li �en ve dö nü �en ye ni mes lek ler or ta -

ya ç� k� yor.  Ay n� yön de dü �ük ve or ta ge lir li ai le ler ço -
cuk la r� n�n gü ven ce li, iyi ge lir li i�e sa hip ol ma la r� n� is -
ti yor. Dü �ük ve or ta ge lir li ai le le rin bu bek len ti si i� ve -
ren çev re le ri nin bek len ti si ile de ör tü �ü yor. An la �� lan o
ki hü kü met de top lu mun bu bek len ti le ri yö nün de iyi bir
mes lek e�i ti mi mo de li ara y� �� için de olu yor; ay n� yön -
de “bir ta� iki, üç ku� vur mak” is ti yor. �yi bir mes lek
e�i ti mi ile Tür ki ye’nin eko no mik so run la r� n�n da ço �u -
nun çö züm le ne ce �i ni dü �ü nü yor. Ay n� za man da köy
ens ti tü le ri mo de li ni ger çek öte si bir dü �ün ce, uy gu la ma
ile tak lit et mek is ti yor. As�l önem li si din dar, inanç l�,
inanç te mel li ah lak sa hi bi ne sil ler ye ti� tir mek is ti yor.
An cak mes lek e�i ti mi ve i� so ru nun çö zü mü, önem li
öl çü de stra te jik sek tör le re, pro je le re da ya l� ka rar l� di na -
mik i� let me le rin mev cu di ye ti ne ba� l� bu lu nu yor. Da ha
da önem li si her tür lü i� so ru nun çö zü mü de ter mi nis tik,
ana li tik ve sen te tik dü �ün ce le re, ve rim li pra tik le ri ne
ba� l� bu lu nu yor. Her tür lü inan c�n di nin, ide olo ji nin
e�i ti mi; gü nü müz de ve rim li lik, ya ra t� c� l�k ba k�� aç� la r�
ile prag ma tik ve po zi tif dü �ün ce ler, sis tem ler, prog ram -

lar, uy gu la ma lar te mel li ol ma la r� ge re ki yor. E�i tim
prog ram la r�n da di �er yan dan de mok ra tik ve bi lim sel
e�i ti min kar �� l�k l� olum lu et ki le �i mi ile za ma na ve ko -
�ul la ra ba� l� bi rey sel ve top lum sal gö rü� ler ve gö rev ler
ge li� tir me si bek len mek te dir.  So nuç ola rak, mev cut ya -
sa ta sa r� s� ge ri çe kil me li, ge le cek on y�l lar da ül ke mi zin
eko no mik, sos yal ve kül tü rel se vi ye si nin olu� ma s�n da
be lir le yi ci et ken ler den bi ri ola cak ve  en az Ana ya sa
ka dar önem li olan te mel e�i tim ko nu su nun ge ni� ke -
sim le rin ka t� l� m� ile tar t� �� la ca �� ve mo del le ne ce �i bir
fi zi bi li te ek se nin de ele al�n ma s� sa� lan ma l� d�r.

● Mus ta fa SÜR ME L�

Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu Av -
ru pa’n�n göz be be �i ol ma yo lun da. Ön -
cü ve i� ti rak çi ol du �u ulus la ra ra s� pro -

je nin bey ni ko nu mun da ki, Ka d� köy’ün im kân -
la r� ba k� m�n dan mü te va z� dev let oku lu bu pro -
jey le ül ke si ni, Ka d� köy’ü ve ken di ni Av ru pa’ya
ta n� ta cak.

Tür ki ye’nin ve e�i tim sis te mi mi zin gel di �i
nok ta n�n da ay n� za man da bir ifa de si olan bu
ge li� me yi pek çok pro fes yo nel ku ru lu� mil yon -
lar ca Av ro ile zor ger çek le� ti re bi lir ken, il çe miz -
de ki mü te va z� bir dev let oku lu nun böy le bir
ham le ya pa rak, Av ru pa’ya aç�l ma s� ve e�i tim
sis te mi mi zin gel di �i nok ta y� bel ge le me si, bü -
yük bir ba �a r�.

� TEK NO LO J� TÜM 
�M KÂN LA RIY LA 

KUL LA NI LA CAK
Tür ki ye, �n gil te re, �r lan -

da, Por te kiz, �s pan ya, Po lon -
ya, Ro man ya, Lit van ya’dan
olu �an ül ke ler top lu lu �u ara -
s�n da ya p� lan i� bir li �i sa ye -
sin de pro je gru bu olu� tu rul -
du. Ev sa hip li �i Ka d� köy
Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim
Oku lu ta ra f�n dan ya p� lan ça -
l�� ma gru bu na, �s pan ya, Por -
te kiz ve �r lan da’dan 3 ö� ret -
men ve ida re ci ka t�l d�. Ha z�r -
la nan AB Co me ni us pro je si -
nin ön ça l�� ma top lan t� s�, 27
Ocak-1 �u bat 2012 ta rih le ri ara -

s�n da Ka d� köy Me la hat Ak -
kut lu �l kö� re tim Oku lu’nda
ger çek le� ti ril di. 

Pro je kap sa m�n da bir de
der gi ç� ka r� la cak. Her sa y� -
da; pro je de ki or tak ül ke ler
ken di kül tür le ri, e�i tim,
folk lor, ge le nek ve gö re -
nek le ri ni ta n� ta cak lar. �n ter -
ne tin im kân la r� so nu na ka -

dar kul la n� la cak ve pro je ye
dâ hil olan 8 ül ke de 3 dil de ya -

y�n ya pan bir web si te si olu� tu ru -

la cak. Ay r� ca bir sos yal pay la ��m si te si sa ye sin -
de pro je ye da hil olan ül ke ler de ki ö� ret men, ö� -
ren ci ve ve li le rin de in ter net or ta m�n da ile ti �im
kur ma s� sa� la na cak. 

Ka s�m 2012’de 7 ül ke nin ö� ret men ve ö� -
ren ci le rin den olu �an yak la ��k 50 ki �i lik he ye tin
Ka d� köy’e ge le rek,  Me la hat Ak kut lu �l kö� re -
tim Oku lu’na zi ya ret te bu lun ma la r� ön gö rü lü -
yor. Pro je de yer alan 7 ül ke nin zi ya ret le ri nin 2
y�l içe ri sin de ta mam lan ma s� plan la n�r ken, ül ke -
le rin ken di le ri ni ta n�t ma la r� na ola nak sa� la ya -
cak der gi nin de 7 sa y� s� n�n ya y�n lan ma s� he def -
le ni yor. 

� AV RU PA LI KO NUK LA RA 
ÇA LI� MA LAR AN LA TIL DI

Da ha ön ce gö rev yap t� �� okul lar da e�i tim-
ö� re ti me yö ne lik uy gu la ma ve pro je le riy le öne
ç� kan Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu Mü -
dü rü �l ter Ay gün, AB Co me ni us pro je si nin ön
ça l�� ma top lan t� s� için 27 Ocak-1 �u bat 2012 ta -
rih le ri ara s�n da Av ru pa’dan ül ke mi ze ge len e�i -
tim ci le re bri fing ver di. Ga ze te Ka d� köy’ün de
ad�m ad�m iz le di �i ve bel ge le di �i zi ya ret s� ra -
s�n da ya ban c� ko nuk lar la tek tek il gi le nen Ay -
gün, Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu’nda
e�i tim-ö� re tim ile il gi li yap t� �� ça l�� ma lar dan
bah set ti. 

� ‘E�� T�M DE SI NIR LA RI A� TIK’
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at

Ayar da ya p� lan ça l�� ma ile il gi li bil gi ve dü �ün -
ce le ri ni Ga ze te Ka d� köy ile pay la� t�. 

Milli E�itim Müdürü Fer �at Ayar aç�k la ma -
s�n da, “Ö� ren ci le ri miz, ve li le ri, okul la r� m� z�n
kat k� la r�y la olu� tu ru lan pro je ler le ül ke s� n�r la r�
d� �� na ta �� d�. E�i tim ala n�n da yap m�� ol du �u -
muz ulus la ra ra s� i� bir li �iy le ger çek le �en pro je -
ler ba� la m�n da il çe miz son de re ce iyi yer ler de
bu lunuyor. �l ter Bey, özel lik le ulus la ra ra s� pro -
je ler de, kar de� okul pro je le rin de ol du �u gi bi bu
pro je de de çok fark l� bir rol oy nuyor. Eki biy le
bir lik te öne ç�k m��, ba �a r� l� pro je le riy le, çev re -
siy le ili� ki le riy le öne ç�k m�� bir e�i tim ci miz.
Ona ve eki bi ne ba �a r� lar di li yo rum. �na n� yo rum
ki hem bi zim ço cuk la r� m� z�n pro je le ri hem de
di �er ül ke le rin pro je leriy le i� bir li �i içinde çok
ba �a r� l� ve gü zel i� ler ya p� la cak t�r” diye
konu�tu.  
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zun y�l lar sü ren yo �un i� ve sos yal ya �a m�m
ne de niy le bu gü ne dek bir çok zen gin ve ün lü
in san la ta n�� t�m. Bu in san la r�n bir bö lü müy le
çok ya k�n la ��p de rin dost luk ve ar ka da� l�k

ili� ki le ri kur dum. Bir bö lü mü nü ise ib ret le iz le dim.
Üne ve ser ve te ka vu� mak çok tak dir edi le cek, ay -
n� za man da da if ti har du yu la cak bir �ey dir. Be ce -
ri nin, yet kin li �in ve ba �a r� n�n sim ge si dir. Üne ve
ser ve te ula �a bil mek ko lay de �il dir. Uzun emek,
ça ba, azim, ira de ve tu tar l� l�k is ter. Bu sü reç ten ge -
çer ken bü yük ola s� l�k la ezi lir si niz, üzü lür sü nüz, ba -
tar s� n�z, ç� kar s� n�z... Ama hep yol da olur su nuz ve
göl ge de ka l�r s� n�z. Üne ve ser ve te ka vu� tuk tan
son ra top lu mun vit ri ni ne ç� kar s� n�z. Göz ler üze ri ni -
ze çev ri lir. �n san lar, bu yol da yü rür ken ne ler çek ti -
�i ni ze, na s�l t�r man d� �� n� za bak maz lar, ula� t� �� n�z
yer de si zi in ce le me ye ba� lar lar.

Yok luk ta im ti han ol mak ko lay d�r. Ger çek ve
zor lu im ti ha n� n�z üne ve ya ser ve te ka vu� tuk tan
son ra ba� lar. Çün kü da ya n�l ma s� en zor olan �ey
ün ve ser vet tir. Bu im ti ha n�n bi lin cin de olur sa n�z,
ün ve ser vet le övün mek ye ri ne bun la r�n ba� ka in -
san la ra hiz met için Al lah ta ra f�n dan si ze ve ril di �i ne
ina n�r sa n�z, her gün ego nu zu bi raz da ha kü çült -
me ye, da ha mü te va z� ol ma ya, in san la ra da ha il gi -
li ve da ha say g� l� dav ran ma ya ça l� ��r s� n�z. E�il dik -
çe yü ce lir, bü yür sü nüz. Hu zu ru nuz ve say g�n l� �� n�z
ar tar. Hem zen gin ve ya ün lü hem de ger çek ve
say g�n bir in san olur su nuz.

Üne ve ya ser ve te ka vu� tuk ça ego su bü yü yen,
me ga lo ma ni si ar tan in san la ra çok rast l� yo rum. En
bü yük, en güç lü, en ak�l l�, en be ce rik li ken di le ri ni
gö rü yor lar. Çe kin me den bun la r� ve da ha faz la la r� n�
her yer de söy lü yor, ilan edi yor lar. Bü yü dük le ri ni
söy le dik çe kü çü lü yor lar. Bü yü dük le ri ne, güç len -
dik le ri ne ken di le ri de inan m� yor lar ama hem ken di -
le ri ni hem de çev re le ri ni inan d�r ma ya ça l� �� yor lar.
Bu k� s�r dön gü hu zur la r� n� bo zu yor, se vim li lik le ri ni,
say g�n l�k la r� n� azal t� yor, za man za man za y�f ve gü -
lünç du rum la ra dü �ü rü yor, hat ta ba z� in san lar da
ruh sal has ta l�k la ra dö nü �ü yor.

�n san lar di �er in san lar kar �� s�n da za y�f ve sa -
vun ma s�z kal ma ya da ya na maz lar. Ken di le ri ni güç -
lü ve gü ven de his set mek is ter ler. Güç süz ve gü -
ven siz his set tik çe ego la r� n� ve çe �it li sa vun ma me -
ka niz ma la r� n� ge li� ti rir, mü ca de le ye gi ri �ir ler. Ki mi
gün ma� dur ro lü nü oy nar lar, ki mi gün k� r�l gan l�k ve
al�n gan l�k la in san la r� et ki le me ye ça l� ��r lar, ki mi gün
öf ke ve �id det gös te ri si ya par lar, ki mi gün ger çek
hal le ri ne bak ma dan ken di le ri ni dev ay na s� na ko -
yar lar. Güç ve gü ven ara y� �� için de ol duk la r�n dan
da ha güç lü gö rü ne bil mek için k� l�k tan k� l� �a, hal -
den ha le gi rer, ay r� ay r� mas ke ler ta kar lar. Ken di le -
ri ni var et me ça ba la r� n� ego la r� n� güç len di re rek sür -
dü rür ler. �n san ken di ni güç lü ve gü ven li his set tik çe
ego nun sa vun ma ge rek si ni mi aza l�r. Bu ra da söy -
le mek is te di �im güç; ün ve ya ser vet le el de edi len
güç de �il dir. Ger çek güç tür. Ger çek güç: �n sa n�n
sö zü nün ve özü nün bir ol ma s�, d� ��y la içi ara s�n da
fark gö rül me me si, söz le riy le ey lem le ri nin ay n� yer -
de bu lu� ma s� d�r. �n sa n� güç süz dü �ü ren, kor kak
ya pan ya lan ve do lan d�r. Do� ru luk, dü rüst lük ve
ger çek ler in sa na ce sa ret ve rir, güç lü ya par. 

Ego su nun a��r l� ��n dan kur tu lan kim se sak lan -
ma ya, fark l� gö rün me ye, mas ke ler tak ma ya ge rek
duy maz. Net, aç�k, gü ve ni lir ve say g�n olur. Etik
de �er le re ba� l� d�r. Her kes ta ra f�n dan ka bul edil -
me se bi le söz le ri nin ve il ke le ri nin ar ka s�n da du rur.
Ha ta n�n in sa na öz gü ol du �u nu bi lir, ha ta la r� n� ka -
bul eder, ders al�r, ye ni öne ri le ri din ler, de �er ve rir.
Ko nu� ma la r�n da “Ben” ke li me si ni azal t�r, tüm ili� -
ki le rin de “Biz” de me ye gay ret eder. 

Ego nun ha fif li �i ve in sa n�n ol gun luk dü ze yi ki -
�i sel ili� ki ler de çok önem li dir. Ego su nu ha fif le ten
in san, al�n gan l�k, k� r�l gan l�k, dar g�n l�k yap maz, öf -
ke si ne hâ kim dir. �� ve ya sos yal ya �am da or ta ya
ç� kan so run la r� ki �i sel so run ha li ne ge tir mez. Hem
ken di ne hem de ba� ka la r� na kar �� dü rüst ve say g� l�
dav ra n�r. Olum lu dü �ün ce ler ge li� ti rir, olum lu i� ler
ya par. Ego nun yü kü nü s�r t� n�z dan at� n�z. Ba� ka k� -
l�k la ra özen me den, mas ke ler tak ma ya yel ten me -
den, ken di ger çek dün ya n�z da ya �a y� n�z. Net, aç�k,
gü ve ni lir, mü te va z� ve say g�n bir in san olu nuz.
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KURTULMAK Çocuklarımız Avrupa’ya
DEMiR ATTI

4+4+4 E�itim Sistemi Türkiye’ye geli�tirebilir mi?

Prof. Dr. Ali KAHR�MAN
(Okan Üniversitesi 

MYO Müdürü) 

E�itimde Balkanlara açılmı�tık �imdi sıra Avrupa’da…
Kadıköy Melahat Akkutlu �lkö�retim Okulu, özel okulları

imrendirecek önemli bir çalı�manın dinamosu oldu.
Avrupa Birli�i’nin önde gelen ülkelerinin de içinde yer
aldı�ı 7 ülke ile birlikte Avrupa çapında e�itim-ö�retim

ve kültürel i�birli�i projesi ba�latan Kadıköy’ün
mütevazı okulu, uluslararası proje kapsamında

yayınlanacak dergide de 8 sayfa Türkiye’yi tanıtacak.
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� ZAMANIN KÜLLER�/(DUNG CHE SA�
DUK) (1994)
Beyazperdede görülebilecek en güzel
eserlerden biri olan film defalarca ve
defalarca izlenebilecek bir eser. Ki�isel
filmografimin ba� tac�, Büyük usta Wong
Kar-wai’nin filmografisinde yer alan tek
dövü� sanat� filmi “Zaman�n Külleri”,
ele�tirmenlerin “f�rça darbeleriyle yap�lan
bir tablo” diyerek övdü�ü ve dolayl�,
simgesel bir anlat�m izleyen filmin
merkezinde Ouyang ad�nda açgözlü ve
kalpsiz bir adam var. Ouyang, sevdi�i
kad�n taraf�ndan reddedilmesinin ard�ndan,
kendi gibi silah�örleri tutarak
adam öldüren, suçlular�
avlayan biri haline dönü�ür.
Wong Kar-wai a�k, haf�za ve
ölümlülük hakk�ndaki bu bol
ödüllü filmine 14 y�l sonra geri
dönerek filmin kurgusunu
yeniledi, renklerini iyile�tirdi,
müzi�ini elden geçirdi ve
süresini yedi dakika kadar
k�saltt�. Bu “redux” versiyonu
ilk kez Cannes’da özel bir
gösterimde izleyicilerin
kar��s�na ç�kt�.
� ALPLER (ALP�S / ALPS)
2011’in en çok konu�ulan

filmlerinden Köpekdi�i’nin yönetmeni
Yorgos Lanthimos’un merakla beklenen
ikinci uzun metrajl� filmi. Köpekdi�i’ni
izlemi� olanlar muhtemelen biletlerini
çoktan alm��t�r. Bir hem�ire, bir sa�l�k
görevlisi, bir jimnastikçi ve onun koçu,
ücretli bir hizmet geli�tirmi�tir. Randevu
sistemiyle, ölen ki�ilerin yerine geçip ölenin
akraba, dost veya i� arkada�lar�na hizmet
vermektedirler. �irketin ad� Alpler’dir.
Alpler’in üyeleri gizlilik, duygusal ili�ki
k�s�tlamas�, üyelikleri için ölmeye veya
öldürmeye haz�r olmak gibi s�k� kurallarla
çal��maktad�r. Fakat hem�ire bu kurallara
uymaz.
� BEYN�NDEN
VURULMU� (FON TOK
KUEN FAH / HEADSHOT)  
69 ve Evrendeki Son
Ya�am gibi gerilimle kara
komediyi harmanlayan
filmlerin yönetmeni Pen-ek
Ratanaruang, geçmi�ini
unutmaya çal��an fakat
geçmi�i taraf�ndan
unutulmayan bir adam�
konu alan, Tay usulü kara
filmlere geri dönüyor. Polis,
siyaset, yeralt� dünyas� ve
karma, hepsi “uzman katil”
Tul’un pe�indedir. Ne var ki
Tul bir “i�” s�ras�nda ba��ndan vurulur ve
üç ay komada kal�r. Fakat gözlerine bir �ey
olmu�tur ve art�k yaln�zca alt� üst, yani ters
görebilmektedir. Sonras�nda ayd�nlanma
yoluna koyularak “Dört Yüce Gerçe�in”
pe�ine dü�en Tul, bitmek tükenmek

bilmeyen �iddet
döngülerini ve “karanl�k
tarafa” geçi�ini
an�msayarak ideallerini ve
adalet anlay���n� sorgular.
Tayvan’da neler yap�l�yor
merak edenlerinde
görmesi gerekenlerden.
� FAUST  
2011 Venedik Alt�n Aslan
ödülü
Efsanevi bir klasi�in
etkileyici yorumu olan
Alt�n Aslan ödüllü Faust,
usta Rus yönetmen

Sokurov’un “gücün yozla�mas�”n�
inceleyen dizisinin Moloch,
Bo�a ve Güne�’i takip eden
son filmi. Goethe’nin
bilginin aray��� hakk�ndaki
trajedisinden esinlenen
Faust 19. yüzy�lda geçiyor
ve yap�ta ad�n� veren,
ruhunu �eytana satan
kahraman�n� izliyor. O bir
dü�ünürdür, fikirlerin
sözcüsü, haberleri yayan
ki�idir; entrikac�d�r,
hayalperesttir. Açl�k,
açgözlülük, �ehvet gibi
temel güdülerin
yönlendirdi�i ads�z bir
adamd�r. Goethe’nin

Faust’una meydan okuyan mutsuz, pe�ine
dü�ülmü� bir varl�kt�r. �lerlemek mümkünse
neden oldu�un yerde duras�n ki?
� �EYTANIN ÖTES�NDE (HORS SATAN
/ OUTS�DE SATAN)  
Bruno Dumont’un Hadewijch’in ard�ndan
çekti�i bu son filmi, din üzerine avangart
bir inceleme olmakla beraber suç,
mucizeler ve toplumun k�y�s�ndakiler
hakk�nda minimal bir provokasyon
denemesi. Film, Fransa’n�n kuzey
sahillerindeki derme çatma bir barakada
ya�ayan avare bir adam� takip ediyor.
Adam tuhaf bir genç k�zla dostluk kurar.
Birtak�m cinayetler ortaya ç�kt���nda
soru�turmalar ba�lar, fakat garip çiftimiz
dualar, ritüeller ve tümden bir kopuklukla
olan bitenin d���nda kalmay� becerir.
Dumont’un senaryosunu yazd��� ve
yönetti�i, yönetmen Rachid Bouchareb’in
yap�mc�l���n� üstlendi�i �eytan�n Ötesinde
ilk olarak Cannes’da, Belirli Bir Bak��
bölümünde gösterildi. 
� P-047 (TAE PHEANG PHU DEAW)  
“Hayal gücü haf�zaya dönü�ürse ve
fanteziler gerçekle�irse… Gerçekler,
kurmacaya dönü�ürse… Hayatlar ödünç
al�nabilir ve bir kitab�n sayfalar� gibi
kopyalanabilirse… Kimli�imizden geriye ne
kal�r?” Taylandl� ünlü senarist ve yönetmen
Jaturanrasmee’nin bu son filmi P-047
kaç��, fanteziler, geriye dönü�ler, rüyalar ve
kimlik karma�alar�yla örülü çarp�c� bir
yolculuk. Filmin s�ra d��� kahramanlar�,
yaln�z çilingir Lek ve taze yazar Kong.
Yeteneklerini birle�tiren iki kafadar, h�rs�z
gibi ba�kalar�n�n evlerine girer fakat hiçbir

�ey çalmazlar. Ödünç ald�klar�, yabanc�lara
ait ya�amlar, a�klar ve di�er �eylerdir. Bir
gün, niyetlendiklerinden fazlas�na el
koyarlar. Daha sonra Lek gözlerini bir
hastanede açar.
� AZRA�L’� BEKLERKEN (POULET AUX
PRUNES / CH�CKEN W�TH PLUMS)  
2011 Abu Dhabi En �yi Kurmaca Film
2011 Sao Paulo �zleyici Ödülü
The New York Times’a göre “bir film
ziyafeti” olan, Marjane Satrapi’nin 1950
�ran’�nda geçen e�lenceli, hüzünlü ve
melankolik yeni uzun metrajl� filmi, bir hite
dönü�en Persepolis’in ard�ndan geliyor.
Satrapi’nin kendi çizgi roman�ndan
uyarlanan bu canl� çekim filmde hikâye,
enstrüman� k�r�ld���nda ölmeye karar veren
dünyaca ünlü keman virtüözü Nasser’in
can�n� almaya gelen Azrail taraf�ndan
aktar�l�yor. Azrail’in gelmesi için geçen
sekiz günlük sürede Nasser, ba�ar�s�z okul
günlerinden erkek karde�ine, a�ks�z
evlili�inden sigara tiryakisi annesine ve �ran
isimli çocukluk a�k�na kadar, hayat�n�
yeniden ya��yor.

� SADECE RÜZGAR
2012 Berlin Jüri Büyük Ödülü, Uluslararas�
Af Örgütü Ödülü, Bar�� Ödülü
Sadece Rüzgar (Csak a szél / Just the
Wind) (2011) Macaristan’daki gerçekle�en
�rkç� cinayetlere odaklanan Benedek
Fliegauf imzal� bir sinema deneyimi.
Yönetmenin sinemas�ndaki ‘deneyelim’
dü�üncesinin nereye uzanaca��n� hep
beraber görece�iz. “Sadece Rüzgar”,

�ubat’ta Berlin Film Festivali’nde ald��� üç
ödülün ard�ndan aya��n�n tozuyla �stanbul
Film Festivali’nde!  Bir Roman ailesinin bir
Macar köyünde öldürülmesinin haberi h�zla
yay�l�r. Bu, civardaki be�inci benzer olayd�r.
“Bu cinsler” daha önce de cinayet ve
k�y�mlara maruz kalm��t�r. Mari, yatalak
babas�, genç Anna ve küçük Rio geceleri
korkudan yataklar�n� yan yana
birle�tirmektedir. Fakat kaç�� yoktur. Türk
izleyicisinin Rahim, Orman ve Samanyolu
adl� filmlerinden a�ina oldu�u yönetmen
Fliegauf, Macaristan’da meydana gelmi�
gerçek olaylardan esinlenen güçlü bir
toplumsal bildiri niteli�indeki bu son filmini
kendisi yaz�p yönetmi�.
� GURBET KU�LARI
Gurbet Ku�lar� (1964) Türkiye’deki sosyal
gerçekçi sinema vas�flar�n� “Rocco ve
Karde�leri” aya��nda de�erlendiren, ta�ra-
�ehir çat��mas�ndaki tart��mal� sahneleriyle
de ak�llarda yer eden bir eser. Ku�kusuz
Halit Refi�’in en önemli filmi. Üstelik
“Gurbet Ku�lar�”, festivalde Ba�ak
Groupama’n�n restore etti�i 35 mm.
kopyas�yla gösterilecek.
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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

�STANBUL F�LM FEST�VAL�
F�LM ÖNER�LER�

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

KADIKOY-9:Layout 1  4/5/12  11:28 AM  Page 1



10 6 - 12 N�SAN 2012 HA BER

u se ne 40. y�l�n� kut la yan, yük sek sa -
nat fes ti val le ri nin efen di si �KSV’nin et -
kin lik le ri pe� pe �e aç�l�� s�ras�na gir di.
Geç ti �i miz gün ler de ba� la yan Film

Fes ti va li’ni he men aka bin de bi let le ri sat��a
ç�kan Ti yat ro ve ard�ndan ha li haz�rda prog -
ram� aç�klanm�� bu lu nan Mü zik Fes ti va li ta kip
ede cek. Ma lum; ra� bet gö ren et kin lik le rin bi -
let le ri ça buk tü ke ni yor; he le de ön ce lik li mü� -
te ri de �il se niz ve bi le ti an cak üçün cü tur da
ala bi li yor san�z. Ben de ön ce lik siz mü� te ri ler -
den bi ri yim; ol dum olas� üye lik ler den, kart lar -
dan, ku lüp ler den ho� lan mam. Bu yüz den Ti -
yat ro Fes ti va li’nde gö zü me kes tir di �im bir kaç
oyu nun bi le ti için 7 Ni san’� bek li yo rum. Art�k
‘La le Kart’ üye le rin den ge ri ye ne re si kald�ysa
ala ca��z. Bu ara da La le Kart’lar da ken di ara -
lar�nda ön ce iki ye, son ra da dör de ayr�l�yor lar.
En pres tij li ve ön ce lik li olan lar Si yah ve Be yaz
La le’ler; son ra ikin ci ka te go ri K�rm�z� ve Sar�
La le ler ge li yor… Do� ru su, �KSV’nin bu ‘La le
Kart’ mo de li, ba�l� ba��na bir imaj kam pan -
yas� say�la bi lir.

Bu uy gu la ma sa de ce �KSV’de yok el bet -
te… He le bir i�i niz ol sun da mü� te ri si ol -
mad���n�z ban ka ya gi din, yü zü nü ze bi le bak -
maz lar! Yar�m sa at bek le se niz, yi ne de ge len
önü nü ze gi rer. Ne re dey se kim se yok ken bi le
i�i ni zi yap ma ya cak lar. Ba� ka ban ka ya EFT
yap ma ya kal kar san�z, pa ran�n yar�s�n� di rekt
göz den ç�kar�n. Son ra bir de ma �a za kart lar�
var. Al��ve ri �i se ven va tan da� lar�m�z�n
kartl�klar� çar �af gi bi aç�ld�kça aç�l�yor, kat -
lad�kça kat lan�yor. Ma �a za ve ban ka kart�
olan lar çe �it li bo nus ve in di rim ler den ya rar -
lan�rken, ol ma yan la ra her �ey müs ta hak! Bu
de vir de en az on karts�z do la �an adam dan
say�l�r m�? Ne de mi� ler “bi ta raf olan ber ta raf
olur”. Bu sö zü bil me yen var sa da geç ti �i miz
se ne ö� ren mi� tir her hal de!

Ta bi i ça �a ayak uy du ra rak ‘ta raf’�n� s�k s�k
gün cel le mek laz�m; bir di �er öz lü söz de bu -
ra ya yak���r: “es ki çam lar bar dak ol du”… Mi -
sal; es ki den i� ye mek le rin de mey ha ne ye gi -
den ler bu gün if ta ra git mi yor mu? ‘De �i �im’
kaç�n�lmaz. Ke� ke ‘ge li �im’ için de ayn�n�
söy le ye bil sek, ne yaz�k ki her de �i �im, ge li -
�im de mek ol mu yor! Bir di �er aç�dan ba kar -
sak yak�n bir za ma na ka dar kurt lar�n in di �i
Le vent, bu gün �s tan bul’un da, i� dün yas�n�n
da mer ke zi de �il mi?

Bu sa de ce ül ke miz için ge çer li de �il…
Me se la Ame ri kan si ne mas�n�n ilk mer ke zi
New York’mu�. Film yap�m�ndan sa� la nan
ge lir bi ri le ri nin i� tah�n� ka bartm�� ol mal�yd� ki,
i�e maf ya kar��m�� ve film set le ri bas�lma ya
ba� lanm��. Bu nun üze ri ne film yap�mc�lar�
New York’tan kaç�p kim se nin ra hats�z ede -
me ye ce �i �ss�z bir böl ge ye ya ni Holl ywo od’a
git mi� ler. Ard�ndan stüd yo lar ku ru lup bu i�e
da ha çok pa ra yat�r�lma ya ba� lanm�� ve so -
nuç: Bir za man lar Al lah�n unut tu �u bir yer
olan Holl ywo od, �im di dün ya si ne mas�n�n
tam da gö be �i.

Za man ber ta raf ol ma za man� de �il. Ya var
olan bir ta raf ta yer ala caks�n; ya da bir ‘ta raf’
ya rat�p kit le le ri yan�na çe ke cek sin. Çek me ye -
nin ta raf�n� çe ker ler!

As l ı  AY HAN

B

ESKi ÇAMLAR
BERTARAF OLDU!

E-postan�n gücü;yaln�zca bir ki�iyle ileti�im
kurman�n etkin hale getirilmesi de�il, ayn�

zamanda belirli konularda gruplar
olu�turabilme ve bu gruplar�n gücünü

internet’te insanlar�n yarar�na ve zarar�na
kullanabilmekte yatmaktad�r. �yi (ya da kötü)

e-posta Web’de çok h�zl� yay�l�r. �nternet; akla
gelebilecek her türlü hizmeti verebilecek

binlerce özel-ilgi grubunun yuvas�d�r.
Özellikle forumlar veya internet ile ba�lat�lan

tart��ma konular� bazen istenilmeyen
noktalara ula��p, tart��maya kat�lan ki�ilerin
tamam�na zarar verebilir. Hatta baz� arama

motorlar�, tart��ma gruplar�ndaki mesaj
ba�l�klar�n� kaydettiklerinden “sizin mesaj�n�z”

çok fazla arama motoruna otomatik olarak
kay�t edilmekte ve sizin o mesaj� internetten
kald�rman�z oldukça zor olmaktad�r. “Bir deli

kuyuya bir ta� atm�� ve k�rk ak�ll�
ç�karamam��” sözü durumu daha iyi

aç�klamaktad�r. E-posta gönderirken veya
gelen e-postalarda a�a��daki kurallar� göz

önüne al�p uygulad���m�zda veya yanl��
kullananlar� uyarmam�z halinde kimseyi

rahats�z etmeden, daha etkin bir
ileti�im kurulacakt�r.

1. Mesaj� gönderdi�iniz ki�iye hitaben yaz�n;
sonunda mutlaka ad ve soyad belirtin.

2. Hitap etti�iniz al�c�n�n kimli�ine
göre bir dil ve ifade tonu belirleyin. 

3. Konu k�sm�na mutlaka uygun
bir ba�l�k yaz�n. 

4. K�sa ve anla��l�r mesajlar yaz�n ve imla
hatalar� yapmamaya özen gösterin. 

5. Gelen mesajlar� cevaplamadan önce
dikkatle okuyun.

6. H�rç�n, k�r�c�, karalay�c� olmazken, ba��r�yor
izlenimi vermekten kaç�n�n (büyük harflerle
yazmak, sözcükler içinde harfleri uzatarak 

yinelemek gibi).
7. Esprili ve alayc� dil kullan�m�nda

dikkatli olun.
8. Ki�iye de�il, konuya cevap verin.

9. Sinirlenece�iniz bir mesaj ald���n�zda,
cevaplamadan önce

kendinize zaman tan�y�n.
10. Mesaj�n�zda gönderece�iniz her türlü bilgi

ve ifadenin saklanabilir oldu�unu ve ertesi
günkü gazetelerde ba� sayfaya haber

olabilece�inizi hiç unutmay�n.
11. Mesajlarda kötü niyetin de�il,

yanl�� anlamalar�n daha fazla
meydana geldi�ini bilin.

12. Elektronik ileti�imde uygun nazik bir ifade
kullanman�n, sa�duyunun gere�i

oldu�unu hat�rlay�n.
13. ��yerinde ortak kullan�lan

e-postalardan özel mesaj göndermemeye ve
almamaya özen gösterin. 

14. Lüzumsuz, i�le ilgili olmayan
e-postalar ya da yüklü dosyalar göndererek

ba�kalar�n�n zaman�n� çalmay�n. 
15. Adres defterinizde ayn� isimden birden
fazla ki�i varsa, e-posta gönderirken do�ru
isme göndermeye dikkat edin. Dosya ekli e-
posta gönderirken de do�ru dosyay� ekleyip

eklemedi�inizi kontrol edin. 
16. Belirli firmalar�, milletleri ve din gruplar�n�

hedef alan f�kra ve hikâye göndermeyin.
Amerika ve Avrupa’da

e-postalar, kanun önünde delil gösterildi�i
için, i�inden olan ve mahkemeye verilen ki�i

say�s� epey fazla.
17. Belirli gruplardan size gelen

e-postalar�, ba�kalar�na gönderirken, gruba
ait e-posta adreslerini siliniz ki,

e-posta adresleri, tan�mad�klar� üçüncü
ki�ilerin eline geçmesin.  

18. Birbirlerini tan�mayan birçok ki�iye e-
posta gönderirken, e-posta adreslerini “gizli-
bcc” k�s�mlar�na yaz�n�z ki, e-posta adresleri

üçüncü ki�ilerin eline geçmesin. 
19. Çe�itli konularda bilgi verilece�i zaman,

sürekli elektonik bülten gönderilmek
istenildi�inde, da��t�m ve duyuru listelerindeki

ki�ilerin e-bülteni al�p almayacaklar�n� ve ilgili
konulardaki bültenlere ilgi duyup

duymad�klar�n� ö�renin. E-bülteni almak
istemeyenleri da��t�m listesinden ç�karmal�y�z.

20. Web sitelerinde yer alan uzun bir metni
veya resmi gruplara gönderirken web

adresini ve konusunu belirterek, bakmalar�n�
sa�layacak �ekilde e-posta göndermeliyiz.

Levent KARADA�
(TBD �stanbul �ubesi

Yönetim Kurulu Ba�kan�)

TBD �STANBUL E��T�MLER�
TAR�H E��T�M KONUSU
2 Nisan 2012 Pazartesi 

SOSYAL MEDYA WORKSHOP
6 Nisan 2012 Cuma

B�L���M SEKTÖRÜNDE PERSONEL
YÖNET�M�N�N HUKUKSAL BOYUTU

7 Nisan 2012 Cumartesi 
V�DEOLARLA ÇALI�MA WORKSHOP

10 Nisan 2012 Salı
�NFOGRAF�K GÖRSEL TASARIM

WORKSHOPU
12-13 Nisan 2012 Per�embe-Cuma
ISO 27001:2005 B�LG� GÜVENL���

YÖNET�M S�STEM� �Ç DENETÇ� E��T�M�
14 Nisan 2012 Cumartesi

YAZILIMDA �� ANAL�Z�
15 Nisan 2012 Pazar

A�LE ALBÜMÜ HAZIRLAMA
17 Nisan 2012 Salı 

GÖRSEL TASARIMDA YEN� TRENDLER
20 Nisan 2012 Cuma

BULUT B�L���M SEM�NER�
21-22 Nisan 2012 Cumartesi-Pazar
�NTERNETTE KURUM K�ML���N�N

KORUNMASI 
24 Nisan 2012 Salı

B�L���M SÖZLE�MELER� WORKSHOP
26-27 Nisan 2012 Per�embe-Cuma

YAZILIM PROJELER� YÖNET�M�
28 Nisan 2012 Cumartesi

ANDRO�D SEM�NER� 
29 Nisan 2012 Pazar

A�LE BÜTÇES� HAZIRLAMA - EXCEL

E-Posta İletişiminde Altın Kurallar
“Görgülü e-İnsan Olmak”

�hsan Kur�uno�lu �lk
Ö�retim Okulu 6 ve 7. sınıf

ö�rencileri, vefa ve tarih
bilinci dersleri kapsamında

Moda'daki Barı� Manço
Evi'ni ziyaret etti. Barı�

Manço’nun o�lu Do�ukan
Manço geçti�imiz haftalarda
okulu ziyaret ederek babası

hakkında görsel ve sözlü
bilgi vermi�ti. Bundan sonra
da çocuklar Barı� Manço ile

ilgili �iir, resim ve kukla
yaptılar. Ö�rencilerin eserleri,
Barı� Manço’nun müze haline
getirilen evinde sergi olarak
açıldı. Geçti�imiz günlerde
gerçekle�en ziyarette de
okul ö�rencileri Görsel
Sanat Dersi'nde i�ledikleri
“Gülpembe” �arkısını
Barı� Manço’nun evinde
flütlerle çalarak “Barı�
Abi”lerini andılar.

● Mustafa SÜRMEL�

�
� ya �a m�n da ba �a r� y� ya ka la yan Ni hat ��, sa nat ta
da id di al� ol du �u nu yap t� �� eser ler ve eser le rin de
uy gu la d� �� yön tem ler le gös ter di. THY Tef ti�

Ku ru lu Ba� kan l� �� gö re vin den 2003 y� l�n da emek li
ol duk tan son ra ya �a m�n da sa na ta yö ne len ve özel -
lik le y�l lar ön ce ba� la d� �� re sim ve �i ir sa na t� na da -
ha faz la a��r l�k ver me im kâ n� bu lan Ni hat ��, Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
dü zen le di �i ser giy le el eme �i göz nu ru eser le ri ni
sa nat se ver ler le bu lu� tur du. Ni hat ��’in emek li lik
ya �a m�n da ha z�r la d� �� ça l�� ma lar ser gi yi ge zen le rin
be �e ni si ni ka zan d�. Ser gi ye Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Av. Se la mi Öz türk kar de �i Ne ba hat Öz türk
Be �en ile ka t� l�r ken, ün lü isim le rin de yer al d� �� sa -

nat se ver top lu lu �u ser gi nin aç� l� ��n da Ni hat ��’i yal -
n�z b� rak ma d�. 

� FIR ÇA, SPA TU LA YE R� NE MAU SE
Dost la r� n�n da te� vi kiy le ser gi yi aç t� �� n� söy le -

yen ��, “Bu ser gi, bil gi sa yar or ta m�n da ya p� lan eser -
le rin de yer al d� �� bir ser gi. Mau se’u bir f�r ça gi bi,
bir spa tu la gi bi kul la na rak bu re sim le ri yap t�m. Bu
yö nüy le ilk ler den di ye bi li riz. Eser le ri min önem li
bö lü mü do �aç la ma yap t� ��m ça l�� ma lar. Da ha ön ce
ya� l� bo ya ça l�� ma la r�m var d�. �im di ise bil gi sa yar
tek no lo ji si ni sa na ta ta �� d�m” de di. 

“Ne den ya� l� bo ya de �il de bil gi sa yar tek no lo ji -
si ni kul lan d� �� n�” sor du �u muz Ni hat ��, “Emek li
olun ca ev de ya� l� bo ya re sim yap ma n�n ris ki çok tu.
Ha n�m lar ma lum ‘Aman ev bo ya ola cak, kir le ne -
cek…’ di ye dü �ü nür ler. Ben de bu ris ki na s�l or ta -

dan kal d� r� r�m di ye dü �ün düm ve bil gi sa yar tek no -
lo ji le rin den de fay da la na rak böy le bir ça l�� ma ya
yö nel dim” di ye es pri li bir ce vap ver di. 

Do �ay la iç içe bir or tam da ye ti� ti �i ni, sev gi nin
do �a da pek çok �ey de gö rü le bi le ce �i ni ve bu nu
eser le ri ne yan s�t t� �� n� söy le yen Ni hat ��, el de ede -
ce �i ge li ri de ha y�r ku rum la r� na yön len di re ce �i ni
aç�k la d�. 

�i ir de de id di al� ol du �u nu ve sev gi üze ri ne yaz -
d� �� “Var l� �� m�n Yok su lu” ad l� �i iri ni tüm sev dik le -
riy le pay la �a ca �� n� ifa de eden ��, ge nel lik le su fi
tarz da �i ir ler ka le me al d� �� n� be lirt ti. 

� AÇI LI �I BA� KAN ÖZ TÜRK YAP TI
Ser gi nin aç� l� �� n� ger çek le� ti ren ve bir ko nu� ma

ya pan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk, “Yü rek ten kut lu yo rum. De mek ki in sa n�n
için de sa na t�n bir ve ya bir çok da l� ya ta bi li yor.
Emek li ol du ama ge çen za ma n� bo �a ge çir me mi�
bir ki �i Ni hat ��. �çin de ki cev he ri d� �a r� ya ç� kar ma -
y� bil mi� ve de �er len dir mi�. Çok gü zel eser ler var.
Fark l� bir tek nik kul lan m��. Sa na t�n kal bi nin at t� ��
Ka d� köy’de bir mer kez de yiz. Bu ser gi bu mer ke ze
renk kat t�. Yü rek ten kut lu yo rum, ça l�� ma la r�n da
ba �a r� lar di li yo rum” de di.

Öğrencilerden Manço sergisi

Büyük Kulüp Duran
Akbulut ile devam dedi

S�YASET, i� dünyas� ve bürokrasi camias�ndan 7 bin 300
üyeye sahip �stanbul Kad�köy'deki 130 y�ll�k Büyük Kulüp'te

16 y�ld�r aral�ks�z ba�kanl�k yapan Duran Akbulut, geçen
haftaki seçimlerde 3 y�ll���na yeniden ba�kanl��a seçildi.

130 y�ll�k tarihi bulunan Büyük Kulüp'te 25 Mart Pazar günü
ba�kanl�k seçimi yap�ld�. Kullan�lan 3 bin 782 oyun 2 bin 41'ini

alan Duran Akbulut 9'uncu kez ba�kan seçildi. Siyasetçiler,
i�adamlar�, emekli subaylar ve bürokratlar�n da aralar�nda

oldu�u 7 bin 300 üyesi bulunan 130 y�ll�k
Büyük Kulüp'te dün iki aday�n yar��t���

seçimi Duran Akbulut kazand�. Kulübün
mevcut ba�kan� Duran Akbulut ile

Kaptano�lu Holding Yönetim Kurulu Ba�kan�
Gündüz Kaptano�lu aras�ndaki ba�kanl�k
seçimi k�ran k�rana geçt. 1996'dan beri

Büyük Kulüp'ün ba�kanl���n� yapan Duran
Akbulut, bu seçimde de ba�kanl��a seçilerek
rekora do�ru ilerliyor. Büyük Kulüp için çok

çal��t���n� belirten Duran Akbulut, Kulüp’ün projelerinden
bahsederek, “Okul projemiz var. �htiyaç nerede varsa, Milli

E�itim Bakanl���'ndan ö�renece�iz ve orada okul yapt�raca��z.
Mesela Konya'da okul ihtiyac� varsa Konyal� üyelerimizi

toplayaca��z ve biz de bir miktar para vererek, Milli E�itim
Bakanl���'ndan ald���m�z arsaya her sene bir okul yapaca��z.

E�itime önem vermek istiyoruz” dedi. Akbulut en büyük
arzular�n�n Avrupa yakas�nda oturan 1700 üye için bir �ube

açmak oldu�unu da aç�klad�.

Sevgi’nin tuvale yansıması
Günümüzde en fazla ihtiyaç duydu�umuz ‘Sevgi’ kavramı, Nihat ��’in

bilgisayar teknolojisini kullandı�ı eserleriyle tuvale ta�ındı.
CKM’deki sergi 15 Nisan’a kadar gezilebilecek.

Her hafta bir okulu ziyaret edip sorunlarını
yerinde inceleyen Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk, bu hafta 30
A�ustos �lkö�retim Okulu’ndaydı. 

Ba�kan Selami Öztürk ve
belediye birim

müdürlerini daha
önce okulun

sorunlarını dile
getirmek için
okula davet

eden 30
A�ustos

�lkö�retim
Okulu

Müdürü
Aykın Uz, bu
kez Ba�kan
Öztürk’ü ve

ekibini
taleplerini yerine

getirmesinden
dolayı te�ekkür etmek

için davet etti.  580
ö�rencinin e�itim gördü�ü 12 derslikli

okulun bahçesini asfaltla kaplayan,
basket potalarını yaptıran Ba�kan

Öztürk’e te�ekkür eden Müdür Aykın Uz,
Müdür Yardımcısı Veysel Gül ve Okul Aile

Birli�i Üyeleri, Esra �eflek, Elçin
Çobano�lu, Gamze Oral, Semra Atalay,
Ba�kan Öztürk’ten bu kez okulun iç ve
dı� boyalarının yapılmasını talep ettiler.

Kadıköy �lçe Milli E�itim
Müdürü Fer�at Ayar’ın da

katıldı�ı kahvaltıdan
sonra sınıfları tek

tek dola�arak
ö�rencilerle
sohbet eden

Ba�kan
Öztürk,

ö�rencilerin
soruları ve
yanıtlarıyla
oldukça

keyifli anlar
ya�adı.

Kadıköy
Belediyesi Özel

Kalem Müdürü
Kadriye Sa�lam

Kasapo�lu, Park Bahçeler
Müdürü Güleser Orhan, Temizlik ��leri
Müdürü Hasan Tapan’ın da katıldı�ı

ziyaret programı, Okul Aile Birli�i üyeleri
ve okul yetkililerinin toplu foto�raf

çektirmeleriyle son buldu.

Ba�kan Öztürk 30 A�ustos
Okulu’nun konu�uydu
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● Sem ra ÇE LE B�

Tür ki ye’de po li tik si ne ma n�n ön cü sü Y�l -
maz Gü ney, 1 Ni san gü nü 74 ya �� na bas t�.
Si ne ma n�n “çir kin kra l�” Gü ney’in do �um

gü nü, 31 Mart Cu mar te si gü nü Ka d� köy Be le di -
ye si’nin dü zen le di �i bir et kin lik le Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde kut lan d�. Bü yük Sa lo nu dol -
du ran yüz ler ce Ka d� köy lü, Y�l maz Gü ney’in hiç -
bir za man unu tul ma ya ca �� n�n en önem li gös ter -
ge siy di. 

Et kin lik te ön ce Y�l maz Gü ney’in ilk po li tik
fil mi ka bul edi len “Umut” fil mi nin gös te ri mi ya -
p�l d�. Se na rist li �i ni, yö net men 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� �� 1970 ya p� m� film de, at� ara ba çarp ma s�
so nu cu ölen ve ge çi mi ni bu ata ba� la m�� olan
fay ton cu nun meç hul bir de fi ne nin pe �in den ko� -
ma s� an la t� l� yor. S� n�f çe li� ki si nin ilk kez Tür ki -
ye si ne ma s�n da bu ka dar aç�k an la t�l d� �� Umut
fil mi, San sür Ku ru lu ta ra f�n dan ya sak lan m�� t�.
Ku rul ya sak la ma ge rek çe si
ola rak “film de yer
alan fay ton cu nun
gi yi mi ve ku �a -
m� n�n, fa kir li �in
bir sem bo lü ola -
rak ele al�n ma s� -
n�, zen gin oto mo bil
sa hi bi hak k�n da ta ki bat
ya p� la ma ya ca ��
ka na ati ve ril -
me si ni, fay -
ton cu nun i�
arar ken zen -
gin-fa kir ay -
r� m� ya p�l ma -
s� n�, Cab bar'�n
(Y�l maz Gü ney)
Ame ri ka l� zen ci yi soy ma s� -
n�, sa bah na ma z� n�n gü ne� do �ar ken k� l�n -
ma s� n�” gös ter mi� ti. 2. Ada na Al t�n Ko za
Film Fes ti va li’nde ödül le ri top la yan,  An tal -
ya’dan da en iyi er kek oyun cu Al t�n Por ta ka l�’ na
de �er gö rü len Umut, ya sak l� y�l la r�n ar d�n dan ilk
kez Ka d� köy’de be yaz per de ye yan s� m�� ol du. 

� TUN CEL KUR T�Z: ‘UMUT SUZ LUK
B�R UMUT OL MU� TUR AR TIK’

Film gös te ri mi ne, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk’ün da vet li si ola rak Y�l maz Gü -

ney’in e�i Fa to� Gü ney, ya k�n dos tu oyun cu
Tun cel Kur tiz, ya p�m c� Ab dur rah man
Kes ki ner, Umut fil mi nin mü zik le rin de

im za s� olan oyun cu Arif
Er kin, fil min gö -

rün tü yö net -
me ni Ka ya
E r e  r e z ,
G ü  n e y
Vak f� yö -
ne ti ci si yö -

net men Hü -
se yin Ka ra bey,

oyun cu lar Müj dat
Ge zen, Sü ley man

Tu ran, “Ar ka -
da�” fil min de
bir lik te oy na -
d� �� Me li ke
De mi ra� ve

yö net men Y�l -
maz Ata de niz ka -

t�l d�. Se yir ci ler le
bir lik te Umut fil mi ni iz le -

yen Y�l maz Gü ney’in dost la r�y la film gös te ri mi -
nin ar d�n dan bir söy le �i ger çek le� ti ril di. Ga ze te -

ci Gür han Ha c�r’�n mo de ra tör lü �ün de ya p� lan
söy le �i de ko nu �an Tun cel Kur tiz, Umut fil mi nin
42 y�l son ra hâ la gün cel li �i ni ko ru du �u na dik kat
çek ti: “Y�l maz be nim çok es ki dos tum dur. 21
ya ��n da bir öy kü yaz d� ve bü yük
ko mü nist ol du. Ha ya t� m�z
Ko mü nizm le Mü ca de le
Der nek le ri ile mü ca -
de ley le geç ti. Bu
film de gö rü yor su -
nuz cin ler var.
Ama hâ lâ cin ler
var ek ran lar da.
Umut suz luk bir
umut ha li ne
gel mi� tir ar t�k.
Film çok gün -
cel dir.”

Mo de ra tör Ha -
c�r’�n Y�l maz Gü ney
ile il gi li “25 ay r� ce za -
evi ne sü rül mü�, çün kü
mah kum la r� ör güt le me gü cü
bü yük mü�. Sa de ce sol ve dev rim ci
çev re ler de de �il halk üze rin de de müt hi� bir ön -
der lik gü cü var m�� Gü ney’in, de �il mi?” so ru su
üze ri ne Kur tiz �un la r� söy le di: “El bet te. De vam -
l� ha pis ha ne ha pis ha ne do la� t� r�l ma s� n�n ne de ni
buy du. Bü tün mah kum la r� top lar on la ra hak la r� -
n� an la t�r, on la r� ör güt ler di. Bu yüz den te da vi bi -

le et me di ler. Ül se ri var d�, te da vi si müm kün dü
ama yap ma d� lar. Kay se ri Ha pis ha ne si’nde gö rü -
�e git ti �im de ne ka dar zor ko �ul lar da kal d� �� n�
gör düm. Bana ‘�� te ha lim bu dur Tun cel kar de�’
de mi� ti.”

� FA TO� GÜ NEY: 
‘TEK RA K� B�M S� NE MAY DI’

Kur tiz, Y�l maz Gü ney’in “Boy nu Bü kük Öl -
dü ler” ki ta b� n� da fil me çek mek is te di �i ni an cak
öm rü nün bu na yet me di �i ni be lirt ti. Tun cel Kur -
tiz, Gü ney’i sa de ce dev le tin de �il ay d�n la r�n da
ye te rin ce an la ma d� �� na dik kat çek ti: “Ki ta b� ba -
s� la ca �� za man, çok de �er li bü yük �a iri miz Fa z�l
Hüs nü Da� lar ca’n�n ya y� ne vi ne git ti. Ama Da� -
lar ca “Ben Çir kin Kral’�n ki ta b� n� bas mam” de -
di. Ta n� m� yor çün kü, bil mi yor Y�l maz Gü ney’i.
Ya ni ken di ay d� n� m�z ta n� ma d� onu. Son ra Onat
Kut lar ar ka da �� m�z sa hip ç�k t�. Ki tap la r� n� bas t�,
Gü ney’le ça l�� mak is te di.”

Tun cel Kur tiz, Y�l maz Gü ney’le son te le fon
ko nu� ma s� n� da an lat t�: “Y�l maz’�n ba na son söz -
le ri �u ol du: ‘�h ti yar, mi de min ya r� s� n� al d� lar.
Bun dan son ra da ha eko no mik ya �a ya ca ��z de -

mek tir. Kim se ye söy le me den ilk sen
duy is te dim. Se nin için se nar yo

ya z� yo rum.’ Son ne fe si ne
ka dar yaz d�, si ne ma ve

hal k� için ya �a d�.”  
E�i Fa to� Gü ney

de, Y�l maz Gü -
ney’in en bü yük
a� k� n�n si ne ma ol -
du �u nu söy le di.
Gü ney, “Y�l -
maz’�n et ra f�n da
her za man gü zel

ka d�n lar olur du.
Hep si ona hay ran d�.

Ama ben bir kez bi le
Y�l maz’�n bu ka d�n la ra

yan göz le dö nüp bak t� �� n�
gör me dim. Be nim tek ra ki bim

var d�. Çok gü zel, ula �� la maz bir ra kip.
O da si ne may d�” de di. 

Fil min gö rün tü yö net me ni Ka ya Ere rez ise,
Umut fil mi çe kil di �in de he nüz 21 ya ��n da ol du -
�u nu be lir te rek, Y�l maz Gü ney’le ça l�� ma n�n
genç bir si ne ma emek çi si için çok bü yük bir f�r -
sat ol du �u nu be lirt ti. Gü ney’den çok �ey ö� ren -

di �i ni be lir ten Ere rez, “Umut fil mi nin kö tü bir
kop ya s� n� iz le di �i mi zi” be lir te rek bu film le rin
res to re edil me si ge rek ti �i ni söy le di. Gü ney Vak -
f� Yö ne ti ci si, genç yö net men Hü se yin Ka ra bey
ise Va k�f ola rak ilk i� le ri nin Y�l maz Gü ney film -
le ri ni ye ni le mek, ge le cek ku �ak la ra çok da ha iyi
ka li te de film ler b� rak mak ol du �u nu be lirt ti. Söy -
le �i, ko nuk la ra çi çek su nul ma s�y la so na er di. 

6 - 12 N�SAN 2012YA �AM 11

Sadece Türkiye sinemasına de�il dünya sinemasına da
damgasını vuran, kendi sinema dilini yaratarak politik

sinemanın yolunu açan, genç sinemacıların izinden
gitti�i en büyük usta Yılmaz Güney’in do�um günü
Kadıköy Belediyesi CKM’de yapılan bir etkinlikle
kutlandı. E�i Fato� Güney ve yakın dostu, oyuncu

Tuncel Kurtiz’in de katıldı�ı film gösterimi, söyle�i ve
sergi açılı�ına Kadıköylüler yo�un ilgi gösterdi. 

‘Y�lmaz’�n Yolu’ndan gidenler
KADIKÖY’DE BULU�TU

Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi, Fato� Güney’in katk�lar�yla

haz�rlanan ve daha önce hiçbir yerde
sergilenmeyen Y�lmaz Güney’in çok özel
e�yalar�n�n bulundu�u “Y�lmaz’�n Yolu”
sergisine ev sahipli�i yap�yor. 31 Mart

Cumartesi günü film gösterimi ve
söyle�inin ard�ndan aç�lan sergi, 22 May�s

tarihine kadar görülebilecek. Güney’in
Cannes Film Festivali’nde kazand��� Alt�n

Palmiye Ödülü, Locarno Film Festivalinden
ald��� Alt�n Leopar Ödülü, 7 Alt�n Portakal,

9 Alt�n Koza, ��çi Sendikalar� ödülü,
Yabanc� Film Festivalleri ödülleri ilk kez bu

sergiyle gün �����na ç�k�yor. 
Güney’in �mral� Yar� Aç�k Cezaevi’nde

yapt��� ya�l�boya tablosu, evlilik cüzdan�,
diplomalar�, gözlü�ü ve daktilosu ile

serginin en önemli parças� olan Cannes
Film Festivali’nde Alt�n Palmiye Ödülü’nü
ald���nda giydi�i k�yafeti ve “Duvar” filmini

çekerken giydi�i mavi montu da ilk kez
sergileniyor. 

Sanatç� Ara Güler’in objektifinden 7 özel
karenin yan�nda, cenazesi s�ras�nda

Paris’te çekilen foto�raflar�, filmlerin orjinal
afi�leri ve cezaevinden Fato� Güney’e

yazd��� mektuplar�n orijinal halleri de sergiyi
gezenlerin oldukça ilgisini çekecek. 

Ödüllerden, Mavi Montuna
HER ŞEY BU SERGiDE

Foto�raflar: M.Murat AYDIN - Gürbüz ENG�N
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Ka d� köy Be le di ye si ve AÇEV i� bir li �i
ile ba ba la ra yö ne lik ba� la t� lan üc ret siz
Ba ba Des tek Prog ra m�'n�n (BA DEP)

ilk top lan t� s� ya p�l d�. 
26 Mart ak �a m� ger çek le� ti ri len top lan t� ya

20’ye ya k�n ba ba ka t�l d�. Top lan t� da BA DEP
E�i tim So rum lu su �z zet �en gel ve De niz Do� -
ru öz, prog ra m�n he def ve amaç la r� do� rul tu -
sun da bil gi ver di. 

BA DEP'in ba ba n�n ço cuk ge li �i min de fa al
rol ve so rum lu luk al ma s� n� he def le yen bir
prog ram ol du �u nu be lir ten Do� ru öz, ka t� lan -
la r�n ço cuk la r� na kar �� dav ra n�� ve tu tum la r� -
n�n de �i �e ce �i ni söy le di. E�i tim le rin, 3-11 ya�
dö ne mi ço cuk la r�n ba ba la r� na yö ne lik ola rak
10-13 haf ta, haf ta da bir ve 2,5 sa at sü rey le üc -
ret siz ve ril di �i ne dik kat çe ken �en gel de “BA -
DEP prog ra m�n da bel li ba� l� ola rak; ço cu �un

ge li �i mi ni en gel le yen ai le tu tum la r� ele al� n� -
yor ve de mok ra tik tu tum üze rin de du ru lu yor.
Bu nu ha ya ta ge çi re bil mek için di �er otu rum -
lar da ba ba n�n uy gu la ya bi le ce �i yön tem ler or -
ta ya ko yu lu yor. Ay r� ca ço cuk la r�n olum lu
dav ra n�� ge li� tir me si için ba ba n�n ya pa bi le -
ce�i sos yal, duy gu sal, zi hin sel, be den sel ve
cin sel ge li �im alan la r� n� na s�l des tek le ye bi le -
ce �i ele al� n� yor. 3-11 ya� prog ra m�n da özel -
lik le bu dö ne min ço cuk ge li �i min de ki öne mi,

cin si yet ay r�m c� l� �� n�n olum suz et ki -
le ri, bu ko nu lar da ba ba n�n ne ler ya pa -
bi le ce �i ve okul ön ce si e�i ti min öne -
mi üze rin de du ru lu yor” de di. �z zet
�en gel, grup or ta m�n da ba ba la r�n, ço -
cuk la r�y la ili� ki le rin de ya �a d�k la r� de -
ne yim le ri pay la �a rak bir bir le rin den
de bir �ey ler ö� ren dik le ri ni vur gu la -
ya rak, “Her otu rum dan son ra ‘Ba ba -
la r�n ey lem pla n�’ ça l�� ma s�y la ö� ren -
dik le ri ni ço cuk la r�y la ili� ki le ri ne ak -
tar ma la r� n� amaç l� yo ruz. E� le rin de
ba ba n�n grup ta ö� ren dik le ri ni des tek -

le me si için her otu rum dan son ra an ne le re
mek tup gön de ri li yor. Ay r� ca ö� re ni len le rin et -
ki le ri ko nu sun da an ne ler le de 2 otu rum yap -
ma y� plan l� yo ruz. Kur sun so nun da da ba ba la -
ra bi rer ser ti fi ka ve re ce �iz” di ye ko nu� tu. BA -
DEP top lan t� la r� her pa zar te si sa at 19.45’te ya -
p� la cak. 

Ba� vu ru, Bil gi ve Ka y�t: Ka d� köy Be le di -
ye si Kül tür ve Sos yal �� ler Mü dür lü �ü Tel: 

(0 216) 542 50 00 (1223/1225)
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Kad�köy Belediyesinde 1994 y�l�ndan bu
yana yürütülen tüm sosyal çal��malar

öncelikli olarak kad�n, çocuk ve engelli göz
önüne al�narak yap�land�r�lm��t�r. Engelliler

için gerçekle�tirilen çal��malar Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma Merkezinin ve
Engelsiz-�� ve �stihdam Merkezinin de
içinde bulundu�u çok ayakl� geni� bir

organizasyon yap�s�nda
gerçekle�tirilmektedir.

Kad�köy Belediyesi engelliler alan�nda
yap�lanmaya ba�lad��� 2001 y�l�ndan bu

yana ��itme, görme, bedensel ve zihinsel
engellilere 
� E�itim, 

� �stihdam,
� Sosyal Dan��manl�k ve Dayan��ma

alanlar�nda hizmet vermektedir.

ENGELL� DANI�MA VE 
DAYANI�MA MERKEZ�

AMACIMIZ 
Kad�köy ilçesinde, engellilerin ekonomik

kültürel ve sosyal hayata kat�l�m�n� ve
istihdam�n� sa�lamak üzere bilgilendirme,
bilinçlendirme, yönlendirme, dan��manl�k,

sosyal destek ve meslek edindirme
hizmeti vermektir.

� Kad�köy �lçesinde oturan tüm Engellilere
ula�mak için veri taban� olu�turur.

� Engellileri kanuni haklar�ndan nas�l
faydalanmalar� gerekti�i konusunda

bilgilendirir.
� Engellilere e�itim, psikolojik ve hukuki

konularda dan��manl�k yapar.
� Engelli ailelerine bilgi ve sosyal

yönlendirme deste�i sa�lar, bu amaçla

ayl�k e�itim ve bilgilendirme toplant�lar�
düzenler.

� Engellilere mesleki e�itim ve istihdam
konular�nda destek olur, meslek edindirme

kurslar� ve atölye çal��malar� (Bilgisayar,
eli�i, vs)düzenler ve istihdam edilmelerine

yard�mc� olur.
� Engellilere yönelik sosyal organizasyon

ve grup faaliyetleri yürütür ve kent
hayat�na entegrasyonlar� için destek olur,
bu amaçla sinema veya tiyatro, her yaz

piknik gibi etkinlikler düzenler.
� Engellilere çe�itli sosyal destek

hizmetleri verir (Ayni yard�mlar, tekerlekli
sandalye, hasta bezi, çe�itli araç-gereç

vs.)
� Engelsiz taksi hizmeti verir.

Devam Edecek…

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.

Sadıko�lu Plaza 5 No: 49 Kadıköy -
�stanbul /Türkiye

Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel: 0 216 338 24 14 
Fax: 0 216 338 88 84                                                                                     

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

SE LÜ L�T, cilt do ku sun da mey da na ge len ve
cil de “por ta kal ka bu �u” gö rü nü mü ve ren de �i -
�im le rin tü mü dür. Ya ni bir has ta l�k ve ya ra hat -
s�z l�k de �il dir. An cak t�p ta se lü lit ay r� ca; cilt al t�
yu mu �ak do ku la r�n en fek si yon la r� n� ta n�m la ma -
da da kul la n� lan bir te rim dir.

Se lü lit za y�f ve ya ki lo lu birçok ka d� n�n or tak
so ru nu dur (Ka d�n la r�n yak la ��k yüz de 90’�). Se -
lü lit bi lim sel ola rak Der ma tom yo li posc le ro sis
(DMLS) ola rak ad lan d� r� l�r. Se lü lit vü cut ta en
çok, kal ça, ba sen ler ve ba cak ta or ta ya ç� kar.
Sel lü lit nor mal bir du rum de �il dir. De ri nin ve
ya� hüc re le ri nin anor mal bir olu �u mu dur. 

� SE LÜ L�T NE DEN LE R�
a) Ge ne tik e�i lim. 
b) Hor mo nal de �i �im -

ler, özel lik le ös tro jen se vi -
ye si do la ��m bo zuk lu �u
yap ar.

c) Ya� la bir lik te cilt ba�
do ku su nun za y�f la ma s�. 

d) Ki lo al mak ve eg zer -
siz yap ma mak sel ü li ti art -
t� r�r.

e) Ha mi le lik. 
f) Si ga ra, do �al ol ma yan g� da lar, a�� r� ya�,

ra fi ne �e ker kul la n� m� ile bo zu lan lenf do la �� m�.
� SE LÜ L�T DE RE CE LE R�

De re ce 0 se lü lit: De ri iki par mak ara s�n da
s� k�l d� ��n da bi le or ta ya ç�k maz. 

De re ce 1 se lü lit: Ayak ta du rur ken ve ya tar -
ken se lü lit gö rül mez. De ri s� k�l d� ��n da por ta kal
ka bu �u gö rü nü mü or ta ya ç� kar. 

De re ce 2 se lü lit: Ayak ta du rur ken sel ü lit
gö rü lür an cak ya tar ken kay bo lur. 

De re ce 3 se lü lit: Ayak ta ve ya tar ken se lü lit
gö rün tü sü or ta ya ç� kar

TE DA V� YÖN TEM LE R�
� Li po liz:

Fark l� bir me zo te ra pi tek ni �i dir. So ya dan el -
de edi len Fos fa ti dil ko lin isim li ya� eri ti ci özel li -
�i ol du �u bi li nen bir mad de yi a�� r� ya� bi ri ki mi
olan böl ge le re 3-4 haf ta ara ile ya� do ku su içi -
ne zerk ede rek is ten me yen ya� bi ri kim le ri ni
azalt ma y� sa� la yan bir tek nik tir. So ru nun dü ze -
yi ne gö re 8-10 se ans uy gu la na bi lir.
� Kar bok si te ra pi:

Cilt al t� na kar bon di ok sit (CO2) ga z� ve ril me -
si ile do ku da ya� y� k� m� n� art t� r�r  ve bu sa ye de
ya� hüc re le rin de ya� y� k� m� n� art t� ra rak böl ge -
sel in cel me yi sa� lar.

Uy gu la ma in ce i� ne ler le de ri al t�n da ya� l�
do ku içi ne ya p�l mak ta d�r. Ve ri len CO2 ga z� so -
lu num la at� l�r. Gü ven li bir te da vi se çe ne �i dir.
� Ka vi tas yon:

Ka vi tas yon sis tem le ri ile ya p� lan za y�f la ma -
da de ri al t�n da ki ya� do ku su he def le nir. Ya�
dok lu ya he def le nen odak l� ka vi tas yo nun ses
ener ji si bu böl ge de ki kü çük bir alan da güç lü bir
tit re �im olu� tu rur. 

Olu �an ul tra so nik ka vi tas yon da ener ji dal -
ga s� ya� hüc re zar la r� n� par ça lar. 

Mer ha ba,
Kö pek le rin kan l� is hal has ta l� �� (Par vo vi ral

En te ri tis), ka na ma l� ba ��r sak yan g� s� ile ka rak te -
ri ze, par vo vi rüs le rin ne den ol du �u, çok bu la �� c�
ve ölüm cül bir has ta l�k t�r. Et ken ler kö pek ten kö -
pe �e ko lay l�k la ge çe bil mek te dir. Kö pek le rin ço -
�un luk ta ol du �u yer ler, pet shop lar, kö pek çift -
lik le ri vs. vi rü sün ya y�l ma s�n da önem li bir kay nak
ha li ni ala bi lir. Vi rüs has ta l�k l� bir kö pek ten di rekt
ya da bu hay va n�n d�� k� s� ile ve ya has ta l�k l� ol -
ma yan an cak en fek te d�� k� ile vi rü se bu la� m��
di �er bir kö pe �in tü yü ve ya ayak la r� ile, rüz gâr
ve hat ta in san lar ayak ka b� ve el bi se le ri ile vi rü sü
et ra fa ya ya bi lir ve bu la� t� ra bi lir ler.

Vi rüs d�� ko �ul la ra ko lay l�k la uyum sa� la ya -
bil mek te, bu la ��k ma ter yal ler de (hay van ku lü be
ve ba r� nak la r�, ma ma kap la r�, el bi se ler vs.) be�
ay ve ya da ha faz la sü re can l� ka la bil mek te dir.

Kan l� is hal has ta l� �� na ya ka la nan kö pek ler de -
ki ilk be lir ti ler; i� tah s�z l�k, �id det li kus ma, is hal ve
yük sek ate� tir. Bu be lir ti ler ço �un luk la vi rü sün
kö pe �e bu la� ma s�n dan iti ba ren 5-7 gün içe ri sin -
de gö rü lür. Ye me den iç me den ke si lir. Has ta n�n
du ru mu h�z la kö tü le �ir. �id det li kus ma ve is ha lin
sa r� dan si yah-kah ve ren gi ne dö nü� me si ve d�� k� -
da kan (ba ��r sak ka na ma la r�) gö rül me si ile bir lik -
te vü cut önem li oran da s� v� ve elek tro lit kay be -
der. Kü çük ya� ta ki kö pek yav ru la r� n�n çok du -
yar l� ol du �u bu has ta l�k, iki ay l�k tan kü çük yav ru -
lar da ma ter nal an ti kor yok -
lu �un da akut kalp ka s�
yan g� s� na (myo car di tis) yol
aça rak ani ölüm le re ne den
ola bil mek te dir.  Myo car di -
tis �e kil le nen yav ru lar güç -
lük le so luk al d�k la r�n dan
ha re ket siz ve bit kin gö rü -
nüm ser gi ler ler. Süt em me
dö ne min de ki yav ru lar ne -
fes al ma güç lü �ün den do -
la y� süt em me yi ke ser ler.
Yav ru la r�n ha yat ta ka la bil -
me sü re le ri vi rüs le rin kal be ver di �i za rar la do� ru
oran t� l� d�r.

Has ta l� ��n ke sin bir te da vi si yok tur. A�� r� kus -
ma ve is hal den do la y� ger çek le �en ka y�p la r� ön -
le mek için ve te ri ner he kim ta ra f�n dan s� v� te da vi -
si ve ikin cil en fek si yon la r� ön le mek için an ti bi yo -
tik ler  uy gu la n�r. Son y�l lar da ge li� ti ri len im mun
se rum lar la, er ken te da vi ile bir lik te da ha ba �a r� l�
so nuç lar al� na bil mek te dir. Has ta l� �a ya ka la nan
kö pek ler ku ru ve s� cak tu tul ma l�, iyi ba k�l ma l� ve
s�k s�k göz lem len me li dir.

Has ta l�k l� hay va n�n da ha ön ce kal d� �� yer ler
ça ma ��r su yu ve ya  di �er uy gun de zen fek tan lar -
la te miz len me li dir. Vi rü sün d�� or ta ma ko lay
adap te ol du �u ve uzun sü re can l� ka la bil di �i
unu tul ma ma l� d�r. Has ta l�k tan ölen hay van lar, de -
rin çu kur la ra gö mül me li ve üzer le ri ki reç len me li -
dir. Her ya� ta ki kö pek ler kan l� is hal has ta l� �� na
kar �� a�� lan ma l� ve ve te ri ner he ki mi ni zin öne re -
ce �i per yot lar da a�� la ma ya de vam edil me li dir.

Dos tu nuz la bir lik te sa� l�k l� ve mut lu gün ler
di le rim.

Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KÖPEKLERİN KANLI
İSHAL HASTALIĞI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

YA�AMSA�LIK

KADINLARIN KABUSU SELÜLİT

Dr. Hüseyin Da�ar
(Medikal Estetik Hekim)

KADIKÖY Belediyesi Geçici
Hayvan Bak�m Merkezi’nde 1
Nisan Pazar günü Bahara
Merhaba �enli�i düzenlendi.
Etkinli�e; Kad�köy Belediyesi
Veteriner ��leri Müdürü Ali �hsan
Mete, bar�nakta çal��an veteriner
hekimler, veteriner sa�l�k
teknisyenleri, hayvan bak�m
i�çileri, Kad�köy Hayvan Dostlar�
Platformu üyeleri ve 7'den 70'e
birçok hayvansever kat�ld�. 
Bar�naktan o gün bir adet köpek
ve 5 adet kedi sahiplendirilerek
yeni yuvalar�na kavu�turuldu.
Platform Sözcüsü ve yerel hayvan

koruma görevlisi P�nar
Sat�o�lu, “Bahara Merhaba
etkinli�imize kat�lan mamalar�,
tasmalar�, gazeteleri ve en
önemlisi s�n�rs�z sevgileriyle
gelerek canlar�m�za harika bir
gün ya�atan tüm dostlar�m�za
te�ekkür ediyoruz, iyi ki vars�n�z”
diye konu�tu.
HAYVAN MERKEZ�’N�N
Z�YARETÇ�S� VARDI
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�m
Merkezi’ni, CHP �stanbul Milletvekili

Melda Onur, ziyaret etti. Onur’a ziyareti
s�ras�nda Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk, Kad�köy Belediyesi

Veteriner ��leri Müdürü Ali
�hsan Mete, Ata�ehir

Belediyesi Veteriner
��leri Müdürü Necati
Bozkurt e�lik etti.
Atölye
Çocukevi’nden
gelen 50 minik
ziyaretçi de
bar�naktayd�.
Ziyaret s�ras�nda
ortaya renkli

görüntüler ç�kt�. 
Merkezdeki

uygulamalar hakk�nda
bilgi alan milletvekili

Melda Onur, kal�c� bir hayvan
bar�na�� için yer bulunmas� konusunda
yard�mc� olaca�� sözünü de verdi. 

Hayvan Bakım Merkezi’nde şenlik vardı

ÇOCUKLARDA OBEZiTE ARTIYOR

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Kadıköylü babalar çocuklarına
nasıl davranmaları gerekti�i

konusunda e�itim alıyor.

Geçti�imiz Pazar günü
Kadıköy Belediyesi Geçici

Hayvan Bakım Merkezi’nde
düzenlenen Bahar �enli�i’nde

hayvanseverler, hayvan
dostları için biraraya geldi….

118 Y Li ons Yö ne tim Çev re si, top lum -
da di ya bet bi lin ci olu� tur mak için ça -
l�� ma la ra ba� la d�.

Bu kap sam da  11 Ni san Çar �am ba gü nü
Li ons Ata Evi'nde “Ço cuk lar da Obe zi te ve
Risk le ri” ko nu lu bir pa nel dü zen le ne cek.
Bos tan c� Li ons Ku lü bü ve Ze ug ma Li ons
Ku lü bü'nün des tek ver di �i pa nel le il gi li bil -
gi ve ren Di ya bet Bi lin ci Ko mi te si Ba� ka n�
Mih ri ban Ek �i o� lu, Tür ki ye'de gün geç tik -
çe kü çük ço cuk lar da di ya bet ve obe zi te ye
rast la n�l ma s�k l� �� n�n art t� �� n� söy le di. Ek -
�i o� lu, “H�z la ar tan,  sa de ce ül ke miz de de -
�il, dün ya da da so run ola rak gö rü len ço cuk
di ya be ti nin ne den le rin den bi ri si de, ço cuk

obe zi te si ve me ta bo lik sen drom ola rak bi -
lin mek te dir. An ne ve ba ba la r� bu ko nu da
bi linç len dir mek, ço cuk la r� n� bek le yen risk -
ler den ha ber dar et mek, do� ru bes len me le -
ri nin ne ka dar önem li ol du �u nu an lat mak
ve bu ko nu lar da on la ra yol gös ter mek için
Li on lar ça l�� ma ya ba� la d� lar bi le. Obe zi te
ile il gi li ilk bi linç len dir me top lan t� s� n�, on -
la ra des tek ve ren, di ya bet ko nu sun da uz -
man la� m��, oto ri te ola rak ka bul edi len üç
he ki min des te �i ile Ata �e hir’de ya p� la cak.
Da ha çok Ata �e hir’de ki il kö� re tim okul la r�
ve li le ri ne yö ne lik plan la nan bu top lan t� n�n
in te rak tif ola rak ger çek le� me si bek le ni yor”
de di. 

Pa nel de, Ço cuk En dok ri no lo ji si Uz ma -
n� Prof. Dr. Hül ya Gü noz ço cuk lar da obe -
zi te, ne den le ri ve risk le ri ni; Di yet Uz ma n�
Prof. Dr. Mu az zez Ga rip A�a o� lu sa� l�k l�
ço cuk lar da ve obez ço cuk lar da bes len me yi;
Uz man Psi ko log Der ya To par lak da obez
ço cuk la r�n ruh sa� l� �� ve duy gu sal ge li �i -
mi ni an la ta cak. 

Li ons 118 Y Yö ne tim Çev re si Ata �e hir
Be le di ye si ile i�bir li �i için de ger çek le� ti re -
ce �i  obezite pa ne linin so nun da Pe di at rik
En dok ri no lo ji Uz ma n� Prof. Dr.Hül ya Gü -
nöz ta ra f�n dan ha z�r lan m��, ço cuk sa� l� ��
ile il gi li pra tik bil gi ler içe ren bir ki tap ç�k
da ka t� l�m c� la ra su nu la cak.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Babaların eğitimi başladı
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Suudi Arabistan Prensi Abdullah
Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud,

Fenerbahçe �ükrü Saraco�lu
Stadı’na özel bir ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan
açıklamada, Prens Al Saud ile

beraberindeki heyetin Fenerbahçe
�ükrü Saraco�lu Stadı’nı gezdi�i
belirtilirken, konuklara asba�kan

Ömer Temelli ile Dı� �li�kiler
Müdürü Turgut Acar’ın e�lik etti�i

kaydedildi. Ziyaret esnasında, 1907
Tribünü, Fenerium Üst ve Basın

Tribünü, soyunma odaları ve
hakem odasını gezen heyetin, ardından

Fenerbahçe Televizyonu, Radyo

Fenerbahçe ve Fenerbahçe Dergisi'ni
inceledi�i aktarıldı. Al Saud, Fenerbahçe

hayranı oldu�unu vurgulayarak, ''Bu

benim 2. stat turum. Fenerbahçe'nin
Sevilla’yı 3-2 ma�lup etti�i maçta
buradaydım. Fenerbahçe'yi çok

seviyorum. Fenerbahçe benim her
zaman favori takımım olmu�tur.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir tarihi
var. Ve sadece kulüp olarak de�il,
aynı zamanda kurumsal olarak da

çok büyük bir geli�me kaydetti.
Fenerbahçe tüm dünyada örnek

gösterilecek bir kulüp. Biz komite
olarak tüm dünyada seçti�imiz
kulüplere gidip incelemelerde
bulunuyoruz. Fenerbahçe'yi

ziyaretimiz ise bu geziler arasında en
etkileyicilerinden biriydi'' dedi.

6 - 12 N�SAN 2012   
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Futbolda bu yıl 50'ncisi düzenlenen Ziraat
Türkiye Kupası'nda kura çekimine 8 takım

katıldı. Tek maçlık eleminasyon sisteminde ve
tarafsız sahada oynanacak çeyrek final

maçlarında normal sürenin berabere bitmesi
durumunda 15'er dakikalık 2 devre uzatılacak.

Burada da e�itlik bozulmazsa penaltı atı�larına
geçilecek. Kupada yarı final müsabakaları da 

çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında
TFF'nin belirleyece�i tarafsız sahada tek maçlı
eleme usulüne göre yapılacak.
ÇEYREK F�NALDE E�LE�MELER �ÖYLE OLU�TU:

Sivasspor - Bursaspor
Eski�ehirspor - Antalyaspor
Karabükspor - Boluspor
Fenerbahçe - Kayserispor

Ka d� köy Kay ma kam l� �� ve Ka d� köy Be le di -
ye Ba� kan l� �� bir lik te li �iy le bu y�l ger çek -
le� ti ri len Y�l d�z Er kek Fut bol �en li �i’nde

mi nik kram pon lar ter dök tü. 26 Mart Pa zar te si gü -
nü ba� la yan tur nu va lar cen til men lik için de ge çer -
ken ta k�m lar ke yif li maç lar ç� ka r� yor lar. Ka d� -
köy’de ki il kö� re tim okul la r� n�n ka t�l d� �� ve ge le -
nek sel ha le ge ti ril me si plan la nan tur nu va da; 27 ta -

k�m 8 grup ta mü ca de le edi yor. Grup bi rin ci le ri nin
kar �� la� ma la r� 11 Ni san Çar �am ba gü nü ya p� la -
cak. Bu maç la r�n so nuç la r�n dan ga lip ay r� lan ta -
k�m lar 16 Ni san 2012 ta ri hin de mü sa ba ka ya ç� ka -
cak lar. Fi nal ma ç� ise 20 Ni san Cu ma gü nü
11.00’de Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi 1.
sa ha da oy na na cak. 3. ve 4.’lük ma ç� da ay n� gün
10.00’da 1. sa ha da ya p� la cak.

JOSEPH Pilates'in kontroloji ad�n� verdi�i
metod, zihin ve beden bütünlü�ünü öngören

denge, nefes ve hareket sistemlerinin bir
sentezidir. Eklem ve kemikleri hayat boyu
korumak için kas güçlendiren, esneten ve

özellikle içsel kar�n kaslar�n�n kuvvetlendirilmesi
esas�na dayanan bir sistemdir. Her 10 ki�iden
8′i, ya�am�n�n bir döneminde, iskelet ve kas

sistemi sorununun etkisi alt�nda kal�yor.
Omurgan�n düzgün kullan�lmad���, vücut

dengesinin bozuk oldu�u oturu� �ekilleri, duru�
bozukluklar�, yanl�� pozisyonlarda uzun süre

kal�nmas� kaslarda a�r�l� spazmlara neden olur.
Bu durum ki�inin hayat kalitesinde olumsuz

etkilere yol açar. Pilates yaparak bu olumsuz
etkilerden korunabiliriz. 
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KUPA’YA DOĞRU ZORLU DÖNEMEÇ

Kadıköy futbol şenliği başladıKadıköy futbol şenliği başladıKadıköy futbol şenliği başladıKadıköy futbol şenliği başladıKadıköy futbol şenliği başladıKadıköy futbol şenliği başladı
Kadıköy’ün ilkö�retim okulları düzenlenen futbol �enli�inde

birbirinden keyifli maçlar çıkarıyorlar.

PiLATES NEDiR? 
GRUP LAR

1. GRUP
A 29 EK�M �.O.
B CE NAP �A HA BET T�N �.O.
C ME LA HAT AK KUT LU �.O.
D DR. SA �T DAR GA �.O.

5. GRUP
A MU RAT PA �A �.O.
B MO DA �.O.
C MÜ NEV VER �E F�K FER GAR �.O.

2. GRUP
A BOS TAN CI �.O.
B N� HAT I�IK �.O.
C KOZ YA TA �I �.K. �.O.
D HÜ SE Y�N AYAZ �.O.

3. GRUP
A 29 EK�M �.O.
B 23 N� SAN Z.H. �.O. 
C KA ZIM KA RA BE K�R �.O. 
D 50. YIL CUM HU R� YET F.T. �.O.

4. GRUP
A ÖZEL IR MAK �.O.
B �L HA M� ER TEM �.O.
C KA LA MI� �HT. M.Ö. �.O.

6. GRUP
A �H SAN SUN GU �.O.
B �L HA M� AH MET ÖR NE KAL �.O.
C ME L�H �S FEN D� YAR �.O.

7. GRUP
A MUS TA FA AY KIN �.O.
B ZÜH TÜ PA �A �.O. 
C BOS TAN CI ATA TÜRK �.O.

8. GRUP
A FEH M� EK �� O� LU �.O.
B RE �AT NU R� GÜN TE K�N �.O.
C BA HA R� YE �.O.

Turkish-Antalya
Open için

Gülçin hazır!..
MAYIS ay�nda oynanacak olan ve ilki 4-6 tarihleri
aras�nda Turkish Open ile ba�lay�p, 11-13 May�s
Antalya Open ile son bulacak olan turnuvalara

antrenörü Nezih Dizdaro�lu ile birlikte haftan�n 5 günü
2 saat antrenman yaparak haz�rlanan Gülçin Erdi�, “Bu

iki turnuva çok önemli. Ben de hocam ile birlikte
elimizden geldi�ince haz�rlanmaya ve daha önce olan
ba�ar�lar�ma bir yenisini daha eklemek istiyorum” dedi.

2012 y�l�n�n kendisine �ans
getirece�ini dü�ündü�ünü

belirten Erdi�, “Her gün
imkanlar dahilinde iyi

haz�rland���m� biliyorum.
Sponsorum Sport Angels
ile haz�rl�klar�ma takviyeler
ve ek besinler ile devam

ediyorum. 7-8 kilo da
verdim. Bu da benim
turnuvalara ne kadar
haz�rl�k yapt���m�n bir

göstergesi” diye konu�tu.
Gülçin Erdi�'in Antrenörü Nezih Dizdaro�lu da
“Çal��malar�m�za k�� döneminden dolay� baz�

aksakl�klar da olsa  devam ettik. Kapal� kortumuz
olmad��� için ya�mur ve kar olmad��� zamanlarda eksi
derecelerde seyreden havalarda bile çal��malar�m�za
aksatmadan devam ettik. Ayr�ca Gülçin'in çal��malar�,

beslenmesi ve kondisyonu için ilave çal��malar
yap�yoruz” dedi. Ba�ar�l� hoca, “Tam haz�rl�klar�m�z h�z
kazand��� anda havalardan dolay� Gülçin’in hastalan�p

hastaneye yatmas� bizi 1 ay geriye att�. Tedaviler
sonucu iyile�en Gülçin ile tekrar çal��malar�m�za h�z

vererek, turnuvalara kadar devam edece�iz. Gülçin'in
haz�r hale gelece�ine inanc�m tam” diyerek sporcuya

hem moral hem de destek verdi.

Ba�arılı Sporcumuz
Gülçin Erdi�

Kadıköy Gençlik
Merkezi kortlarında

Turkish Open ve
Antalya Open
turnuvasına

Antrenörü Nezih
Dizdaro�lu ile

birlikte hazırlanıyor.

KADINLAR 1. Ligi 2011 - 2012 Sezonu Final
Grubu maçlar�na iyi ba�layan Ata�ehir

Belediyespor Kad�n futbol tak�m� iyi ba�lad�.
Önemli eksiklerle çok zor Trabzon deplasman�na

giden, geçen sezonun �ampiyon ekibi, ad�na
yak��an bir futbolla 2 golle süsledi�i maçtan 3

puanla ayr�lmas�n� bildi. 
SONUÇLAR

Trabzon �dmanoca�� 0-2 Ata�ehir Belediyespor
Konak Belediyesi 7-1 Kdz. Ere�lispor

Gazi Ü. K�z�lcahamam 0-4 Lüleburgaz 399

TFF Kad�nlar Futbol 1. Ligi’nde geçen y�l�n
�ampiyonu olan ve bu sene de �ampiyonlu�a

ko�an Ata�ehir Belediyespor Kad�n Futbol Tak�m�,
play-off’larda final grubunda oynad��� ikinci maç�

da kazand�. 
4 Nisan Çar�amba günü Ata�ehir Belediyespor’un

kendi seyircisi önünde Yenisahra Stad�’nda
oynanan maç�n tek golünü ikinci yar�da Onome

Ebi att�.  
Final grubundaki ç�kt��� ilk maçta Trabzon
�dmanoca��’n� 2-0, ikinci maçta da Konak
Belediyespor’u 1-0 ma�lup eden Ata�ehir

Belediyespor, bir sonraki maç�n� 8 Nisan Pazar
günü Gazi Üniversitesi K�z�lcahamam MNT Spor

Tak�m�’yla deplasmanda saat 13:30’da
oynayacak.

Ata�ehir zorlu
deplasman� geçti

2. Haftay� da
galibiyetle geçti

24-25 Mart 2012 ta rih le rin de Ir mak
Okul la r� ta ra f�n dan ilk kez dü zen le -
nen “Ir mak Ham le si Sat ranç Tur nu -

va s�”na il gi bü yük tü. 50 okul dan 410 ö� -
ren ci nin ka t� l� m� ile ger çek le �en tur nu va da
sat rançse ver ler iki gün bo yun ca bi rin ci lik
için mü ca de le et ti.

Tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu UKD
he sap la ma la r� na dâ hil olan tur nu va da
Kü çük Er kek ler, Kü çük K�z lar, Y�l d�z
Er kek ler ve Y�l d�z K�z lar ol mak üze re
dört ka te go ri de ya r� �an spor cu lar; ta k�m
de re ce le ri ne gö re 20 ku pa, bi rey sel de -
re ce ler de ise 20 ma dal ya ile ödül len di -
ril di. Bi rin ci olan okul, Tür ki ye Sat ranç
Fe de ras yo nu ba� ha ke mi nin elin den
ödü lü nü al d�.

Tur nu va da sat ranç tut ku nu genç le ri,
ai le le ri ve ö� ret men le ri yal n�z b� rak ma -
d�. Tur nu va sü re sin ce ai le ler, ö� ret men
ve an tre nör ler Ir mak Okul la r� n�n ha z�r -
la d� �� sos yal alan da ho� ça va kit ge çir di -
ler. Tur nu va ya ka t� lan spor cu lar, tur
ara la r�n da gü zel ha va y� de �er len di re rek
spor tif fa ali yet ler ile oku lun bah çe si ni

renk len dir di.
Res mi sta tü de ve �s tan bul ge ne lin de

ya p� lan tur nu va so nun da Ir mak Ham le -
si Sat ranç Tur nu va s� an� s� ola rak tur nu -
va ya ka t� lan tüm spor cu la ra sat ranç ta -
k� m� he di ye edil di. 

� TUR NU VA SO NUÇ LA RI
Kü çük K�z lar Okul S� ra la ma s�
1- Pen dik Ata türk �.Ö.
2- He ki mo� lu Ali Pa �a �.Ö.
3- Özel Mar ma ra �.Ö.
4- Ça pa Ata türk �.Ö.
5- Özel Ya ka c�k Bal kan lar �.Ö.
Kü çük ler Okul S� ra la ma s�
1- Ha san �a do� lu �.Ö.
2- Zey tin bur nu Ata türk �.Ö.
3- Pen dik Ata türk �.Ö.
4- Özel En ka Okul la r�
5- He ki mo� lu Ali pa �a �.Ö.
Y�l d�z lar Okul S� ra la ma s�
1- Top ka p� Do �a Ko le ji
2- Özel Mef �.Ö.
3- He ki mo� lu Ali Pa �a
4- Ça pa Ata türk �.Ö.
5- Pen dik Ata türk �.Ö.

Gençler ‘�ah ve Mat’ dedi

Fenerbahçe hayran� prens

2011-2012 y�l� Milli E�itim Bakanl���
Küçükler �stanbul Birincili�i yüzme

yar��lar� 21–22–23 Mart 2012 tarihleri
aras�nda Üsküdar Burhan Felek Yüzme

Havuzu’nda gerçekle�tirildi. Yar��lara 101
okuldan 223 bayan, 227 erkek olmak
üzere toplam 450 sporcu kat�ld�. 25
metrelik parkurda yar��lar oldukça

çeki�meli ve heyecanl� geçti.

Minik kulaçlar yarıştı

Bayan
1  . . . . . . . . . . . . . . . . .FMV ERENKÖY I�IK �.O.
2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ö.ENKA �.O.
3 . . . . . . . . . . . . .ÖZEL MARMARA KOLEJ� �.O.

Erkek
1  . . . . . . . . . . .ANAB�L�M E��T�M KURUMLARI
2 . . . . . . . . . . . . .ÖZEL MARMARA KOLEJ� �.O.
3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ö.ENKA �.O.

TAKIM PUANLARI
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�eh rin en bü yük gas tro no mik bu -
lu� ma s� olan ge le nek sel Kay ra
Res to ran Haf ta s�, ilk kez �s tan bul,

An ka ra ve �z mir’de e� za man l� ola rak
ba� l� yor. Da ha çok in sa n� ka li te li ve ra -
fi ne lez zet ler le bu lu� tur ma y� amaç la -
yan haf ta, 4. y� l�n da yo lu na bü yü ye rek
de vam edi yor. Kay ra �a rap la r� ana
spon sor lu �un da ve Du de tab le or -
ga ni zas yo nuy la 12-26 Ni san ta -
rih le ri ara s�n da ger çek le �e cek
olan haf ta, so kak la r� ve res -
to ran la r� ye me-iç me kül tü rü
ve çe �it li sa nat sal et kin lik -
ler le dol du ra cak. �e hir ha -
ya t� na ve �eh rin ya �a yan do -
ku su na du yar l� l�k gös ter mek,
�eh rin kül tü rel ya �a m� ile gas tro -
no mik zen gin lik le ri ni birara ya ge tir -
mek ama c�y la ha ya ta ge çen Kay ra Res -
to ran Haf ta s�'n�n 12 Ni san’da ki aç� l� ��
kor tej yü rü yü� le ri ve par ti le ri ile ola -
cak.
� ÜN LÜ �EF LER �S TAN BUL'DA

Kay ra Res to ran Haf ta s�’nda, haf ta
bo yun ca et kin li �e ka t� la cak tüm res to -
ran lar ay n� fi yat üze rin den ken di lez -
zet le rin den olu� tur duk la r� fiks me nü le -
ri uy gu la ya cak lar. 14 gün bo yun ca res -
to ran la r�n haf ta ya özel ola rak ha z�r la -
d�k la r� yep ye ni lez zet ler ile bu lu� mak
is te yen ler, uy gun fi yat lar la me nü le ri
de ne ye bi le cek. Haf ta �s tan bul’da Ni -

�an ta ��, Me� ru ti yet Cad de si, Ku ru çe� -
me Bo �az Hat t�, Be bek ve Kan yon
AVM ve ay r� ca Ka d� köy Be le di ye si
kat k� la r� ile  Ba� dat Cad de si ol mak
üze re top lam 6 mer kez de ger çek le �e -
cek  �s tan bul, �z mir ve An ka ra’da yak -

la ��k 100 nok ta n�n ka t� l�m gös te re ce �i
haf ta da, or ta la ma 200 fark l� me nü ile
Kay ra’n�n 40 fark l� �a ra b� Kay ra �a rap
uz man la r� ta ra f�n dan e� le� ti ri le cek ve
top lam da 1.000’e ya k�n fark l� lez zet
ka t� l�m c� la ra su nu la cak. 

Kay ra Res to ran Haf ta s� kap sa m�n -
da �n gil te re’de Gor don Ram sey’in tah -
t� na aday gös te ri len Ce leb rity Chef Ja -
mes Stocks ile Park �am dan, Chi lai ve
Ni �an ta �� Bres se ri e’de 3 fark l� me nü
ile özel “Wi ne&Di ne” ge ce le ri ger çek -
le �e cek. Bir bi rin den fark l� lez zet se çe -

nek le ri nin ya n� s� ra Kay ra Res to ran
Haf ta s�’n�n vaz ge çil me zi olan et kin lik -
ler den kon ser ler, par ti ler, happy ho -
ur’lar, ün lü mo da c� At�l Ku to� lu ile
“Ta sa r�m Sof ra lar” Thanks-co ku ru cu -
su Zey nep Il� ca l�’n�n özel ta sa r� m� ile
ye mek soh be ti, 19. yüz y�l dan gü nü mü -
ze ula �an ko lek si yon eser ler e� li �in de
‘Da vet Sof ra s� uz man lar, sa nat ç� lar ve

gas tro no mi dün ya s� n�n önem li
isim le ri ile te ma tik soh bet ler,
Res to ran Haf ta s� nok ta la r�n da
ka t� l�m c� la r� ile bu lu �a cak.

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si'nin ço cuk la ra yö ne -
lik çev re pro je le rin den bi ri olan
“Esen can”'�n ilk uy gu la ma -

la r� ba� la d�. Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dür lü �ü'nce, yü rü -
tü len “or ga nik at�k larn so lu -
can lar la kom post la� t� r�l ma s�”
pro je si nin pi lot uy gu la ma la r�
kap sa m�n da se çi len okul la ra
e�i tim ler ve ri li yor. 

Öz gür lük Par k�'nda ki Ka -
d� köy Be le di ye si Kom post
E�i tim ve Uy gu la ma Bi ri mi'ne
ge len ö� ren ci ler, ön ce zi ra at mü hen di -
si Bin naz l� Sa ka'dan or ga nik at�k lar, so lu -
can lar ve kom post la� t�r ma ko nu sun da bil gi
al� yor lar. Da ha son ra uy gu la ma a�a  ma s� na
ge çen ö� ren ci ler, so lu can la r�n ku tu su nu ve
yi ye cek le ri ni ken di el le riy le ha z�r la ma de -
ne yi mi ni ya �� yor lar. Bin naz l� Sa ka, “Ha z�r -
la nan ku tu lar bu ra da ka la cak. Biz ve ö� ren -
ci ler s� ray la haf ta da 1 so lu can la r� bes le ye -
ce �iz. 1 Ha zi ran gü nü de ha sat ya pa ca ��z
ya ni so lu can güb re si el de ede ce �iz. Ço cuk -
lar bu güb re le ri bu ra da fi de ve çi çek eki mi
için kul la na cak lar. Ka lan kom pos tu da mi -
nik pa ket ler ha lin de on la ra ve re ce �iz. Böy -
le ce di �er ar ka da� la r� na ve ai le le ri ne gös te -
re bi le cek ler” di yor. Ço cuk la ra hem çev re bi -
lin ci hem hay van sev gi si a�� la d�k la r� n� vur -
gu la yan Sa ka, bu dö nem ki pro je so nun da
top lam 75'e ya k�n ö� ren ci ye ula ��l m�� ola ca -
�� n� ifa de edi yor.  

� ESEN CAN'IN HE DEF LE R�
� Ö� ret men ve ö� ren ci ler de or ga nik

at�k yö ne ti mi bi lin ci nin olu� ma s� ve kul la n� -
lan tek nik le rin ta n�n ma s� na kat k� sa� la mak. 

� Or ga nik at�k la r�n ge ri dö nü �ü mü nü
ö� ren ci le re uy gu la ma l� gös ter mek, or ga nik
at�k la r�n ge ri dö nü �ü mü nün do �a ya, çev re ye
ve eko no mi ye kat k� s� n� an lat mak.

� Ö� ret men ve ö� ren ci le ri or ga nik at�k -
la r�n ge ri dö nü �ü mü ile el de kom pos tu, ev ve
okul ye �il alan la r�n da kul lan ma ya yö nelt mek.

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Öğrenciler, Esencan ile
tanışıyor!

Kadıköylü
çocuklar, Kadıköy

Belediyesi'nin
“Esencan”

projesiyle organik
atıkları solucanlar

aracılı�ıyla gübreye
çeviriyorlar.

Han gi okul lar Esen can’la ta n� �� yor?
� Dr. Sa it Dar ga �l kö� re tim Oku lu/Ac� ba dem � �e ner Bir söz �l kö� re tim Oku lu/Koz ya ta -

�� � FMV I��k Ko le ji/Koz ya ta �� � Özel �s tek Ba r�� �l kö� re tim Oku lu/Cad de bos tan
� Ka d� köy Be le di ye si Ha san Ali Yü cel Ço cuk Yu va s�

�stanbul, Ankara ve �zmir’de lezzet dü�künlerini bulu�turacak olan Restoran
Haftası, 12 Nisan'da ba�lıyor. Ba�dat Caddesi'ndeki mekânlar, hem e�lencenin

hem lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak isteyenleri bekleyecek...

� 13 Nisan Cuma günü Ba�dat Caddesi’nde
aç�l�� korteji ve �a�k�nbakkal’da Latin

müzik konseriyle e�lenin.
� 13 Nisan'da �a�k�nbakkal Virgin Radio

DJ Performans�'n� dinleyin.
� 13 Nisan'da Midpoint ve Saloon’da yap�lacak
Happy Hour ‘Cameo roze’ ve ‘Cameo d oro' ile

ak�amüstünüzü canland�r�n.
� 18 Nisan’da CKM Hayal Kahvesi

Latin müzi�i co�kusunu ya�ay�n.
� Suadiye Sushico’nun haftaya özel mönüsünü tad�n.
� Hâla denemediyseniz Mo�al Barbekü keyfi için

Suadiye'deki Go Mongo’da Kayra Restoran
Haftas�na özel barbekü ve �arap keyfini kaç�rmay�n.

� Sushico'da Asya lezzetlerini deneyin.
� Hafta boyunca Birbuçuk Suadiye ve

Caddebostan’da, ‘Palladium’da Mispoint, Sushico,
Bistro 33’ün etkinli�e özel haz�rlad��� mönüleri ve

e�li�indeki �araplar� tad�n.
� Cafe Zanzibar’�n bahçesinde bahar keyfini

ya�arken haftaya özel haz�rlad��� geleneksel lezzetler
ve  uyumundaki �araplar�n keyfini ç�kar�n.

� Midpoint’in mönüsünde yer alan risotto yata��nda
f�r�n antrikot erikli turtal� menüyü tad�n.

� Caddebostan The House Cafe'nin teras�nda Kayra
Restoran Haftas� mönüsünü tad�n. 
� CADDE’DEK� MEKÂNLAR

Birbuçuk Caddebostan, Birbuçuk Suadiye, Bistro 33
Ba�dat Caddesi, CKM Hayal Kahvesi, Go Mongo

Ba�dat, House Cafe Caddebostan, Midpoint,
Saloon, Sushico ve Zanzibar.

Detaylı bilgi için: www.kayrarestoranhaftasi.com

YE MEK, MÜ ZiK, E� LEN CE...

Bağdat Caddesi restoranlarına davetlisiniz!Bağdat Caddesi restoranlarına davetlisiniz!Bağdat Caddesi restoranlarına davetlisiniz!Bağdat Caddesi restoranlarına davetlisiniz!Bağdat Caddesi restoranlarına davetlisiniz!Bağdat Caddesi restoranlarına davetlisiniz!
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