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Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Bundan 10 y�l
kadar önce ünlü

ve büyük bir
derne�in ba�kan�
ile önceki ba�kan�
aras�nda bas�na
kadar yans�yan

mücadeleler
olmu�tu. 

�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

Nerede O Eski
Harika Çocuklar?

Bu sütunda birçok
defa Bat� dünyas�n�n

geleneksel
“Ortado�u
Politikas�”n�
irdelemi�tim.

Ortado�u, geli�mi�
Bat� ülkelerinin

bitmez sevdas�d�r! 

İÇ MÜCADELE

1946’da, Hasan Âli
Yücel taraf�ndan

planlanan ve �smet
�nönü’nün deste�iyle

üstün yetenekli
çocuklar için ç�kan
‘Harika Çocuklar’

yasas�n�n üzerinden,
altm�� y�l�n üzerinde

zaman geçti. 

YiNE ORTADOĞU,
HEP ORTADOĞU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
ilçemiz Kadıköy’de de co�kuyla kutlandı. Ba�dat
Caddesi, Özgürlük Parkı ve Fenerbahçe �ükrü

Saraco�lu Stadı’nda renkli görüntüler vardı. 

�� Haberi 11. Sayfada

Kadıköy’de 23 nisan farklı ve
COŞKULU KUTLANDI

Kadıköy’ün giri� kapısı rıhtım, son birkaç yıldır
hep aynı kötü manzaraya ev sahipli�i yapmak

zorunda bırakılıyor. �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi’nin izniyle kurulan barakalarda,

sa�lıksız ko�ullarda yiyecek satı�ından dövme
yaptırmaya dek pek çok “hizmet” sunuluyor!

Geçen yıl yaptı�ımız haberde bu duruma dikkat
çekmi�, Kadıköylülerin isyanını dile getirmi�tik.
Ama görülen o ki de�i�en pek bir �ey yok...

�� Haberi 8. Sayfada

TÜRK�YE’N�N en ba�arılı belediye ba�kanları
yapılan bir anketle belirlendi. Kadıköy

Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk, bu
ankette ilk on sıralamasında yüzde 68.7 ba�arı
oranıyla CHP’li belediye ba�kanları arasında

en ba�arılı belediye ba�kanı olarak birinci
sıraya oturdu. � Haberi Sayfa 3’te

15. Uluslararası �stanbul Kukla
Festivali, 3 Mayıs’ta �talya’nın

en be�enilen kukla gruplarından
Compagnia Walter Broggini’nin
performansıyla açılacak. Tüm
�stanbul’a yayılan gösterilerin

bir kısmı da Kadıköy’deki kültür
sanat merkezlerinde yapılacak. 

� Haberi Sayfa 7’de

Başkan Öztürk’ün başarısı
KADIKÖY’ÜN GURURU

Ö
Z

E
T

 L
E KADIKÖY’ÜN önemli

merkezlerinden Tarihi
Kadıköy Çar�ısı, Turizm
Ara�tırmaları Derne�i ve

Kadıköy Belediyesi
i�birli�iyle yürütülen proje
sayesinde turistik çekim
merkezine dönü�ecek.
� Haberi Sayfa 8’de

Uluslararası Kukla Festivali Kadıköy’de!Tarihi Kadıköy Çarşısı’nın turizm atağı

�� Haberi 12. Sayfada

Kad�köy Belediyesi’nin art�k geleneksel
hale gelen ‘Park Sa�l�k �enlikleri ve

E�itimleri’ ba�l�yor. Kad�köy Belediyesi Sa�l�k
��leri Müdürlü�ü’nce organize edilen ve

ücretsiz olan �enliklerde, Kad�köylüler sa�l��a
ili�kin konularda bilgi sahibi olacaklar.

PARK SA�LIK
�ENL�KLER�
BA�LIYOR

PARK SA�LIK
�ENL�KLER�
BA�LIYOR

PARK SA�LIK
�ENL�KLER�
BA�LIYOR

PARK SA�LIK
�ENL�KLER�
BA�LIYOR

PARK SA�LIK
�ENL�KLER�
BA�LIYOR

RIHTIMDA NE DEĞiŞTi?RIHTIMDA NE DEĞiŞTi?RIHTIMDA NE DEĞiŞTi?RIHTIMDA NE DEĞiŞTi?RIHTIMDA NE DEĞiŞTi?RIHTIMDA NE DEĞiŞTi?

1 YILDA1 YILDA1 YILDA1 YILDA1 YILDA1 YILDA

2012

2011 2011

PARK SA�LIK
�ENL�KLER�
BA�LIYOR

PARK SA�LIK
�ENL�KLER�
BA�LIYOR

KADIKOY-1:Layout 1  4/26/12  11:26 AM  Page 1



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

27 N�SAN - 3 MAYIS 20122 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● �ENL�K
■ Nük le ere �nat Ya �a sın Ha yat
Nük le er Kar �� t� Plat form, 26 Ni san Çer no bil fa ci -
as� n�n y�l dö nü mü ne de niy le Göz te pe Se la mi çe� -
me Öz gür lük Par k�’nda nük le er kar �� t� bir �en lik
dü zen li yor. 28 Ni san Cu mar te si sa at 14.00-
20.00 ara s� ger çek le �e cek �en li �e ka t� l�m üc ret -
siz! Tüm nük le er kar ��t la r� n�n ve çev re ye du yar l�
her ke sin da vet li ol du �u �en lik te Mo �ol lar, Mar -
sis, Se rap Ya ��z&Ta ner Ön gür, Te ne ke Tram pet,
Ka ra gü ne� , Kül, Me lu ses, Ne jat Ya va �a o�ul la r�
ve Ney se sah ne ala cak. 
www.nuk le er kar si tip lat form.org

● T�YATRO
■ �a kay la Söy ler Hal dun Ta ner
Tür ki ye’ye ka ba re yi ilk ge ti ren ve bu tü rün en ol -
gun ürün le ri ni ve ren us ta ya zar Hal dun Ta ner’in
�a he ser le rin den Va tan Kur ta ran �a ban, Göz le ri -
mi Ka pa r�m Va zi fe mi Ya pa r�m’�n en can al� c� sah -
ne le rin den Ali Er do �an’�n kur gu la d� �� oyun y�l lar
bo yun ca de �i� me den ka lan zih ni ye ti mi zin ac� ta -
raf la r� n� tat l� tat l� hic ve di yor. Ali Er do �an’�n yö net -
ti �i ve oy na d� �� ka ba re, 27 Ni san 20.30’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
■ Sa va� tan Ba rı� tan
Bir grup ay d�n-sa nat ç�, te le viz yon için bir di zi ha -
z�r la mak ta d�r lar. Ha z�r la d�k la r� bö lüm le ri han gi
ka na la gö tür se ler il gi gör me mek te, da ha s� d�� -
lan mak ta d�r lar. Bu prog ra m�n ha z�r lan ma s�n da
ba �� çe ken iki ki �i, su nu cu ve mü zis yen bir an -
lam da du ru mu pro tes to et mek ve yap t�k la r� n� bir
yol la kit le ye du yur mak için ti yat ro yu seç me zo -
run lu lu �un da kal m�� lar d�r. Za fer Di per’in yö net ti -
�i ve oy na d� �� oyun da, mü zis yen Ha luk Çe tin de
Di per’e �ar k� la r�y la e� lik edi yor. Oyun, 28 Ni san
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
■ Be ni Ye ni den Sev
Alp hon so Pa so’nun öl me den ön ce yaz d� ��
100.ve son oyu nu olan “Be ni Ye ni den Sev” a�k
üze ri ne de rin ba k�� lar la do na t�l m�� e� len ce li bir
oyun. Ev li li �e, a�k ol gu su na, fark l� ku �ak la r�n ba -
k� ��n dan yo la ç� kan Pa so, in san ili� ki le ri ni dan tel
gi bi örü yor. Ali Poy ra zo� lu Ti yat ro su’nun sah ne -
ye koy du �u oyun, 28 Ni san Cu mar te si 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ve 3 Ma y�s Per �em be 20.30’da Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
■ Alev li Gün ler
Ço cuk lu �un dan be ri ay r�l ma m�� üç ar ka da�, bi ri
ma hal le nin ka sa b�, bi ri mu ha se be ci, bi ri de Türk
kül tü rü pro fe sö rü ol mu� üç ka fa dar. �ç le rin den
bi ri kan ser olun ca, inanç la r� ge re �i öl dük ten son -
ra ya k�l mak is ter ve fark l� ola na ya �am hak k� ver -
me yen dü zen le kar �� kar �� ya ge lir ler. Alev li Gün -
ler, 27 Ni san Cu ma ve 2 Ma y�s Çar �am ba
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
■ Ke �an lı Ali Des ta nı
Ke �an l� Ali bü yük ken tin etek le rin de yer alan va -
ro� lar da ya �a yan ezi len yok sul in san la r�n öy kü le -
ri ni ele al�r ken gün de lik ha ya t�n ya n� s� ra ik ti dar,
ç� kar, a�k ili� ki le ri do la y�n da ge li �en, olay la ra da
e� len ce li bir yak la ��m la de �i nen Türk Ti yat ro -
su’nun kült oyun la r�n dan bir ta ne si dir. Ya vuz
Bin göl, Ke rem Al� ��k ve Son gül Öden’in ba� rol le -
rin de oy na d� �� Sad ri Al� ��k Ti yat ro su yo ru muy la
sah ne le nen Ke �an l� Ali Des ta n�, 28 Ni san Cu -
mar te si 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 
■ �ıp sev di
Hü se yin Rah mi Gür p� nar’�n ya �a d� �� �s tan -
bul’unu an lat t� �� oyu nu Enis Fos fo ro� lu 15 ki �i lik
bir kad roy la sah ne li yor. Dö nem mü zik le ri ile de
be zen mi� ko me di de Mef tun ba t� kül tü rü ile bü -
yü mü� kar de �i Ra ci ise ala tur ka bir ya �am tar z� -
n� be nim se mi� tir. Bu ara da ko nakta otu ran fa kat

ye ni ha ya ta al� �a ma yan eko no mik s� k�n t� lar çe -
ken ai le ler de ken di ara la r�n da ev li lik ler yap mak -
ta d�r lar. Mef tu’nun plan la r� ai le yi kur tar ma ya ye -
te cek mi dir? Oyun 28 Ni san Cu mar te si 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
■ Üç ka �ıt çı
Us ta ya zar Or han Ke mal’in öy kü sü nü Ka d� köy
Ti yat rom sah ne ye ta �� yor. Yö net men li �i ni En ver
Y�l maz’�n yap t� �� oyun da, an la t� c� Kel M�s t�k’�n
a� z�n dan bir üç ka ��t ç� n�n ya �a m�n da ki k� r�l ma
nok ta la r� göz ler önü ne se ri li yor. Üc ret siz ola rak
iz le yi ciy le bu lu �a cak olan oyun, 29 Ni san Pa zar
19.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço 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 özel lik -
le 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, 3 Ma y�s Per �em be
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. 
■ 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 bed yap mak!
Ha kan Al t� ner’in yö net ti �i “Ko ca Si nan”,
1 Ma y�s Sa l� 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde. 

● DANS
■ ‘Dün ya Dans Gü nü’ Kut la ma sı
1982 y� l�n da ilk kez UNES CO Ulus la ra -
ra s� Ti yat ro Ens ti tü sü’nün Dans Ko mi te -
si ta ra f�n dan ba� la t� lan “Dün ya Dans
Gü nü” kut la ma la r� ile bu sa nat tü rü nün, ken di ev -
ren sel li �i için de bü tün si ya sal, kül tü rel ve et nik s� -
n�r la r� or ta dan kal d�r ma s�, in san l� ��n dans or tak
di li ile ba r�� ve dost luk için de bir le� ti ril me si
amaç lan d�. Pe ra Gü zel Sa nat lar ile Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi i� bir li �in de 29 Ni san Dün ya Dans
Gü nü nü bu y�l da çok özel bir gös te riy le kut lu yo -
ruz. Üc ret siz et kin lik 29 Ni san Pa zar gü nü sa at
18.00’de. 

● BALE
■ MSGSÜ Dev let Kon ser va tu va rı
Ba le Gös te ri si
Ba le nin y�l d�z la r� her y�l ol du �u gi bi gü nü müz den
ba� la ya rak siz le ri 18. yüz y� l�n dans dün ya s� na
do� ru çok renk li bir yol cu lu �a ç� ka r� yor lar, bir bi -
rin den ye te nek li genç dans ç� lar gü nü mü zün en
önem li ope ra sah ne le rin de ser gi le nen ya p�t la r�
CKM sah ne si ne ta �� yor lar. Ve ne dik Kar na va l�,
Uyu yan Gü zel, Pas de Qu at re, De ux Tcha iko os -

ki Pas De De ux, Pa ris Ale vi, Ba har, Got cak, Es -
me ral da, F�n d�k k� ran, Gen za no, Ray mon da...
Üc ret siz gös te ri 2 Ma y�s Çar �am ba 20.00’de
CKM’de. 

● KONSER
■ Mo ha med Farg haly �ki li si: Mı sır'dan Üm mü
Gül süm �ar kı la rı
M� s�r ge le nek sel mü zi �i nin önem li tem sil ci le rin -
den Mo ha med Farg haly ve o� lu Mo ha med Farg -
haly Tür ki ye'yi zi ya ret edip iki haf ta l�k bir kon ser
tu ru ya pa cak lar. Bu tur da �s tan bul, An ka ra, Mer -
sin, Ada na, Tar sus ve Me zit li gi bi kent ler de kon -
ser ve kül tü rel kon fe rans lar ve re cek ler. Farg -
haly'le rin Tür ki ye tu run da ki kon ser ler de M� s�r’�n
unu tul maz �ar k� c� s� Üm mü Gül süm'ün ha ya t� n�n
an la t� la ca �� bel ge sel ler ve su num lar da ya p� la -
cak. Ve Üm mü Gül süm �ar k� la r�n dan olu �an bir
re per tu ar ile kon ser ler ve ri le cek. �ki li tur ne kap sa -
m�n da Ka d� köy Gi tar ca fe’de de bir kon ser ve re -
cek. Kon ser, 27 Ni san Cu ma gü nü sa at 21.00’de
ba� l� yor. 0216 348 60 55
■ Bo ru san �s tan bul Fi lar mo ni Or kes tra sı 
�ef Sasc ha Go et zel yö ne ti min de ki Bo ru san �s -
tan bul Fi lar mo ni Or kes tra s�, Mez zo sop ra no An -
na Lap kovs ka ja’n�n so list li �in de Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde bir kon ser ve re cek. 30 Ni san
Pa zar te si gü nü ger çek le� ti ri le cek kon se rin ba� -
la ma saa ti 20.00.
■ Ya �ar Özel Kon se ri
Türk Sa nat Mü zi �i nin güç lü se si Ya �ar Özel Kon -
se ri, 1 Ma y�s Sa l� sa at 20.00’de Ka d� köy Be le di -
ye si CKM’de! Türk Mü zi �i Top lu lu �u’nun ve so -
lo la r� n�n ya n�n da prog ra ma ko nuk ola rak ka t� lan
de �er li ses sa nat ç� la r� Çi� dem Yar k�n, Sel ma Ba -
�ak ve Meh met Öz ka ya, Türk sa nat mü zi �i se -
ver le re seç me eser ler den olu �an unu tul maz bir
ge ce ya �a ta cak lar. Üc ret siz kon se ri ka ç�r ma y�n!
■ �s tan bul Dev let Sen fo ni
Or kes tra sı 
�ef An to ni o Pi rol li’nin yö ne te ce �i ve ke man sa -
nat ç� s� Mas si mo Qu ar ta’n�n so list ola rak ka t� la -
ca �� ve P.I. Çay kovs ki’nin ke man kon çer to su nun
ve film mü zik le rin den seç me le rin ses len di ri le ce �i
�s tan bul Dev let Sen fo ni Or kes tra s� Kon se ri, 4
Ma y�s Cu ma 20.00’de Ka d� köy CKM’de. 
■ “Ses le rin Pe �in de-Cha sing The Voi ces”
Jazz Kon se ri
Ken di ne öz gü bir sti li olan gi ta rist Er han Er sin’in,
Jazz, Fu si on, New Age, La ti net ki le ri ta �� yan bes -
te le ri nin ve jazz stan dart la r� n�n ça l� na ca �� kon -
ser de, Tür ki ye’nin önem li mü zis yen le ri ve dans
per for man s�y la Ber lin li sa nat ç� Bir git Aßhoff yer
ala cak. Kon ser 4 Ma y�s Cu ma 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 

● SÖYLE��
■ Prof. Dr. Or han Ko lo� lu
Prof Dr. Or han Ko lo� lu, söy le �i ve im za et kin li -
�iy le 29 Ni san Pa zar sa at 15.00’te Ka d� köy Be -
le di ye si Muh tar Öz ka ya Halk Kü tüp ha ne si’nin
ko nu �u olu yor. 
■ Sa nat Dün yam 1 – �l yas Sal man
Ti yat ro, si ne ma ve di zi oyun cu su �l yas Sal man’�n
bil gi, bi ri kim ve sa nat ya �a m� üze ri ne Ka d� köy lü
ti yat ro se ver ler le ger çek le� ti re ce �i soh bet ta d�n -
da ki bu söy le �i ye tüm sa nat se ver ler da vet li. 
2 Ma y�s Çar �am ba gü nü sa at 18.00’de ba� la ya -
cak söy le �i Kad�köy Belediyesi Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde. 
■ Ara� tır ma cı - Ya zar Fa ik Kur tu lan
Ara� t�r ma c�-ya zar Fa ik Kur tu lan, 28 Ni san Cu -
mar te si gü nü saat 14.00’de Ka d� köy  Ata türk çü
Dü �ün ce Der ne �i (ADD)  bi na s�n da  “Ka der ci
mis tik duy gu sal l�k ve Cum hu ri ye tin ku ru cu fel se -
fe si”  ko nu lu bir kon fe rans  ve re cek.

● SERG�
■ “Yıl maz’ın Yo lu” Yıl maz Gü ney Ser gi si
Y�l maz Gü ney do �u mun 74. y� l�n da özel bir ser -
giy le an� l� yor. “Dü �ün me den hiç bir in sa n�n her -
han gi bir �ey ya pa bil me si ne im kân yok tur. Ben
sa de ce dü �ün dür mek is ti yo rum” fel se fe siy le yo -
la ç� kan Y�l maz Gü ney’in sa nat ya �a m�n da ka -
zan d� �� ödül le ri, kos tüm le ri, film afi� le ri ve özel
ya �a m�n dan ke sit ler; 22 Ma y�s’a ka dar Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ser -
gi le ni yor. 
■ Cey da Tır tıl “K’a�ıt” Re sim Ser gi si
Ka d� köy lü genç res sam Cey da T�r t�l’�n, “K’a��t”
ad� n� ver di �i ki �i sel re sim ser gi si, 3 Ma y�s’a ka dar
Ka d� köy Hay mat los Kül tür Sa nat’ta gö rü le bi lir. 

■ Me sut Eren Re sim Ser gi si
Fi gü ra tif res min us ta isim le rin den Me sut Eren'in
ser gi si ne Dü� Yol cu su Sa nat Du ra �� ev sa hip li �i
ya p� yor.  Ser gi 21 Ni san - 4 Ma y�s 2012 ta rih le ri
ara s�n da Dü� Yol cu su Sa nat Du ra ��n da ge zi le bi -
lir. 0216 386 99 03
■ Bir sel Bo sut Gür büz Re sim Ser gi si
1964 y� l�n da �DG SA Yük sek Re sim Bö lü mü Ce -
mal Tol lu Atöl ye si'nden me zun olan Bir sel Bo sut
Gür büz, 41. ki �i sel ser gi si ni “Ma vi Ka re ler” se ri -
si nin de va m� ile K� z�l top rak Sa nat Ga le ri si'nde
aç� yor. Ser gi, 7 - 30 Ni san ta rih le ri ara s�n da gö -
rü le bi lir. 0216 418 38 06

■ 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
■ 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. 
■ Sa yı la rın Ar dın dan
Se nar Kes ki no� lu Re sim Ser gi si 28 Ni san – 6
Ma y�s gün 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. 
■ Bel ge lik Re sim ve De sen Ser gi si
H. Av ni Öz top çu’nun de sen ve re sim ders le rin de -
ki ö� ren ci le rin ça l�� ma la r� 1–10 Ma y�s ta rih le rin de
CKM per for mans bir ka t�n da iz le ne bi lir.
■ Sev Ço cuk la rı nın Sa nat Sev gi si
Özel Üs kü dar Sev �l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri
2011-2012 ö� re tim y� l�n da yap m�� ol duk la r� gör -
sel sa nat lar ça l�� ma la r� n�, ai le le ri ve sa nat se ver -
ler le bu lu� tu ra cak lar. Ser gi 1-7 Ma y�s gün le rin de
Ka d� köy Be le di ye si CKM’de gö rü le bi lir. 
■ Ru �an Ak can Re sim Ser gi si
Ya� mur or man la r�n dan ömür le ri ni ta mam la d�k -
tan son ra top la nan ke le bek ler, yer li in san lar ta -
ra f�n dan top la n�p da ha son ra ka nat la r� ku ru tul -
mak ta d�r. Af ri ka’da atöl ye de üre ti len bu ke le -
bek ka nat la r� n�n kul la n�l d� �� re sim ler, 30 Ni san -
7 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da CKM 4. Kat’ta gö rü -
le bi lir. 
■ Ha run Par lak Bon sa i Ser gi si
Dün ya n�n tek can l� sa nat da l� ola rak ka bul gö -
ren ve do �a da ki tüm a�aç ve ça l� tür le rin den
ya p� la bi len bon sa i her ge çen gün Tür ki ye’de
de yay g�n la �� yor. Bon sa i sa na t� na gö nül ver mi�
olan Ha run Par lak 4. ki �i sel bon sa i ser gi si ni
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zin de me rak l� la r� na su -
nu yor. Ser gi 1-10 Ma y�s gün le ri ara s�n da gö rü -
le bi lir. 
■ Yu suf Öz sar fa ti Re sim Ser gi si
Yu suf Öz sar fa ti’nin, Tür ki ye’nin dört bir kö �e -
sin den der le di �i iz le nim le ri ni, ken di ne öz gü
ger çek çi üs lu buy la tu va le ak tar d� �� re sim le ri,   1
Ma y�s – 26 Ma y�s 2012 ta rih le ri ara s�n da Tol ga
Eti Sa nat Evi’nde gö rü le bi lir. 0216 368 26 79
■ Dü� Yol cu su Sa nat Du ra �ı, Li man Ser gi -
si
�b ra him Ba la ban, Zeh ra Ba �a ran, �a dan Be ze -
yi�, Ha lim Çe li ker, I��l Du ral, Me sut Eren, Ümit
Er zu rum lu, Mi ne Ka va la, Ba har K� l�ç, Meh met
Özer, R� za Sa va�, Es ra Soy türk, Ser dar �en -

can’�n re sim le rin den olu �an “Li man Ser gi si” 28
Ni san 2012 Cu mar te si gü nü sa at 17:00'de �ir -
ket-i Hay ri ye Sa nat Ga le ri si’nde aç� l� yor. Ser gi 7
Ma y�s’a ka dar gö rü le bi lir. 0216 405 27 78
■ �e nay Lü le “So yut la ma lar”
�e nay Lü le’nin “So yut la ma lar” ad l� ki �i sel re sim
ser gi si, 4 Ma y�s Cu ma 18.00’de Ra ma da Kül tür
ve Sa nat Mer ke zi’nde aç� l� yor. Ser gi 11 Ma y�s’a
ka dar gö rü le bi lir. 

● ÇOCUK
■ “Ço cuk la rın Gö züy le” Ka ri ka tür Ser gi si
Ka mil Ya vuz Ka ri ka tür Atöl ye si ça l�� ma la r� n�n yer
ala ca �� ser gi nin ya n� s� ra, Ulu sal Ege men lik ve
Ço cuk Bay ra m� do la y� s�y la 29 Ni san 10.00-11.30
sa at le ri ara s�n da üc ret siz atöl ye ya p� la cak. Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ki et kin li �e tüm ço cuk -
lar da vet li…
■ Ko nu �an Tra fik
Bir bi riy le bir tür lü an la �a ma yan tra fik lam ba la r�, il -
gi çe ke me mek ten dert li ya ya ge çi di, bir tür lü
do� ru kul la n�l ma yan, s� k� c� bu lu nan em ni yet ke -
mer le ri... Kah ra man la r� m�z tek ba� la r� na için den
ç� ka ma d�k la r� so run la r� n� ço cuk lar la pay la �� yor,
bir lik te çöz mek üze re da ya n�� ma için de ad�m
ad�m iler li yor lar. Do� ru dav ra n�� bi çim le ri ile kah -
ra man la r� m� z�n so run la r� çö zü lü yor.BP Yol Gü -
ven li �i Ço cuk Ti yat ro su’nun üc ret siz et kin li �i 5
Ma y�s Cu mar te si 12.00’de Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde. Da ve ti ye le ri ni zi 1 haf ta ön ce sin den
KKM Gi �e sin den te min ede bi lir si niz.

KA DI KÖY DI �IN DAN
● SERG�
■ “Göz-El Yo rum lu Emek
Fo to� raf la rı Ser gi si” 
Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� ile red fo to� raf gru -
bu’nun or tak ça l�� ma s� olan “Göz-el Yo rum lu
Emek Fo to� raf la r� Ser gi si”, 28 Ni san Cu mar te si
sa at 20.00’de Mi mar lar Oda s� Ser gi Sa lo nu Y�l -
d�z/D�� Ka ra kol Bi na s�’nda aç� l� yor. Ser gi; 58 fo -
to� raf ç� n�n 102 fo to� ra f� na TYS’li 102 ya za r�n
yap t� �� yo rum lar dan olu �u yor. Da ha ön ce 8 Mart
Dün ya Emek çi Ka d�n lar gü nü do la y� s�y la K� raç
�� çi Sen di ka Da ya n�� ma Mer ke zi’nde 56 fo to� -
raf la aç� lan ser gi, bu de fa 1 Ma y�s �� çi Bay ra m�
ne de niy le ge ni� le til mi� ola rak Mi mar lar Oda s�
Ser gi Sa lo nu’nda aç� l� yor. Ser gi 18 Ma y�s’a ka -
dar gö rü le bi lir. 0212 259 74 74
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BREZ�LYA, Hindistan, Meksika, Tayvan ve
Türkiye bu 5 ülkeyi ortak bir alanda

birle�tiren bir çal��ma olan Startup Labs’in
Türkçesi, proje uygulamalar� için bir

Ba�lang�ç Laboratuvar�. Startup Labs
çal��malar�, Türkiye’de faaliyet gösteren
melek yat�r�mc� grubu Galata Business
Angels ve ICT sektörü odakl� fikirlerin
ticarile�tirmesi amac�yla kurulmu� i�

h�zland�rma program� olan Giri�im Fabrikas�
taraf�ndan 6-26 Nisan 2012 tarihleri

aras�nda �stanbul’da yap�l�yor. Startup
Labs, her 5 ülkede kendilerine ba�vuran

projeler aras�ndan yapt��� seçim
sonucunda destekleme karar� ald���

projeleri, 3 haftal�k bir programa dahil
ediyor. Bu program bir mali deste�i de
içerecek �ekilde kat�l�mc�lara veriliyor.

Kat�l�mc� projeler bu süreçte
mentor deste�i ve teknik destek

alarak projelerini geli�tiriyor,
ard�ndan daha büyük

yat�r�mc�lara sunma imkan�
yakal�yorlar. Burada  Startup

Labs’�n hedefi ba�lang�ç
seviyesinde olan çal��malar� ba�ar�ya

götürmek ve onlar�n faaliyetlerine, yeni
ortakl�klar ve desteklerle bir ivme
sa�lamak. Bunu yaparken giri�im;

� Mentorlar�, program süresince proje
sahipleriyle görü�türüyor.

� Tohum finans denilen mali deste�i
sa�l�yor.

� H�zl� finans bulunmas�nda yol göstericilik
ve tak�m kurulmas� için imkan yarat�yor.
� Projelerin uygulama planlar�na ve tak�m
dinamiklerine göre h�zland�r�c�lar� devreye

sokuyor.
� Melek yat�r�mc�lar,

h�zland�r�c�lar ve stratejik ortaklara
sunum yapma imkan� sa�l�yor.
� Yabanc� pazarlarda tan�t�m ve

güvenilir ortakl�klarla i�birli�i
imkan� sunuyor.

� Projelerin içerikleri ve izledikleri yol
hakk�nda geri bildirim veriyor.

Startup Labs bu çal��mas�n� “Küresel bir a�
içerisine yeni ba�lam�� projeleri dahil
ediyor, onlara yat�r�mc� ve destekçi
buluyoruz. Bunu yaparkenden de

önceli�imiz giri�imciler oluyor” diye
özetliyor.

Ba�vurular� ald�ktan sonra, Startup Labs 5
projeyi seçiyor, tohum mali

destek ve 3 haftal�k uygulama
destek çal��mas�n� son haftaya

girilen �u günlerde Özye�in
Üniversitesi’ndeki Giri�im

Fabrikas�’nda yürütüyor. Gün
içerisinde Giri�im Fabrikas�’na

gelen uygulama sahipleri, burada
mentorlarla program dahilinde biraraya

geliyor ya da firmalar� ziyaret ederek
uzmanlarla projeleri hakk�nda konu�uyorlar.

�lk tohum mali deste�i 50.000 Amerikan
Dolar� civar�nda oluyor. Bu mali deste�in

içeri�i asl�nda Startup Labs deste�i,
kurulu�lar�n deste�i ve yerel melek

yat�r�mc�lar deste�i olmak
üzere 3 ayr� yerden geliyor.
Burada her grubu koruyan
ve destekleyen bir yap� var.
Böylelikle hem yat�r�mc�lar

kendilerini yaln�z
hissetmiyorlar, hem de
projelere verilen bu destek ile yapt�lan
yat�r�m takip edilebilir bir �ekil al�yor.

�lerleyen a�amalarda destek kapsamlar� da
projelere göre özelle�iyor. Startup Labs, bu

3 haftal�k dönem için 5 ayr� i� kolundan
projeleri seçmi�. Projelerin detaylar� i�e

�öyle s�ralan�yor: 
� Aktivito Organizasyon ve planlama

sektörünün tek bir site üzerinden
kullan�c�lara eri�mesini ve

firmalar�n, kendi aralar�ndaki
ba�lar� güçlendirmelerini

hedefliyor. 
� Democratus adl� proje

Türkiye’nin ilk politik a�� ve
çevrimiçi meclisi olarak

hizmet vermeyi planl�yor.
� Mapps 2011 y�l�nda geli�tirilen

MappsHome Konut Yönetim Platformu,
konut sakinlerinin konutlar�nda ihtiyaçlar�

olan kolayl�k, f�rsat ve avantajlar� web,
iphone, ipad ve blackberry uygulamalar�

arac�l���yla sunan bir ileti�im ve servis
platformu uygulamas� olarak çal���yor.

� Vaarmi “Hiç oturdu�unuz
yerden anl�k olarak

ihtiyac�n�z olan bir ürün veya
hizmeti fiyat� ve zaman�n�
sizin belirleyebildi�iniz bir
yerde listelemeyi hayal

ettiniz mi?” sorusuna cevap
bir uygulama yarat�yor.

MAPPS, hak�nda konu�tu�umuz destek
giri�imini alan projenin sahibi Mehmet

Karl�da�, “Bu tip giri�imcileri destekleyen
yat�r�m fonlar�n�n, giri�imcilere fikirlerini
hayata geçirebilmeleri için ilk yat�r�m

sermayesini sa�lamas� çok önemli. Destek
sermayenin bir ad�m daha ötesine geçen,

birço�u sektör uzman� mentorlerle
yapt���m�z görü�meler, uygulamam�z�n
çerçevesinde ve ataca�� ad�mlarda çok

olumlu etkiler yaratt�” diye program etkisini
özetliyor. Etraf�m�zda “�öyle bir hayalim var
ama para yok!” diye dola�an birçok ki�iyi

görüyoruz. ��te böylesi bir çal��ma sizi mali
deste�in ötesinde, birlikte yol alma ve
at�lacak ad�mlarda size içerik deste�i
sa�lamaya ve hatta bir a� içine dahil

olmaya davet ediyor.
O zaman “Halep oradaysa, ar��n

burada…” demek ki ad�m atman�z için
geriye sadece, kendinize tan�mlad���n�z
engelleri ortadan kald�rmak kalm��…

www.startuplabs.org

BAŞLANGIÇ LABORATUVARI…

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�

Mo ha med
Farg haly

�ki li si

Yu suf Öz sar fa ti Re sim Ser gi si

Cey da Tır tıl “K’a�ıt”
Re sim Ser gi si
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Tür ki ye’nin en ba �a r� l�
be le di ye ba� kan la r� ya -
p� lan bir an ket le be lir -

len di. Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Av. Se la mi Öz türk, bu
an ket te ilk on s� ra la ma s�n da
yüz de 68.7 ba �a r� ora n�y la
CHP’li be le di ye ba� kan la r�
ara s�n da en ba �a r� l� olan be le -
di ye ba� ka n� ola rak bi rin ci s� -
ra ya otur du. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk’ün bu ba �a r� s�, sos yo-eko no mik ve
kül tü rel yön den Tür ki ye’nin ön de ge len il -
çe le ri ara s�n da yer alan Ka d� köy’de be le -
di ye ci lik an la m�n da ya p� lan ça l�� ma la r�n
bo �a ol ma d� �� n� da ka n�t la m�� ol du. 

Tür ki ye'de ki 15 bü yük  �e hir de ve seç -
men sa y� s� 30 bi nin üze rin de olan bü yük -

�e hir le re ba� l� 75 mer kez il çe -
de, her böl ge nin, ken di be le di -
ye ba� ka n� n� ba �a r� l� bul ma
ora n� n� sap ta mak ama c� ile ya -
p� lan ara� t�r ma, fark l� sos yo-
eko no mik ve sos yo-de mog ra -
fik gru ba men sup ki �i ler ol mak
üze re, her ilin ve il çe nin ken di
ya�, cin si yet ve nü fus ora n� na
gö re te sa dü fi yön tem le se çil -

mi� 24 bin ki �i ile gö rü �ü le rek ger çek le� -
ti ril di. Ankette Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk yüzde 70.5 ba�ar� oran�yla
üçüncü s�rada yer ald�. Selami Öztürk’ü,
yüzde 68.7 ba�ar� oran�yla CHP’li
Bak�rköy Belediye Ba�kan� Ate� Ünal
Erzen 4. s�rada, CHP’li �zmir Kar��yaka
Belediye Ba�kan� Cevat Durak da yüzde
67.7 ba�ar� oran�yla 5. s�rada takip etti. 

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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Fi kir te pe ve çev re sin de ki ma hal lele -
rin da ha mo dern bir gö rü nü me ka -
vu� ma s� için ç� ka r� lan imar pla n�

kap sa m�n da ya va� ya va� uy gu la ma lar ba� -
la d�. 18 ada ile plan da en faz la ada ya sa hip
olan Fi kir te pe’de ada ba z�n da an la �� lan
yer ler de y� k�m lar da ba� la d�. An cak Fi kir -
te pe’de ar sa sa hip le -
riy le mü te ah hit fir ma -
lar ara s�n da an la� ma ya
va r�l ma s� ko nu sun da
s� k�n t� lar da ya �an m� -
yor de �il. 

Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk de Fi kir te -
pe’de ki ge li� me le ri
ya k�n dan ta kip edi yor.
Fi kir te pe sa kin le ri nin
de ta le bi üze ri ne böl -
ge ye za man za man
göz lem amaç l� zi ya -

ret ler dü zen le yen Ba� kan Öz türk, Ka d� -
köy’ün da ha mo dern ve ça� da� gö rü nüm
ka zan ma s� ad� na de �i �ik plat form lar da
des tek le di �i ni vur gu la d� �� pro je nin, va -
tan da ��n da fir ma la r�n da mem nu ni ye ti ni
sa� la ya cak �e kil de ger çek le� me si ni umut
et ti �i ni be lir ti yor. 

Kadıköy Belediye
Ba�kanı Av.

Selami Öztürk,
en ba�arılı

CHP’li belediye
ba�kanı seçildi.

�� çi le rin bir lik, mü ca de le ve da ya n�� -
ma gü nü 1 Ma y�s, �s tan bul'da Tak -
sim Mey da n�’nda D�SK, KESK,

TMMOB ve TTB'nin ça� r� s�y la 61 ör -
güt ta ra f�n dan kut la na cak.

Emek ve mes lek ör güt le ri ile si ya si
par ti ve grup la r�n ka t� l� m�y la Tak sim
Ge zi Par k�'nda dü zen le nen ba s�n aç�k la -
ma s�n da, 1 Ma y�s kut la ma la r� na ili� kin
bil gi ve ril di.

“1 Ma y�s” ya z� l� pan kar t�n aç�l d� ��
ey le me, D�SK Ge nel Ba� ka n� Erol Eki -
ci, KESK Ge nel Ba� ka n� La mi Öz gen,
TMMOB Ba� ka n� Meh met So �an c� ve
TTB Mer kez Kon sey üye si Dr. Hü se yin
De mir di zen ka t�l d�.

Or tak aç�k la ma y� oku yan D�SK Ge -
nel Ba� ka n� Erol
Eki ci, Ulus la ra ra s�
Bir lik, Mü ca de le ve
Da ya n�� ma Gü nü 1
Ma y�s'�n, bu y�l da
�s tan bul'da Tak -
sim'de ve ül ke nin
dört bir ta ra f�n da
mil yon lar la bir lik te
kut la na ca �� n� söy -
le di.

Eki ci, �öy le ko -
nu� tu: 1 Ma y�s
2012 Bir lik, Mü ca -
de le ve Da ya n�� ma
Gü nü'nü en ge ni�
bir lik te li �i ya ra ta -

rak kut la mak için, ba� ta Tak sim 1 Ma -
y�s Ala n� ol mak üze re ül ke -
nin dört bir ta ra f�n da tüm
ma� dur lar la, yok sul lar la,
d�� la nan lar la, i� siz ler le, i� çi -
ler le, ka mu emek çi le riy le,
mi mar ve mü hen dis ler le, ay -
d�n lar la, sa nat ç� lar la, ka d�n -
lar la, genç ler le, emek li ler le,
ba s�n emek çi le riy le, 1 Ma y�s
alan la r�n da ola ca ��z. 1 Ma -
y�s alan la r� n�, mil yon la r�n
ada let is te �i nin kür sü le ri ha -
li ne dö nü� tü re ce �iz ve ta lep -
le ri miz le, ren gâ renk bay rak -
la r� m�z la, tür kü le ri miz le, ha -
lay la r� m�z la Tak sim 1 Ma y�s
Ala n�'nda ola ca ��z.”

D�SK Genel Ba�kanı Erol
Ekici, “1 Mayıs alanlarını,

milyonların adalet
iste�inin kürsüleri haline

dönü�türece�iz ve
taleplerimizle, rengârenk

bayraklarımızla,
türkülerimizle,

halaylarımızla Taksim 
1 Mayıs Alanı'nda

olaca�ız” dedi.

Fikirtepe’de y�k�mlar sürüyor

1 Mayıs’ta yüzbinler
Taksim’de buluşacak

TIRTIK aran�yor
Benim ad�m TIRTIK... 30 Mart 2012
tarihinde Göztepe Karakol Sokak’ta

kayboldum. Ad�m� biliyorum. Anahtar sesine
geliyorum ama insanlardan kaç�yorum.
LÜTFEN LÜTFEN BEN� GÖRENLER, 

0554 310 53 44 - 0542 332 47 14 ve 
0530 881 72 94

numaral� telefonlar� aras�n....  
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HASANPA�A Gönüllüleri, Dünya �iir Günü’nü �air-
yazar Tekin Gönenç’le birlikte 24 Mart Cumartesi günü
kutlad�lar. Yo�un kat�l�mla gerçekle�en günde Gönüllü

Evi Sorumlusu Tülay Bilgin, okudu�u bir �iirle, �iirin
ya�am�m�z üzerindeki yeri ve önemine de�indi. Tekin
Gönenç ise 21 Mart’�n Dünya �iir Günü olarak kabul

edilmesinde Türk �airlerinin rolünden söz ettikten sonra
�iirlerinden k�sa bölümler okudu. Konuklardan Hasan
Ayd�n ile Gülten Baltac� ise okuduklar� �iirlerle günü

renklendirdiler. Kat�l�mc�lar�n sorular�n� yan�tlayan �air
Tekin Gönenç, gönüllülerle yapt��� çay sohbetinin
ard�ndan tekrar görü�mek üzere onlara veda etti.

Mo da Gö nül lü le ri, Ya� l� lar Haf ta s�’n�
her y�l ol du �u gi bi bu y�l da sem tin
ana okul la r�n dan bir okul la bir lik te

kut la d�.
Gö nül lü Evi’nin üye le ri, bu y�l Pa ti ka

Ana oku lu’nun ço cuk la r� n� mi sa fir et ti. E�it -
men le ri e� li �in de Gö nül lü Evi’ne ge len ço -
cuk lar ken di yap t�k la r� he di ye le ri üye le re
ver di ler, bir bi rin den gü zel �ar k� la r� söy le ye -
rek do ya do ya e� len di ler.

Üye ler de yap t�k la r� ye mek le ri ve pas ta -
la r�, ken di el le riy le ço cuk la ra ik ram et ti ler.

Yö ne ti min ço cuk lar için al d� �� he di ye -
ler gö nül lü ler ta ra f�n dan ço cuk la ra da �� t�l d�,
ne �e için de ve kar na val gi bi bir gün ge çi ren
ço cuk lar bu bu lu� ma dan büyük zevk al d� lar.

Her y�l önem li gün ler de semt okul la r�y -
la bu lu �an Mo da Gö nül lü Evi, 23 Ni san et -
kin lik le ri için de Mo da �l ko ku lu ile i� bir li �i
ya pa cak. 
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KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

EVDE HUZUR - 2
NLP Uzman� Saliha

PARLARDEM�R
Tarih: 27.04.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

���R VE SÖYLE��
GÜNÜ

Bestekâr-�air-Yazar
Erol GÜNGÖR

�air-Yazar Saliha
GÜLENLER

Tarih: 28.054.2012
Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Feneryolu
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllü Evi
D�YABETTE TANI

VE TEDAV�
Uzm. Dr. Ay�egül

KARAÇAM
Tarih: 27.04.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri ve Dr.
Rana Be�e Sa�l�k

Poliklini�i ��birli�i �le
“VATAN YAHUT

S�L�STRE” OYUNU
VE NAMIK
KEMAL'�N
ATATÜRK

AÇISINDAN ÖNEM�
E�itimci-Yazar
Osman �AH�N

Tarih: 28.04.2012
Cumartesi
Saat: 15.30

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Göztepe Gönüllüleri
KISA F�LM

GÖSTER�M� VE
YÖNETMENLE

SOHBET
Tarih: 28.04.2012

Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Ko�uyolu
Mahalle Evi
Düzenleyen:

Ko�uyolu Mahalle Evi
DE����M VE
DÖNÜ�ÜM

Ya�am Koçu Ufuk
TU�UTLU

Ya�am Koçu Ay�e
TU�UTLU

Tarih: 28.04.2012
Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

KHALKEDON TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef �nci YAMAN

Tarih: 01.05.2012 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen:
Müzik Gönüllüleri

�SM�N MARKA HAL�
Yazar Duygu

PH�LL�PS
Tarih: 02.05.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

A�LE �Ç� �LET���M
Nepal Fahri

Ba�konsolosu �leti�im
Porf. Günseli

MALKOÇ
Tarih: 02.05.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
SANAT DÜNYAM 1

Sinema Sanatç�s�
�lyas SALMAN

Tarih: 02.05.2012
Çar�amba

Saat: 18.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen:

Tiyatro Gönüllüleri
N�HAVENT

BAYANLAR TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Recep Alper

ÇEV�REL
Tarih: 02.05.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen:
Müzik Gönüllüleri

HAYVANLARIMIZ
VE B�Z

Veteriner
Vildan UNCU

DO�AN
Tarih: 03.05.2012

Per�embe
Saat: 13.30

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
SA�LIKLI

BESLENMEYE
GÜNCEL BAKI�
Uzman Diyetisyen
P�nar KURAL ENÇ
Tarih: 03.05.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
LEYLAK FEST�VAL�

(Halk
Oyunlar�,Tiyatro,

Halk Müzi�i )
Tarih: 03.05.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

UNUTKANLIK
Nöroloji Uzm. Doç.
Dr. Hülya AYDIN  
Tarih: 04.05.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü
Evi

Düzenleyen:
Erenköy Gönüllüleri

HAYAT
AVUCUNDAK�

KELEBEK
Dan��man, E�itmen

�enay MUTLU
Tarih: 04.05.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton
Curi

Park� Gönüllüleri
ENGELL�LERE

�ENL�K
Tarih: 04.05.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedit
Gönüllü Evi-23 Nisan

Park�
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

HIDIRELLEZ
KUTLAMASI

Tarih: 05.05.2012
Cumartesi
Saat: 21.00

Yer: Moda Sahili
Düzenleyen:

Moda Gönüllüleri
BAHAR �ENL��� VE

KERMES
Tarih: 06.05.2012

Pazar
Saat: 10.00-19.00

aras�
Yer: Trueblue Yan�

Ye�il Alan
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ

KERMESi
Tarih: 06.05.2012

Pazar
Saat: 11.00

Yer: Göztepe
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Göztepe Gönüllüleri

F�K�RTEPE Gönüllüleri ikinci
bahar�n� ya�ayan mahalleliler ile

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde 28 Mart
Çar�amba günü “Ya�l�lar Haftas�”

nedeniyle biraraya geldiler.
Sahray�cedit Gönüllüsü Emine

Çetinol’un katk�lar� ile düzenlenen
etkinli�e; Gönüllü Merkezi Yönetim

Kurulu üyeleri Ay�en Gürer ile Haluk
Okumu� kat�ld�lar. Gönüllü Merkezi

Yönetim Kurulu üyeleri, ikinci
bahar�n� ya�ayan mahalle sakinlerine

evde oturmamalar�n�, sosyal
etkinliklere kat�larak hayata daha
güzel bakabileceklerini böylelikle

unutulmu� kom�uluk ili�kilerini eskisi
gibi yeniden hayata

geçirebileceklerini belirterek
kat�l�m�ndan dolay� tüm mahalle

sakinlerine te�ekkür ettiler.

Fikirtepe’de özel kutlama

RAS�MPA�A Mahalle Evi’nde aç�lan resim
kursuna devam eden kursiyerlerin eserlerinden

olu�an serginin aç�l���, 31 Mart Cumartesi
günü yap�ld�. Aç�l��a; Yönetim Kurulu Üyesi
Ay�en Gürer ile Nurhan Kutman da kat�ld�.

K�sa zamanda özverili çal��malar ile sergilenen
resimler, sergiyi gezenler taraf�ndan be�eniyle
izlendi. Sergiyi gezenler, eserlere eme�i geçen

tüm kursiyerleri tebrik etti. 

SUAD�YE Gönüllüleri, mahalledeki
esnaf ve apartman görevlilerini
Gönüllü Evi’nde düzenlenen çay

sohbetinde tanı�ıp kayna�maya davet
etti. Geçti�imiz ay yapılan sohbette

Gönüllü Evi’nin faaliyetlerinden
bahsedildi, çe�itli konularda fikir

alı�veri�i yapıldı. �lgiyle kar�ılanan
davet tekrarının yapılması

dile�iyle sona erdi. 
‘SA�LIKLI YA�AM REÇETES�’

Suadiye Gönüllüleri organizasyonuyla
Dr. Yaprak Biren tarafından “Sa�lıklı
Ya�am Reçetesi” konulu bir söyle�i

gerçekle�tirildi.
Caddebostan Kültür Merkezi

B Salonu’nda 20 Mart Salı
günü düzenlenen, genel

anlamda sa�lı�ımızı
korumak için pek çok faydalı

temel bilginin payla�ıldı�ı
söyle�iye mahallelilerin ilgisi
büyüktü. Söyle�iye Kadıköy
Belediyesi Gönüllü E�itim ve
Danı�ma Merkezi Yönetim

Kurulu ve Meclis Üyesi
Gülçin Ergun ile Nurhan

Kutman da katıldı.

Rasimpaşa’da sergi

ERENKÖY Gönüllü Evi’nde 13 Nisan Cuma
günü, Güzellik Uzman� Hülya Çolako�lu

K�rkaya taraf�ndan “2012 Estetik Trendleri”
konulu, uygulamal� bir söyle�i gerçekle�tirildi. 
Cilt bak�m�, ya�a ve cilde uyan ancak abart�l�

olmayan bir makyaj�n nas�l yap�lmas� gerekti�i,
farkl� renklerin yüze nas�l uygulanaca��na

ili�kin püf noktalar�n� not eden izleyiciler, canl�
manken üzerinde tüm anlat�lanlar� görme

imkan� buldular.

2012 estetik trendleri

KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev sahipli�inde,
12 Nisan Per�embe ak�am� Caddebostan Kültür

Merkezi’nde düzenlenen “An�lar ve Müzik” program�n�n
60.s�na alaturka keman virtüözü �eref Gülsün konuk
oldu. �eref Gülsün’e ait eserlerin yer ald��� konserde,

sanatç�n�n kendisi gibi keman virtüözü akrabalar�
Necmettin Kemanc�, Aytaç Gülsün, Necip Gülsün,

Salih Kemanc�, Hüseyin Kemanc�, Ahmet Gülsün (Ritm
saz), Mesut Ku� Göz (Def), Can Kandaz (Ud) ve Sezgin

Sezer Kok�a (Kanun) solistlere sazlarda e�lik ettiler..
Program yap�m ve yönetmeni Nesibe Müsevito�lu’nun

sordu�u sorulara cevap veren
Gülsün, kendisi hakk�nda merak

edilen birçok konuya aç�kl�k
getirdi. Gecede �eref Gülsün

kendi bestelerini kendisi
yorumlarken, tan�nm�� ses
sanatç�lar� Ça�da�, Gürsel

Mercanl�, Seracettin Erman ve
Selma Hepgül’ün yan� s�ra k�z�

�lknur Gülsün Kaya da
yorumlad�klar� �ark�lar ile geceye

büyük renk katt�lar. Konuk sanatç� keman virtüözü Baki
Kemanc�’n�n muhte�em keman resitali de dinleyicilerin

büyük be�enisini kazand�. 
Halen Kad�köy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren

ve �efli�ini üstlendi�i “Fas�l Toplulu�u” koristleri ile
bestekâr Edip Kayhan Öz���k, koro �efleri Arif �anl� ile
Nisa Gürtuna, sanatç�y� bu gecede yaln�z b�rakmad�lar.
Gecenin sonunda, Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim
ve Dan��ma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanat

Sorumlusu Nesibe Müsevito�lu, Belediye Ba�kan� Av.
Selami Öztürk ad�na bir te�ekkür plaketini sanatç�ya

takdim etti. Tüm sanatç�lar�n birlikte söyledikleri �ark�lar
ile gece sona erdi.

CKM’de müzik dolu gece Yaşlılar Günü’nü kutladılar

Caddebostan’da ‘Şiir ve Müzik Günü’
Caddebostan Sahil Lions Kulübü ile
Caddebostan Gönüllü Evi’nin birlikte

organize etti�i �iir ve Müzik Günü’nün �eref
konu�u, �air-yazar Av. Celile Nezahat

Çelikel’di. Gönüllü Evi’nde 24 Mart
Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte

Çelikel, yeni kitabı “Sensiz Yıllar”ı izleyicilere
tanıttı ve kitaplarını imzaladı. Toplantı, Celile

Nezahat Çelikel’in kendi �iirini
seslendirmesiyle ba�ladı, ardından

Hüsamettin Çelikel, Celile Hanım’ın ki�ili�i
ve eserleriyle ilgili bir konu�ma yaptı.

�zleyicilerden Lütfiye Darendelio�lu, Mualla
Orhon, �hsan Göktürk, Ahmet Özdemir, �rem

Sözeren, Alona �ensoy ve Ayten Çetiner
�iirler okudular, konu�ma yaptılar. Güzin

Sokullu, Binali �nce (Serdari Bey) ile Hasan
Karayol da �arkı ve türküleriyle güne ayrı bir

tad kattılar. Bütün izleyiciler sanatla dolu
ho� bir gün geçirdiler. Bu güzel etkinlik

Kurucu Ba�kan Nesibe Müsevito�lu’nun
katılımıyla daha da renklendi. Caddebostan

Gönüllüleri, program sonunda bütün
katılımcılara, izleyicilere ve eme�i geçen

herkese te�ekkür ettiler. 
TAR�H� SEMTLER� GEZD�LER

Caddebostan Gönüllüleri’nin bir di�er
etkinli�i de Fener-Balat-Ayvansaray

gezisiydi. 23 Mart Cuma günü Caddebostan
Migros önünde bulu�an 34 gönüllü,

�stanbul’un tarih kokan Fener, Balat ve
Ayvansaray semtlerini gün boyu gezdiler.

Güzel bir gün geçiren Gönüllüler, bir sonraki
gezide bulu�mak üzere sözle�tiler. 

Hasanpaşa’da Dünya Şiir Günü

BOSTANCI Gönüllüleri Halkla �li�kiler ve E�itim Komitesi
taraf�ndan, 10 Nisan Sal� günü Bostanc� Gönüllü Evi’nde

“Ku�aklar Aras� �leti�im” konulu bir panel düzenlendi.
Gönüllüler ve mahalle sakinlerinin yo�un kat�l�m� ile

gerçekle�en panelde ya�am ve yönetici koçu Rana Pendar,
ku�aklar aras� ileti�imde ya�anan sorunlar ve

davran��lar�m�z�n alt�nda yatan nedenleri anlatt�. Kar��l�kl�
diyaloglarla süren etkinlik, Gönüllü Evi Ba�kan� Handan

Kalkan’�n te�ekkür konu�mas� ile sona erdi. 

‘Kuşaklar Arası İletişim’ paneli

Suadiye’de esnaf buluşması

Alaturka
keman

virtüözü �eref
Gülsün, ‘Anılar

ve Müzik”
programının
60. konu�u

oldu. 
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● Arzu ��GÜZAR

El gin kan Vak f� ta ra f�n dan, Göz te -
pe’de Ata türk Fen Li se si için yap -
t� r� la rak, Mil li E�i tim Ba kan l� -

��’na ba ��� la na cak olan “Üm me han El -
gin kan K�z Ö� ren ci Yur du ve Ye mek -
ha ne si” bi na la r� n�n te me li, 13 Ni san Cu -
ma gü nü at�l d�. Kad�köy Kaymakam�
Hasan Karahan, Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, �l Mil li E�i tim Mü -
dü rü Dr. Mu am mer Y�l d�z ve El gin kan

Vak f� Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� A.Yü -
cel Unan’�n ka t� l� m�y la te me li at� lan
Üm me han El gin kan K�z Ö� ren ci Yur -
du; 200 ö� ren ci ka pa si te li
ola cak. Ö� ren ci oda la r� ile bil gi sa yar sa -
lo nu, TV sa lo nu ve ida ri bi rim ler den
olu �an bi na, 2 bin 800 met re ka re ka pa l�
ala na sa hip ola cak. Ye mek ha ne bi na s�
ile 240 ki �i lik olan yurt, 500 met re ka re
ka pa l� alan dan olu �a cak.

Yurt ve ye mek ha ne bi na la r�, Ey -
lül 2012’de hiz me te aç�lacak. 
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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.

ULUSLARARASI ��çi Filmleri Festivali
1-7 May�s tarihleri aras�nda �stanbul,
Ankara, �zmir ve Diyarbak�r’da e�
zamanl� olarak gerçekle�tirilecek.
Festival daha sonra geçen y�llarda
oldu�u gibi kent kent
süren ve bütün bir
y�la yay�lan uzun bir
yolculu�a ç�kacak.
Festival bu y�l,
“Özgürlük Emek
�ster” temas�yla
gerçekle�tirilecek. 
Belgesel ve
kurmaca, yerli ve
yabanc� 50 filmi
program�na alan
festival her y�l oldu�u
gibi bu y�l da yurt
d���ndan olacak. Ad�
emek filmleriyle
özde�le�en �ngiliz yönetmen Ken
Loach’un birçok filminin senaryosuna
imza atan usta Britanyal� sinemac�
Paul Laverty bu y�lki festivale konuk
olacak. Laverty, Festival pankart�n�n
arkas�nda �stanbul Taksim’deki 1
May�s kutlamalar�na, 2 May�s’taki
festivalin aç�l�� gecesine ve 3 May�s’ta
i�çi sinemas� üzerine bir söyle�iye
kat�lacak. ABD’den ‘Fukishima Asla’
filminin yönetmeni Steve Zeltzer, yine
ABD’den ‘Veritas: Harward’s Sakl�
Tarihi’ filminin yönetmeni Eunhung
Shin, Hindistan’dan ‘Trans Halinde’
filminin yönetmenleri Ekta Mittal ve
Yasha Swinii, Japonya’dan Fumiaki
Kojima, festivalin di�er konuklar�
aras�nda yer al�yor.

AÇILI� 2 MAYIS’TA
Festivalin ana aç�l��� 2 May�s günü
saat 19.00’da �stanbul Teknik
Üniversitesi (�TÜ) Ta�k��la Kampüsü
Mustafa Kemal Amfisi’nde

gerçekle�tirilecek. Aç�l��ta
Paul Laverty’nin
senaryosunu yazd���, Iciar
Bollain imzal�, Gael Garcia
Beranl’in ba�rolünde yer
ald��� ‘Ya�muru Bile’ filmi
gösterilecek. Bolivya’da su
hizmetlerinin
piyasala�t�r�lmas�n�
sömürgecilik ve
emperyalizmin tarihi
temelinde çarp�c� biçimde
anlatan filmin gösterimiyle
geçti�imiz y�l Hopa’da su
hakk� mücadelesinde
ya�am�n� yitiren Metin

Lokumcu’ya da selam yollanm��
olacak. Geceye Bollain de video
mesaj�yla kat�lacak. 
ZENG�N F�LM PROGRAMI
Festivalde bu y�l 20’si uluslararas�,
38’i yerli toplam 58 film gösterilecek.
Film program�nda hem uzun metrajl�
kurmaca hem k�sa
metrajl� kurmaca
hem de belgesel
yap�mlar yer al�yor.
Japon i�çi
edebiyat�n�n önemli
yazarlar�ndan
Kobayashi Takji’nin
roman�ndan ayn�
adla So Yamamura
taraf�nda

beyazperdeye uyarlanan, 1900’lerin
ilk yar�s�nda Japonya’da bir yengeç
i�leme gemisinde çal��an i�çilerin
hikâyesini anlatan ‘Yengeç Gemisi’;
‘Güne�li Pazartesiler’ filminin �spanyol
yönetmeni Fernando Leon de
Aranoa’n�n hem göçmen i�çilerin
ya�am� hem de orta s�n�f�n
yoksulla�mas� üzerine yeni yap�m�
‘Amador’; 1960’lar �ngilteresi’nden
kad�nlar�n öncülük etti�i bir grevin
hikâyesini anlatan Nigel Cole imzal�
‘Kad�n�n Fendi’; �ili’nin fa�ist bir
darbeyle devrilen halkç� lideri
Salvador Allende’nin mücadelesini
anlatan Patricio Guzman imzal�
‘Salvador Allende’, �stanbul
Davutpa�a’daki i�çi k�y�m�n� anlatan
‘Davutpa�a’n�n Külleri’ festival
program�nda göze çarpan yap�mlar
aras�nda yer al�yor. 
KADIKÖY’DE 4 MEKÂN
Gösterimler, �stanbul’da �stanbul
Frans�z Kültür Merkezi, SALT
Beyo�lu, Beyo�lu Ye�ilçam Sinemas�,
Ba�lam Yay�nlar� Sinema Salonu,
Aynal� Geçit Etkinlik Mekan�, �stanbul
Halkevi, Kolektif Kültür Merkezi,

Kad�köy’de Bar�� Manço
Kültür Merkezi, Kaz�m
Koyuncu Kültür Merkezi,
Naz�m Hikmet Kültür Merkezi,
Kad�köy Halkevi’nde
gerçekle�tirilecek. Festivalde
tüm gösterimler her y�l oldu�u
gibi bu y�l da ücretsiz olacak.
Festivalle ilgili tüm bilgilere
www.iff.org.tr adresinden
ula�mak mümkün. 

SERi iLAN Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geçici mezuniyet belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.

Gökhan AKAR

8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

dolayısıyla Moda
Deniz

Kulübü’nde
açılan “Bizim
Günümüz”adlı

resim sergisinin
açılı�ı kalabalık

bir davetli
grubuyla yapıldı.
40 ressamın 160

tablosuyla
katıldı�ı serginin

açılı�ına; Eski
Kadıköy

Kaymakamı
Hüseyin Eker,

Moda
Gönüllüleri, Lions
Kulüpleri Genel

Yönetmeni
Ender Canıtez ile

e�i Özden
Gönenli, Dr. �lhan

Gürün ile e�i,
Lion ba�kanları,
Lionlar, dernek

ve vakıf
ba�kanları, �arı,

yazar ve
ressamlar katıldı. 

Kadıköy’ün
annesi Ayten

Hatice Eti,
sergiyi

düzenleyen Nilay
Meral’a te�ekkür
plaketi verdi ve

Türk bayra�ı
rozeti taktı. Eti,

ayrıca “Bir Kadın
�stiyorum” adlı
�iirini okudu ve

herkesin
Kadınlar

Günü’nü kutladı.
Etkinli�e katılan

�airler de “kadın”
konulu �iirler

okudular. 

Moda’da
özel bir
SERGi

Kadıköy’e yeni yurt

Ve emeğin festivali başlıyor: 
ŞİMDİ ‘ÖZGÜRLÜK’ VAKTİ

KURULDU�U 1986 y�l�ndan beri sa�l�k, sa�l�k e�itimi,
sosyal hizmet, ya�l�l�k hizmetleri, ya�l� sa�l��� ve çevre

sa�l��� hizmetlerini amaç edinmi� bir gönüllü kurulu� olan
Kad�köy Sa�l�k E�itim Merkezi Vakf� (KASEV) 26. y�l�n�

kutluyor. Etkinlikler kapsam�nda sanatç�, TSM �efi Kaya
Karata� ve grubu, KASEV Huzurevi sakinlerine bestekâr
merhum Selahattin P�nar’� anma konseri verdi. Huzurevi

sakinleri taraf�ndan büyük be�eni ile dinlenen konser uzun
süre alk��land�. Etkinlikte KASEV’in çal��malar�na, destek
veren hay�rsever �nal Ayd�no�lu’na da KASEV yönetimi ve
gönüllüleri özel bir plaket verdi. 26. y�l�na basan KASEV

Vakf�’n�n Tuzla’daki Dinlenme evi-Huzurevi, ya�l�lara yönelik
hizmet vermeye devam ediyor. 

KASEV’de Selahattin
Pınar konseri

Öğrencilerin önemli projesi
ÖZEK Kad�köy Koleji ö�rencileri ve

ö�retmenleri, okulun yan�ndaki
Kurba�al�dere’yi temizlemek ve

içindeki canl�lar için sürdürülebilir
ya�am alanlar� olu�turmak için kollar�

s�vad�… Özek Kad�köy Koleji
ö�rencileri, Fen ve Teknoloji
ö�retmeni �lkay Ulugün’ün

rehberli�inde Kurba�al�dere’nin
kirlilik oran�n� ve nesli tehlike alt�nda
olan canl�lar� ara�t�rmaya ba�lad�.
Okulun Uluslararas� S.O.S. (Save

Our Species) Türlerimizi Koruyal�m”
projesi kapsam�nda gerçekle�tirdi�i

çal��malar; Kurba�al�dere’deki
kirlili�i ara�t�rmak, bu kirlili�i EM

(Etkin Mikroorganizmalara)
kullanarak temizlemek ve

Kurba�al�dere’deki hayvanlar için
sürdürülebilir ya�am ortam�
haz�rlamak. Çocuklar proje

kapsam�nda Kurba�al�dere’de

geçmi�te ya�ayan ve türleri tükenen
hayvanlar�n maketlerini yapt�.

Avrupa Birli�i Hands on Science
Network taraf�ndan sertifikaland�r�lan
proje kapsam�nda yurt çap�nda otuz

ilkö�retim okulu çal��ma yap�yor.
Projeye farkl� okullardan kat�lan
S.O.S gruplar�n�n y�l boyunca
gerçekle�tirmi� oldu�u tüm

uygulamalar, proje süreci sonunda
Erentay E�itim Dan��manl�k Kurumu

taraf�ndan gerçekle�tirilecek olan
proje kitab� ve belgeselde tüm

S.O.S. proje okullar�n�n tan�t�m� ile
birlikte yer alacak. Ayr�ca bu yay�nlar

17-21 Ekim 2012 tarihinde
Antalya’da düzenlenecek olan

9. Uluslararas� Yaparak-Ya�ayarak
Bilim E�itimi Konferans� kapsam�nda
Türkiye’de ilk kez gerçekle�tirilecek
olan 1. Uluslararas� Çocuk ve Çevre

Zirvesi’nde sunulacak. 

Yer: Dernek Merkezi Tel.: 0216 345 43 47
Recep Peker Cad. R�fat Bey Sok. Bar�� Apt. No: 1/3-4 

K�z�ltoprak / KADIKÖY 

GELENEKSEL BAHAR KERMES�
4-5 MAYIS 2012 CUMA - CUMARTES�

Saat: 09.30 - 17.30

YETİŞTİRME YURTLARINI VE 
EĞİTİMİ DESTEKLEME DERNEĞİ
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�
s tan bul Oyun cak Mü ze si, 23 Ni san Ulu sal Ege men -
lik ve Ço cuk Bay ra m� ile bir lik te 7. ya� gü nü nü de
kut la d�. Oyun cak Mü ze si, do�um gününde zi ya ret -

çi le ri ne sür priz ola rak 1971 y� l�n da Apol lo 15/En de -
avo ur uzay ara c� n�n mo dü lün de uza ya ta �� nan Türk
Bay ra ��’n� ser gi le me ye ba� la d�.

�s tan bul Oyun cak Mü ze si Mü dü rü Bel gin Ak�n
yap t� �� ko nu� ma da, ulu sal bay ra m� mü ze de kut la d�k -
la r� ve ço cuk la r� na mü ze kül tü rü nü be nim set tik le ri
için zi ya ret çi le re te �ek kür et ti. 

“Uzay” ko nu lu et kin lik le rin ya p�l d� �� bu an lam l�
gün de, �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde bü yük bir �en lik
ha va s� ha kim di. So list ola rak Ni lay Tez say, gi tar ve
m� z� ka da Onur Ha cet’in ol du �u Ço cuk Caz Kon se -
ri’nde, ço cuk lu �u mu zun �ar k� la r� zi ya ret çi ler le bir lik -
te söy len di. Meh met Er bil’in ya z�p yö net ti �i, Oyun cak
Mü ze si’nde ser gi le nen Türk Bay ra �� ko nu lu “Me mo

Uzay Ma ce ra s�” ad l� ti yat ro oyu nu da ço cuk la r� m� za
in sa no� lu nun aya ç� k�� ma ce ra s� n� ke yif li bir dil le an -
lat t�. Fa ber Cas tell Ha yal le rim Atöl ye si “Uza y� Renk -

len di ri yo rum” ko nu lu ça l�� ma s�y la mi nik zi ya ret çi le re
el be ce ri le ri ni kul la na rak ha yal güç le ri ni ge li� tir me
im kâ n� ta n� d�. �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde ki 23 Ni -
san bay ra m� prog ra m� n�n son et kin li �in de K� vanç Eser
Ba le Oku lu mi nik ba le rin le riy le “Uzay’da Dans” ad l�
gös te ri yi ger çek le� tir di. 

Gün bo yu sü ren tah ta oyun cak bo ya ma atöl ye si,
yüz bo ya ma ve ba lon ya p� m� ak ti vi te le ri, çi ko la ta da -
�� t� m� ve geç mi� ten gü nü mü ze sü re ge len ma cun ge le -
ne �i ile Mü ze’de ger çek bir bay ram ya �a t�l d�.

�
stan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin, �e hir Ti yat ro la -
r�’ n� be le di ye bü rok rat la r� na tes lim et mek is te me si -
ne sa nat ç� lar dan ya n�t gel di. Tak sim’de ya p� lan ve

bin ler ce ki �i nin des tek ver di �i ey lem de sa nat ç� lar �e -
hir T iyat ro la r�’ n�n yok ol ma s� na izin ver me ye cek le ri ni
söy le di. Ha lil Er gün, Gen co Er kal, Fik ret Ku� kan, Al -
tan Er kek li, Ze li ha Berk soy, Rut kay Aziz,Ta r�k Akan,
Ber kun Oya, Mel tem Cum bul, Ha si be Eren, Se vinç
Er bu lak, Fü sun Er bu lak, Le vent Tü lek, Mus ta fa Ala -
bo ra ve Me met Ali Ala bo ra gi bi bir çok sa nat ç�, her ke -
si “Öz gür Sa na t� Mu ha fa za Et me ye” ça ��r d�. �e hir Ti -
yat ro la r� ’na dö nük mü da ha le ye kar �� �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye si �e hir Ti yat ro la r� Sa nat ç� la r� Der ne -
�i'nin (�� T� SAN) ça� r� s�y la 24 Ni san Sa l� gü nü Ga la -
ta sa ray Mey da n�’nda bu lu �an sa nat ç� lar bu ra da oku -
duk la r� ba s�n aç�k la ma s�y la ya �a nan la ra tep ki gös ter di.

Sa nat ç� lar Gi ri �i mi, Oyun cu lar Sen di ka s�, Es ki �e -
hir �e hir Ti yat ro su oyun cu la r�, Or du Be le di ye si Ka ra -
de niz Ti yat ro su, Di yar ba k�r Be le di ye si �e hir Ti yat ro -
su, Mer sin Be le di ye si �e hir Ti yat ro su, Al ter na tif Ti -
yat ro Me kân la r� Or tak Gi ri �i mi, Be yo� lu Kum pan ya,
Ya zar lar Sen di ka s�, Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi,
Kül tür Sa nat Sen di ka s�, Ulus la ra ra s� Plas tik Sa nat ç� lar
Gi ri �i mi, KESK, D�SK ve da ha bir çok ku ru mun des -
tek ver di �i ba s�n aç�k la ma s� n� �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si �e hir Ti yat ro la r� Sa nat ç� la r� Der ne �i ad� na
ti yat ro sa nat ç� s� En gin Al kan oku du.

� ‘SA NAT ÇI LAR SA NAT KU RU MUN DAN
ARIN DI RI LI YOR’

�e hir ti yat ro la r�n da ne ler ol du �u nun far k�n da
ol duk la r� n� be lir ten Al kan, ehil in san la r�n elin de
olan ti yat ro nun göz gö re gö re eh li le� ti ril me ye ça l� -
��l d� �� n� ifa de et ti. Dün ya da ilk kez bir sa nat ku ru -
mu nun sa nat ç� lar dan ar�n d� r�l d� �� n� vur gu la yan Al -
kan, sa nat ç� la r�n ti yat ro dan ko vul ma ya ça l� ��l d� �� n�
söy le di. Ger çek le ri e�ip bü ke rek sa nat ç�y la hal k�n ara -
s� na ni fak so kul mak is ten di �i ne dik kat çe ken Al kan,
“He de fin ne ol du �u nu gö rü yo ruz. Öz gür dü �ün ce den
kork ma yan her kes gö rü yor. Çok ses li li �i yok et mek
is te yen mu ha fa za kâr sa nat la, sa nat ik ti da r�n ira de si ne
tes lim edi li yor” de di. �k ti da r�n ken di ç� kar la r� na gö re
sa na t� �e kil len di re me ye ce �i ne dik kat çe ken Al kan, ik -
ti dar la ra dü �en gö re vin, sa na t�n öz gür ce ya p� la ca �� alt
ya p� y� sa� la mak ol du �u nu ifa de et ti. “Yö net me li �e
kar �� hak k� m� z� ara ya ca ��z. Ge le cek ku �ak la ra kar ��
üst len di �i miz bu so rum lu lu �u tüm sa nat emek çi le riy -
le pay la �� yo ruz” di yen Al kan �öy le de vam et ti: “He de -
fi miz ça� da� özerk bir �e hir ti yat ro su ya sa s� d�r. Hal k� -
m� za ya k� �a cak olan da bu dur. Ka ran l� �a ve ka ran l� ��n
ge tir di �i kor ku ya kar �� bir lik te di re ne ce �iz. Kor ku ya
kar �� öz gür ti yat ro, kor ku ya kar �� öz gür sa nat için mü -
ca de le ede ce �iz.”

� ‘YÖ NET ME L� �� TA R� H�N
ÇÖP LÜ �Ü NE GÖN DE RE CE ��Z’

Al kan’�n ar d�n dan söz alan �s tan bul Bü yük �e hir

Be le di ye si �e hir Ti yat ro la r� Es ki Ge nel Sa nat Yö net -
me ni Or han Al ka ya, ay d�n l�k tan ya na olan her ke sin
ka ran l� �a tes lim ol ma ya ca �� n� söy le mek için bi ra ra ya
gel di �i ni be lir te rek, yö net me li �in ta ri hin çöp lü �ü ne

gön de ril me si için mü ca de le ede cek le ri ni söy le di.
Ya k�n za man da bir ça� r� ya pa rak �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye si bah çe si ne se fer tas la r�y la gi de cek -
le ri ni be lir ten Al ka ya, yö net me li �i mut la ka ge ri
çek ti re cek le ri ni söy le di. Aç�k la ma la r�n ar d�n dan
sa nat ç� lar ön ce Ga la ta sa ray’dan Tü nel’e do� ru bir

yü rü yü� ger çek le� ti rir ken, yü rü yü� s� ra s�n da hal k�n
da bü yük des te �i ni al d� lar. Yü rü yü� bo yun ca ka la ba -

l�k la �an kit le bu kez de Tü nel’den Tak sim’e do� ru bir
yü rü yü� da ha ger çek le� tir di.

� �E H�R T� YAT RO LA RI’NDA
NE LER YA �AN DI?

Al� nan ani bir ka rar la, �s tan bul �e hir Ti yat ro la r�
yö ne ti mi sa nat ç� lar dan al� na rak be le di ye nin bü rok rat -
la r� na dev re dil mi� ti.

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir Top -
ba�, ti yat ro sa nat ç� la r� ta ra f�n dan bü yük bir tep kiy le
kar �� la nan ka ra r� sa vun mu�, “Re per tu va r� geç mi� te bir
ge nel sa nat yö net me ni be lir li yor du. �im di bir ku rul
be lir le ye cek. 7 ki �i lik ku ru lun 2 üye si bü rok rat ola cak.
Da ha de mok ra tik, da ha be lir le yi ci ve be ra ber ka rar ve -
re bi le cek ler. Ya ni ge nel sa nat yö net me ni ye ri ne 7 ki �i -
lik he yet be lir le ye cek” de mi� ti.

Bu sü reç te �e hir Ti yat ro la r� Ge nel Sa nat Yö net -
me ni Ay �e nil �am l� o� lu ve 6 yö ne tim ku ru lu üye si ile
Ka dir Top ba�'�n sa nat da n�� ma n� Ke nan I��k is ti fa et -
mi�, Ay �e nil �am l� o� lu’nun ye ri ne Hil mi Za fer �a hin
atan m�� t�.
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u sü tun da bir çok de fa Bat� dün yas�n�n ge le -
nek sel “Or ta do �u Po li ti kas�”n� ir de le mi� tim.
Or ta do �u, ge li� mi� Bat� ül ke le ri nin bit mez tü -
ken mez sev das�d�r! ma dem ki on lar�n biz le

bir sev das� var, bir Yak�ndo �u ül ke si olan Tür ki -
ye’nin in san lar�n�n da bu sev da ya il gi duy ma lar�,
me rak sar ma lar�, hat ta de rin le me si ne içi ne dal ma -
lar� hak de �il mi dir? Üs te lik Tür ki ye, as�rlar bo yun -
ca; hay di ta ri hi ni de hat�rla yal�m; 11. yüzy�lda Sel -
çuk lu sul tan� Bi rin ci K�l�çars lan’dan be ri Bat� ile Do -
�u’nun kar�� kar��ya gel di �i bir co� raf yad�r. Ta bi si -
ya si co� raf yad�r. Or ta ça� dün yas�nda Bat�l� H�ris ti -
yan lar�n Or ta do �u’da il kin Arap lar ile cenk le� ti �i ni
bi li yo ruz. ne var ki 11. yüzy�ldan ba� la ya rak Türk -
le rin bu co� raf ya ya yer le� me siy le Av ru pal�lar art�k
“Do �u” di ye yaln�zca Türk ler le kar��la�t�lar. On lar
için uzun sü re ne �ran, ne de Arap dün yas� kald�.
Mo dern za man la ra; is ter se niz sa na yi dev ri mi ve
ko lon ya liz min yayg�nla��p ka pi ta liz min yük se li�
y�llar�na ka dar bu Or ta do �u il gi si “kut sal top rak lar”
ön ce lik liy di di ye bi lir si niz. ama özel lik le 1800’ler den
iti ba ren eko no mik ç�kar lar; ya ni son de re ce mad -
di/dün ye vi po li ti ka lar esas ol du. Bat� yay�lmac�l���
ve doy mak bil mez ka pi ta list aç göz lü lü �ü bu zih ni -
ye ti ka muf le ede cek ba ha ne le ri de pe� pe �e imal
et mek te hü ner ka zand�… O dö nem le rin ka muf laj
amac�yla uy du ru lan kav ram�, “uy garl�k gö tür me,
uy gar la�t�rma” idi. Uy gar la�t�rma ge rek çe siy le do -
�al kay nak lar�n, bit ki ör tü sü nün yan� s�ra in san lar�n
sö mü rü sü de me� ru gös te ril di… Eh, gü cü olan
hakl�d�r. Za ten zen gin lik le güç ayr�lmaz bir bü tün -
dür. is ter se niz bu na iki önem li de �er da ha ek le ye -
lim:

� AKIL ve B� L�NÇ
Ba na so rar san�z “bi linç” as�l de �er li oland�r.

He le he le gü nü müz de ak�ll� in san say�s� çok tur da
bi linç li say�s� için ayn� tes pi ti yap mak zor dur… El -
bet akl�n da de re ce le ri, ka te go ri le ri vard�r. Ço �u
s�ra dan in san�n inan�lmaz ha yat pra tik le ri ni, ba �ar�l�
(!) ya �am mü ca de le le ri ni gör mez den ge le mez si niz.
Ya �ad��� top lum sal çev re nin ge le nek sel de �er le -
riy le iç li d��l�, uyum için de ömür le ri ni sür dü ren in -
san lar�n ak�ls�z ol du �u nu id di a et me nin bir an lam�
ola maz. O da bir ak�ld�r; du ra �an, ya rat�c�l�ktan
uzak bir ak�l. An cak bu ak�l, en te lek tü el, ger çek an -
lam da bi rey le� mi�, ken di ni ve çev re sin de olup bi -
ten le ri sor gu la ma so rum lu lu �u nu ka zanm�� in san�n
akl�yla farkl�d�r. �� te bu “uy gar la�t�r�c�lar”�n sem pa ti
duy mad��� ak�l tü rü dür. Uzat ma yal�m ve �u “bi linç”
me se le si ne de �i ne lim.

Bi linç, bil gi nin zi hin de i� le nip dam�t�ld�ktan son -
ra ki sen te zi dir di ye bi li riz. Bi re yin dün yay� yo rum la -
ma ye ti si ve ka pa si te si dir. Bel lek onun ka sas�d�r.
Bi linç li in san önü ne her ko nan nes ne yi, ku lak la ra
f�s�lda nan her ha be ri, kit le le re ile ti len her me saj� ve -
ya bil gi yi ez be ri ne al maz. Bi linç im bi �in den sü zer.

Tek rar Or ta do �u po li ti ka lar� “di zi si”ne dö ne -
lim… El bet bi lin cin âlâs� es ki “uy gar la�t�rmac�”lar -
da mev cut tu… �im di ki za man da bu nun ad� “de -
mok ra tik le� tir me ci”ye dö nü� tü. �s ter se niz yan�nda
gar ni tür le ri de var: Söz ge li mi, “kad�n öz gür lü �ü”,
“in san hak lar�”, “ye �il ci lik/çev re ci lik”, “an ti nük le er -
ci lik”. K�sa ca za ten ak si dü �ü nü lüp id di a edi le me -
ye cek in sa no� lu nun or tak de �er le ri Bat�l� he go mon
pro pa gan da çev re le rin ce ye ni de �er ler gi bi dün ya
pi ya sas�na sü rü lü yor.

Bat�l� bi linç, yer yü zün de ki üs tün sta tü sü nü sür -
dü re bil mek için, mut la ka is tis mar edi le cek co� raf -
ya lar� bu lur. �s tis mar böl ge le ri on lar için mut lak ih -
ti yaçt�r. Varl�kl� ül ke le rin üs tün lük le ri ni sür dür me.
Üs te lik bu ku ra la yaln�z ken di le ri nin de �il, is tis mar
edi le cek le rin de de re ce de re ce uy mas�n� is ter ve
bek ler ler. Uy ma yan la ra ce za ve ril me li dir. Söz de
bar�� ve e�it lik sa� lan mas� için ör güt le nen ulus la ra -
ras� ku ru lu� lar da ne yaz�k ki a��rl�kl� ola rak bu an -
lay��a yatk�n �e kil de çal��mak tad�r. Dev let ler Hu ku -
ku pren sip le ri ni de el bet bu ül ke ler koy mu� tur.

De mok ra tik lik, ayr�mc�l�k, in san hak lar� dil ler -
den dü� mez… An cak bun lar�n tak di ri, �ek li mut la -
ka Bat�’n�n ge li� kin ül ke le rin ce be lir len me li dir. Bu -
nun için de bir çok te rim ve kav ram icat edi lir…
Me se la “ulus la ra ras� top lum”… Bi lin ci niz yok sa
“kim bu ulus la ra ras� top lum?” di ye sor mak akl�n�za
gel mez. “Koa lis yon güç le ri”nin Irak’a ve ya Su ri -
ye’ye ve ya Su dan’a mü da ha le hakk� ne re den ç�kt�?
Koa lis yon gü cü ve ya ulus la ra ras� top lum ger çek -
ten çok say�da ül ke yi tem sil edi yor mu? Me se la
bun lar�n için de Bo liv ya, Ve ne zü el la ya da �ran var
m�? Söz ge li mi �ran’da gö rev yap mas� is te nen ya -
banc� nük le er güç uz man lar�n� ayn� �e kil de Ka na -
da, Hin dis tan ya da �s ra il’de de çal��t�r�lmas� ne den
gün de me gir mez? Irak ve Su ri ye’nin si ya sal re jim -
le ri ni çin Bat�l� baz� ül ke le ri ra hats�z edi yor da Suu -
di Arap lar�n�n kad�nla ra yö ne lik fev ka la de k�z�l
renk li ve mo dern hu ku ka (!) katk� ge ti ren uy gu la -
ma lar� ne den sor gu lanm�yor. Yok sa bu Or ta do �u
de nen ve Bi rin ci Bü yük Sa va� ta, Os manl� ida re sin -
den ko pa rak bil has sa Ang lo sak son dün yas�n�n
sev gi li si olan, u� ru na y�llar ca ve de fa lar ca kan dö -
kü len, say�s�z si ya si dar be le re sah ne olan böl ge
böy le si ne ba ha ne ler le ege men lik alt�nda m� tu tul -
mak is te ni yor? Aca ba dün yan�n bü yük güç le ri bir -
bir le riy le kap��mak tan ve te pi� mek ten kaç�nd�klar�
için, bu kap��may� Or ta Do �u’nun, Do �u Ak de -
niz’in, Do �u Af ri ka’n�n, Af ga nis tan ve Pa kis tan’�n
üze rin den, “dub lör ler le” mi yap mak is ti yor lar? Dur -
duk yer de Ma lat ya kay�s� bah çe le ri nin yan�na es ra -
ren giz tek no lo ji le rin ko nu� lan mas� eze li Or ta Do �u
sev das�ndan m�d�r?

Bi linç, ne ça re ki Al lah’�n her ku lun da bu lun -
maz. An cak ül ke le rin yö ne ti ci elit le ri nin, sa hi den
dü �ü ne bi len mü nev ver züm re si nin bi linç zay�fl���n�
ka bul et mek müm kün de �il dir. Yö ne ti ci li �e so yu -
nan lar�n, ül ke le rin de ve yer yü zün de olup bi ten le ri
geç mi �iy le bel lek le rin de de po la ma lar� ve bi linç le
de �er len dir me le ri zo run lu dur. Ha ber ajans lar�n�n
ha ber pa pa �an lar�na söy let tik le ri ni sor gu la ma dan
be nim se yen bir ayd�n züm re si ola bi lir mi? “Arap
Ba har�”, “ulus la ra ras� top lum” ve ben ze ri isim le ri
kim tak�yor di ye sor gu la ma yan�n bi lin cin den ku� ku
duy mal�.

Sa hi, “kos ko ca” Tür ki ye’nin bu gü ne ka dar ne -
den nük le er san tra li ol mad�? Sak�n çev re ci le rin,
hü ma nist le rin, in san hak lar�c�lar�n�n si vil top lum ha -
re ket le ri en gel ol du de me yin. On lar�n gü cü böy le
�ey le re yet mez… Aca ba en gel le yen kim ola?

Ah �u Or ta Do �u (!). Aca ba dün ya sa va� �am -
pi yo na s� bu ra lar da m� dü zen le ne cek?

Murat  KATOĞLU
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YiNE ORTADO�U,
HEP ORTADO�U

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi �ehir
Tiyatrolar� Sanatç�lar� Derne�i (��T�SAN) ve

birçok sivil toplum kurulu�u taraf�ndan
haz�rlanan bildiri, �stanbul’la birlikte bütün
illerde ayn� gün ayn� saatte okundu. ��te

��T�SAN taraf�ndan okunan bildiri; 
“Türkiye ve dünya kamuoyuna! 

Her �eyin fark�nday�z. 1914’ten beri ehil ellerde
olan �stanbul �ehir Tiyatrosu göz göre göre

ehlile�tirilmeye çal���l�yor. Dünyada-herhalde-ilk
kez bir tiyatro, tiyatro insanlar�ndan ar�nd�r�l�yor.

Sanat�n içinden sanatç� kovuluyor. 
Tüm bunlar sanat� ve sanatç�y� hizaya sokma

ve halk�n gözünde küçük dü�ürme
gayretleridir. Bilinsin; gerçekleri e�ip bükerek
hiç kimse sanat ve sanatç� ile halk�n aras�na

nifak sokamaz. Hedefin ne oldu�unu
görüyoruz. Özgür dü�ünceden korkmayan
herkes görüyor. Çok seslili�i tek bir notaya

dönü�türecek olan “muhafazakar sanat” gibi
söylemler, demokratikle�me diye sunuluyor.
Sanatsal yarat�, siyasi iradeye teslim ediliyor. 

Oysa sanat ve demokrasi, hiçbir siyasi iradenin
faydac� beklentilerine göre yeniden tarif

edilemez. Seçilmi�lerin as�l görevi, sanata,
ihtiyac� olan özgür ortam� sa�layacak alt yap�y�
olu�turmakt�r. Onlar, bunu sadece sanatç� için
de�il, öncelikle halk için yapmak zorundad�r.

E�er yapmazlarsa, sanat sessiz kalmaz. Sessiz
kalmayaca��z. Öncelikle, dayat�lan yeni

yönetmeli�e kar�� hukuki zeminde hakk�m�z�
arayaca��z. 100 y�ll�k �ehir Tiyatrosu miras�n�

her zeminde savunaca��z. Ustalar�m�za,
�stanbul seyircisine ve gelecek ku�aklara kar��
üstlendi�imiz bu sorumlulu�u ülkemizdeki ve

dünyadaki tüm sanat emekçileri ile
payla��yoruz. Hedefimiz, ça�d��� yönetmelik

dayatmalar� yerine, ça�da� ve özerk bir
�stanbul �ehir Tiyatrosu yasas�d�r. 

Ülkemize, de�erli sanat kurumlar�m�za,
sanatç�lar�m�za ve halk�m�za yara�acak olan

budur. Karanl��a ve karanl���n getirece�i
korkuya kar�� birlikte direnece�iz. 

Say�n Belediye Ba�kan�’n�n bir canl� yay�nda
kurum sanatç�lar�na yönelik sundu�u öneriyi

düstur kabul ediyoruz: Herkes kendi i�ini
yaps�n! Bizim i�imiz tiyatro. Korkuya kar��
özgür tiyatro! Korkuya kar�� özgür sanat!” 

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin belediye bürokratlarına teslim etmek
istedi�i 98 yıllık �ehir Tiyatroları için binlerce sanatçı Taksim’de eylem
yaptı. ‘Korkuya kar�ı özgür sanat, özgür tiyatro’ pankartıyla yürüyen

sanatçılar sık sık ‘�ehrin Tiyatrosu yok edilemez’ sloganını attı. 

�EHiR, TiYATROSUNA SAHiP ÇIKTI

Li ay Vak f�’n�n dü zen le di �i Ulus la ra ra s� Li ons
K� sa Film Ya r�� ma s� n�n fi na li, 14 Ni san Cu mar -
te si gü nü sa at 19.00’da Me ci di ye köy Pro fi lo

Kül tür Mer ke zi’nde ya p�l d�. 

Genç sa nat ç� la r� des tek le mek, ulu sal ve
ulus la ra ra s� pro je ler de genç sa nat ç� lar ara s�n -
da esin pay la �� m� na ola nak sa� la mak ama -
c�y la bu y�l üçün cü kez dü zen le nen ya r�� ma -

da 15’i yurt d� ��n dan ol mak üze re
85 genç yö net men eser le riy le ya r�� -
t�. Eser le rin de �er len dir me si ni, Ze ki
Alas ya Ba� kan l� ��n da, ara la r�n da Ömür Ge -
dik, P� nar Esen, Zey nep Ka s�m l� o� lu, Sü ley -
man Ne bi o� lu ve Em re Er gün’ün de bu lun -
du �u jü ri üye le ri yap t�.

Ya k�n za man ön ce kay bet ti �i miz “ya r�� -
ma n�n mi ma r�” Yu suf Kur çen li an� s� na jü ri
özel ödü lü de ve ri len ge ce de, onur ödü lü de
yur du mu zun in sa n� n� ba �a r� l� ta n� t�m la r�n dan
do la y� yö net men Yük sel Ak su’ya ve ril di.

BiLDiRi TÜM iLLERDE
AYNI SAATTE OKUNDU

Güngör Gençay’ı
KAYBETTiK…

Yazar, �air ve yayıncı Güngör Gençay, 22
Nisan Pazar günü sabah saatlerinde

ya�amını yitirdi. 78 ya�ında olan Güngör
Gençay iki aydır Taksim �lkyardım
Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 

“Ya�amı umuda uyarlama ustası” olarak
anılan Gençay’ın cenazesi, 23 Nisan

Pazartesi günü Türkiye Yazarlar
Sendikası’nda yapılan törenin ardından �i�li

Camii’nden kaldırılarak Feriköy
Mezarlı�ı’nda topra�a verildi. Güngör

Gençay 1934 yılında �stanbul’da do�du.
�stanbul Matbaacılık Okulunu bitiren

Gençay i�portacılık, depo, PTT memurlu�u
ve bir bankada ikinci müdürlük yaptı, özel

bir i�yeri yöneticili�inden sonra emekli oldu.
�lk �iiri 1952 yılında Türkeli dergisinde,
çocuklara ili�kin ilk yazdı�ı �iir ise 1953
yılında “Küçük Galatasaraylı” dergisinde

çıktı. Göz adlı tek yapraklı edebiyat
gazetesi ile Gerçek Sanat adlı dergiyi

çıkardı.  Zengin bir kadroyla 1971 yılında
yayınlanan Gelecek dergisiyle, daha birçok
dergi ve gazetenin yazı i�leri müdürlü�ünü

üstlendi, kurucusu oldu. Evrensel
Gazetesinde on yıl kö�e yazarlı�ı yapan

Güngör Gençay; Galata Derne�i, Haklar ve
Özgürlükler Derne�i, Bilim Edebiyat ve

Sanat Emekçileri Meslek Birli�i (Besam),
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) üyesi ve

Emek Partisi’nin kurucu üyesiydi.

İstanbul Oyuncak
Müzesi 7 yaşında!

Genç sanatçıları desteklemek, ulusal ve uluslararası projelerde genç
sanatçılar arasında esin payla�ımına olanak sa�lamak düzenlenen

Uluslararası Lions Kısa Film Yarı�ması’nı kazananlar açıklandı.

KAZANANLAR
� En �yi Film Bi rin ci si:

K�z Ço cu �u - Ha kan Ber ber / 6000 TL                
� En �yi Film �kin ci si:

Mag nus No ting ham - Ay ce Kar tal / 3000 TL  
� En iyi Film Üçün cü sü:

Ex mun-Ma xim Po ta pen ko / 2000 TL

K�sa film yar��mas� sonuçland�

‘KORKUYA KARŞI ÖZGÜR TiYATRO!’
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15. Ulus la ra ra s� �s tan bul Kuk la Fes ti va li,
3-13 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da ger çek le� ti -
ri le cek. Fes ti val 15. y� l� n�, 13 fark l� ül ke -

den kuk la grup la r� n� a��r la ya rak kut la ya cak.
On bir gün bo yun ca pek çok fark l� me kân da
ger çek le� ti ri le cek fes ti val kap sa m�n da iki ser gi,
kon fe rans ve atöl ye ça l�� ma s� da ya p� la cak.

Fes ti val bu y�l, Ge le nek sel Türk Ti yat -
ro su nu genç ku �ak la ra ak ta ran ve “Ka ra -
göz” ki ta b�y la Ka ra göz ge le ne �i ni ölüm -
süz le� ti ren ün lü ede bi yat ç� Cev det Kud ret
an� s� na dü zen le ni yor. Ay r� ca fes ti va lin
Onur Ödü lü de Ali K� yak’a ve ri le cek. Fes -
ti va le 13 ül ke den kuk la gru bu ka t� l� yor.
Gös te rim ler, Fran s�z Kül tür Mer ke zi, �tal -
yan Kül tür Mer ke zi, Kuk la �s tan bul, Ka d� -
köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi,
AFL Kül tür Mer ke zi-Göz te pe, Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi,
Ken ter Ti yat ro su, Pe ra Mü ze si, Oyun cu lar
Sah ne si, Ma ya Sah ne si, �s tan bul Met ro su-
Tak sim gi ri �i, Hal ka l� Kül tür ve Sa nat Mer -
ke zi, Se fa köy Kül tür ve Sa nat Mer ke zi Fo -
rum �s tan bul, Ba �ak �e hir Kül tür ve Sa nat
Mer ke zi, Mar ma ra Fo rum ve �s tan bul so -
kak la r�n da ya p� la cak.

� COM PAG N� A WAL TER
BROG G� N� �S TAN BUL’DA

Fes ti val, �tal yan Kül tür Mer ke zi’nde
�tal ya’n�n en be �e ni len kuk la grup la r�n dan
Wal ter Brog gi ni’nin öl mek is te yip, bir tür lü
öle me yen kuk la n�n ba �� na ge len ko mik
olay la r�n sah ne le di �i So lo ad l� per for mans -
la aç� l� �� n� ya p� yor.

Fes ti val de ay r� ca ABD’den Com pany
Sco ot Land’�n mo dern var ye te �o vu, Ko -
lom bi ya’dan El Ba u de la Fan ta si a ma sa
kuk la s� tek ni �i, Pe ru’dan Jo se Na vor ro ye -
rel özel lik le ri ni için de ba r�n d� ran ip li kuk la
tar z�n da ki A la Car te ad l� var ye te, kuk la n�n

ba� ken ti sa y� lan Çek Cum hu ri ye ti Prag’tan
Kar rom to gru bu nun ip li kuk la tek ni �in de ki
ina n�l maz gör sel lik te ki sir ki, Hol lan da
Lich tben de ad l� gru bun dev ek ran da �i ir sel
göl ge oyu nu, Sin ga pur’dan Mas cots and
Pup pets Spe cia lists gru bu nun p� r�l t� ve ���l -
t� lar la do lu var ye te tek ni �in de ki gös te ri si
yer ala cak.

Tür ki ye’den ise Ti yat ro Tem, Übü ve
La ha na Sar ma s�, Ah �ap Çer çe ve, Do na Ro -
si ta’n�n Do ku nak l� Gül dü rü sü, Ham let, Se -
ma ver Kum pan ya’dan uzun y�l lar d�r sah ne -
ler de ka lan Ho ca Nas ret tin, Bü lent Ak -
su’dan mo dern bir Ka ra göz uyar la ma s�,
Kül tür A.�. Gös te ri Sa nat la r� Mer ke zi’nin
sah ne le di �i Ley la ile Mec nun ad l� halk hi -
kâ ye si, Trup ad l� gru bun son oyu nu Kü çük
Bir Kuk la Süi ti, Ti yat ro Ye ni den’den Kü -
çük Prens ve Çi çek’i, Cen giz Özek Göl ge
Ti yat ro su’ndan dün ya da birçok ödü le la y�k
gö rü len Bü yü lü A�aç ve Çöp Ca na va r� ad l�
mo dern yak la ��m l� Ka ra göz gös te ri le ri yer
al� yor.
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15. Uluslararası �stanbul Kukla Festivali, 3 Mayıs’ta �talya’nın en be�enilen kukla gruplarından Compagnia Walter Broggini’nin
performansıyla açılacak. Tüm �stanbul’a yayılan gösterilerin bir kısmı da Kadıköy’deki kültür-sanat merkezlerinde yapılacak. 

Uluslararası Kukla Festivali Kadıköy’de!

iŞTE KADIKÖY’DEKi KUKLA GÖSTERiLERi
� Variety on Strings / ABD /
3 Mayıs Çar�amba 10.30 /
Kozyata�ı Kültür Merkezi 
� Küçük Prens ve Çiçek /

Türkiye /
6 Mayıs Pazar 13.00 ve 15.00 /
Göztepe AFL Kültür Merkezi

� Çin Masalları /
Çin / 7 Mayıs Pazartesi 10.30 /
Göztepe AFL Kültür Merkezi

� Olé, Olé / �spanya /
8 Mayıs Salı 10.30 ve 13.00 /
Caddebostan Kültür Merkezi 

� Wooden Circus / Çek
Cumhuriyeti / 8 Mayıs Per�embe

10.30 / Kozyata�ı Kültür Merkezi

� KlikKlak / Hollanda /8 Mayıs
Salı 10.30 ve 13.00 / Göztepe

AFL Kültür Merkezi
� Mario / Fransa /

9 Mayıs Cuma 10.30 /
Kozyata�ı Kültür Merkezi

� Hasta Cuando Fransisca? /
Kolombiya /

9 Mayıs Çar�amba 10.30 /
Göztepe AFL Kültür Merkezi
� Streets of Singapore /

Singapur/ 11 Mayıs Cuma 10.30
/ Göztepe AFL Kültür Merkezi

� Candid / Romanya /
11 Mayıs Cuma 19.30 /

Göztepe AFL Kültür Merkezi

KADIKOY-7:Layout 1  4/26/12  11:37 AM  Page 1



● Ha ber: Gök çe UY GUN
● Fo to� raf lar: Murat Mehmet AYDIN

Ge çen se ne a�a �� yu ka r� bu za man lar da
man �e ti mi ze ta �� d� �� m�z bir ko nu var d�;
Ka d� köy’ün en gü zel yer le rin den  ol ma ya

aday ama “ola ma yan” Ka d� köy r�h t� m�... 1-7
Tem muz ta rih li 593 sa y� m� z�n man �et ha be rin -
de, r�h t� m�n özel lik le Be �ik ta� �s ke le si’nden ba -
lo na dek olan bö lü mün de “�s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’nin (�BB) iz niy le ya p� lan “fes ti val”
ad� al t�n da ki çirkin gö rün tü ler; der me çat ma ba -
ra ka lar, ça d�r lar, ta bu re ler...”den bah set mi� tik.
Bu say fa da gör mek te ol du �u nuz fo to� raf lar ise
çok de �il, bir kaç gün ön ce yi ne ay n� yer den çe -
kil di. De �i �en bir �ey var m� siz ce?

� KA DI KÖY’E YA KI� MI YOR
Ga ze te mi ze okur la r� m�z dan, Ka d� köy lü ler -

den ve Ka d� köy es na f�n dan ge len te le fon lar üze -
ri ne, bu ko nu yu tek rar man �e ti mi ze ta �� ma ya ka -
rar ver dik.  Es ki Ka d� köy lü le rin an lat t� -
�� na gö re, 20-30 y�l ön ce si ne dek
Ka d� köy lü le rin ne fes al d� ��,
a�aç l�k l� bir alan olan r�h -
t�m, bu gün ler de yi ne
“bir tür i� gal” al t�n da.
�BB ta ra f�n dan der me
çat ma ba ra ka ve ça d�r -
la ra ki ra la nan alan da,
“kö tü bir pa na y�r” gö -
rün tü sü ha kim. Bir yan -
da sa bun sa t� l� yor, ar ka -
s�n da in san lar ye mek yi yor,
bir yan da göz lük sa t� l�r ken az
ile ri de döv me ya p� l� yor. Bu du ru ma
tep ki gös te ren le rin ba ��n da Ka d� köy Ta ri hi Çar -
�� s� Kül tür ve Da ya n�� ma Der ne �i Ba� ka n� Ali
Geç gel ge li yor. Ka d� köy mey da n� n�n ge rek
Mar ma ray ge rek se de Ka d� köy Kar tal Met ro su

ne de niy le bir ye ni len me/dü -
zen le me için de ol du �u -

nu, ay r� ca Ka d� köy
Çar �� s�’nda da bir

viz yon de �i �ik li �i
için de ge ce gün -
düz ya �a yan bir
yer ol ma s� n�n
ad�m la r� n�n at�l -

d� �� n� an la tan Geç -
gel, “Ka d� köy’ün

çeh re siy le il gi li böy le
olum lu ça l�� ma lar ya p� l�r -

ken bu ça d�r lar da ne de mek olu -
yor?” di ye so ru yor. Geç gel, “Yer li ve ya ban c�
tu rist ler, mi sa fir le ri miz va pur dan/mo tor dan
inin ce böy le bir kar ma �a n�n içi ne dü �ü yor lar. Bu
ça d�r lar da ye mek hiz me ti ve ri li yor ama hij yen

s� f�r. Ga yet ka li te siz bir
hiz met su nu lu yor. Bu, ge -
len mü� te ri nin ka li te si ni
de dü �ü rü yor. Çar �� es na -
f� na cid di dar be vu ru yor,
bi zi bal ta l� yor. �BB ne
yap mak is ti yor? R�h t� m�n
bir an ön ce bu kö tü gö rün tü -
den ar�n d� r�l ma s� n� is ti yo ruz”
di ye ko nu �u yor. 

Ta ri hi Ka d� köy Çar �� s�’na yö ne lik
ça l�� ma ba� la tan Tu rizm Ara� t�r ma la r� Der ne -
�i’nin Ba� ka n� Ba hat tin Yü cel de “On la r�n ora -
dan der hal kal d� r�l ma s� la z�m. Ne Ka d� köy’e ne
de �s tan bul’a ya k� �� yor!” di yor.

� �BB’DEN YA NIT YOK!
CHP  �BB Mec li si üye le ri, Ka d� köy r�h t� m�n

ha li ni Mec lis gün de mi ne ta �� m�� t�. Dr. Hak k�

S a �  -
lam ve Ser dar
Bay rak tar, 16 Ha zi ran
20011’de bir so ru öner ge si
ver mi� ler di. Bay rak tar,  “Bu fes ti val le rin ma li -
ye ti ni, ben zer le ri nin ba� ka il çe ler de ya p� l�p ya -
p�l ma d� �� n�, ki ra la ma la r�n han gi yön tem le ne
ka da ra ya p�l d� �� n�, fes ti val kap sa m�n da ki i� let -
me ler ile fi zi ki du rum ve gö rün tü hak k�n da
�BB’nin ne dü �ün dü �ü nü sor mu� tuk. An cak bu
gü ne ka dar bu ko nu da bir ce vap ala ma d�k. Ge -
rek so ru öner ge mi zin ce vap lan ma ma s�, ge rek se
uy gu la ma n�n hâ lâ de vam edi yor ol ma s�n dan

�BB’nin bu uy gu la ma dan mem nun
ol du �u nu ve özel lik le sür -

dür dü �ü nü dü �ü nü -
yo ruz. Bu uy gu -

la ma y� ye rel
se çim le re ka -
dar gö tü re -
ce �i ni, met -
ro ç� k�� ve
K a  d �  k ö y
M e y  d a  n �

Dü zen le me si,
mi ni büs, oto -

büs, tak si, dol mu�
du rak la r� dü zen le me -

le ri ile bir lik te se çi me uy -
gun bir tak vim le ça l�� ma ya p� la ca �� n�

ön gö rü yo ruz. �BB, Hay dar pa �a Gar, Li man ve
Ge ri Sa ha s� ile il gi li ace le si nin on da bi ri ni bu ra -
ya gös ter mi� ol sayd� �s tan bul’umuz ve Ka d� -
köy’ümüz y�l lar ön ce sin de hak et ti �i kent mey -
da n� na ve or tak alan la ra ka vu� mu� olur du” diye
konu�tu. 

● Gök çe UY GUN

�s tan bul’da tu rizm ge li ri ni ar t�r ma n�n sür dü -
rü le bi lir tu riz mi des tek le yen et kin lik le rin ge -
li� ti ril me si ne ba� l� ol du �u an la y� ��y la, bir sü -

re dir pro je ler ya pan Tu rizm Ara� t�r ma la r� Der -
ne �i (TU RAD), ge çen y�l Sa mat ya’ dan ba� lat t� -
�� ça l�� ma la ra Ka d� köy’de de vam edi yor. �s tan -
bul için önem li bir mer kez olan Ta ri hi Ka d� köy
Çar ��’s� n�, hem ta ri hi de �er le ri hem de kül tü rüy -
le öne ç� kan bir alan ha li ne ge tir mek için Ekim
2011’den iti ba ren i� let me le re yö ne lik e�i tim ler
ve ren, de ne tim ça l�� ma la r� ya pan, kül tü rel ve sa -
nat sal et kin lik ler ger çek le� ti ren TU RAD, pro je -
ye ili� kin ge li� me le ri 18 Ni san ak �a m� çar �� da
dü zen le di �i bir top lan t� ile du yur du.

Top lan t� da ko nu �an TU RAD Ba� ka n� Ba hat -
tin Yü cel, ge çen y�l Ni san ay�n da yap t�k la r� Sa -
mat ya pro je sin den bah se de rek, bu ça l�� ma lar so -
nu cu böl ge de ki ci ro nun yüz de 350 ora n�n da art t� -
�� n� söy le di. Yü cel, “Ne den Ka d� köy se çil di?” so -
ru su na, “Ka d� köy, �s tan bul'un ya r� s� de mek.  �s -
tan bul'a ge len 8 mil yon tu ris tin 6 mil yo nu Av ru -
pa ya ka s� na, 2 mil yo nu Ka d� köy'e ge li yor. Ka d� -
köy’ün tu rizm et kin lik le ri dü �ük tem po da ol ma -
ma l�. Bu sa y� ne den art ma s�n? Ne den se tu rist ler
Ka d� köy'ü pek bil mi yor. Bu nu ter si ne çe vir mek
is ti yo ruz” ya n� t� n� ver di. 

� ‘ÇAR �I ÇE K�M MER KE Z� OLA CAK’
He de fin Ta ri hi Ka d� köy Çar �� s�’n�; kül tü rel

de �er le ri öne ç� kan,  gü nün fark l� sa at le rin de
genç le ri ve ai le le ri bir lik te a��r la ya bi le cek,
zevk le ge zi le bi le cek, hiz met ka li te si yük sek
bir çe kim mer ke zi ha li ne ge tir mek ol du �u -
nu vur gu la yan Yü cel, yap t�k la r� ça l�� ma -
la r� �öy le an lat t�: “Çar �� n�n zi ya ret çi pro -
fi li ni or ta ya ko yan bir ara� t�r ma yap t�r -
d�k. Bu ça l�� ma n�n ar d�n dan 10 Eki m–31
Ekim 2011 ta rih le ri ara s�n da se çi len 9 i� -
ye rin de i� ba �� e�i tim le ri ve ril di. E�i tim ler;
ser vis per so ne li nin mü� te ri bek len ti le ri ni
an la ma s� n�, i�i ne ha kim ol ma s� n�, ti tiz, özen li
ve i� let me ye ya k� ��r hiz met ver me si ni sa� la ya -
cak. Bu ça l�� ma, çar �� da ki i� yer le ri nin yer li ve ya -
ban c� ko nuk lar ta ra f�n dan gü ven le ter cih edil me -
si ne kat k� da bu lu na cak.” TU RAD Ba� ka n� Yü cel,
ay r� ca TÜV-Rhe in land ve Ye ni Ra k� i� bir li �iy le
yi ye cek-içe cek i� let me le ri nin hiz met ka li te si nin
be lir len me si için de i� bir li �i yap t�k la r� n� di le ge ti -
re rek, “Bir si vil top lum ku ru lu �u ini si ya ti fi ile
hiz met ka li te si nin ba ��m s�z de ne tim den ge çi ril -
me si, sür dü rü le bi lir li �in öl çüm len me si aç� s�n dan
ol duk ça önem li bir ad�m ve Tür ki ye’de bir ilk.
Ka d� köy Be le di ye si de bi ze cid di des tek ver di.
Bir lik te ça l� �a rak Ta ri hi Ka d� köy Çar ��s�’ n� hak
et ti �i ko nu ma ge ti re ce �iz’’ di ye ko nu� tu.

� ‘KO NUK LA RI MIZ ÇAR �I DAN 
MUT LU AY RIL SIN’

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de
�s tan bul’da ki bo �az köp rü le ri nin in �a edil me mi�
ol du �u za man lar da Ka d� köy lü ler’in kar �� dan va -
pur la ge lip, çar �� ya u� ra y�p, fi le le ri ni dol dur -
duk tan son ra tram vay la ev le ri ne git tik le ri ni
an�m sa ta rak, “O za man lar da çar �� bir al�� ve ri�
mer ke ziy di. Za man la yol lar, köp rü ler, AVM’ler
ya p�l d�. Bu ge li� me ler bu ra y� da et ki le di. Ka d� -

köy Çar �� s�’n�n ken di si de ye ni len di fonk si yon
da. Da ha çok ye me-iç me ola y� de vre ye gir di.
�im di Ka d� köy-Kar tal met ro su da aç� l�n ca yo -
�un luk 3-4 kat ar ta cak. Bu bi zim �an s� m�z ol du”
de di. Ka d� köy'ün göz be be �i olan Ta ri hi Çar -
��'ya Ka d� köy Be le di ye si ola rak ay r� bir önem
ver dik le ri ni de vur gu la yan Öz türk, “Ka d� köy ta -
ri hin de önem li bir ye re sa hip çar �� m� z�n ge le cek
ne sil le re ay n� özel lik le riy le ak ta r�l ma s� n�, de �e -
ri nin ko run ma s� n� is ti yo ruz” ifa de si ni kul lan d�.
Öz türk, çar �� n�n can lan d� r�l ma s� için TU RAD
ile or tak ça l�� ma lar yap t�k la r� n� be lir te rek, �un la -
r� an lat t�: 

“TU RAD’�n bu pro je si uf ku mu zu açan bir
ça l�� ma ol du. Biz de bu kap sam da ilk de ne tim le -
ri yap t�k. Ma sa te miz li �in den mut fa �a, ön lük ten
gi yin me-so yun ma oda la r� na, de po la ra ka dar her
�e ye ba k� yo ruz. An cak bu de ne tim ler bi zi ha yal
k� r�k l� �� na u� rat t�. Ol ma ma s� ge re ken man za ra -
lar la kar �� la� t�k, hiz met ve hij yen de ek sik lik ler
var. K� sa sü re içe ri sin de bun la r�n gi de ril me si,

stan dart la ra uyul ma s� ge re ki yor. Bi zim dük -
kân ka pat ma gi bi bir ni ye ti miz yok. Ama

i� let me ci ler de hiz met ve rir ken ka mu
sa� l� �� na dik kat et me li. �� let me le re
sü re ta n� d�k. 2-3 ay da bun la r�n ye ri -
ne ge ti ril me si ge rek. Mut fak ka pa -
si te si ne gö re san dal ye ko nul ma s� -
n� is te ye ce �iz. Fi zi ki ko �u lu yet -
me yen ba� ka i� yap s�n. Ama c� m�z,

bu ra da ki es na f�n da ha çok pa ra ka -
zan ma s�. Da ha çok in san gel sin ta bi

ama önem li olan zi ya ret çi le ri mi zin bu -
ra dan mut lu ay r�l ma s�. Ka li te yük sel me li.

Da ha çok in san-dü �ük ka li te is te mi yo ruz.”
� ÇAR �I DA NE LER DE �� �E CEK?
� Ka d� köy Çar �� s�’nda 19-20 Ara l�k

2011’de ger çek le� ti ri len de ne tim ler so nu cun da
ni te lik li hiz met ve fi zi ki ko �ul lar aç� s�n dan uy -
gun gö rü len i� let me le re TU RAD ve TÜV Rhe -
in land (dün ya n�n ön de ge len ka li te kon trol ve
bel ge len dir me ku ru lu� la r�n dan bi ri) ta ra f�n dan
de net len di �i ne da ir ser ti fi ka ve ri le cek. 

� Bu i� let me ler ay r� ca yurt için de ve d� ��n -
da, çe �it li ya y�n or gan la r� ara c� l� ��y la tü ke ti ci le -
re du yu ru la cak. 

� Ta ri hi Ka d� köy Çar �� s� Ki ta b� ya y�m lan d�.

�n gi liz ce ve Türk çe ha z�r la nan 10 bin ki tap otel -
le re ve tu rizm acen te le ri ne üc ret siz ola rak da �� -
t� l� yor.

� Kon se rva tu var ö� ren ci le ri bel li ak �am lar -
da çar �� da din le ti ler su na cak.
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un dan 10 y�l ka dar ön ce ün lü ve bü yük bir der -
ne �in ba� ka n� ile ön ce ki ba� ka n� ara s�n da ba s� -
na ka dar yan s� yan mü ca de le ler ol mu� tu. Hat ta
id di alar mah ke me ye bi le ula� m�� t�. �u an da,

kim ki min le mü ca de le et ti, mü ca de le nin ne den le ri
ney di, kim hak l�y d�, kim hak s�z d�, ha f�z lar dan si lin di
ama için de mü ca de le olan der ne �in ad� ben da hil bir
çok ha f� za dan si lin me di.

�çin de kav ga olan der nek çok pres tij kay bet ti.
Pres tij kay b� n�n iki ne de ni var d�. Bi rin ci si her iki ba� -
kan bir bir le ri ni suç lar ken ve ya ken di le ri ni sa vu nur ken
der ne �in için de ki çe ki� me yi ve za y�f l� �� or ta ya ko yu -
yor lar d�. �kin ci si ve en önem li si ise iz le yen ler, “Bu ne
bi çim ün lü der nek tir ki, her ke se ör nek ol ma y� id di a
eder ken ego la r� bu den li bü yük ve kav ga c� in san la r�
ken di le ri ne ba� kan seç mi� ler” di yor lar d�.

�n san lar ken di le ri ne ba� kan se çer ken dik kat li ol -
ma l�, se çi len ba� kan ise ken di si ne gös te ri len gü ven
do� rul tu sun da ba� kan l�k so rum lu lu �u nun bi lin cin de
ol ma l� d�r. Çün kü in san lar bi ri le ri ni, ken di le ri ni yö net -
mek ve li der lik yap mak üze re seç tik ten son ra, on lar -
dan ken di ara la r�n da bir mü ca de le de �il, top lu mu bir -
le� ti ren ve ku cak la yan ça ba lar bek li yor lar. Umut ba� -
la d�k la r� in san lar bir bir le riy le mü ca de le ve bu mü ca de -
le le ri ne ta raf top la ma yo lu nu se çin ce top lu luk ta par -
ça lan ma lar olu yor. Ta raf olan kü çük grup lar ken di le ri -
ni kah ra man gi bi gö rü yor, önem li ol duk la r� n� zan ne di -
yor lar. Olay la r� ib ret le iz le yen ta raf s�z ço �un luk ta ise
umut lar kay bo lu yor. Bü yük umut lar la ka t�l d� �� bir der -
nek te üst yö ne tim de ki �i sel mü ca de le le re �a hit ol mak
özel lik le ye ni üye ler de ha yal k� r�k l�k la r� ya ra t� yor.

Yu ka r� s� ta raf la ra ay r�l d�k ça, top lum da ha çok par -
ça la n�r. Bir ai le de an ney le ba ba ara s�n da kav ga olur -
sa bun dan en bü yük ya ra y� ço cuk lar al�r. Prob lem -
li ço cuk la r�n tü mü için de hu zur ol ma yan ai le ler de ye -
ti �ir. Ai le bü tün lü �ü sa� lan m�� hu zur lu top lum de mek,
yu ka r� dan a�a �� ya her nok ta s�n da bü tün lük sa� la m��
ken di için de ba r� �a ve da ya n�� ma ya ula� m�� top lum
de mek tir.

Top lum sal so rum lu luk; üst le nen için çok önem -
li bir �ey dir. Bir top lu mun ön der li �i ne aday olan ve gö -
rev üst le nen kim se ki �i sel duy gu la r�n dan, ç� kar la r�n -
dan ve ego sun dan vaz geç mek zo run da d�r. Ki �i sel ç� -
kar ve top lum sal ç� kar her za man ay n� nok ta da bu lu� -
ma ya bi lir. Ön der lik gö re vi bü yük so rum lu luk ve öz ve -
ri is te di �in den, ki �i sel duy gu la r� n� öne ç� ka ran in san lar
top lum sal so rum lu luk la r� ta ��r ken, kav ga dan, mü ca -
de le den ve hu zur suz luk tan kur tu la maz lar.

Gö nül lü ku ru lu� lar ba �a r� l� hiz met ya pa bil mek için
ka mu nun ve çev re nin ola nak la r� n� çok iyi de �er len dir -
me li dir ler. Ka mu ku rum ve ku ru lu� la r� ile çev re de ki in -
san lar bir der nek le ili� ki ye gi rer ken ve ya hiz met le ri ne
ka t� l�r ken çok ti tiz dav ra n�r lar. Der ne �in pres tij sa hi bi,
iyi ta n� n�r ve say g�n ol ma s� ge re kir. Der nek li der le ri bu
pres ti ji, iyi ta n� n�r l� �� ve say g�n l� �� sa� la ya bil mek için,
hem böy le ol du �u nu ka n�t la mak, hem de böy le ol du -
�u nu iyi an lat mak zo run da d�r lar. Ya ni iyi bir li de rin en
önem li gö rev le rin den bi ri si de, hem tem sil et ti �i top -
lu lu �a, hem de onu tem sil eden ki �i ola rak ken di ne
say g� gü ven ve iti bar ka zan mak t�r.

Ken di ni iç mü ca de le le re kap t� ran bir li der d� �a r� ya
ye ter li za man ay� ra maz. D� �a r�y la iyi ili� ki için de ola cak
ka dar güç ve mo ral bu la maz. Za y�f li der ler d� �a r�y la
ili� ki le ri ni ke ser, içe ri ye odak la n�r lar. Çün kü d� �a r� da
ba �a r� l� ola bil mek çok yön lü ye te nek ve güç lü bir alt
ya p� is ter. Bun lar ol ma y�n ca, tek dün ya ola rak içe ri yi
gö rür ler. D� �a r� da bir �ey ola bil me umut la r� kal ma yan
ba� kan lar içe ri yi zor lar lar. Li der lik ye te nek le ri de bu na
yet me yin ce kav ga gü rül tü için de kral l�k la r� n� ilan et -
me ye ça l� ��r lar. �� te top lu luk için ger çek fe la ket bu za -
man ba� lar. Za y�f kral lar top lu mu her gün bi raz da ha
za y�f la ta rak ken di kral l�k la r� n� sür dü re cek dü zey de tu -
tar lar.

Gö nül lü ku ru lu� lar için en bü yük de �er ve var l�k
üye dir. Gö nül lü ku ru lu� lar ken di ni ayak ta tu ta bi le cek
sa y� da üye yi her za man ko ru ma ça ba s� için de ol ma l� -
d�r. Oy sa ki gö nül lü lük in san lar için bir zo run lu luk ol -
ma d� ��n dan, ai le vi, sos yal, eko no mik ve sa� l�k ne -
den le riy le sü rek li üye lik ten ay r� lan lar olur. Bu ka y�p lar
ye ni üye al�m la r�y la te la fi edil me li dir. Ken di içi ne dö -
nen ve d�� dün ya ile ili� ki si ni ke sen der nek le rin ye ni
üye ka zan ma s� çok zor bir i� tir. Top lu mun gün de min -
den ç� kan ve içe dö nük ya �a yan der nek ler top lu mun
il gi si ni çek mez, böy le ce ge li� me yi sa� la yan en önem li
kan da mar la r� n� kay be der ler, ya ni ye ni üye ler ka za na -
maz lar. 

Top lum sal gö rev ler alan lar, ken di ego la r�n dan s�y -
r� l�p top lu mun ya rar la r� do� rul tu sun da ya �a ma dan, ne
ken di le ri ne, ne de yö net tik le ri top lu luk la ra hu zur, se -
vinç ve mut lu luk ve re mez ler.

B

HABER

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

Av. Selami ÖZTÜRK

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

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

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

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

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

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

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

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

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

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

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

�Ç MÜCADELE

Kadıköy'ün giri� kapısı rıhtım, son birkaç yıldır hep aynı kötü manzaraya
ev sahipli�i yapmak zorunda bırakılıyor. �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi'nin izniyle kurulan barakalarda, sa�lıksız ko�ullarda yiyecek
satı�ından dövme yaptırmaya dek pek çok ‘hizmet’ sunuluyor! 

Geçen yıl yaptı�ımız haberde bu duruma dikkat çekmi�, Kadıköylülerin
isyanını dile getirmi�tik. Ama görülen o ki de�i�en pek bir �ey yok...

1 YILDA RIHTIMDA
NE DEĞiŞTi?
1 YILDA RIHTIMDA
NE DEĞiŞTi?
1 YILDA RIHTIMDA
NE DEĞiŞTi?
1 YILDA RIHTIMDA
NE DEĞiŞTi?
1 YILDA RIHTIMDA
NE DEĞiŞTi?
1 YILDA RIHTIMDA
NE DEĞiŞTi?

Tarihi Kadıköy Çarşısı’nın turizm atağı

KADIKÖY'DE Osmana�a Camisi’nin hemen
yan�nda ba�layan Kad�köy'ün Tarihi Çar��s�,

18. yüzy�l’dan itibaren Türk ve Rum
halklar�n�n renkli ortak ya�amalar�yla

�ekillenmi�, 19. yüzy�l’da Ermenilerin de
kat�l�m� ile konut ve ticaret merkezi haline

dönü�türülmü�, Osmanl� �mparatorlu�u’nun
da özgün mimari eserleriyle süslenmi� olan,

manavlar�, bal�kç�lar�, eski kitapç�lar�,
lokantalar�, pastahaneleri ve küçük nostaljik
dükkânlar�n�n yan�nda, camiler, kiliseler gibi

tarihi eserleri ile de tüm Kad�köylülerin daima
ziyaret ettikleri eski ve en tan�nm��

mekânlar�ndan biri...

KADIKÖY’ÜN
GÖZBEBE�i

Kadıköy’ün önemli merkezlerinden Tarihi Kadıköy Çar�ısı, Turizm
Ara�tırmaları Derne�i ve Kadıköy Belediyesi i�birli�iyle yürütülen proje

sayesinde turistik çekim merkezine dönü�ecek. Kadıköy’ün
�stanbul’un sosyal ya�amının önemli bir merkezi oldu�u gerçe�inden

yola çıkılan proje kapsamında çar�ı esnafına hizmet iyile�tirme
e�itimleri verildi, yayımlanan Tarihi Kadıköy Çar�ısı Kitabı, otellere ve

turizm acentelerine ücretsiz olarak da�ıtılmaya ba�landı.
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Viz yonKa d� köy

� YURTTA� KANE
Filmi izleyen için tek kelime yeterli
“Rosebud”. 
� DÖVÜ� KULÜBÜ
Söyleyecek ve anlatacak kelime yok.
Belki de gelmi� geçmi� en iyi film olan
Fight Club sonu ve Freud’yen
okumas�yla da kalplere kaz�nan bir
bomba adeta. 
� THE EMP�RE STR�KES BACK
Luke'u karanl�k tarafa geçirme
te�ebbüsünde bulunan Darth Vader onu
bir tuza��n içine çekmeye çal���r. Sith
Lord'uyla yap�lan ac�mas�z bir ���n k�l�c�
düellosunun ortas�nda Luke, Skywalker
efsanesiyle ilgili korkunç bir gerçekle
kar�� kar��ya kal�r.
� OLA�AN �ÜPHEL�LER
“Kayzer Soze kimdir” sorusunu film
boyunca ara�t�rmaya çal��an dedektif
film sonunda bir �ok dalgas�yla bunu
ö�renecektir. Modern klasikler içinde en
iyilerden. 
� THE CONVERSAT�ON 
Paranoyak bir dünyaya yolculu�a ç�kan
Hackman filmin sonunda kendini nerede
buluyor? Sakin ama çarp�c� son�ar�n en
iyilerinden. 1974 yap�m� film zaman�n�n
100 sene ilerisinde.
� BÜYÜK HESAPLA�MA – HEAT
Pacino ve De Niro kar��la�mas�n�n
ya�and��� filmin finali de ak�llardan
ç�kmayacak güzellikte. Suç filmlerinin
kilometre ta�lar�ndan biri olan film
Michael Mann’�n stiliyle ���ldayan bir
cevher.
� ESARET�N BEDEL�
En büyük sinema sitesi olan IMDB’de 1
numaral� film olan “Esaretin Bedeli”ni
izleyip de sevmeyene rastlayamazs�n�z.
Tim Robbins ve Morgan Freeman’�n
döktürdü�ü filmin finali benzersiz.
� CASABLANCA
Film finali deyince ilk akla gelenlerden.
Filmin sinema tarihine alt�n harflerle
girme sebebi elbetteki seyirciyi �a��rtan
duygusal finali ve hâlâ tad�na
var�lamayan replikleri. O zaman “Yeniden
Çal Sam”
� A�K MEVS�M� (Graduate)
Film Dustin Hoffman’�n yükseli�inde en
büyük etkenlerden biri olmas�ndan dolay�
bilealk��� hak ediyor. 1967 yap�m� film
oyuncular� ve elbette ki say�s�z filmde
göndermeleri yap�lm�� finaliyle en
iyilerden.
� MAYMUNLAR CEHENNEM�
Sinema tarihinin belki de �ok edici ilk
finali bu filmde. “Maymunlar Cehennemi”
serisini bilmeyenler için güzel bir finalin
onlar� bekledi�ini söyleyebiliriz.
Aralar�nda George Taylor'�n da
bulundu�u bir grup astronotu bar�nd�ran
uzay gemisi, uzak ve bilinmeyen bir
gezegene ini� yapar. Konu�may�
bilmeyen ilkel ma�ara insanlar� ve adeta
insanla yer de�i�tirmi�, konu�an,
avlanan, karma��k bir medeniyet
geli�tirmi� maymunlar vard�r burada.
Grup da��l�r ve Taylor, ilkel insanlardan
olu�an bir grupla birlikte insan avc�s�
maymunlar taraf�ndan esir edilir.
� SAPIK
Y�ld�z oyuncu Anthony Perkins, sessiz bir ö�leden sonra
geçirmenin imkans�z oldu�u bir motele biti�ik eski bir
evde ya�ayan problemli Norman Bates'i canland�r�yor.
Ku�kusuz bu problemli ki�ili�i, yolculu�u bu motelde
dillere destan olmu� bir banyo sahnesiyle sona eren
talihsiz Marion Crane'den (Janet Leigh) ba�ka kimse
daha iyi bilemeyecektir. Mükemmel finallerden biri daha.

� 6. H�S
Doktor Malcolm Crowe (Bruce Willis) çok
ünlü bir çocuk psikolo�udur. Yard�m
etmeyi ba�aramad��� genç bir hastas�n�n
ac� an�s�n� bir türlü akl�ndan
ç�karamamaktad�r. Cole Sear (Haley Joel
Osment-Forrest Gump) ile tan��t���nda
onun da ayn� ko�ullarda, korkmu� ve
kafas� kar��m��, sekiz ya��nda bir çocuk
oldu�unu ö�renir. Doktor Crowe, elinden
gelen her�eyi yaparak Cole'u kurtarmaya
çabalar. Cole ise etraf�n� saran gerçe�i
ö�renmeye henüz haz�r de�ildir; ruhlar
dünyas�n�n korkutucu ve davetsiz ziyarete
gelen sakinleri! Cole'un inan�lmaz alt�nc�
hissinin ke�fi onlar� esrarengiz ve önceden
tahmin edemedikleri bir sonuca götürür.
� ÖLÜMSÜZ (Unbreakable)
Çizgi roman dünyas�na sakin ve e�siz bir
bak��. Süper kahramanlar�n dünyas�na bu
kadar yarat�c� ve özgün yakla�abilen
olmad� daha. �a��rt�c� finaliyle ak�llardan
ç�kmayacak türden. Film yönetimi
konusunda okullarda okutulmas� gereken
bir kamera hakimiyeti mevcut filmde. 
� KUZULARIN SESS�ZL���
Oscar tarihinde 5 önemli ödülün hepsini
birden alan 3 filmden biri olma özelli�ini
hala koruyor. Filmi anlatmaya gerek yok
herhalde. Hannibal Lecter efsanesinin
dünyaya aç�ld��� bir ba�yap�t ve süper
final.
� BLA�R CADISI
1994 Ekim'inde ikisi erkek biri k�z üç
gençten olu�an bir film ekibi
Maryland'deki Black Hills ormanlar�nda
zorlu bir yolculu�a ç�kar. Ormanda
bulunan görüntü malzemesinin
kurgulanm�� versiyonu perdede
izledi�imiz filmin kendisini olu�turur. 3
saniyelik final an� milyonlarca dolarl�k bir
Pazar yaratt�.
� �HT�YAR DEL�KANLI
Son y�llarda ç�k��a geçen Güney Kore’nin
dünyaya arma�an� olan “Oldboy” intikam
filmlerinin genel yap�s�n� ala�a�� eden
yap�s�yla 2000’li y�llar�n en iyi filmlerinden
biri.
� AKIL DEFTER�
Müthi� bir zekân�n ürünü olan filmin
benzeri daha yap�lamad�. Nolan’�n film
anlat�m� konusunda izleyiciye öyle bir
tokat sall�yor ki unutabilene a�k olsun.   
� KAN DÖKÜLECEK
Paul Thomas Anderson’�n Daniel Day -
Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier ile Mary
Elizabeth Barrett’in oynad��� Kan
Dökülecek’de, arazisinde petrol ç�kartma
haklar�n� almas�yla birlikte servetini h�zla
katlayan bir i�adam� ile kasaban�n
karizmatik genç rahibinin paralel öyküsü
anlat�l�yor. ��adam�n�n Amerikan Rüyas�
taraf�ndan yok edilmesiyle birlikte filmin
öyküsü h�rs ve inançlar�n irdelemesine
dönü�üyor. Sürpriz finallerden biri de�il
belki ama en etkileyicilerden oldu�u kesin.
� C�NAYET GÜNLÜ�Ü (Memories of
Murder)
1986 y�l�nda G.Kore'de bir kasabada,
kad�nlara tecavüz eden ve öldüren bir seri
katilin "ya�anm�� öyküsünü" anlat�yor.The
Host'dan da hat�rlayaca��m�z Kang-ho
Song kaba kuvveti seven, ve kasaban�n

en iyi dedektifi rolünü üstleniyor.     
� YED�
Seri cinayetler i�leyen dahi bir katil, birbirinden oldukça
farkl� karakterdeki iki cinayet dedektifi ile kedi-fare oyunu
oynuyor. Brad Pitt ve Morgan Freeman ile birlikte
seyirciye finaliyle aparkat� patlatan ise Kevin Spacey
oluyor.

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

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Kadıköy’de Ehlikeyf ve Benusen büyük
bir dostluk örne�i sergileyerek biraraya

geldi ve Keyif-Sen adlı yepyeni bir
mekânı hizmete sundular… 

Merhaba Sevgili okuyucular… ��te yine
birlikteyiz… Size geçen hafta Erguvanlara
gidece�imizi yazm��t�m ancak, Kad�köy’de
gerçekle�en enteresan bir restoran evlili�ini
yazmadan edemeyece�im. Büyük postane

binas�n�n arka soka�� uzun zamand�r
dostlar�n biraraya geldi�i, keyifli

muhabbetlerin derinle�ti�i bir yer hale
geldi, samimi s�cac�k mekânlar soka�a

yeni bir soluk getirdi. Kad�köylülere de�i�ik
bir seçenek olu�tu. Ak�amlar� mekân

önlerine kurulan masalar dolup ta��yor.
Gezgin müzisyenler de masalara keyif

kat�yor... Hayat �artlar�n�n a��rl���, i�
yorgunlu�u birazc�k hafifliyor sanki bu

sokakta…
Y�llard�r bu sokakta iki ayr� mekân olarak
hizmet veren Ehlikeyf ve Benusen büyük
bir dostluk örne�i sergileyerek biraraya

geldi ve yepyeni bir mekân� hizmete
sundular… Keyif-Sen…

Eski mekânlar yine devam ededursun...
Binan�n ikinci kat�na, tarihi

çar��n�n özelli�ine uygun
olarak d�� cephe

tasar�m� uygulam��lar.
�ç dekoru ise çok ��k

ve romantik,
ayd�nlatma, renk
seçimi ve dekor

muhte�em... 120 ki�ilik bir
salon. Aç�l�r kapan�r tavan

düzene�iyle do�al havaland�rma sa�lanan
salonda bal�k ve rak�n�n flörtüne sayg�yla
yakla��l�rken, ayn� zamanda et ve tavuk

seçenekleri de sunuluyor… ��letme
sahiplerinin tecrübeleri her �eye

yans�yor. Personel
seçiminden mönülerin
sunumuna kadar fark�

hemen fark ediyorsunuz..
30 çe�it deniz ürünleri ile

kar���k meze, 10
çe�it salata,
bal�k, et, tavuk

binbir seçenekle
masan�zda. Hepsi de

kapaktan f�rlam�� resimler
gibi sunuluyor.. Sunu�un ne

kadar önemli oldu�unu burada
bir kez daha görebiliyorusunuz ve

hepsi lezzetli... Zaten her iki restaurant da
lezzetlerini y�llard�r kan�tlam�� durumdalar.

Bu restoran evlili�inden de böylesine
müthi� iddial�, lezzetli ve keyifli ürünlerin de

ç�kmas� gayet normal…
Salona ��k bir merdivenle ç�k�l�yor... Tam

kar��da gene ��k bir sahne… Cuma-
cumartesi ak�amlar� usta sanatç�lar

gelenleri de içine katarak birlikte fas�l
yap�yorlar. Yani herkes sanatç� o ak�am.

Zaman zaman ünlü sesler de sahne alarak
gelenlere sürpriz yapabiliyor.. ��letmecilerin

deneyimli olmas�, Kad�köy’ü ve

Kad�köylüleri tan�mas� burada önem
kazan�yor. ��letme yabanc� turistlere de
rahatl�kla hizmet verebilmek amac�yla

yabanc� dil bilen halkla ili�kiler departman�
kurmu�, yabanc� dil bilen servis elemanlar�
çal��t�r�yor. Benusen’in sahibi Semi �ar ile

Ehlikeyf’in sahibi Taner Tüzün’ü restoranda
her an görebilirsiniz. Her ikisi de böyle bir
örnekle Kad�köy’de bir ilk ya�att�klar� için

çok mutlular. Hemen sohbete geçiyoruz...
Söze Taner Bey’le ba�l�yoruz; “Kad�köylü
dostlar�m�zla zaten biraradayd�k. Ancak
yeni bir seçenek daha sunal�m istedik.
Soka��m�za ��k bir restoranla zenginlik

katmak istedik. Bu salonumuzda da biraz
huzur ve keyif kat�yorsak damak

lezzetlerine ne mutlu bize. Ayr�ca yaz
geliyor, turist mevsimi... Anadolu yakas� bu

konuda biraz geri durumda. Fakat bizim
Kad�köy’e turist çekmek için baz�

projelerimiz var. Salonumuzu ve hizmet
kalitesini bu olguya göre

düzenledik. Buna uygun
personel çal��t�r�yoruz.

Alt kattaki iki eski
salonumuz hizmet
vermeye devam

ediyor. Mutfa��m�z
merkezi �ekilde her üç

salona hizmet veriyor.
Fakat üst salonumuzu

dekoruyla, modern tavan� ve
���kland�rmas�yla bamba�ka bir yer yapt�k.
Klas bir restoran havas�yla Kad�köylülerin
be�enisine sunduk..”  Gerçekten ho�, ��k
ve klas bir yer olmu� bence de… Semi ve

Taner Bey’i kutluyorum… En önemlisi
otopark sorunu yok. Çünkü hemen

kar��s�nda devasa kat otopark� bulunuyor.
Gruplara özel mönüler haz�rlay�p, kaliteden

asla ödün vermeyerek özel indirim de
yap�labiliyor. Evet Keyfi-Sen, lezzet ve

muhabbet da��t�yor… Bize de
“Kad�köyümüze ho� geldiniz” deyip, gidip
keyfini ç�karmak kal�yor… Lezzetle kal�n

sevgili okuyucular….
Adres: Ne�et Ömer sok.18/1-2

KADIKÖY
Tel.: 0216 337 08 09

UNUTULMAZ F�LM F�NALLER�

Haydi
Keyif-Sen’de

dost
muhabbetine

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk
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946’da, dev rin Mil li E�i tim Ba ka n� Ha san Âli
Yü cel ta ra f�n dan plan la nan ve k� sa sü re son ra
za ma n�n Cum hur ba� ka n� �s met �nö nü’nün
des te �iy le üs tün ye te nek li ço cuk lar için ç� kan

‘Ha ri ka Ço cuk lar’ ya sa s� n�n üze rin den, alt m�� y� l�n üze -
rin de za man geç ti. 6660 sa y� l� bu ya say la mü zik e�i ti -
mi için yurt d� �� na gön de ri len ilk sa nat ç� lar ke man c� Su -
na Kan ile pi ya nist �dil Bi ret; o za ma n�n ha ri ka ço cuk -
la r� bu gü nün bü yük dua yen le ri ola rak 23 Ni san ak �a m�
Sü rey ya Ope ra s�’nda ço cuk la ra ada nan ‘Ulu sal Bay -
ram’a özel, unu tul maz bir kon ser ver di ler. Y�l lar ön ce
ya sa n�n y�l dö nü mü ve si le siy le ya p� lan bir top lan t� da,
�nö nü Kö� kü’nde kü çük bir din le ti ve re rek bi ra ra ya gel -
mi� ler. Hal ka aç�k bir kon ser de birara ya gel me le ri ni ise
ilk de fa Ka d� köy Be le di ye si prog ram la d�. 

Su na Kan’la kon ser ön ce si bi raz soh bet et me f�r sa -
t� bul duk. Bi zim le pay la� t� ��, ka nu nun ç�k t� �� dö ne me
ait an� la r� n� ben de si zin le pay la� mak is ti yo rum. �s met
�nö nü ün lü Pem be Kö�k’te bir kaç ya ban c� mi sa fir a��r -
la mak tay m��. S� nav la üs tün ye te nek li ol duk la r� tes pit
edi len �dil Bi ret ve Su na Kan da o gün bu da ve tin mi -
sa fir le ri ol mu� lar. Ko nuk la ra ay r� ay r� ke man ve pi ya no
çal m�� lar. O s� ra lar �dil Ha n�m 6-7, Su na Ha n�m da 11-
12 ya� la r�n da… Su na Ha n�m bir kö �e de otu rur ken; �dil
Ha n�m, ya �� n�n da ge tir di �i bir ener jiy le sa lon da dört
dö nü yor! �s met Pa �a’n�n e�i Mev hi be Ha n�m bir sü re
son ra da ya na ma y�p “ye ter ço cu �um ba ��m dön dü,
otur ar t�k bir ye re” di ye ha fif çe se si ni yük sel tin ce, �dil
Bi ret usul ca bir ke na ra ili �i ver mi�. Su na Ha n�m ken di -
si ne bir �ey söy len me se de, Mev hi be Ha n�m’�n ç� k� ��
üze ri ne on dan na s�l çe kin di �i ni hâ lâ ha t�r l� yor.

Su na Ha n�m’�n hiç unut ma d� �� di �er bir an� s� da ka -
nu nun ç� k�p bü tün ha z�r l�k la r�n ta mam lan ma s� n�n ar d�n -
dan an ne ve ba ba s�y la ev ra k�n pe �in de de fa lar ca dev -
let da ire le ri nin ka p� la r� na gi dip gel me le ri. Ev ra k�n bi ri,
kuy ru �u nu bir bü rok ra ta kap t�r m�� ola cak ki, �nö nü ay -
lar son ra Su na Kan’�n e�i tim gör dü �ü oku la yap t� �� bir
zi ya re tin de Kan’� gö rün ce hay ret le “Ke man c� k�z! Sen
ni çin bu ra da s�n, hâ lâ git me din mi?” di ye sor mu�. Su -
na Ha n�m da bil di �i ka da r�y la ev rak la r�n hâ lâ ha z�r la na -
ma d� �� n� an lat m��. Ta bi i �nö nü du ru mu he men kav ra -
m�� ve i�e el ko yup ev rak i� le ri nin der hal so nu ca ula� -
t� r�l ma s� ta li ma t� n� ver mi�. On dan son ra i� ler bir iki haf -
ta da ço rap sö kü �ü gi bi hal lo lu ver mi�; üs tü ne üst lük
Su na Ha n�m’�n �nö nü’yle olan ko nu� ma s� n�n ar d�n dan
Fran sa’ya gi de ne ka dar, okul da ki pres ti ji ne di ye cek
yok mu�… Bi ret ve Kan Pa ris Kon ser va tu va r�’nda ki
e�i tim le ri ne ka zan d�k la r� s� nav dan an cak iki bu çuk y�l
son ra ba� la ya bil mi� ler. Ney se o da bü rok ra si nin �a n�n -
dan d�r di ye lim!

Ya sa n�n kap sa m� 1956 y� l�n da ge ni� le ti le rek; ye ni
ya sa n�n ad� “Gü zel Sa nat lar da Fev ka la de �s ti dat Gös -
te ren Ço cuk la r�n Dev let Ta ra f�n dan Ye ti� ti ril me si Hak -
k�n da Ka nun” olu yor. Bu ya sa ya gö re Gü zel Sa nat lar
Mü dür lü �ü’ne bir di lek çe ile ba� vu ran aday lar, Mil li
E�i tim Ba kan l� ��’na ba� l� on ki �i lik bir ko mis yon ta ra f�n -
dan s� na va tâ bi tu tu la cak ve ola �a nüs tü ye te nek te ol -
duk la r� sap ta n�r sa yurt d� �� na gön de ri le cek ler dir. Ar t�k
sa de ce mü zik ala n�n da de �il, gü zel sa nat la r�n tüm dal -
la r�n da ye te nek li ço cuk lar ya sa dan ya rar la na cak t�r.
Ver da Er man, Gül sin Onay, Hü se yin Ser met, �s ma il
A�an, Fu at Kent, Sel man Ada, Ate� Pars bu ya sa dan
ya rar la nan sa nat ç� la r� m�z. �sim le re ve ba �a r� la r� na ba -
kar sa n�z, bu pro je nin zi ya de siy le ama c� na ula� t� �� or ta -
da… Ne var ki 1968’den son ra Mil li E�i tim ve Kül tür
Ba kan l� �� bir ko mis yon olu� tur mu yor ve ya sa i� le mez
ha le ge li yor. Ya ni ya sa te ori de var, pra tik te yok! Bu da
Tür ki ye’nin mi �a n�n dan aca ba? Dev let okul la r�n da
oku yan ilk ve or ta ö� re tim ö� ren ci le ri ne gö zü nü bi le
k�rp ma dan ‘tab let’ da �� tan dev le ti mi zin ço cuk lar dan
pa ra esir ge me di �i a�i kâr; sa k�n yet mi� be� mil yon luk
Tür ki ye’de ye te nek li ço cuk k�t l� �� ol ma s�n!

As l ı  AY HAN

1

Nerede O Eski
Harika Çocuklar?

Önlemlerden önce denetimsiz veya a��r� Internet
kullan�m�n�n getirece�i olumsuzluklar� s�ralayal�m:

1. Fiziksel Etkiler:
Sürekli ekran ba��nda kal�nmas� ve özelliklede

kalitesiz ekranlar çocuklar�n gözlerini
bozmaktad�rlar. Hareketsiz, uzun süre bilgisayar

ba��nda oturulmas�, çocuklarda fiziksel
bozukluklar olu�turmaktad�r. Aç�k havada az

kalmalar�, d��ar�da oyun oynamamalar� çocuklar�n
enerji bo�altmamalar�n� yapamamaktad�rlar. 

2. Psikolojik Etkiler:
�nternet ba��nda uzun süre kalan çocuklar�n,

internet ba��ml�l��� olma riskleri çok yükseliyor.
Bu hastal���n belirtileri; a) Bilgisayar kar��s�nda

her gün saatlerini geçirmeleri ve daha çok zaman
harcamay� istemeleri  b) �nternet kullan�m� veya

kullanmaman�n getirdi�i stres, endi�e ve
gerginlik.  c) �çe kapanma.

e) Sosyal, e�lenceli faaliyetleri azaltmak veya hiç
yapmamak.  

3. Sosyal Etkiler:
Uzun süre WEB gezintileri yapan çocu�un

arkada� edinme s�k�nt�s� çekti�i ve  a��r� internet
kullanan çocuklar�n daha az kitap okuduklar� da

saptanm��t�r 
4. Tehlikeler:

�nternet, içinde sonsuz güzellik ve say�daki güller
kadar, ayr�k otlar�n� da bar�nd�ran bir bahçedir.
WEB sayfalar�nda gezinirken, çocu�un ans�z�n
pornografi, uyu�turucu, alkol, çe�itli silahlar,

bomba yap�m�, kalpazanl�k, h�rs�zl�k yollar� içeren
sitelerle kar��la�mas� ve do�al olarak bunlar�

merak etmesi, dolay�s�yla bu sayfalar� okumas�
çok ola�an bir durumdur. Özellikle, her türlü kötü

kullan�ma, tüm masumiyetiyle aç�k ve korunmas�z
olan küçük çocuklar�n, gördükleri ve okuduklar�

kar��s�nda etkilenmemesi mümkün de�ildir.
Yap�lan bir ara�t�rma ana-babalar�n yüzde 62

oran�nda çocuklar�n�n hangi WEB sitelerini
dola�t�klar�n� bilmedikleri ortaya ç�km��t�r. 

Bir di�er tehlike, E-posta arac�l���yla kurulan
dostluklard�r. Sanal bir dünyada olu�an bu
dostluklar�n, ya��tlar aras�nda olup olmad���

bilinmedi�inden, bazen kötü kullan�ma da arac�
olmaktad�r. 

Anne ve Babalara Öneriler
1. Bilgisayar�n ve internetin yararlar� ve zararlar�n�
ö�renmek için iyi bir internet kullan�c�s� olmalar�.
2. Çocuk yeti�tirilmesi ile ilgili siteleri s�k s�k takip

etmeleri.
3. Öncelikle ebeveyn programlar� hakk�nda tam

bilgiye sahibi olmalar�. 
4. Ailenin kulland��� bilgisayar�n herkesin birarada

oldu�u odada kullan�lmas�. 
5. Çocuklar�n ya�lar�na göre bilgisayar� ve

interneti hayat�.
6. Bilgisayar�n kullan�m� ile ilgili kontrol ve s�n�rlar

çocu�un ya��na uygun olmal�d�r.  
7. Bilgisayar�n oyun, hobi, konu�mak, dinlenmek,

arkada� ya da anne-baba ile birlikte olman�n
yerine geçmemesine dikkat edilmelidir.

8. Siz internet ba��ml�s�ysan�z, çocukta ba��ml�
demektir. Unutmay�n! Çocuk duydu�unu de�il

gördü�ünü uygular. 
9. Çocuklar�n okul ödevlerini yerine getirdikten
sonra bilgisayar kullanmalar�n izin veriniz. Okul
d��� durumlarda, markete gitme vs. i�leri yapma

durumuna göre bilgisayar kullanma saatini
artt�rabilirsiniz.  

10. Çocuklar�n bilgisayar kar��s�nda rahat bir
oturu� �eklinde olmalar�na dikkat ediniz.

11. Gözleri dinlendirmeleri için ara s�ra dinlenme
molalar� vermeyi ö�retin.

12. Çocu�unuzun ya��na uygun oyunlar seçiniz. 
13. Farkl� zorluklar� olan, e�itici ve e�lendirici

oyunlar seçiniz.  
Levent Karada� (Türkiye Bili�im Derne�i

�stanbul �ubesi Yönetim Kurulu
Ba�kanı) lkaradag@tbd.org.tr 

ÇOCUKLAR  VE İNTERNET KULLANIMI

Tokat ve Gümü�hane Ö�retmen
Okulları’nın 67 mezunları ve
burada ö�retmenlik yapmı�

emekli ö�retmenler, Köy
Enstitüleri’nin kurulu� yıldönümü

olan 17 Nisan’da Kadıköy'de
biraraya geldi.

Kozyata�ı'ndaki Kadıköy Belediye
Meclis Binası'ndaki bulu�mada,

mezun ve ö�retmenler hem
hasret giderdi hem Köy

Enstitüleri’ni andı. Tokat ve
Gümü�hane’de ö�renim gören ve

ö�retmen olarak görev yapan
ö�retmenler, uzun yıllar sonra

kar�ıla�manın verdi�i heyecan ile
hasret giderdiler ve geçmi�in anılarını

tazelediler. Toplantı, Kadıköy Belediyesi
Meclis Üyesi Hüseyin Ozan’ın açılı�

konu�ması ile ba�ladı. Emekli ö�retmen
Cevat Onursal’ın moderatörlü�ünü

üstlendi�i toplantı; emekli ö�retmenler
Öner Ya�cı, Nazmi Arıkan, Fatma

Yazgan, Bekir Cebeci, Bedri Çankaya
ve Rafet Ça�lar’ın konu�maları ile
devam etti. Toplantıda Ya�cı “Köy

Enstitüleri'nden Ö�retmen
Okulları'na”; Arıkan “Ö�retmen

okulları ve ö�retmenli�in bugünü”;
Yazgan “Bir ö�retmenden bin

ö�retmene”; Cebeci “Uzaklardan”;
Çankaya “E�itimin kökeni ve

i�levi” ve Ça�lar da “Eksik
bıraktıklarımı tamamlıyorum”

ba�lıklı sunumlar yaptılar.
Toplantının ortasında konuklara bir
de müzik dinletisi sunuldu. Gülçe
Küçükaslan, Evrim Öztürk, Ça�la

Canın ve Deniz Ünel’den olu�an
“Carinhoso Flüt Dörtlüsü”, emekli

ö�retmenlere keyifli bir flüt dinletisi
sundu. Emekli ö�retmen Bekir

Cebeci’nin toplantıya Hollanda’dan bir
mektup göndererek toplantıya katılması
da katılımcılara duygusal anlar ya�attı. 

● Haber ve Foto�raf:
Sercan Duygan

23 Ni san Ulu sal Ege men lik
ve Ço cuk Bay ra m� kut la -
ma la r�, her okul da ol du �u

gi bi Mal te pe’de ki Muh si ne
Zey nep �l kö� re tim Oku lu’nda
da kut lan d�. Bu kut la ma kap sa -
m�n da s� n�f ö� ret me ni Nur Ka -
ra alp’in ö� ren ci le rin den olu �an
3-C s� n� f�, en gel li le ri an la mak
ve sos yal ola rak bir et ki ya rat -
mak ad� na çok özel bir su num ser gi le di.

23 Ni san kut la ma tö re ni için her s� n� f�n
yap t� �� özel et kin lik le re, 3-C s� n� f� n�n i�it me
en gel li ler için i�a ret di liy le yap t� �� �ar k� per -
for man s�, 500’e ya k�n ö� ren ci ve 200 ka dar
ve li ye duy gu lu an lar ya �at t�. “Ar ka da�” �ar -
k� s� n�, sa de ce i�a ret di liy le bi ri bir le riy le ko -
or di ne li ola rak söy le yen 9 ya ��n da ki ö� ren ci -
ler, top lum da önem li bir sos yal ko nu olan en -
gel li lik kav ra m� na, kap sa y� c� bir kat k� sa� la -
d� lar.

Ge çen y�l ö� ren ci ler ben zer et kin li �i yap -

m�� ve okul da hiç i�it me en gel li ol ma ma s�n -
dan do la y� okul yö ne ti mi, bu et kin li �e so ru
i�a re ti ile yak la� m�� t�. Bu y�l ye ni bir okul ve
yö ne ti me sa hip olan okul, bi raz da me rak ile
su nu mu ka bul et mi�. “Pek ta bii ki en gel li bi -
rey le rin okul da ol ma ma s�, i�it me en ge li ger -
çe �i ni ve far k�n da l� �� n� oku lu mu za ta �� ma ya
en gel de �il di” di yen s� n�f ö� ret me ni Nur Ka -
ra alp, iz le yen le rin göz ya� la r� na ha kim ola -
ma d� �� n� ve böy le si et ki li bir ko nu nun, bir
�ar k� ile i�it me en ge li ol ma yan ö� ren ci ler ta -
ra f�n dan an la t�l ma s� n�n, hem ö� ren ci ler hem
de ve li ler ta ra f�n dan mut lu luk la kar �� lan d� �� -

n� be lirt ti. Nur Ka ra alp, “Bu
ça l�� ma bir 23 Ni san kut la ma -
s� n�n öte sin de sos yal so rum lu -
luk ça l�� ma s� ba� l� ��n da de �er -
len di ril me li” di ye ko nu� tu.

T.C. Mil li E�i tim Ba kan l� -
�� okul lar da De �er ler E�i ti mi
Pro je si kap sa m�n da sev gi, say -
g�, so rum lu luk, yar d�m se ver lik
ve cö mert lik gi bi ko nu la r�n i� -
len me si konusunda 2 y�l ön ce
bir yö net me lik ya y�n la m�� t�.

Bu tür pro je kav ram lar da uz man la� mak ve
içe rik ka rar la r� n� al mak as l�n da özel bir ça l�� -
ma ge rek ti ren ba� l�k ola rak kar �� m� za ç� k� -
yor. 

Bu ko nu da uz man lar, ida re ci ler ile ö� ret -
men le rin içe rik li ça l�� ma la r� sür dü re bil me si
ve bun lar için ay da bir ö� ren ci ler den fark l�
ko nu lar ola rak ta lep edi lmesinin, zor la ma
içe rik le rin olu� ma s� na ne den ol du �u nu be lir -
ti yor lar. Zi ra tüm su num la r�n fo to� raf, vi de o
ve dö kü man ola rak, ta lep edi li yor ol ma s� hem
ida re ci le ri, hem de ö� ret men le ri gös ter me lik
ça l�� ma la ra sü rük lü yor. 

● Mustafa SÜRMEL�

1 milyon 350 bini a�an üye sayısıyla dünyanın
en etkin kulüpleri arasında yer alan ve

Birle�mi� Milletler’de ciddi bir yere sahip olan
Lion kulüplerinin uluslararası çapta en üst

düzey yönetimine Türkiye ve Avrupa temsilcili�i
adına katılmak için �u günlerde bir Kadıköylü

hazırlanıyor. E�itimi, i� ya�amındaki ba�arıları,
Lions bünyesindeki aktif kimli�i ile Dr. Metin

Ta�kent, camia tarafından çıktı�ı bu yolda
önemli bir deste�i arkasına almı�. Ya e�i Yeliz

hanım ve üç evladı… Onlar da Dr. Ta�kent’i
çıktı�ı bu yolda sonuna kadar destekliyorlar. 

Dr. Metin Ta�kent, 1981 yılında Lions
camiasına adım attı. Öncesinde talebelik hayatı
sosyal çalı�malarla,
dernekçilikle geçti.

Üniversite
sıralarından itibaren

ya�amında aktif
olmaya özen

gösterdi. 19 ya�ında
yurt dı�ına çıktı,

Türkiye’yi temsilen
gençlik kampları

sorumlulu�u yaptı.
Almanlar’la

Türkiye’de gençlik
kampı kurarak

uluslararası çapta aktivitelerde lider olarak yer
aldı. Masterı dolayısıyla Fransa’da bulundu�u

yıllarda Fransız-Türk talebe platformunu kurdu
ve Alsace Loren bölgesinin temsilcili�ini yaptı,
bu arada Türkiye’nin tanıtımı için konferanslar

verdi. Gençli�inde siyasetle de çok u�ra�tı,
derneklerde yer aldı. Kısacası sosyal ya�amda

ve akademik e�itimin hep içinde yer aldı.
Siyaseti bırakır bırakmaz da Lions camiasına

katıldı. “�nsanlık için bir �eyler yapacaksam
e�er, Lions’a katılmam gerekti�ini dü�ündüm
ve üye oldum” diyen Dr. Ta�kent,  6 yıl içinde
üyesi oldu�u Lions Kulübü’nün ba�kanı oldu.

Yönetim çevresinde idari birçok hizmet
görevlerinde yer aldı. 1994 yılında Kadıköy 

Yakası’nın Genel Yönetmeni oldu. 1997’de ise
Türkiye düzeyinde Genel Yönetmenler Konsey
Ba�kanlı�ına layık görüldü. �imdi ise
uluslararası düzeyde çok stratejik bir görev için
aday. Bunun için son günlerde yo�un bir
tempo içine girdi. Bu süreçte katıldı�ı
uluslararası onlarca toplantıda Türkiye’yi ve
kendisini tanıttı, çok önemli düzeydeki bu
toplantılardan birkaçının Türkiye’de
düzenlenmesini sa�ladı. Türkiye’deki Lion
kulüplerinin yurt dı�ındaki kulüplerle
koordinasyonunu içeren çalı�malara imza attı.
DEN�ZC�L�K SEKTÖRÜNÜN ÖNEML�
�S�MLER�NDEN
Dr. Metin Ta�kent denizcilik sektörümüze de
adını yazdıran önemli bir isim. Uluslararası

Lions Direktörlü�ü’nün
2013-2015 direktörlü�ü
için zannedildi�i gibi
dü�meye �imdi
basmadı. Yıllarca Lions
camiasında tecrübe
kazandı, camiayı belki
de dünya çapında en iyi
tanıyan isimler arasına
girdi. Türkiye’de Lions
camiasını en üst
düzeyde yöneten
isimler arasına yıllar
önce giren ve deneyim

kazanan Dr. Metin Ta�kent, anla�ılır bir �ekilde
ifade etmek gerekirse �imdi derne�in
�ampiyonlar ligine aday. 
Bu ne demek?.. 1 milyon 350 bini a�an üye
sayısıyla Birle�mi� Milletler nezdinde ciddi
düzeyde tanınan uluslararası olu�umun beyin
kadrosunda aynı zamanda Avrupa Kıtası’nı da
temsil edecek çapta bir Türk Lionun yer alması
demek. Bugünlerde Lion kulüplerinin üst düzey
yönetimine girmek için çalı�malarını yo�un bir
biçimde sürdüren Metin Ta�kent ile ilgili
ayrıntılı bilgilere,
“http://www.lionmetintaskent.com” olarak
hazırladı�ı ki�isel web sitesinden ula�mak
mümkün. 

Lions camias�n�n 
üst yönetimine aday

At�k Yö ne tim ve Çev re E�i tim Pro je si (AY ÇEP)
kap sa m�n da Ana kent Ko le ji ö� ren ci le ri ne Ka -
d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan ve ri len e�i tim son -
ra s�n da, okul ö� ren ci le ri gü zel bir pro je ye im za
at t� lar. “Ana kent’li bi linç le ni yor, bi linç len di ri yor”

ad l� sos yal so rum lu luk pro je siy le ö� ren ci ler,
al d�k la r� bil gi le ri Ka d� köy hal k� ile pay la� mak ve

top lum da çev re du yar l� l� �� n� art t�rt mak ad� na
10 Ni san Sa l� gü nü Ba ha ri ye Cad de si üze rin de

aç t�k la r� stand ile Ka d� köy Be le di ye si’nin
“Plas tik Tor ba ya Ha y�r” kam pan ya s� n� da des -
tek le ye rek, hal ka bez tor ba he di ye et ti ler. Bu
ve si le ile on lar la soh bet edip bi linç len dir me
ça l�� ma la r� yap t� lar. Ba ha ri ye Cad de si’nde

Ana kent Ko le ji ö� ren ci le ri nin ge ri dö nü �ü me
vur gu yap mak için kur duk la r� stan da hal k�n da

bü yük il gi si var d�. Halk, en faz la bit ki sel at�k
ya� la r�n ge ri ka za n� m� ile il gi li bil gi al mak is te -
di. Ay r� ca ge ri dö nü �üm ile il gi li ha z�r la nan pa -
no lar da ki bil gi le ri oku yan va tan da� lar, çev re -
nin ko run ma s� na yö ne lik bi rey sel ola rak so -

rum lu luk ala cak la r� n� ifa de et ti ler. 

E
�i tim ta ri hi mi zin yüz ak� Köy Ens ti tü le ri 17 Ni san
1940’ta ku rul mu� tu. Köy lü mü zü ez gin bir top lum
ol mak tan kur tar mak için; di� le, t�r nak la, emek le

ve ki tap la uy gu la nan bir e�i tim ��� ��y d�. Köy Ens ti tü le -
rin de, as�r lar d�r, yan l�� la r� do� ruy mu� gi bi su nan bil gi -
le rin ye ri ne; ba ��m s�z, üret ken ve ya ra t� c� bil gi kul la n�l -
d�. Cum hu ri ye ti mi zin ku ru lu �u son ra s� e�i tim siz li �i gi -
der mek için ka ç� n�l maz bir de �i �im di. 

Köy ger çe �i ni gün yü zü ne ç� ka ran köy ro man la r� n�
Köy Ens ti tü lü ya zar lar yaz d�. Köy lü ço cuk la r�, köy s� n� r�n -
dan dün ya ya aç�l ma y� bu e�i tim ��� ��y la sa� la d� lar. Köy
Ens ti tü le ri köy k�z la r� n�n bi rer ge le cek umu duy du. Bi rer
Cum hu ri yet ��� �� ola rak on y�l l�k sü reç te on ye di bin e�i -
tim ci ye ti� ti ril di. 

Köy Ens ti tü le ri, köy ço cuk la r� na yal n�z “abc” ö� re ten
ku rum lar de �il di. Sev gi yi, ba r� ��, de mok ra si yi, in san hak -
la r� n�, ya �a ma se vin ci ni i� e�i ti miy le bir lik te ö� re ten bi rer
e�i tim ku ru muy du. Köy Ens ti tü le ri, e�i tim ta ri hi mi zin ya -
r�m ka lan bir mu ci ze si ola rak bu gü nün e�i ti miy le yüz le� -
me li dir. Bu ku rum la r�n ni te li �i, ni ce li �i sor gu lan ma l�, çok
amaç l� ve ye te nek ge li� ti ri ci e�i ti mi ne uzun so luk lu yol cu -
luk ya p�l ma l� d�r.

E�i tim ta ri hi mi zin bu onur lu
ay d�n l� �� sön dü rül me me liy di. O y�l -
lar da ül ke mi zin için de bu lun du �u
ka ran l�k dön gü den kur tul mak için
ya k� lan e�i tim ��� �� n� sön dür mek
için pe �i ne dü �ül dü. Üs tü ne at� l�
suç la r�n hep si de s��, da ya n�k s�z,
tu tar s�z ve amaç l�y d�. Te me li; dü -
�ün ce, de ney, ak�l ve bi li me da ya -
l� ku ru lan Köy Ens ti tü le ri ge le ce �i -
mi zin bir umu duy du. Ens ti tü lü ö� -
ret men ler, ak l� öz gür ce kul la nan,
ger çek çi (ras yo nel) dü �ün ce ler le

do na n�m l� ye ti� ti ri le rek yol al� yor lar d�. Bu okul lar, ger çek
ha ya t�n i� le vi ni ö� re tim ara c� ola rak kul la na cak köy ö� ret -
men le ri ni ye ti� ti ri yor lar d�. “Ya pa rak, ya �a ya rak, üre te rek
e�i tim”, Köy Ens ti tü le ri’nin vaz ge çil mez bir ol gu suy du.
Köy Ens ti tü le ri ya �a t�l say d� ulu su mu zun ma kûs (kö tü) ta -
li hi ye ni le cek ve ay d�n l� �a ç� k� la cak t�. Ens ti tü lü ö� ret men -
ler ka ran l� ��n gö zü ne ba ka rak ye di den yet mi �e köy lü ler le
bir lik te ay d�n l� �a bi linç li ce yü rü ye cek ler di. Ay d�n lan ma n�n,
ye ni aç� l�m la r�n önü nü t� ka yan bi linç siz dür tü Köy Ens ti tü -
ler öy kü sü nü tü ket me ve son lan d�r ma y� amaç l� yor du. On -
lar köy lü ye ay d�n l�k bi rer ge le cek ha z�r lan ma s� n� is te mi -
yor lar d�. On la r�n yü rek le ri ve ku lak la r� sa ��r d�. Cum hu ri yet
dev ri mi nin yol çiz gi si olan ça� da� la� ma n�n kö kü nü ku rut -
mak ve bi linç len me yi kö relt mek tek he def le riy di. Yü zü nü
ay d�n l� �a çe vi ren, ��� �� n� ak�l ve bi lim den alan Köy Ens ti tü -
le ri ki mi le ri nin kö tü emel le ri ni ön le yen e�i tim ku rum la r�y d�.
Köy lü, köy lü kal ma l�y d�. Köy Ens ti tü le ri yaz g� s� ay d�n lan -
ma y� ge tir di. Ne ya z�k ki fe ne rin ��� �� gi de rek k� s�l d� ve ka -
pa t�l d�. Cum hu ri yet kar ��t la r� ve din is tis mar c� la r� kar ��
koy du lar. A�a la r�n, ��h la r�n, din ba ron la r� n�n ve yan da� si -
ya si le rin ç� kar la r� en gel le ni yor, uy ku la r� ka ç� yor du. On la ra
gö re e�i tim, esin kay na �� di ne da ya l�, zi hin le ri uyu� tu ran
dog ma lar dan ol ma l�y d�. Köy Ens ti tü le ri ka pa t�l ma say d�,
ay d�n l�k, kal k�n m��, ça� da� ve fark l� bir ül ke ola cak t�k. Ka -
n� m�z ve ca n� m�z la öz gür le �en va ta n� m�z te rör, tö re ve ka -
ran l�k gün le ri ya �a ma ya cak t�. Bü tün bun lar, e�i tim siz li �in,
bi linç siz li �in ge tir di �i is ten mez ger çek ler dir. Köy Ens ti tü -
le ri, ka ran l�k tan, ay d�n l� �a ni te lik li in san ye ti� tir me da va -
s�y d�. Köy Ens ti tü le ri ka pa t�l ma say d�, te mel il ke ak�l ve bi -
lim ola cak t�. E�i tim üret ken ya p� ya dö nü �e cek, gün cel le -
�e cek ve ö� ren ci mer kez li ola cak t�. Ö� ren ci ler ara� t�r ma,
in ce le me ve sor gu la ma ya dö nük e�i ti le cek ler di.  Ni te lik li
in san sa y� s� ar ta cak t�. Ki tap oku yan bir top lum olu na cak -
t�. Bü yük kent ler de ki ge ce kon du la� ma ol ma ya cak t�. Kü -
tüp ha ne, ti yat ro ve sos yal de �er ler ön de tu tu la cak, sa nat,
ay d�n lan ma n�n bir par ça s� ola cak t�. Top lum bi linç le ne cek -
ti. Ya z�k ol du. E�i tim ��� �� ka pa t� lan Köy Ens ti tü le riy le bir -
lik te, ya r�m ka lan mu ci ze de tü ke til di. �s ma il Hak k� Ton -
guç’un ve Ha san Ali Yü cel’in ke mik le ri s�z l� yor dur. On lar
bir mu ci ze ya rat t� lar. I��k lar için de ol sun lar. 

“Dik yol la r� de ne di ler,/Her güç lü �ü yen di ler,/Ama ka -
pa n� �� ön le ye me di ler”  Bu gün, yi ne ka ran l�k lar ay d�n l� �a
ege men ol mak ta. Ir mak lar ters ak mak ta, kor ku, sus kun -
luk ve bas k� ka ran l� ��n anah ta r� ol mak ta d�r.

Ayd�nlanma sava��nda
KÖY ENST�TÜLER�

Emekli öğretmenlerin buluşması
�.Gür�en KAFKAS

(Köy Enstitülü
e�itimci-yazar)

Sessizce ‘Arkadaş’ diyerek 
23 NiSAN’I KUTLADILAR…

KA DIKÖY Be le di ye si �a� k�n bak kal
E�i tim ve Sos yal Des tek Mer ke -
zi'nde (ES DEM) yaz dö ne mi kurs
ka y�t la r� ba� la d�.
1994 y� l�n dan be ri Ka d� köy'ün
kent li ke si mi ne hi tap eden �a� -
k�n bak kal E�i tim ve Sos yal Des -
tek Mer ke zi'nde, Halk E�i tim
Mer kez le ri i� bir li �i ile alan la r�n da
uz man e�it men ler ta ra f�n dan de �i -
�ik ya� ve il gi alan la r� na yö ne lik ho bi

ve ki �i sel ge li �im kurs la r� ve -
ri li yor. 

Bu kap sam da, �a� -
k�n bak kal E�i tim ve
Sos yal Des tek
Mer ke zi'nde 2012
Yaz Dö ne mi Üc ret -
siz Ah �ap Süs le me

ve Ta k� Kurs ka y�t la r�
de vam edi yor. Kur sa ka -

t�l mak is te yen le rin; ka y�t için

1 fo to� raf, kim lik bel ge si fo to -
ko pi si ve ika met gâh bel ge si

ile a�a �� da ki ad re se ba� -
vur ma la r� ye ter li ola cak t�r. 
Ad res: �a� kın bak kal
E�i tim ve Sos yal Des tek
Mer ke zi Ka zım Özalp
So kak Sa lih bey Apt.

No : 16 �a� kın bak kal /
SU AD� YE. 

Tel: 0216 368 60 89 

ESDEM’de tak� ve ah�ap kurs kay�tlar� sürüyor

Ö�rencilerin 
‘ÇEVRE’ duyarl�l���

Metin Ta�kent en büyük deste�i 
Yeliz  Ta�kent’ten alıyor.
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Ka d� köy lü ço cuk lar 23 Ni san Ulu sal Ege -
men lik ve Ço cuk Bay ra m� co� ku su nu
Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di �i et -

kin lik ler de co� kuy la kut la d� lar. Ka d� köy Be le di -
ye si’nin bu y�l so kak ve park la ra ta �an kut la ma
et kin lik le ri sa de ce Ka d� köy lü le ri de �il, �s tan -
bul’un de �i �ik il çe le rin den ge len le ri de Ka d� köy
de bu lu� tur du. Her y�l Ka d� köy’de çe �it li et kin -
lik ler le kut la nan 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve
Ço cuk Bay ra m� kut la ma la r� bu y�l ba� ta Öz gür -
lük Par k� ol mak üze re, Ba� dat Cad de si, Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi, Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi ve Sür re ya Ope ra s�’nda dü zen le ndi. 23 Ni -
san et kin lik le ri hem ço cuk la ra hem de bü yük le -
re ke yif li an lar ya �at t�.  

� 22 N� SAN DA
‘P�N HA N�’ KON SE R�

Ka d� köy Be le di ye si,
Ulu sal Ege men lik ve
Ço cuk Bay ra m� kap sa -
m�n da, genç le rin ve
ço cuk la r�n hay ra n� ol -
du �u Pin ha ni Gru bu’nu
Öz gür lük Par k�’nda hay -
ran la r�y la bu lu� tur du.  22
Ni san Pa zar gü nü sa at
18.00’de ba� la yan kon se re yo �un

il gi var d�. 
Her y�l Öz gür lük

Par k�’nda dü zen le nen
Ço cuk �en li �i’nde
bu lu �an Ka d� köy lü
ço cuk lar 3 gün bo -
yun ca ai le le riy le
ke yif li an lar ge çir -
di ler. Ka d� köy Be le -
di ye si’nin �i� me
oyun alet le ri, yüz bo ya -
ma ve he di ye stand la r� ile
ak ti vi te le ri ne mi nik ler üc ret siz
ka t� l�r ken, ai le le ri de par k�n gü zel li -

�i nin ta d� n� ç� kar d� lar. 
� BA� DAT CAD DE S�

KAR NA VAL
ALA NI NA DÖN DÜ

Ka d� köy Be le di ye si
Ço cuk Sa nat Mer ke zi
ö� ren ci le ri nin gös te ri -
le ri ise Ba� dat Cad de -

si’ni ade ta kar na val
ala n�n dö nü� tür dü. Y�l

bo yun ca ö� ren dik le ri sa -
nat dal la r� n� Ba� dat Cad de si

Su adi ye ba� ta ol mak üze re 2 ay r�

sah ne de, se yir ci kar �� s� na ç� kan ço cuk lar, Ka d� -
köy lü le re ve ai le le ri ne ye te nek le ri ni ser gi le di ler.
Ba� dat Cad de si’nde ku ru lan “Adam Ola cak Ço -
cuk” sah ne si ise ai le le riy le gez me ye ç� kan mi -
nik le rin sah ne de ne yi mi ya �aya rak Ba r�� Man -
ço’yu bir kez da ha an ma f�r sa t� ya �a d�k la r� et -
kin lik le re sah ne ol du.

� EN BÜ YÜK  �L G� Y�
CAN LI HEY KEL LER TOP LA DI

Ka d� köy Be le di ye si’nin bu y�l Ka d� köy lü le -
re 23 Ni san sür pri zi ise Ba� dat Cad de si’nde s� -
ra la nan can l� hey kel ler di. Cad de de renk li kos -
tüm le riy le bü yük il gi çe ken can s�z hey kel ler
önün de re sim çek ti ren Ka d� köy lü ler, be le di ye -
nin 23 Ni san ak ti vi te le ri ni be �e ni ile ta kip et ti -
ler.

� SA RA ÇO� LU STA DI’NDA
GÜ ZEL GÖ RÜN TÜ LER VAR DI

23 Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m� ne de -
niy le Ka d� köy’de res mi kut la ma lar da var d�.
Çe lenk koy ma tö re ni 23 Ni san Pa zar te si gü nü
sa at 09.00’da Kad�köy �s ke le Mey dan�’nda ya -

p�l d�. Tö ren, çe lenk koy ma tö re ni -
nin ar d�n dan Fe ner bah çe �ük -

rü Sa ra ço� lu Stad�’nda
de vam et ti. 

Ka d� köy’de ki
okul la r�n sun du �u
bir bi rin den renk li
gös te ri ler, sta d�
dol du ran lar ta ra f�n -
dan be �e niy le iz -

len di. 
� Ö� REN C� -

LER BA� KAN LIK 
KOL TU �UN DA 

23 Ni san Ulu -
sal Ege men lik ve Ço cuk

Bay ra m�’n�n co� kuy la
kut lan d� �� Ka d� köy’de
et kin lik ler kap sa m�n -
da Fa ik Re �it Unat
�l kö� re tim Oku lu
ö� ren ci le ri Ka d� köy
Be le di ye Ba� kan l� ��
kol tu �u na otur du ve
ço cuk lar için Ka d� -
köy’de ve okul lar da ol -
ma s� ge re ken le ri bi rer bi -
rer s� ra la d�. K� sa sü re li �i ne de
ol sa Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

ola rak ba� kan l�k kol tu �un da otu ran
4.C s� n� f� ö� ren ci si Öy kü
Dön mez öz gü ve niy le Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Av. Se la mi Öz -
türk’ün sem pa ti si ni
ka za n�r ken, Öz -
türk, “Ço cuk la r� -
m� z�n öz gü ven
sa hi bi bi rey ler
ola rak ye ti� me si
mut lu luk ve gü ven
ve ri ci. As l�n da bu de -

ne yi mi ço cuk la r� -
m�z da ha ge ni�

za man da ve s�k
ya �a ma l�. Bu na ih ti ya c� -

m�z var” de di. 
� PARK LAR
ÇO �AL SIN,
OKUL LAR

DA HA
MO DERN OL SUN

Kü çük Öy kü, s� ra
ba� kan ola rak il gi li

mü dür lük le re di rek tif
ver me ye ge lin ce Ba� kan

Öz türk ve ö� ret men le ri ni ken -
di ne olan gü ve ni ve se ve cen li �iy le

gü lüm set ti. Öy kü, il gi li mü dür lük le ri
ve ba� kan yar d�m c� la r� n� ara -

ya rak, Ka d� köy’de ye �il
alan ve park la r�n art -

ma s� ve okul lar da ki
ek sik lik le rin gi de -
ril me si için di rek -
tif le ri ni ver di. Ar -
ka da� la r� Ecem
Naz �a hin ve Em -

rah Er ken de s� ra -
s�y la ba� kan l�k kol -

tu �u na otur du. Da ha
son ra hep bir lik te fo to� -

raf çek ti ril di.

27 N�SAN - 3 MAYIS 2012YA �AM 11

Ac�badem CarrefourSA 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve çocuk bayram�nda yapt���

sürprizlerle ve aktiviterle çocuklar� sevindirdi.
23 Nisan Pazartesi günü, Kad�köy Halil
Türkkan �lkö�retim Okulu Ö�retmen ve
Ö�rencileri, Tepe Nautilus içerisindeki,

Ac�badem CarrefourSA’ da bando ve Bodrum
halk oyunu gösterilerini sundular. 

Ö�renciler, Ac�badem CarrefourSA
mü�terilerine, velilere ve çal��anlara “23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram�”
co�kusunu doyas�ya ya�att�lar.

CarrefourSA’ya gelen Halil Türkkan �lkö�retim
Okulu’ nun kat�l�m� ile gerçekle�tirilen
gösterilerin ard�ndan tüm ö�renci ve
ö�retmenlere kutlama organizasyonu

düzenlendi, hediyeler verildi ve te�ekkür edildi.

Carrefour’da 
23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilçemiz Kadıköy’de de
co�kuyla kutlandı. Ba�dat Caddesi, Özgürlük Parkı ve Fenerbahçe

�ükrü Saraço�lu Stadı’nda renkli görüntüler vardı. 

Kad�köy’de 23 nisan farkl� ve
COSKULU KUTLANDI
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Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i'nde “Ço -
cu �u mun Öf ke li Dav ra n�� la r� n� Na s�l
Kon trol Ede bi li rim” ko nu lu se mi ner

düzenlendi.
Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Ko ru yu cu Ruh

Sa� l� �� Mer ke zi'nin se mi ner prog ra m� kap sa -
m�n da, 16 Ni san 2012 ta ri hin de ger çek le� ti ri -
len se mi ne ri psi ko log Ser pil Tan ki ver di. Öf -
ke nin ço �un luk la ço cu �un alt ta ya �a d� �� ha yal
k� r�k l� �� n�n yan s� ma s�, sal d�r gan l� ��n ise bu
duy gu nun dav ra n�� bi çi mi ol du �u nu vur gu la -
yan Tan ki; ih ti yaç la r� ye te rin ce kar �� lan ma -
yan, ken di ni gü ven de his set me yen, onay lan -
ma, sev gi ve il gi gör me yen, en gel le nen, ele� ti -
ri len ço cuk la r�n öf ke his set tik le ri ni an lat t�.
Tan ki, sal d�r gan l� ��n sö zel, fi zik sel, pa sif ve
ak tif ol mak üze re çe �it le ri ol du �u nu, her ge li -
�im dö ne min de bu sal d�r gan l�k çe �it le rin den
bi ri nin kar �� m� za ç�k t� �� n� be lirt ti.

Ser pil Tan ki, ço cuk sal d�r gan l�k la r� n�n ne -
den le ri ara s�n da �un la r� s� ra la d�:

� Ço cu �a ai le için de sö zel ve fi zik sel �id -
det uy gu lan ma s�,

� Sü rek li bas k� ve k� s�t la may la kar �� kar �� -
ya kal ma s�,
� �l gi ve sev gi ek sik li �i,
� Ev de ve çev re sin de sal d�r gan mo del ler ol ma s�,
� Te mel gü ven ge rek si nim az l� ��,
� Te le viz yon da �id det içe ren ya y�n lar.

Tan ki ço cuk sal d�r gan l�k la r� n� ön le me nin

en et kin yo lu nun, ne den le ri nin tes pit edi lip or -
ta dan kal d� r�l ma s� ol du �u nu vur gu la d�. Se mi -
ner sü re sin ce ka t� l�m c� lar ken di ya �am la r�n dan
ör nek ler le ço cuk la r� na dav ra n�� bi çim le rin de ki
do� ru ve yan l�� la r� bul ma ya ça l�� t� lar, se mi ner
so nun da da so ru la r� na ce vap ara d� lar.

� ÇO CUK LAR EL YI KA MA YI 
Ö� REN D�

Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i’nde ki bir
ba� ka se mi ner de “El Te miz li �i-A��z ve Di�
Sa� l� ��” ko nu sun day d�. Dum lu p� nar Sa� l�k
Po lik li ni �i Di� He ki mi Jü li de Eke ner ta ra f�n -
dan, 9-14 Ni san ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be -
le di ye si Fa z�l Hüs nü Da� lar ca Ço cuk Etüt
Mer ke zi ö� ren ci le ri ne el y� ka ma ve di� f�r ça la -
ma n�n öne mi nin vur gu lan d� �� se mi ner ler ve ril -
di. Haf ta bo yun ca de vam eden se mi ner le re 80
ö� ren ci ka t�l d�. Se mi ner ler de ö� ren ci le re el y� -
ka ma n�n öne mi an la t�l d�; et ki li el y� ka ma n�n
na s�l ya p� la ca ��, ne za man el le ri ni y� ka ma la r�

ge rek ti �i slayt lar la gös te ril di. A��z ve di� sa� -
l� �� n�n öne mi nin özel lik le vur gu lan d� �� se mi -
ner ler de ö� ren ci le re ne den di� f�r ça la ma la r�
ge rek ti �i  an la t�l d�. Ay r� ca di� f�r ça la ma tek ni -
�i ma ket üze rin de gös te ril di. Se mi ner ler sü re -
sin ce di� he ki mi Jü li de Eke ner, ko nuy la il gi li
so ru la r� ce vap lan d�r d�. Se mi ner ler so nun da ö� -
ren ci le re di� ma cu nu ve di� f�r ça la r� da �� t�l d�.

Ka d� köy Be le di ye si'nin ar t�k ge le nek sel ha le ge -
len “Park Sa� l�k �en lik le ri ve E�i tim le ri” ba� -
l� yor. Ka d� köy Be le di ye si Sa� l�k �� le ri Mü dür -

lü �ü’nce or ga ni ze edi len ve üc ret siz olan �en lik ler de,
Ka d� köy lü ler sa� l� �a ili� kin ko nu lar da bil gi sa hi bi
ola cak lar. Et kin lik ler de Ka d� köy Be le di ye si’nin  Dr.
Ra na Be �e Sa� l�k Po lik li ni �i, Dum lu p� nar Sa� l�k Po -
lik li ni �i, A��z ve Di� Sa� l� �� Po lik li ni �i, Ço cuk Sa� -
l� �� ve Has ta l�k la r� Po lik li ni �i, Ço cuk Ko ru yu cu Ruh
Sa� l� �� Mer ke zi ile Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer -
ke zi’nden uz man he kim ler, sa� l�k l� bes len me, me me
kan se ri, ço cuk ye ti� tir me ve ya� l� l�k gi bi ko nu la r� an -
la ta cak lar. �en lik kap sa m�n da ya p� la cak et kin lik ler
10.00-16.00 sa at le ri ara s�n da �u ra lar da ya p� la cak:
• 28 Ni san 2012 Cu mar te si: Kri ton Cu ri Par k� (R�f k�
Bey Sk.19 Ma y�s)
• 5 Ma y�s 2012 Cu mar te si: Dum lu p� nar Par k� Aç� l� -
�� (Dum lu p� nar Mah. Dr. Er kin Cad.)
• 12 Ma y�s 2012 Cu mar te si: Se la mi çe� me Öz gür lük
Par k� 
• 20 Ma y�s 2012 Pa zar: Yo �urt çu Par k�
• 27 Ma y�s 2012 Pa zar: Ko �u yo lu Ma hal le Evi (Es ki
Ko �u yo lu Kalp Has ta ne si Kar �� s�)
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BM ENGELL� HAKLARI SÖZLE�MES�NDE K���
ÖZGÜRLÜ�Ü �LG�L� MADDELER NELERD�R?

MADDE 14 - K��� ÖZGÜRLÜ�Ü VE GÜVENL���
1. Taraf Devletler, engellilerin di�erleriyle e�it bir �ekilde

a�a��daki haklardan yararlanmas�n� sa�layacakt�r: 
(a) Ki�i özgürlü�ü ve güvenli�i hakk�ndan yararlanma hakk�; 

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

hukuka dayal� olmas� ve engellili�in, hiçbir ko�ulda özgürlü�ün
k�s�tlanmas�n�n gerekçesi olarak gösterilmemesi.

2. Taraf Devletler, engelliler e�er herhangi bir süreç sonunda
özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun di�erleriyle e�it bir
�ekilde yap�lmas�n�; uluslararas� insan haklar� hukukuna uygun
olarak engellilerin güvencelere sahip olmas�n� ve engellilerin,

makul uyumla�t�rmaya ili�kin hükümler dahil olmak üzere
Sözle�me’nin hedeflerine ve ilkelerine uygun muamele

görmesini sa�lamal�d�r.
MADDE 15- ��KENCEYE VEYA ZAL�MANE, �NSANLIK
DI�I VEYA A�A�ILAYICI MUAMELEYE VEYA CEZAYA

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

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

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

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

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

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

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

önlenece�ine, tespit edilece�ine ve bildirilece�ine dair bilgi ve
e�itim vererek sömürünün, �iddetin ve istismar�n her biçimini
önleyici uygun tüm tedbirleri almal�d�r. Taraf Devletler, koruma

hizmetlerinin ya�, cinsiyet ve engellilik konular�na duyarl�
olmalar�n� sa�lamal�d�r. 

3. Taraf Devletler, sömürünün, �iddetin ve istismar�n her
biçimini önlemek için engellilere hizmet etmeye yönelik tüm

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

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

fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak iyile�mesi, rehabilitasyonu
ve sosyal aç�dan yeniden bütünle�mesini sa�lay�c� uygun tüm

tedbirleri almal�d�r. Söz konusu iyile�me ve yeniden
bütünle�me ki�inin sa�l���na, öz sayg�s�na, onuruna,

özerkli�ine kavu�mas�n� sa�lamal� ve ya�a ve cinsiyete ili�kin
özel ihtiyaçlar�n� dikkate almal�d�r. 

5. Taraf Devletler, engellilere kar�� sömürü, �iddet ve istismar
vakalar�n�n te�hisini, soru�turulmas�n� ve gerekli hallerde

kovu�turulmas�n� sa�lamak için kad�n ve çocuk merkezli yasa
ve politikalar dahil etkili yasa ve politikalar� yürürlü�e

koymal�d�r. 
MADDE 17- K���N�N BÜTÜNLÜ�ÜNÜN KORUNMASI 

Engelli her ki�i, beden ve ruh bütünlü�üne di�erleriyle e�it bir
�ekilde sayg� duyulmas� hakk�na sahiptir.

Devam Edecek…
B�ZE ULA�IN

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

engelsizis.kadikoy.bel.tr  
Tel.: 0 216 338 2414 Fax: 0 216 338 88 84

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Hi pog li se mi, kan �e ker dü zey le ri nin nor ma lin al t� na dü� -
me si de mek tir. Hi pog li se mi le rin �id de ti de �i� ken dir; çok
ha fif ten bi linç kay b� ve ya ko ma gi bi cid di du rum la ra ka -
dar ula �an bir pro fil çiz mek te dir.

Bi linç kay b� ve ya ko ma çok sey rek tir. En s�k rast la -
nan lar ha fif ten or ta de re ce ye ka dar va ran atak lar d�r. Ha -
fif ve or ta de re ce li atak la r� pek çok �e ker has ta s� (di ya -
be tik) his se de bi lir ve h�z l� �e ker sa� la yan yi ye cek ve ya
içe cek ler le za ma n�n da mü da he le ede bi lir. An cak ki �i,
�e ker dü� me si be lir ti le ri ni his se de mez se ve ted bir ala -
maz sa bu tab lo cid di le �ir ve a��r hi pog li se mi tab lo su na
dö nü �ür, bi linç bu la n�k la ��r, bu du rum da ba� ka bi ri nin
yar d� m� na ge rek si nim du yar. Ki �i nin be lir ti le ri his se de -

me me si nin bir ne de ni uyu yor ol -
ma s� d�r. Fa kat en di �e ve ri ci en
yay g�n se bep far k� na va r� la ma yan
hi pog li se mi le ri dir.

�e ker dü zen len me sin de ya p� -
lan ha ta lar, dü �ük kan �e ke ri be lir -
ti le ri nin an la ��l ma s�n da önem li
güç lük le re yol aça bi lir. �e ker has -
ta l� �� n�n sü re si nin uza ma s� ve ya
�e ker dü� me si atak la r� n�n s�k s�k
ol ma s� ne de niy le bir sü re son ra
�e ker dü� me si tab lo su nun  uya r� -
la r� al g� la na maz. (�e ker dü� me si
far k�n da l� �� n�n bo zul ma s�)

DÜ �ÜK �E KER DÜ ZE Y� BE L�R T� LE R� NE LER D�R?
�Yor gun luk. � Ser sem le me. � Aç l�k, bu lan t�.
� Ba� dön me si � Si nir li lik �Ter le me ve ya ü�ü me.
� Dik kat ek sik li �i � Kalp çar p�n t� s� � Ba �a� r� s�.
� So luk gö rü nüm� �çin de çe kil me his si.
K�M LER �E KER DÜ� ME S� AÇI SIN DAN YÜK SEK
R�SK AL TIN DA DIR?
� Cid di hi pog li se mi geç mi �i olan lar (S�k s�k hi pog li se mik
atak ge çir mi� olan lar).
� Uzun sü re li di ya bet.
� �e ker dü� me si be lir ti le ri nin (yu kar da ya z� lan lar) al g� -
lan ma s� n�n bo zul ma s�.
� Dü zen siz ya �am (al kol kul la n� m�, dü zen siz bes len me,
uzun sü re li aç l�k, a�� r� eg zer siz).
� Ço cuk luk ve ya� l� l�k.
� Ha mi le lik ve em zir me (a�� r� ka lo ri tü ke ti mi nin uy gun
�e kil de kar �� lan ma ma s� ne de niy le).
� �e ker kon tro lün de dok to run öne ri si d� ��n da abar t� -
l� dav ra n�� lar.

�E KER DÜ� ME S�N DE NE YA PA B� L� R�Z?
Has ta n�n bi lin ci aç�k sa saf �e ker tab let le ri ve ya �e ker

tab let le ri bu lun mu yor sa kes me �e ker 2-3 adet ve ri le bi lir.
Ö�ün ge cik tir mek ten do �an ha fif dü� me ler ise has ta n�n
sa� l�k l� g� da lar içe ren ö�ü nü nü he men ye me si ile dü ze -
le bi lir. Has ta la r�n yan la r�n da �e ker ta �� ma s� öne ri lir. �e -
ker dü� me si ba z� has ta lar ta ra f�n dan su is ti mal edi lir, ye -
me si ge re ken g� da la r� ye me yip ar ka s�n dan “�e ke rim
dü� tü” di ye sev di �i tat l� y� ve ya çi ko la ta y� yi yen has ta lar
var d�r. Bun lar sa� l�k s�z du rum lar d�r. Has ta la r� m�z da �e -
ker dü� me si atak la r� n�n azal t�l ma s� ile iler de ya �a na cak
so run lar mi ni mu ma in di ri lir. Kes me �e ker ye ri ne  mey ve
su yu da içi ri le bi lir.

Has ta n�n bi lin ci ka pa l� ise ev de zor la g� da ve ril mez,
h�z la bir sa� l�k ku ru lu �u na sev ki ya p� l�r.

Ka dı köy Be le di ye si Dr. Ra na Be �e Sa� lık 
Po lik li ni �i Tel.: 0216 418 88 30-0216 348 40 27 

F�Z YO TE RA P� ge nel an la m� ile is ke let ve kas sis te mi
(ke mik, omur ga, kas, ek lem kap sü lü, ten do ve li ga -
ment) ile yu mu �ak do ku ya ra lan ma la r� n�n te da vi sin de
kul la n� lan tek nik le rin tü mü nü kap sa yan te da vi yön te -
mi nin ge nel ad� d�r. Özel lik le or to pe dik ope ras yon lar -
dan son ra re ha bi li tas yon sü re cin de ol duk ça fay da -
l� olan fiz yo te ra pi; ma saj, elek tro te ra pi, la ser, ul tra son,
mag ne tik alan te da vi si, ne uro mus cu ler si ti mu las yon,
hydro te ra pi gi bi yön tem le ri kap sar. Fiz yo te ra pi den
mem nun edi ci so nuç ala bil mek için ön ce lik le te� hi sin
do� ru ko nul ma s� ve fiz yo te ra pi yön te mi nin iyi se çil -
me si ge rek mek te dir. Fiz yo te ra pi den et ki li ce vap ala -
bil mek için te da vi ye ya ra lan ma n�n er ken faz la r�n da
ba� lan ma s� ge rek mek te dir. Yön tem ler den k� sa ca
bah se der sek: 
� Ma saj: böl ge de ki kan ak� m� -
n� dü zen ler, ten do ve kas lar da -
ki ger gin lik ve a� r� y� al�r. Ma saj
do� ru bir �e kil de ger me, dü -
zelt me, bas k�, pa sif ha re ket gi -
bi tek nik le rin dü zen li ve ya rar -
l� bir �e kil de be lir li bir yön tem le
ya p�l ma s� n� kap sar. 
� La zer: ���k dal ga la r� n�n yo -
�un la �a rak tek bir ���k dal ga -
s�n da yo �un la� t� �� ��� ��n özel
bir for mu dur. Uy gun doz da ki
la zer ���n la r� do ku lar da ki me ta -
bo lik sü re cin te tik len me si ni ya
da h�z lan ma s� n� sa� lar. Uya r�m -
la bir lik te böl ge de ki kan ak� m� ar tar ve hem en dor fin ile
en ke fa lin gi bi do �al a� r� ke si ci kim ya sal lar sal g� la n�r
hem de ya ra iyi le� me si için ge rek li pro ses h�z la n�r. La -
zer ile uya r�m da ge nel de aku punk tur nok ta la r� kul la n� -
l�r. 
� Ul tra son: Te da vi ye yö ne lik ul tra son is ke let kas sis -
te mi ya ra lan ma la r�n da böl ge sel de rin do ku �s� t� c� ola -
rak kul la n� l�r. Ul tra son yü zey sel de ri yi et ki le mek si zin 1-
5 cm. de rin lik te ki do ku lar da �s� de �i �ik lik le ri üre tir. 

Ek lem ha re ket le ri nin en gel len di �i du rum lar, kro nik
de rin ya ra lar, ge ril mi� ten do lar, iyi le� mi� an cak sert -
le� mi� a� r� ve ri ci ya ra lar, kas spazm la r� gi bi du rum lar -
da kul la n� l�r. Ul tra son te da vi sin de de rin do ku lar �s�n d� -
��n dan teh li ke li so nuç lar ve re bil mek te dir, bu ne den le
kon trol lü ola rak ko nu sun da uz man bi ri ta ra f�n dan ya -
p�l ma l� d�r. 
� Pul sed Man ye tik Alan: vü cu dun hüc re le ri ne man -
ye tik bir alan uy gu la ma yön te mi dir. Hüc re ler de iyon lar
ad� ve ri len elek trik yük lü par ça c�k lar ta ra f�n dan olu� tu -
ru lan do �al bir elek trik ak� m� var d�r. Pul sed man ye tik
alan te da vi si bu elek trik sel ak� m� te tik le ye cek bir sin -
yal gön de rir ve hüc re içi bi yo lo jik i� lem le rin h�z lan ma -
s� n� sa� lar. Bu yön tem ek lem il ti ha b� (ar trit), kal ça ve
dir sek uyum suz lu �u (disp la zi), kas ve ten do spazm la -
r�, ten do ve li ga ment ya ra lan ma la r�, iyi le� me yen kro nik
ya ra lar da kul la n� l�r. Bu te da vi el ale ti ola rak ya da özel
tas ma, ce ket ben ze ri ekip man la ra ya da ku lü be gi bi
ya �am alan la r� na mon te edi le rek kul la n� la bi lir. 
� Nö ro mus ku ler Elek trik sel Si ti mu las yon (NMES):
kü çük elek trik sel ak�m uy gu la ma yo lu ile kas kon trak -
si yon la r� sa� la ma ya yö ne lik bir yön tem dir. Ka s�n ba� -
lan g�ç ve bi ti� nok ta la r� na elek trot uy gu la ma te me li ne
da ya n�r. Bu ka s�l ma lar ka s�n nor mal ha re ke ti ni tak lit
eder. Ge nel de ya ra lan ma ve ame li yat son ra s� kas at -
ro fi si nin (za y�f la ma s�, kü çül me si) önü ne geç mek ama -
c� ile ya p� l�r. Özel lik le felç ge çi ren ve nor mal ola rak
kas la r� n� ha re ket et ti re me yen hay van lar da ol duk ça et -
ki li so nuç lar ver mek te dir.       
� Hydrot he rapy (Su ile te da vi): Uy gu la ma s� en ko -

lay ve en yay g�n kul la n� lan yön tem dir. Yüz me ile ar trit,
disp la zi, omu ri lik ya ra lan ma la r�, kar di yo vas kü ler has -
ta l�k lar, obe zi te (di ye te yar d�m c�), kas spazm la r�, çap -
raz ba� ve di �er ten do li ga ment ope ras yon la r�n dan
son ra re ha bi li tas yo nu h�z lan d�r ma, kas la r� güç len dir -
me, k� r�k la r�n iyi le� me si dö ne mi ne yar d�m c� ola rak kul -
la n� l�r. Bir kö pek için 5 da ki ka yüz me yak la ��k 8 km.
ko� mak ka dar et ki li bir eg zer siz dir. 

Vü cut ta ki tüm kas la r�n et ki li ve dü zen li bir �e kil de
ça l�� ma s� n� sa� lar. Hydrot he rapy uy gu la na cak kö -
pek ler de kalp ve so lu num sis te mi nin ön ce den kon tro -
lü sa� lan ma l� ve eg zer siz bo yun ca iz len me li dir, ak si
tak dir de ile ri kalp ve so lu num yet mez li �i olan has ta -
lar da kalp kri zi ne ne den ola bil mek te dir. Tüm bu fi zik
te da vi yön tem le ri ni özel lik le si zin ta ra f� n�z dan ya p� la bi -
le cek ler için (hydrot he rapy, ma saj, pul sed man ye tik
alan) uy gu la ma dan ön ce mut la ka Ve te ri ner He kim’ini -
ze da n�� ma l� s� n�z. Zi ra ya rar l� olan bir te da vi yön te mi
yan l�� uy gu lan d� �� tak tir de ge ri dö nü �üm süz ha sar la -
ra ne den ola bi lir. Ba� ka bir ko nu ile ye ni den gö rü� -
mek di le �i ile sa� l�k l� gün ler di le rim.
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HAYVANLARDA
FİZYOTERAPİ

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

YA�AMSA�LIK

ŞEKER HASTALARINDA
ŞEKER DÜŞMESİ

Dr. Ay�egül KARAÇAM
(Dahiliye Uzmanı /

Diyabet Ünitesi

Yogayla hayata bakış
Erenköy Gönüllü Evi’nde 6 Nisan Cuma günü yoga

e�itmeni Billur Güventürk taraf�ndan “Yoga ile
Hayata Bak��” ba�l�kl� bir seminer verdi.

Sanskritçe’de “bütünlük” anlam�na gelen yogan�n,
ki�inin kendisi, çevresi ve evrenle uyum içinde
huzuru yakalad��� bir disiplin oldu�unu belirten

Erenköy Gönüllüleri yoga e�itmeni Güventürk’ün
“yoga ile ya�am” ve “nefes alma teknikleri” gibi
konular� payla��ma açt��� seminer ilgiyle izlendi.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

Kadıköy Belediyesi Dumlupınar
Sa�lık Poliklini�i'ndeki seminerler

dizisinde veliler, öfkeli davranı�
gösteren çocuklarına nasıl

yakla�maları gerekti�i konusunda
bilgilendirildi, çocuklar da a�ız ve

di� temizli�ini ö�rendi.

Hem sağlık hem şenlik günleri başlıyor

ÇOCU�UNUZ ÖFKELi Mi?
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FENERBAHÇE Spor Kulübü’ne ba�lı olarak çalı�an
Fenerbahçe Ankara Boks Okulu’nun minik sporcuları
hazırlık maçı yapmak ve kulüp tesislerini gezmek için

Kadıköy’e geldi. Türkiye Boks Federasyonu tarafından
Haziran ayında düzenlenecek Minikler Türkiye Ferdi Boks

�ampiyonasına katılacak Fenerbahçe Ankara Boks
Okulunun sporcuları Fenerbahçe Spor Kulübü Lefter

Küçükandonyadis Tesisleri’nde alt yapı takımları ile hazırlık

maçı yaptı. 21 Nisan 2012 Cumartesi günü Lefter
Küçükandonyadis Tesisleri’ne gelen kulüp, ö�le yeme�inin
ardından �ükrü Saraço�lu Stadı’nı, FB Televizyonu’nu,
FB Dergisi’ni ve FB Gazetesini ziyaret etti. Daha sonra
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde bulunan boks
salonunda hazırlık maçı yaptı.  22 Nisan Pazar günü
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tekrar hazırlık
maçı yapan sporcular Ankara’ya hareket etti.

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay -
ra m� kut la ma la r� kap sa m�n da Ka d� köy
Kay ma kam l� ��, Ka d� köy Be le di ye si ve

Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’nün kat -
k� la r�y la Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke -
zi’nde dü zen le nen Ka d� köy �l çe si �l kö� re tim
Okul la r� Y�l d�z Er kek ler Fut bol Tur nu va s� so -
nuç lan d�. 

26 Mart 2012 ta ri hin den bu ya na dü zen le -
nen ve Ka d� köy’de ki il kö� re tim okul la r�n dan
olu �an 28 ta k� m�n ka t� l� m�y la cen til men ce ge -
çen maç lar so nun da �am pi yon luk ku pa s� n�
Bos tan c� Ata türk �l kö� re tim Oku lu kal d�r d�. 

Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi ha l�
sa ha la r�n da dü zen le nen tur nu va da ikin ci li �i
Mü nev ver �e fik Fer pan �l kö� re tim Oku lu,
üçün cü lü �ü ise Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim
Oku lu ka zan d�. 

� KU PA TÖ RE N�N DE 
MUT LU LUK Z�R VE YAP TI

Ka d� köy �l çe si �l kö� re tim Okul la r� Y�l d�z
Er kek ler Fut bol Tur nu va s� �am pi yo nu olan
Bos tan c� Ata türk �l kö� re tim Oku lu’nun ku pa -
s� n� Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Hu lu si Özo cak ver di. �am pi yon luk ku pa s� n�
kal d� ran ö� ren ci le rin se vinç le ri ise gö rül me ye
de �er di. �kin ci lik ku pa s� n� al ma ya hak ka za -
nan Mü nev ver �e fik Fer pan �l kö� re tim Oku -
lu’nun ku pa s� n� Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dü rü Fer �at Ayar, üçün cü olan Me la hat
Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu’nun ku pa s� n� ise
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim �u be Mü dü rü Ha -
san De mir ver di. Tur nu va n�n ha kem li �i ni
Can Çi men yü rü tür ken, ken di si ne de ba �a r� l�
yö ne ti mi ve tur nu va ya kat k� la r�n dan do la y�
te �ek kür pla ke ti ve ril di. 

Tür ki ye Boks Fe de ras yo nu'na ba� l�
Kamp E�i tim Mer ke zi'ne ge len Ba kan
K� l�ç, Mil li Ta k�m ba� an tre nö rü Fu at

Yurt se ver'den ça l�� ma lar hak k�n da bil gi al -
d�. Mil li bok sör ler le soh bet eden Ba kan K� -
l�ç, on la r�n ta lep -
le ri ni din le di.

Dün ya �am pi -
yo nu bok sö rü müz
ve ay n� za man da
Ka d� köy’ün de
gu rur kay na ��
olan spor cu muz
Gül süm Ta tar,
spor cu lar ad� na Ba kan K� l�ç'tan, te sis bah çe -
si nin as falt lan ma s� n� ve bo� za man la r� n� de -
�er len di re bil me le ri için vo ley bol ve bas ket -
bol sa ha s� ya p�l ma s� n� is te di. Ta le bi “Der -
hal” di ye kar �� la yan Ba kan K� l�ç, Kas ta mo -

nu Va li si Er do �an Be ka�'a te sis bah çe si nin
der hal as falt lan ma s� ta li ma t� n� ver di. Bu -

nun la ye tin me yen Ba -
kan K� l�ç, “Ben den de
si ze te nis kor tu”' di ye -
rek Spor Ge nel Mü dü -
rü Meh met Bay kan'a
bu ta le bin de ye ri ne ge -
ti ril me si ta li ma t� n� ver -
di. Mil li bok sör ler le
ha t� ra fo to� ra f� çek ti -
ren Ba kan K� l�ç, olim -

pi yat ko ta s� için mü ca de le eden 3 spor cu -
muz dan da yum ruk la r� n� Lon dra için sal la -
ma la r� n� is te di. Gül süm Ta tar, Ba kan K� l�ç'a
Lon dra'da �am pi yon luk sö zü ver di.
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KADIKÖY’DE BOKS OKULU

Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası �ampiyonu Bostancı Atatürk
�lkö�retim Okulu olurken, ikincili�i Münevver �efik Ferpan

�lkö�retim Okulu, üçüncülü�ü de Melahat Akkutlu �lkö�retim
Okulu kazandı. Turnuvanın fair play ruhu içinde geçmesini

sa�layan tüm takımlar bu yönleriyle gönülleri kazandı.

YAZ GELMEDEN K�LO
NASIL VEREB�L�RS�N�Z?

Kupa bahane dostluk şahane

Gülsüm Tatar’dan şampiyonluk sözü

Bu do ka i-Do �s tan bul �am pi yo na -
s�’na sa y� l� gün ler kal d�. 27-29
Ni san 2012 ta ri hin de Bu do ka ki-

Do �s tan bul �am pi yo na s� dü zen le ne cek.
T.C. Genç lik Hiz met le ri Spor �l Mü dür -
lü �ü Wus hu-Kung fu Fe de ras yo nu Bu -
do ka i-Do Spor Da l� Ev ren sel Kar ma
Dö vü� sa na t� (Full Con tact) �s tan bul
�am pi yo na s� için ge ri sa y�m ba� la d�.

�am pi yo na, �s tan bul Genç lik
Hiz met le ri Spor �l Mü dür lü �ü ta ra -
f�n dan Genç ler ve Bü yük ler Bay ve
Ba yan il �am pi yo na s� ka te go ri sin de
dü zen le ne cek. Mü sa ba ka lar 27-28-
29 Ni san 2012 ta rih le rin de Os man
So la ko� lu Ka pa l� Spor Sa lo nu’nda
yap�lacak.            

Mü sa ba ka la ra ka t� la cak ya r�� ma -
c� lar da Alt Genç ler de16-17 ya�,
Genç ler de 18-19-20 ya�, Bü yük ler de
21 ya� �ar t� bu lu nu yor.

Dün ya Bi sik let Bir li �i'nin (UCI) y�l l�k fa ali -
yet prog ra m�n da yer alan 48'in ci Cum hur -
ba� kan l� �� Tür ki ye Bi sik let Tu ru, bu y�l

22-29 Ni san ta rih le ri ara s�n da ilk kez ters gü zer -
gâh tan ya p� la cak. 8 etap tan olu �an tu run son bö -
lü mü ise �s tan bul’da start ala cak. 

Dün ya da ki en önem li or ga ni zas yon la ra ka t� -
lan 18 pro fes yo nel ta k� m�n 9'u da bu y�l dü zen le -
ne cek Cum hur ba� kan l� �� Tür ki ye Bi sik let Tu -
ru'nda pe dal çe vi re cek. UCI tak vi min de 2. Hors
Clas se ka te go ri sin de dü zen le nen ve dün ya n�n ilk
ve tek k� ta la ra ra s� etap l� bi sik let tu ru olan Cum -
hur ba� kan l� �� Tür ki ye Bi sik let Tu ru na, bu y�l 25
ta k�m dan 200'ü a� k�n spor cu ka t� la cak.  He ye ca -

n�n do ru �a ç� ka ca �� sprint etap la r� ve 1850 met re -
de son bu lan zor lu da� fi ni �iy le bün ye sin de ye ni -
lik ler ba r�n d� ran Cum hur ba� kan l� �� Tür ki ye Bi -
sik let Tu ru ge çen y�l lar dan fark l� ola rak ters gü -
zer gâh ta iler le ye cek. Dün ya ca ün lü pe dal la r�n
Alan ya'dan ba� la ya cak mü ca de le si Ak de niz ve
Ege k� y� la r� bo yun ca de vam ede rek “2012 Av ru pa
Spor Ba� ken ti” �s tan bul'da so na ere cek. Cum hur -
ba� kan l� �� Tür ki ye Bi sik let Tu ru, ge çen y�l �s tan -
bul'dan ba� la y�p Alan ya'da so na er mi� ti. 

P�LATES E�itmeni Nurcan Bengin’den bu
hafta kilolarınızdan kurtulmak için altın

de�erinde tavsiyeler var. “Ne yapsak, ne
yesek ve bir an evvel bu fazla kilolarımızdan

kurtulsak?” diyorsanız bu yazıyı mutlaka
okuyun!

Çok kiloluysan�z ve hiçbir �ey
yapam�yorsan�z, yürüyün… Sadece yürümek

bile eklemlerinizin rahatlamas�na ve
kaslar�n�z�n hareketlenmesine sebep

olacakt�r. Basenleriniz var ama üst taraf�n�z
çok ince ise; lokal çal���n, bacaklara kuvvet

verin. Ya� yak�c� egzersizler yap�n. Ya�
yak�c� olarak adland�r�lan egzersizler; pedal

çevirmek, tempolu yürümek, t�rmanmak
kardiyo egzersizlerdir. Bunlardan

ho�lanm�yorsan�z Zumba yapabilirsiniz. Tüm
dünyada ve son zamanlarda ülkemizde

yükselen trend Zumba… Zumba kardiyo ve
dans figürleri içeriyor. S�k�lmadan ve

e�elenerek yakla��k bir saatte 900 kalori
harcaman�z mümkün. Kiloluyken a��rl�klar�n
alt�na girip o ya�lar� s�k��t�rmamal�s�n�z. Hiç
kilonuz yok ve sadece fit olmak için spor
yap�yorsan�z, sevdi�iniz ve zevk ald���n�z

sporu tercih edin.

P�LATES K�LO VERD�R�R M�?
Hay�r… Fakat hiç diyet yapmadan haftada

4-5 gün pilates yaparak iki beden
daralman�z mümkün. Yemeyerek kilo veren
biriyle pilates yaparak daralan biri aras�ndaki

fark� �öyle aç�klayal�m:
Bir po�eti bir litre
suyla doldurun

ve a�z�n� s�k� s�k�
ba�lay�n, di�er

po�eti de bir litre
suyla doldurup
a�z�n� gev�ek

olarak ba�lay�n
ve her iki po�eti

mutfak
tezgâh�n�n üzerine koyun. Görece�iniz

görüntü size ne demek istedi�imi
anlatacakt�r. Haftaya kilolardan kurtularak,
yaza fit bir vücutla girmenin di�er tüyolar�n�

Nurcan Bengin’in verdi�i bilgiler
do�rultusunda yine buradan okuyacaks�n�z.

Pilates
E�itmeni

Nurcan Bengin

FENERBAHÇE Dergisi’nin 110 no’lu Nisan 2012
sayısı; Avrupa �ampiyonu olarak Fenerbahçe
camiasına ve Türkiye’ye büyük bir sevinç ve

gurur ya�atan Sarı Meleklerin konfetiler
altındaki madalya töreni foto�rafının bulundu�u
ve "Sarı Melekler Avrupa �ampiyonu" ba�lıklı

kapa�ıyla bayilerdeki yerini aldı.
Derginin Nisan sayısında okurlara bir sürprizi

var: 50 x 70 cm. ebatlarında Sarı Melekler
posteri… Tirajı giderek artan Fenerbahçe

Dergisi’nde bu ayki sayıda yer alan bazı röportaj
ve haberlerden bazı ba�lıklar �öyle:

“�ampiyonlar �ampiyonu Sarı Melekler”
“Reto Ziegler: "Fenerbahçe’ye a�ırı derece

ba�landım" “Kocaman adam ile 3 yıl daha…”
“Kraliçelerimiz Avrupa 4.’sü”

AVRUPA’nın
şampiyonları kapakta

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç,
Tatar’ın iste�ini geri çevirmedi.

Uzakdo�u evrensel karma dövü� sanatlarını
izleme fırsatı bulacaksınız.

Full Contact turnuvas�n�
KAÇIRMAYIN

1. Etap: Alan ya-Alan ya 22 Ni san 2012 
2. Etap: Alan ya-An tal ya 23 Ni san 2012 
3. Etap: An tal ya-El ma lı 24 Ni san 2012 
4. Etap: Fet hi ye-Mar ma ris 25 Ni san 2012 
5. Etap: Mar ma ris-Tur gut Re is 26 Ni san 2012 
6. Etap: Bod rum-Ku �a da sı 27 Ni san 2012 
7. Etap: Ku �a da sı-�z mir 28 Ni san 2012 
8. Etap: �s tan bul-�s tan bul 29 Ni san 2012

Son Etap
�stanbul’da
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●  Mus ta fa SÜR ME L�

Sah ra y� ce did Ma hal le si’nde Ka d� köy Be le di ye si
ta ra f�n dan dü zen le nen Def ne Par k� ve Sah ra y� -
ce did Gö nül lü Evi’nin aç� l� �� na; CHP �s tan bul

Mil let ve kil le ri Dr. Ka dir Gök men Ö�üt,
Grup Ba� kan Ve ki li Akif Ham -
za çe bi ile ka t� lan Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk, kom -
�u luk ve ar ka da� l�k
ili� ki le ri nin ge li� -
me si ne kat k� da bu -
lu na cak Def ne
Par k�’n�n ay n� za -
man da in san la r�n
da sa� l�k bul du �u
bir yer ola ca �� n� söy -
le di. 

Sah ra y� ce did Gö -
nül lü Ba� ka n� Nur han Ka -
ral Ser dar ile Ma hal le Muh ta r�
Se val Öz kan’�n da ka t�l d� �� ve hiz -
met le ri için Ka d� köy Be le di ye si’ne te �ek kür et -
tik le ri aç� l�� ta Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di -
�i 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m�
kut la ma la r� do la y� s�y la ço cuk lar da gös te ri le riy le
et kin li �e renk kat t�. Sah ra y� ce did Gö nül lü Ba� ka -
n� Nur han Ka ral Ser dar, Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Av. Se la mi Öz türk’e Sah ra y� ce did Ma hal le -
si ve gö nül lü ça l�� ma la r� na ver di �i des tek ten ve
yap t� �� hiz met ler den do la y� te �ek kür eder ken,
Ma hal le Muh ta r� Se val Öz kan ise ko nu� ma s�n da
çev re ci bir be le di ye ba� ka n� ve be le di ye ye sa hip
ol du klar� için Ka d� köy lü le rin çok �ans l� ol du �u nu
ve bun dan do la y� mut lu ol duk la r� n� söy le di. 

� ‘B�Z S� Z�N H�Z ME T� N�Z DE Y�Z’
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -

türk, Def ne Par k�’n�n aç� l� ��n da ya p� lan hiz met -
ler den ör nek ler ver di �i ko nu� ma s�n da, “Ka d� köy

Be le -
di ye si ön der bir be le di ye.
Han gi pro je yi uy gu la m�� -
sak al t�n da siz Ka d� köy lü le -
rin im za s� var. 21 ma hal le -
miz de 21 gö nül lü evi var. Bu
gö nül lü lük ola y� Ka d� köy’de var.
6 bin ki �i lik bir si vil top lum ör gü tü
olan gö nül lü le ri miz, apart man la ra ka -
pan m�� �s tan bul ha ya t�n da kom �u luk ili� ki -
le ri ni ya �a t� yor. Hiç bir ku ru lu �un ak tif 6 bin gö -
nül lü sü yok tur. Hiz met le ri mi zi ma hal le li mi ze da -
n� �a rak ya p� yo ruz. Biz hiz met kâ r�z, si zin hiz me -
ti niz de yiz” de di. 

� HE DEF BÜ YÜK �E H�R
Ka d� köy Be le di ye si ka dar çok pro je uy gu la -

yan be le di ye bu lun ma d� �� n�, en bü yük �an s� n�n
in san pro fi li nin çok fark l� oldu�u iyi bir il çe de be -

le di ye ba� kanl��� yapmak ol du �u nu
söy le yen Ba� kan Öz türk, “�an -

s�m siz ler si niz. Ba �a r� y� siz ler le
ya ka l� yo rum. Ama c� m�z; �s -

tan bul’da bu gü ne ka dar Ka -
d� köy’e tek bir çi vi çak ma -
yan, Fah ret tin Ke rim Gö -
kay, �em set tin Gü nal tay
Cad de le ri gi bi çok
önem li cad de le rinin
1973 y� l�n dan be ri bir
kez da hi kal d� r�m la r� n�
yap ma yan, Ce mil To -
puz lu Cad de si’ni ve yi -
ne Ka d� köy’ün mer ke zi
Sö �üt lü çe� me Cad de -
si’ni, bu ra la ra bir çi vi

çak ma yan Bü yük �e hir Be -
le di ye si’ni al mak he de fi -

miz dir. Bu bi zim hak k� m�z.
Ka d� köy lü ler ola rak bu nu al -

mak ve Ka d� köy’e hiz met et -
mek is ti yo ruz. He def le ri miz bü -

yük. Bun la r� da ça l� �a rak, az mi miz le,
ken di mi ze olan gü ve ni miz le siz ler le be ra -

ber ya pa ca ��z” di ye ko nu� tu. 
� GÖ NÜL LÜ EV� AÇIL DI

Def ne Par k�’n�n ya n� s� ra park ta bu lu nan Sah -
ra y� ce did Gö nül lü Mer ke zi ve De f ne Ca fe de
aç�l d�. Ça l�� ma la r� n� bun dan böy le ye ni me kân la -
r�n da sür dü re cek le ri ni be lir ten Sah ra y� ce did Gö -
nül lü le ri, ye ni gö nül lü evi ne de niy le Ba� kan Se -
la mi Öz türk’e te �ek kür et ti ler. 

T�p k� in san lar gi bi çev re ko �ul la r�y la has ta la na -
bi len a�aç lar için Ka d� köy Be le di ye si, ge çen
y�l ol du �u gi bi bu y�l da res to ras yon ça l�� ma s�

ba� lat t�. 
Park Bah çe ler Mü dür lü �ü

ekip le ri nin, ge çen y�l ya -
p� lan ça l�� ma n�n ben ze -
ri ni Eren köy Kan tar c�
R� za So kak ile Ali
Ber kol So kak'ta, Su -
adi ye'de ise Pem be -
gül so ka ��n da ba� lat -
t� �� n� kay de den Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, a�aç la r�n
uy gu la nan te da vi ile ölüm den
kur ta r� l�p, ömür le ri nin uza t�l d� �� n�
be lirt ti. Öz türk, “A�aç lar da t�p k� di �er can l� lar
gi bi çev re sel ko �ul lar dan, ya� mur lar dan et ki le -
nip, çe �it li bak te ri le rin olu� tur du �u has ta l�k la ra

ya ka la na bi li yor. Ge çen y�l Su adi ye Ç� -
nar l� So ka �a ad� n� ve ren 90 adet ç� -

nar a�a c� m�zda çev re sel ko �ul lar -
dan kay nak la nan çe �it li çü rü -
me ler tes pit et mi� ve hep -
si ni te da vi ye ala rak,
kur tar m�� t�k. Bu y�l da

Eren köy ve Su adi -
ye'de ki has ta l�k l� ç� nar

a�aç la r� m� za ay n� te da vi yi
uy gu lu yo ruz. Ekip le ri miz, ade -

ta bir dok tor, cer rah has sa si ye tiy le çü -
rü yen ya ra l� bö lüm le ri te miz li yor, bak -
te ri le ri uzak la� t� r�p, ya ra l� bö lü mü ilaç l� -
yor ve çü rü yen bö lüm le rin ha va ile te ma s� n�

en gel le mek için çi men to ve özel bir harç ile ka pa -
t� yor lar. Bu ra da ekip ler, bü tün a�aç la r� tek tek ele
al�p özel te da vi uy gu lu yor lar” de di.  Ay r� ca a�aç -
la r�n ba har dö ne mi ne da ha doy gun ve güç lü gi re -
bil me si için kök k�s m� na güb re tak vi ye si ya p�l d� -
�� n� an la tan Öz türk, “Ç� nar la r� m�z, a�aç res to ras -
yo nu de ni len bu te da vi i� lem le rin den son ra ya -

�an t� la r� na da ha uzun y�l lar de vam
ede cek ler. Hiç mü da ha le

edil me yip, bu a�aç lar
ka der le ri ne terk edil -

sey di za man la has -
ta l�k la r� iler le ye -
cek, di �er bö lüm -
ler de de çü rü me -
ler ba� la y�p, öle -

cek ler di. Ge çen y�l
ay n� te da vi ile ömür -

le ri uza yan ç� nar la r� m�z
ayak ta” di ye ko nu� tu. 

DEFNE PARKI AÇILDI

● Haber ve foto�raflar: Semra ÇELEB�

“Haydarpa�a Gar Projesi”ne kar�ı, 82 kurum
ve kurulu�un biraraya gelerek olu�turdu�u

Haydarpa�a Dayanı�ması, her Pazar oldu�u
gibi 22 Nisan Pazar günü de eylemdeydi.

Her hafta dayanı�ma bile�eni farklı bir
kurumun öncülük etti�i eylemlerin bu haftaki

ev sahibi KESK �stanbul �ubeler
Platformu’ydu. Kadıköy �skele Meydanı’nda

biraraya gelen Haydarpa�a Dayanı�ması
bile�enleri, alkı� ve sloganlarla Haydarpa�a

Garı’na yürüdü. Yürüyü� boyunca “Sermaye
elini Haydarpa�a’dan çek”,

“Haydarpa�a halkındır satılamaz”
sloganları atıldı. 

Peronlar üzerinden yürüyerek
tarihi garın merdivenlerine

gelen grup adına açıklamayı
Haydarpa�a Dayanı�ması

adına KESK Dönem
Sözcüsü Kadri Kılıç yaptı.
Kılıç, Haydarpa�a Garı’nın

ticaret ve i� merkezine
dönü�türülmek istendi�ini
ve bunu gerekçelendirmek

için de “Marmaray
projesiyle Haydarpa�a Garı

zaten i�levsiz kalacak”
denilerek halkın kandırılmaya
çalı�ıldı�ını söyledi. Haydarpa�a
Gar ve Liman sahasından rant elde
etmek için bu bölgenin yalnızla�tırılması

ve trensizle�tirilmesi gerekti�ini belirten
Kılıç, önce Uluslararası Demiryolu 

Sempozyumu’yla sonra da çatıda çıkan 

yangın ve yol bakım çalı�maları gerekçe
gösterilerek bu amaçlarına ula�tıklarını
vurguladı. Kadri Kılıç, daha önce
�ehirlerarası hatların kaldırıldı�ını
hatırlatarak, “Haydarpa�a Garı’nın
yalnızla�tırılarak dönü�üm planının
uygulanması için son bir darbe de
Marmaray Projesi kapsamında 29 Nisan
2012 tarihinde Gebze-Pendik banliyö tren
seferinin iptal edilmesidir” dedi. 
“NASIL KU�KU DUYMAYALIM?”
Her hafta Pazar günleri, Gar merdivenlerinde
toplanarak Haydarpa�a Projesi’ni protesto

ettikleri için Ula�tırma Bakanı Binali
Yıldırım’ın hedefi olduklarını ve

Yıldırım’ın “Her projeye yanlı�
yapılacak ku�kusu ile

yakla�ılmamalı” dedi�ini
belirten Kılıç, bu sözleri
de �öyle yanıtladı:
“Haydarpa�a’ya yedi
adet yetmi� katlı
gökdeleni dikmek
isteyen siz, Haydarpa�a
S�T kararının iptali için
mahkemeye dava açan
siz, Haydarpa�a

yangınından sonra idari
tahkikatla sorumlu olanları

görevden uzakla�tırmayan
siz, yangın için Kadıköy 1.

Asliye Ceza mahkemesinde
müteahhit firma hakkında açılan

davaya müdahil olmayan yine siz. Sizlere ve
sizlerin Haydarpa�a gar projesine nasıl
ku�ku duymadan bakalım?”
KESK Dönem sözcüsü Kadri Kılıç da
açıklamayı, Haydarpa�a Gar projesi geri
çekilip, gar ve liman i�leviyle sürmesinin
önündeki engeller kaldırılıncaya kadar her
Pazar eylemde olacaklarını belirterek
noktaladı. Açıklama “Haydarpa�a cazibe
de�il trenlerin merkezi olmalı”, “Haydarpa�a
ve Sirkeci Garları anıt ve merkez
garlarımızdır”, “Haydarpa�a Gar’da müze
olur, Haydarpa�a Gar müze olmaz”
sloganlarıyla son buldu. 
�A�RLERDEN VE GAZETEC�LERDEN
DESTEK
Kılıç’ın ardından Türkiye Yazarlar Sendikası
adına Kadıköylü �air Müslim Çelik bir
konu�ma yaptı. Haydarpa�a Garı’nın, �airler
ve yazarlar üzerindeki etkisinden bahseden
Çelik, bu mekânın otel veya turizm merkezi
yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Çelik, Nâzım Hikmet’in “Memleketimden
�nsan Manzaraları” �iirinin Haydarpa�a
Garı’nda geçen bölümünü okudu. Eyleme
katılarak destek veren gazeteci Musa
A�acık da kısa bir konu�ma yaparak,
projenin sakıncalarını anlattı...

HAYDARPA�A GARI CAZ�BE
DE��L TRENLER�N MERKEZ� 

Tarihi Haydarpa�a Garı’nın “konaklama ve turizm” merkezine
dönü�türülmesine kar�ı biraraya gelen kurumların olu�turdu�u

“Haydarpa�a Dayanı�ması”, geçti�imiz Pazar da eylemdeydi. KESK
�stanbul �ubeler Platformu’nun öncülü�ünde gerçekle�en eylemde

“Haydarpa�a cazibe de�il trenlerin merkezi olmalı” denildi. 

Defne Parkı ve Sahrayıcedid Gönüllü Evi’nin açılı�ında konu�an Ba�kan
Öztürk, Kadıköylülerin hizmetkârı oldu�unu ve ba�arıyı Kadıköylüler

sayesinde yakaladı�ını belirterek, azimle çalı�ıp kendilerine güvenerek
Büyük�ehir Belediyesi’ni alacaklarını söyledi.

100 ç�nara  restorasyon ile tedavi

Kadıköy Belediyesi,  yakalandıkları
hastalıkla çürümeye ba�layan 100 çınar
a�acına ‘a�aç restorasyonu’ ile yeniden

hayat veriyor. 

Foto�raf: Murat M. AYDIN
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