
Bazen bir an gelir, bir heykel görürsünüz,
dal�p gidersiniz... Geçti�imiz günlerde

heykellerle donat�lm�� Kad�köyümüzün bir
semtinde i�te bu heykel tak�ld�

objektiflerimize... Buras� Sahray�cedit
Mahallesi'ndeki Milli Hakimiyet Park�... Ve bu

parkta bir heykel, ünlü Dü�ünen Adam
heykelini and�ran bir heykel... Heykelin yan�nda

da bir adam; küçük ya�larda Bulgaristan’�n
Filibe’den kentinden gelerek Sahray�cedid’e

yerle�en Yusuf Süsler... Süsler, park�n
müdavimlerinden, sessiz sedas�z, kendi

halinde biri... Yan�nda oturdu�u heykel de
kendi heykeli... Sahray�cedid sakinleri, semtin

sevilen simalar�ndan olan Süsler’in bir
heykelinin yap�lmas� için Kad�köy Belediyesi'ne
ba�vurmu� vakti zaman�nda. Belediye de bu

ricay� k�rmayarak heykeli yapt�rm��. Yusuf
Süsler, hâlâ parka gidip geliyor, sessizce
oturuyor kendi heykelinin yan� ba��nda...
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Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

�nsanlar yaln�z
ya�ayamazlar,

birlikte ya�amak
için yarat�lm��lard�r.

Yaln�zl�ktan
kurtulman�n yolu
kalbi �s�tan, sevgi
dolu dostluklar ve
içtenlikle yap�lan
payla��mlard�r.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

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

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

www.belderestaurant.com

SÜREYYA’DA
SEZON BiTMiYOR

Türkiye, iki yüz
y�l� a�k�n bir

zamand�r ileri,
zengin, geli�mi�
ve dolay�s�yla
güçlü dünya
ülkelerinin

hayat�na özeniyor
ve ona ula�maya

çal���yor. 

KALBi ISITMAK

2011-2012 Kad�köy
Belediyesi Oda
Müzi�i Serisini

kapatan ve �DOB
sezonunun da
sonuna gelen

Süreyya Operas�’nda
sanat mevsimi bu y�l
18 Temmuz’a kadar

devam ediyor.

‘TELÂFİ’ SANCILARI

KADIKÖY’ÜN
‘DÜŞÜNEN ADAM’I

EMLAK ve Çevre Temizlik vergisinin 1. taksit
ödeme süresi, 31 Mayıs 2012 Per�embe günü

sona eriyor. Vergi mükellefi olan ancak
‘Ya�lıyım, yürüyemiyorum, engelliyim, nasıl

ödeme yapabilirim’ diye dü�ünenlere de çözüm
sunduklarını belirten Kadıköy Belediyesi
Ba�kan Yardımcısı Hulusi Özocak, mobil

tahsilat hizmetiyle vatanda�ın vergisini kredi
kartıyla evinde tahsil ettiklerini söyledi. � 8’de

TOPLU sözle�me
görü�melerinde
hükümetin teklif

etti�i dü�ük maa�
zammını kabul

etmeyen memurlar
23 Mayıs günü bir
günlük greve çıktı.

� Haberi 3’te

Emlak vergisinde son gün 31 Mayıs!
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Kamu emekçilerinden bir günlük GREV!
GENÇ Demokratlar Derne�i’nin

organizasyonuyla, sanat,
siyaset, spor, televizyon

gibi 22 dalda yapılan
oylama sonucuna göre

Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk,
yılın en çevreci belediye
ba�kanı seçildi. � 3’te

Başkan Öztürk'e ‘çevre’ ödülü

Kad�köy’de yüz binlerden olu�an
co�kulu kalabal�k 19 May�s Atatürk’ü

Anma Gençlik ve Spor Bayram�n� mar�lar,
�ark�lar e�li�inde co�kuyla kutlad�. Kad�köy

Belediyesi’nin öncülü�ünde Ba�dat
Caddesi’nde ilk kez düzenlenen Fener Alay�

ve Gençlik Yürüyü�ü’ne; CHP Genel
Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu’nun e�i Selvi

K�l�çdaro�lu’nun yan� s�ra CHP Grup Ba�kan
Vekili ve CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi,

CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Kadir Ö�üt,
Nur Serter de kat�ld�. 7’den 70’e yüz

binlerce ki�inin kat�larak renkli görüntüler
olu�turdu�u yürüyü�, Geleneksel

Cumhuriyet Yürüyü�lerini aratmad�.

�� Haberi 11. Sayfada

Anneliğe dokunan film: CANAnneliğe dokunan film: CANAnneliğe dokunan film: CANAnneliğe dokunan film: CANAnneliğe dokunan film: CANAnneliğe dokunan film: CAN

�� Haberi 7. Sayfada

Aile kavramını ve
annelik duygusunu

sorgulayan “Can” filmi
Anneler Günü
öncesinde gösterime
girdi. Büyük bölümü
Kadıköy’de çekilen
filmin yönetmeni Ra�it
Çelikezer, “Böylesine
muhafazakâr bir
toplumda tutunmaya
çalı�an bireyleri ele
aldı�ını” söylüyor. 
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:  

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25

25 - 31 MAYIS 20122 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
� A�k Ol sun / Can Yü cel
Nâ z�m Oyun cu la r� da ha ön ce Tür ki ye’nin dört
bir ya n�n da sah ne le di �i "A�k Ol sun - Can Yü -
cel" isim li gös te ri si ni, bu kez Nâ z�m Hik met
Aka de mi si’ne it haf edi yor… Ül ke miz de ak�l
eroz yo nu ina n�l maz bir h�z la iler ler ken bu sü re -
ce sa de ce inat la de �il, ül ke nin genç ku �ak la r� -
n�n ak l� n� güç len di re rek kar �� du ru la bi le ce �i
dü �ün ce siy le yo la ç� kan Nâ z�m Hik met Aka -
de mi si, ye ni e�i tim y� l� ha z�r l�k la r� n� ta mam lar -
ken ay d�n ve sa nat ç� la r�n des te �iy le yo lu na
de vam edi yor. Aka de mi’nin ih ti yaç la r� ve ni te -
li �i nin yük sel til me si için ko lek ti vizm, da ya n�� -
ma ve gö nül lü lük esa s� na da ya na rak or ga ni ze
edi len et kin lik ler den bi ri de 28 Ma y�s Pa zar te -
si sa at 21.00’de Nâ z�m Oyun cu la r�’n�n kat k� -
s�y la ger çek le� ti ri li yor. Gös te ri, de �er li �a ir
Can Yü cel’in �i ir le ri nin ti yat ro sa nat ç� la r� Gül -
sen Tun cer, Me tin Co� kun, Le vent Ül gen, Ay -
�e gül Al pak ve Or han Ay d�n ta ra f�n dan can -
lan d� r�l d� ��, ay n� za man da NHA Mü zik Bö lü mü
so rum lu su da olan mü zis yen Emin �güs’ün yi -
ne Can Yü cel �i ir le rin den bes te le di �i, Ha kan
Oral ve Mut lu Öde mi�’le bir lik te ses len dir dik -
le ri �ar k� lar dan ve si ne viz yon gös te ri sin den
olu �u yor. “A�k Ol sun” in sa no� lu nun hem gü -
lünç, hem hü zün lü hem kav ga l�, hem a�k do lu
hi kâ ye si dir… 0216 418 53 51
� Por ta kal Çi çe �i Su yu
Ev li çift ler Da vid ve Cathy Lar son ile Brad ve
Beth Yo ung qu ist, ço cuk la r� ile bir lik te nis pe ten
hu zur lu bir ka sa ba olan Min ne so ta, Pi ne
City’de ya �a mak ta d�r lar. Da vid ve Beth, pla to -
nik bir a� k� y�l lar ca mu ha fa za et tik ten son ra,
fe la ket le so nuç la na cak bir ili� ki ye ad�m atar lar.
Her iki ev li li �in de yo �un ve ac� l� bir sü reç te
çö zü lü �ü nü iz le di �i miz “Por ta kal Çi çe �i Su -
yu”nda, her kes için k� r�l gan ama da ha ger çek
bir ha ya t�n ba� lan g� c� na ta n�k l�k ede riz. Ti yat ro
Fo ra’n�n sah ne le di �i oyun 27 Ma y�s sa at
15.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ah Smyrna’m, Gü zel �z mir’im
Nes rin Ka zan ka ya’n�n ya z�p yö net ti �i oyun
1923 y� l�n da �z mir’de ge çer. Sa va� bit mi�,
Rum ve Türk top lu luk la r� n�n kar �� l�k l� göç et -
me si ni zo run lu k� lan Mü ba de le Ya sa s� ç�k m�� -
t�r. Kök lü bir ge le ne �e ve kül tü re sa hip, zen gin
Rum ai le si Vlas to lar, �z mir-Bor no va’da ki ko -
nak la r�n da göç ha z�r l� �� için de dir ler. Y�l lar d�r
Vlas to lar la bir ai le gi bi bir ara da ya �a yan Türk
yar d�m c� la r� da, bu gö çün hü zün lü ta n�k la r� d�r.
Sa va ��n trav ma tik iz le ri ve zo run lu göç, Türk
ve Rum ai le bi rey le ri ni de kar �� kar �� ya ge ti rir
ve birara da ya �a ma n�n im kân s�z l� �� n� de rin le� -
ti rir. Ti yat ro Pe ra’n�n ye ni oyu nu “Ah
Smyrna’m, Gü zel �z mir’im”, 27 Ma y�s Pa zar
16.00’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde Ka d� köy lü ler ’le bu lu �a cak.
� Üç kâ �ıt çı
Or han Ke mal Üç kâ ��t ç� ad l� oyu nun da, Tür ki -
ye ko �ul la r�n da in san ili� ki le ri ni ya l�n bir dil le �z -
le yi ci si ne su nu yor. Oyu nun an la t� c� s� Kel M�s -
t�k’�n a� z�n dan bir Üç kâ ��t ç� n�n ya �a m�n da ki
k� r�l ma nok ta la r� se yir ci nin göz le ri önü ne se ri li -
yor. Yö net men li �i ni En ver Y�l maz’�n yap t� ��
oyu nu Ka d� köy Ti yat rom sah ne li yor. Oyun 27
Ma y�s sa at 19.00’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r��

Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Can
Can Yü cel’in �i ir le rin den Gen co Er kal’�n uyar -
la d� �� tek ki �i lik oyu nu Ke mal Ko ca türk yö ne -
ti yor ve oy nu yor. Can Yü cel �i ir le ri nin bir çok
kat man da ha yat bu la ca �� oyun da Can Yü cel’i
85. do �um y� l�n da bi yog ra fik bir �e kil de uyar -
lan m�� �i ir le riy le anar ken, ül ke mi zin son 40 y� -
l� na Can Yü cel’in �i ir le riy le bir ba k�� ata ca ��z.
“Can”�n ye ni den �i ir, re sim ve mü zik le “Can”
bul ma s� na �a hit ola bil me niz için si zi ti yat ro -
muz da “Can”lan ma ya da vet edi yo ruz. Can,
26 Ma y�s 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 iz le ne -
bi lir. 
� Ek mek ve Gül
�ki pa ro di den olu �an bir gös te ri olan “Ek mek
ve Gül”ün bi rin ci bö lü mün de “Bu �� ye rin de
Grev Var” ad l� pa ro di, ça l� �an kent li ka d�n la r�n
so run la r� n� i� li yor. “Ka d�n la r�n Ses siz li �i” ad l�
ikin ci bö lüm de ise te le viz yon da ki ka d�n prog -
ram la r� na gön der me ler ya pan bir ko me di ser -
gi le ni yor. Üc ret siz ola rak sah ne le ne cek oyun,
27 Ma y�s Pa zar gü nü sa at 17.00’de Ka d� köy
Be le di ye si CKM’de. 

� Ka dın lık Biz de Kal sın
Y�l maz Er do �an’�n yaz d� �� oyun in sa n�n va ro -
lu �un dan bu gü ne ka dar ge len se rü ve nin de
ha ya t� üre ten ve a�k la r� bir lik te bü yü ten ka d�n
ile er kek ara s�n da ki hak s�z re ka be ti an la t� yor.
Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Gö nül lü le ri’nin
sah ne le di �i “Ka d�n l�k Biz de Kal s�n”, 30 Ma y�s
Çar �am ba 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ha lis
Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir.

● �ENL�K
� Ka dı köy Be le di ye si
II. Açık ha va Kü tüp ha ne si
Ka d� köy Be le di ye si Muh tar Öz ka ya Halk Kü -
tüp ha ne si, Ço cuk Etüt Mer kez le ri’nin de kat k� -
la r�y la bu y�l 2. Kez Aç�k ha va Kü tüp ha ne si et -
kin li �i dü zen li yor. 24-25 Ma y�s gün le rin de Se -
la mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda ger çek le �e cek
et kin lik te atöl ye ler ve söy le �i ler ola cak. Et kin -
lik le rin ikin ci gü nü olan 25 Ma y�s Cu ma gü nü -

nün prog ra m� �öy le: 14.00-16.00 Tü lin Kul luk
Ko zi ko� lu ile Atöl ye Ça l�� ma s�&�m za Gü nü
“Don dur ma Yok mu?” ki ta b� üze ri ne “Ç�l g�n
Don dur ma” Atöl ye Ça l�� ma s� 14.00-16.00
Emel Öz türk ile Se mi ner “Ebe veyn Tu zak la r�”

● SÖYLE��
� Mü ge �p lik çi Söy le �i ve �m za
Ka d� köy lü ya zar Mü ge �p lik çi, ye ni ki ta b�y la 27
Ma y�s Pa zar 14.00’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. “Aca yip Bir De niz Yol cu lu �u” ki ta b� n�
da im za la ya cak olan Mü ge �p lik çi’nin söy le �i -
si nin ar d�n dan Ba �ak & Gül sen iki li si gi tar din -
le ti si su na cak. 

● KONSER
� Rep li kas
Rep li kas, uzun bir bek le yi �in ar d�n dan ni ha yet
ye ni den Can l� Kar ga sah ne sin de. Ye ni al büm -
le ri “Biz Bu ra da Yok �ken”den par ça lar ve es -
ki gü zel lik le riy le Ka d� köy’ü yi ne fe na bir kon ser
bek li yor. Bar lar so ka �� di ye de bil di �i miz Ka di -
fe So kak’ta ki Kar gart’ta ger çek le �e cek Rep li -
kas kon ser 27 Ma y�s Pa zar sa at 21.00’de. 
www.rep li kas.com
� Can da� Or kes tra sı 
Ya za Mer ha ba Kon se ri
Se zo nun bu son kon se rin de or kes tra siz sa -
nat se ver le ri po pü ler ope ra ar ya la r�n dan s�m s� -
cak Na po li ten le re, unu tul maz mü zi kal ler ve
film mü zik le rin den tut ku do lu La tin �ar k� lar ve
Türk çe eser le re ka dar uza nan bir yol cu lu �a ç� -
ka r� yor. Can da� Or kes tra s�’n�n Ya za Mer ha ba
Kon se ri, 26 Ma y�s Cu mar te si 20.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Ka dı köy Be le di ye si 
Dün ya Mü zik le ri Ko ro su
�ef Co lo ra tu ra Sop ra no Ley la Pe kin yö ne ti -
min de ki Ko ro dün ya ulus la r� n�n se vi len mü zi -
kal le ri ni ve ba z� ün lü ope ra la r�n ko ro lar için
bes te len mi� mü zik ya p�t la r� n�, po pü ler ve di ni
mo tif li �ar k� la r� n� öz gün dil le rin de �an tek ni �i
ile ses len di re cek ler. Üc ret siz kon ser, 28 Ma y�s
Pa zar te si 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� �ar kı lar da Bu lu �a lım
�ef Ha kan Gü nay yö ne ti min de ki Rö ne sans
Sa na te vi Ko ro su siz ler le Türk Sa nat Mü zi �i’nin
en ke yif li, en unu tul maz eser le ri ni bu lu� tu ru -
yor. “�ar k� lar da Bu lu �a l�m” kon se ri, 30 Ma y�s
Çar �am ba 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Bir Tel Bir Ne fes
Gi ta rist Ozan Ba rut çu ve sak sa fon da Ül kü
Mo ral, mü zik se ver le ri Çi gan ve Jazz mü zi �i nin
Türk mü zi �i ile dan s� na bek li yor. “Bir Tel Bir
Ne fes” kon se ri, 26 Ma y�s 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. 
� Çe tin Ak de niz Re si tal
Çe tin Ak de niz, 1967 y� l�n da dün ya ya gel di. As -
len Or du Per �em be li olan il ko kul dan son ra s� -
ra s� ile �.T.Ü. Türk Mu si ki si Dev let Kon ser va tu -
va r� or ta li se ve üni ver si te bö lüm le ri ni bi tir di. �lk
ka set ça l�� ma s�n da yur du mu zun de �i �ik yö re -
le rin den özel lik le  de Or ta Ana do lu'dan se çil -
mi� eser le ri bü yük bir us ta l�k la ic ra eden sa -
nat ç� bu ka se tin de ba� la ma uver tü rü ad� n�
ver di �i kü çük bir de ne me ye de ad� n� ver di.
Ça l�� ma la r�n dan seç ki le rin su nu la ca �� bu tür -
kü re si ta li ni ka ç�r ma y�n. Kon ser, 26 Ma y�s Cu -
mar te si sa at 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Ba -
r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Geç mi� ten Gü nü mü ze Ba har Kon se ri
BMKM bün ye sin de ça l�� ma la r� n� yü rüt mek te
olan Ha ri ka Mu si ki Top lu lu �u’nun, Türk Sa nat
Mü zi �i nin geç mi� ten gü nü mü ze çok özel seç -
ki le ri nin yer ala ca �� kon se ri üc ret siz olup tüm
mü zik se ver ler da vet li dir. Kon ser 29 Ma y�s Sa -

l� sa at 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 

● BALE
� �s tan bul Üni ver si te si
Dev let Kon ser va tu va rı Ba le Gös te ri si
Ba le Ana sa nat Da l� Ba� ka n� Oral Ya z� c�, Yrd.
Doç. Zeh ra Ta r�m Öz bal, Na te la Aro be lid ze,
Ser go Te re �en ko, Doç.Dr. Zey nep Vu ral, Mu -
rat Kur tul mu�, Zey nep Tu tu cu ve Gi zem Tok -
göz ta ra f�n dan ha z�r la nan gös te ri nin prog ra -
m�n da Dan sa Da vet, Ma vi Ku� (K�z So lo), Har -
le qu ina de, Gi sel le (Er kek So lo), Ma sal Dük kâ -
ni, Fin dik ki ran Pas De Tro is, Ren ka henk, La
Vi van di ere (Mar ki tan ka) ve Cho pi ni ana bu lu -
nu yor. Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -
s�’nda 29 Ma y�s Sa l� sa at 20.00’de ba� la ya cak
ba le gös te ri si nin bi let le ri 5/10 TL’den sa t� �a
su nul du. 

● SERG�
� His se li Ha ri ka lar Kum pan ya sı;
Me rak lı la rın dan Sı ra dı �ı Ob je ler Ser gi si 2
Ne i�e ya ra d� �� n� bi le me di �i niz ama at ma ya
da k� ya ma d� �� n�z ‘�ey le ri’ bi rik tir di �i niz olur
mu? Ba zen bir oyun cak, ba zen bir sa nat ese -
ri, ba zen de bir mut fak ale ti. Ya p� Kre di Kül tür
Sa nat i� bir li �iy le ha z�r la nan ‘His se li Ha ri ka lar
Kum pan ya s�; Me rak l� la r�n dan S� ra d� �� Ob je ler
Ser gi si 2’de bir bi rin den il ginç sa nat eser le rin -
den oyun cak la ra, av araç la r�n dan dol du rul -
mu� hay van la ra, il kel icat lar dan ilk di züs tü bil -
gi sa ya ra ka dar 100’ü a� k�n ob je yer al� yor.
His se li Ha ri ka lar Kum pan ya s�’nda yüz ler ce
ob je ve on la r�n ya rat t� �� bin bir renk sa nat me -
rak l� la r� n� bek li yor. Ser gi, 26 Ma y�s-14 Tem -
muz ara s� Ka d� köy Be le di ye si CKM Sa nat Ga -
le ri si’nde. 
� Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar
Fa kül te si Re sim Ser gi si
Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Re sim
Ser gi si, 26 Ma y�s-1 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Fır ça mın Ucun da dır Sev gi Do lu Dün yam
Özel Mar ma ra �l kö� re tim Oku lu “F�r ça m�n
ucun da d�r sev gi do lu dün yam” ko nu lu re sim
ser gi si; mo za ik, vit ray, 3 bo yut lu ta sa r�m lar,
pul-pa yet, eb ru, stra for bo ya ma, ka r� ��k tek -
nik ler den olu �u yor. Ser gi, 18-28 Ma y�s ta rih le -

ri ara s�n da Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
gö rü le bi lir. 
� Er dem Ay dın – An ti ka Pa za rı
�s tan bul Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi, ye ni ye ri ne
ta ��n ma dan ön ce son ser gi si ni ger çek le� ti ri -
yor. Er dem Ay d�n’�n “An ti ka Pa za r�” ad l� ser gi -
si nin aç� l� �� ve kok tey li 19 Ma y�s Cu mar te si sa -
at 17.00'de ya p� la cak. Ser gi 19 Ha zi ran 2012
ta ri hi ne ka dar zi ya re te aç�k ola cak. An ti ka Pa -
za r�, “De �i �im” te ma l� ÜN� FO TO FEST fo to� raf
fes ti va li kap sa m�n da ser gi le ni yor. Fes ti val üni -
ver si te li fo to� raf ç� lar, Ga la ta Fo to� raf ha ne si
ve Fo to� raf Vak f� i� bir li �i ile dü zen le ni yor.
0216 346 50 16
� Ka dın Gö züy le Ha yat tan Ka re ler ‘12
Ana do lu Ha yat Emek li lik ta ra f�n dan ger çek le� -
ti ri len ve bu y�l al t�n c� s� n�n ya p�l d� �� Ka d�n Gö -
züy le Ha yat tan Ka re ler ad l� fo to� raf ya r�� ma -
s�n da de re ce ye gi ren ça l�� ma lar, 10 Ma y�s-3
Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da Te pe Na uti lus Al�� -
ve ri� Mer ke zi’nde ser gi le ni yor. Ya r�� ma ya
gön de ri len yak la ��k 5 bin ça l�� ma dan sa de ce
44′ünün ser gi len me ye hak ka zan d� �� fo to� raf
ya r�� ma s� ka d�n öz gür lü �ü nü tem sil et me si
aç� s�n dan dev bir pro dük si yon hâ li ne gel di.
� Ha kan Es mer - Ya �am dan…
Ha kan Es mer’in “Ya �am dan...” ad� n� ver di �i
son ça l�� ma la r�n dan fark l� bo yut lar da 30 eser,
5 - 31 Ma y�s 2012 ta rih le rin de K� z�l top rak Sa -
nat Ga le ri si’nde Pa zar/Pa zar te si ha riç 12.00 –
19. 00 sa at le ri ara s�n da iz le ne bi lir. 
216 418 38 06
� So ner Çak mak -  Ala ca ka ran lık Not la rı
So ner Çak mak “Ala ca ka ran l�k Not la r�” Re sim
Ser gi si, 18 Ma y�s – 1 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da
Cad de bos tan Dü� Yol cu su Sa nat Du ra ��’nda
gö rü le bi lir. 0216 386 99 03

● ÇOCUK
� Han sel ve Gre tel
Grim kar de� le rin ay n� ad l� ma sa l�n dan uyar la -
nan mü zik li ço cuk oyu nun da zen gin ol mak
için yan l�� yo la sa pan ye ti� kin ler ile dü� tük le ri
zor du rum dan kur tul ma ya ça l� �an ço cuk la r�n
hi kâ ye si ko mik bir dil le an la t� l� yor. 
�s tan bul Ço cuk Sa nat’�n sah ne le di �i “Han sel
ve Gre tel”, adl� çocuk oyunu, 26 Ma y�s Cu -
mar te si 15.00’te Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY

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�
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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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GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

YURT DI�I TURLAR 

� 27 MAYIS PAZAR / ZEYREK-FENER-BALAT-P�ER LOT� 
� 2 HAZ�RAN C.TES� / GAR�PÇE KÖYÜ-RUMEL� FENER� (BALIK MENÜLÜ) 
� 6 HAZ�RAN ÇAR�. / YUVACIK DO�A TURU
� 9 HAZ�RAN C.TES� / ��LE-A�VA TURU

� 26-27 MAYIS C.TES�-PAZAR / SERHAD �EHR� ED�RNE 
� 2-3 HAZ�RAN C.TES�-PAZAR / ESK��EH�R-ODUNPAZARI 
� 9-10 HAZ�RAN C.TES�-PAZAR / AMASRA-SAFRANBOLU 
� 13-14 HAZ�RAN ÇAR�.-PER�. / ��NEADA-KIYIKÖY

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

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

14-17 HAZ�RAN PR�-PZR
PARGA-SELAN�K-KAVALA

( PROMOSYON F�YAT )

YAZA MERHABA TURLARIMIZ

Ku rul du �u 2011 y� l�n dan bu gü ne
dek si ya si ak�m la ra ba� l� ol ma -
dan Tür ki ye'nin ge li� me si ve de -

mok ra si bi lin ci nin ge li� me si için ça ba
sarf eden Ka d� köy mer kez li Genç De -
mok rat lar Der ne �i,
2011 y� l� n�n en ba -
�a r� l� la r� n� seç ti.
Der ne �in in ter net
si te sin de 1.5 ay l�k
bir sü re de ya p� lan
oy la maya ka t� lan -
lar, 2011'in en ba �a -
r� l� isim le ri ni be lir -
le mi� ol du. Sa nat,
si ya set, spor, te le -
viz yon gi bi 22 dal -
da ya p� lan oy la ma
so nu cu na gö re Ka -
d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, y� l�n en çev re ci
be le di ye ba� ka n� se çil di.  2011 Y� l� n�n
En Ba �a r� l� la r�'na ödül le ri nin su nu la ca -
�� tö ren, 25 Ma y�s ak �a m� Bay ram pa �a
Ti ta nic Otel'de ger çek le� ti ri le cek. Der -
nek Ba� ka n� Bu rak Ak bu rak, “Ma ri fet,
il ti fa ta ta bi dir” de yi �i ni an�m sa ta rak,
“Ül ke mi zin spor, si ya set, sa nat, med ya,

i� dün ya s� gi bi alan lar da ge li� me sin de
pa y� olan her ke sin bir �e kil de ödül len -
dir me ye la y�k ol du �u na ina n� yo ruz. Bu
se bep le 2011 y� l� n�n en ba �a r� l� lar an ke -
ti ni dü zen le dik. Ya p� lan oy la ma da, ala -
n�n da ba �a r� l� ça l�� ma la r� hal k� m�z ta ra -
f�n dan tak dir ka za nan lar tes cil len di”
diye konu�tu. 

BAŞKAN ÖZTÜRK’E ‘ÇEVRE’ ÖDÜLÜ

OKULLAR, hastaneler, garlar ve çe�itli
kamu kurulu�lar�nda çal��an kamu
emekçileri, Türkiye’nin her yerinde,

hükümetin grev hakk�n� yasaklamas�na
ve 3,5+4 zam teklifine kar�� bir günlük
hizmet üretmedi. 23 May�s Çar�amba
sabah� i�yerlerinde bulu�an emekçi

memurlar, bulunduklar� binalara
grev pankart� ast�. Anadolu

yakas�ndaki bulu�ma
noktalar�ndan biri olan
Kad�köy Belediyesi’nin

Hasanpa�a’daki merkez
binas�na da “Grev hakk�
grev yap�larak kazan�l�r”

pankart� as�ld�.
“Grevdeyiz” yaz�l� önlükler

giyen ve �apkalar takan
kamu emekçileri, Kad�köy
Belediyesi’nden �skele’ye
kadar, davul zurna e�li�inde,

alk��lar ve sloganlarla yürüdü.
Etraftakilerin de alk��layarak destek

verdi�i memurlar Kad�köy iskelesinden
vapurlarla kar��ya geçtiler. Vapurda
halay çekip mar� söyleyen kamu

emekçilerine, gemi kaptanlar� siren
çalarak destek verdi. Vapurlar iskeleye

yana��rken, bayraklar ve pankartlar
salland�r�ld�. Daha sonra Sirkeci Gar�'na
geçen emekçiler, burada BTS üyeleri ile

bulu�arak Beyaz�t'a do�ru yürüyü�e
geçti. Ca�alo�lu yoku�undan tramvay
yoluna ç�kan emekçilerin sloganlarla
yürüyü�ü devam ederken, tramvay
ula��m� yürüyü� nedeniyle durdu.

Kad�köy’den giden kamu emekçileri,
Avrupa yakas�nda greve ç�kan
arkada�lar�yla Beyaz�t Meydan�’nda

bulu�tu.
NE OLMU�TU?

Hükümet ve memur
konfederasyonlar� aras�nda

yürütülen toplu
sözle�melerde, hükümet

önce yüzde 3+3 ve yüzde
2+3  zam teklif etmi�ti.

Kamu Emekçileri Sendikalar�
Konfederasyonu (KESK) ve

Türkiye Kamu Sen, bu teklifin
üzerine greve ç�kma karar�

alm��t�. KESK yüzde 30, Kamu Sen
yüzde 10 zam talep ediyor. Süren

görü�melerde tepkiler üzerine hükümet
bu zamm� 3,5+4'e ç�kard�. En ba�ta,

yüzde 16 zam talep eden yetkili
konfederasyon Memur Sen, teklifini
yüzde 13'e indirdi ancak uzla�ma
sa�lanamay�nca masay� terk etti.

Anla�ma sa�lanamad��� için de�i�en
yasa ile birlikte son karar� Kamu Hakem

Kurulu verecek.

Kamu emekçilerinden
bir günlük GREV!

Genç Demokratlar Derne�i’nin organizasyonuyla, sanat,
siyaset, spor, televizyon gibi 22 dalda yapılan oylama

sonucuna göre Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk,
yılın en çevreci belediye ba�kanı seçildi.

ÇEV RE HA BER LE RiN DE
KA DI KÖY iLK SI RA DA 

KADIKÖY Belediyesi, çevre
konusundaki çalı�malarıyla da

öne çıkıyor. 2012 yılı yazılı
basın performansı ara�tırma

sonuçlarına göre, �stanbul �lçe
Belediyeleri’nin “Sosyal

Sorumluluk Projeleri”ne hız
verdikleri ortaya çıktı. Medya

Takip Ajansı Interpress’in
ulusal ve yerel gazete ile

dergileri tek tek taranmasıyla
hazırlanan raporda, 39 ilçe

belediyesi hakkında geçen dört
aylık sürede toplam 17 bin
775 adet haber yayınlandı�ı

belirlendi. �lçe belediyelerinin
sosyal sorumluluk projeleri

içinde en çok e�itim, çevre ve
sa�lık faaliyetlerine a�ırlık

verdikleri görüldü. Interpress’in
ilçe belediyeleri medya

performansı ara�tırmasına
göre, çevre konusunda
atıkların kayna�ından

toplanması, ye�ile dönü�üm,
afet riski altındaki alanların

dönü�türülmesi projeleri
öncelikli 162 haberi yayınlanan

Kadıköy Belediyesi ilk
sırada bulunuyor. 

SİPARİŞ HATTI: 0531 270 76 46

RENKLER
Kiraz / Krem
Me�e / Krem
Teak / Krem
Ceviz / Krem

KAPIDA ÖDEME - NAK�T - KRED� KARTI
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119
EMRE SPOT’TA ŞOK FİYAT !!!

TL.
TL.169

4 Çekmeceli tekerlekli kiler
KİLER / EKMEK DOLABI

Toplu
sözle�me

görü�melerinde
hükümetin teklif

etti�i dü�ük maa�
zammını kabul

etmeyen memurlar
23 Mayıs günü bir

günlük greve
çıktı. 

Fo
to

�r
af

la
r:

 H
az

al
 K

A
R

A
TA

�

KADIKOY-3:Layout 1  5/24/12  10:42 AM  Page 1



HABER4 25 - 31 MAYIS 2012

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 25 MAYIS - 3 HAZ�RAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

GÖNÜLLÜLÜKTE
DUYARLILIK

E��T�M�N�N ÖNEM�
E�itimci Ve Davran��

Bilimcisi Hacer
MERTLER

Tarih: 25.05.2012
Cuma

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri
BAHAR �ENL���
KUTLAMALARI
Tarih: 26.05.2012

Cumartesi
Saat: 10.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri
EKMEK VE GÜL”

T�YATRO OYUNU
Tarih: 27.05.2012

Pazar
Saat: 16.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen:
Hasanpa�a
Gönüllüleri
BOSTANCI

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef �lter Burak KALAY
Tarih: 29.05.2012 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Gönül Ülkü-

Gazanfer Özcan
Sahnesi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

FENERYOLU
GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

 �ef Göknil B��AK
ÖZDEM�R

Tarih: 29.05.2012 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen:
Feneryolu Gönüllüleri
NLP SOHBETLER�

NLP Uzm. Cengiz
EREN

Tarih: 30.05.2012
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

HO� SADA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
 �ef Cihat HIRÇIN
Tarih: 30.05.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
MARMARA TÜRK
SANAT MÜZ���
TOPLULU�U

 �ef Faruk KEST�REN
Tarih: 30.05.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
“KADINLIK B�ZDE
KALSIN” Tiyatro

Oyunu
Yazan Y�lmaz

Erdo�an
Tarih: 30.05.2012

Çar�amba
Saat: 20.30

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

MENOPOZDA
HORMON TEDAV�S�
Jinekolog Dr. A. Deniz

��M��R
Tarih: 31.05.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

FENERYOLU
GÖNÜLLÜLER�

RES�M
KURS�YERLER�N�N
RES�M SERG�S�

Tarih: 01- 07 Haziran
Aras�

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Sergi B

Salonu
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri
“DÜNYAMI

K�RLETMEY�N”
Konulu Giysi

Yarı�ması
(At�k Materyallerden

Olu�an)
Tarih: 01.06.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Milli Hakimiyet
Park� - Sahray�cedit
Düzenleyen: Proje
Koord. Tülin Erkan
Gönüllü E�itim Ve
Dan��ma Merkezi
���R GECES�

Uluslararas� �stanbul
�iir Festivali - �iir

�stanbul
Tarih: 01.06.2012

Cuma
Saat: 20.00

Yer: Ko�uyolu
Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi
Gönüllüleri
SUAD�YE

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Sertaç TEZEREN
Tarih: 01.06.2012

Cuma
Saat: 20.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Gönül Ülkü

Gazanfer Özcan
Sahnesi

Düzenleyen: Saudiye
Gönüllüleri

TEZH�P VE RES�M
SERG�S�

Tarih: 02- 08 Haziran
Aras�

Ba�lang�ç Tarihi:
02.06.2012
Caumartesi
Saat: 15.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Fuayesi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i -
tim ve Da n�� ma Mer kezi Pro je
Ko or di na tö rü Ley la Çe li ke -

zen’in 20 Ni san Cu ma gü nü Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde (CKM) dü zen -
le di �i, Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal Ata -
türk’ün ma ne vi k� z� Ül kü Ada te pe’nin
“Ata türk’ün Öz de yi� le ri ve Ata türk’ü
Dü �ü nü yo rum” ko nu lu söy le �i si, say g�
du ru �u ve �s tik lal Mar �� ile ba� la d�. Ulu
Ön der Ata türk ile ya �a d� �� an� la r� n� an -
la tan Ada te pe, “Bu gün bu ra da ben si ze
Ata türk’ün si ya si ya da as ke ri yö nün -
den de �il in sa ni yö nün den bah se de ce -
�im. Ben 9 ay l�k tan 6 ya �� na ka dar hiç
ay r�l ma dan Ata türk’le be ra ber ya �a -
d�m. Ata türk’ün mil le ti ni, ço cuk la r� ne
ka dar çok sev di �i ne �a hit ol dum ve

bun la r� siz ler le pay la� mak tan gu rur du -
yu yo rum” de di. Ada te pe, “Ata türk’ün
in san lar la di ya lo �u çok iyi y di ve hep
in san la r� yü cel te rek in sa n�n ken di si ne
gü ven me si ni sa� la yan bir yö nü var d�.
Ata türk mil le ti ni çok se vi yor du ve
Ata türk ka dar mil le ti ni se ven hiç bir
dev let ada m� dün ya ya gel me mi� tir”
de di �in de, sa lon da duy gu lu an lar ya -
�an d�. Ada te pe söy le �i si ni, “Ata türk’ü
dü �ün mek onu da ha da ço �alt mak t�r.
Ata türk’ü dü �ü nü yo rum” söz le ri ile
son lan d�r d�. Söy le �i so nun da ko nuk lar,
Ül kü Ada te pe’ye, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e, ekibine ve
prog ra m� dü zen le yen Pro je Ko or di na -
tö rü Ley la Çe li ke zen’e te �ek kür et ti ler.

CKM A salonunda 2 Mayıs Çar�amba günü, Caddebostan
Gönüllüleri’nin konu�u olan “�smin Marka Hali” kitabının
yazarı Duygu Phillips, kitabını anlattı. Alanında Türkiye’de

yazılmı� tek kitap olma özelli�ini ta�ıyan “�smin Marka Hali”
adlı kitabıyla ilgili bilgi veren Phillips, �irketlerle ilgili isim
koymanın ulusal ve uluslararası piyasalardaki olumlu ve

olumsuz etkilerini, ismin markala�madaki önemini, nelerin
yapıması ve yapılmaması gerekti�ini bilimsel verilerle anlattı.
Phillips, “Yeni do�an çocuklara isim koyarken geleceklerine

de isim koyuyoruz, bu da bize isim koymanın önemini
anlatıyor. Dünyamız artık çok küçük, bu yüzden isim

koyarken dikkat etmeliyiz. Genelde uluslararası normlara
uygun isimler seçmeliyiz, bu konuda kitap size yararlı

olabilir” dedi.. Sunumu faydalı bulduklarını belirten
Caddebostan Gönüllüleri, etkinlik sonunda Duygu Phillips’e,

Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Gülçin Ergun’a ve
kendilerini yalnız bırakmayan üyelerine te�ekkür ettiler. 

Ülkü Adatepe ile canlı sohbetÜlkü Adatepe ile canlı sohbetÜlkü Adatepe ile canlı sohbetÜlkü Adatepe ile canlı sohbetÜlkü Adatepe ile canlı sohbetÜlkü Adatepe ile canlı sohbet

Sah ra y� ce dit Gö nül lü le ri, “Ka d�n l�k Biz -
de Kal s�n” ad l� oyu nu, Ha lis Kurt ça
Kül tür Mer ke zi’nde 9 Ma y�s  Çar �am -

ba ak �a m� ba �a r�y la sah ne le di. Y�l maz Er do -
�an’�n yaz d� �� oyu nu Meh met Gör gün yö -
net ti. Ko me di tü rün de ki oyun iz le yi ci le ri
kah kaha ya bo� du. Ama tör bir ruh la ve bü -

yük bir co� kuy la  oy na yan  gö nül lü le ri    kut -
la yan Sah ra y� ce dit Gö nül lü le ri Ba� ka n� Nur -
han Ka ral Ser dar, ver di �i des tek için Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e, iz le -
me ye ge len Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru -
lu Üye si Gül çin Er gun’a ve ko nuk la ra te �ek -
kür et ti.

� AN NE LER GÜ NÜ KER ME S�
Sah ra y� ce dit Gö nül lü le ri, 12 Ma y�s Cu -

mar te si gü nü 23 Ni san Par k� Sah ra y� ce dit
Gö nül lü Evi'nde “An ne ler Gü nü  Ker me si”
dü zen le di. Ma hal le sa kin le ri nin ka t� l� m�y la
soh bet ve pay la ��m için de ge çen ker mes, sa -
at 18.00’e ka dar sür dü.

KADIKÖY Belediyesi Zühtüpa�a
Gönüllüleri, 10 May�s  Cuma günü
Fenerbahçe-True Blue’da “Anneler

Günü” kutlamas� düzenledi. 
Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim

ve Dan��ma Merkezi Yönetim
Kurulu üyelerinden, Ay�en Gürer,

Gülçin Ergun, Nuran Kutman, Haluk
Okumu�, Gönüllü Merkezi Genel

Koordinatörü Engin Baran ve Ayça
Akkaya’n�n kat�ld��� etkinlik, I��k
�ahinalp’in aç�l�� konu�mas�yla

ba�lad�. Gönüllüevi Ba�kan� Melek Bozdo�an
da konu�mas�nda; hem tüm anneler ve anne
ruhuna sahip tüm kad�nlar�n anneler gününü

kutlad�, hem de y�l sonunun yakla�mas�
dolay�s�yla bir y�l boyunca yap�lan faaliyetleri

de�erlendirdi. 2011-2012 çal��ma
döneminde, 40’�n üzerinde etkinlik ve kat�l�m

gerçekle�tirdiklerini belirten Bozdo�an,
kurulduklar� 23 Mart 2011 tarihinden bugüne

kadar bir hayli yol kat ettiklerini söyledi.
Bozdo�an, bu y�l, engelli, ya�l�,  çocuk,
yoksul gibi dezavantajl� gruplara yard�m,
çevre sorunlar� ve çözümleri konular�nda

seminerler, sa�l�k taramalar�, önemli gün ve
haftalar�n kutlanmas�, sokak hayvanlar�na

yard�m ve müdahale yöntemleri, afet öncesi
ve sonras� bilinçlendirme çal��malar� ile
Kad�köy �lçe Emniyet Müdürlü�ü’nün

deste�iyle mahallenin güvenlik sorunlar�n�n
çözümü konular�nda çal��malar

gerçekle�tirdiklerini belirtti. 
H�ZMET ÖDÜLÜ ALDILAR

Anneler Günü olmas� dolay�s� ile yapt�klar�
çal��malardan dolay� bayan komite

ba�kanlar�na çiçek verilen etkinlik, Zühtüpa�a
Gönüllüleri’nce geleneksel hale getirilmeye

çal���lan gönüllülük bilincini
artt�rmak ve te�vik etmek

amac�yla, “Gönüllüevi 1. Y�l
Hizmet  Ödülü”nü alan

gönüllülerin aç�klanmas� ile
devam etti. Gönüllüevi’nden

Ay�e Nermin Mert, Meral
Tansu ve Emel Olcay,

yapt�klar� çal��malardan
dolay� “Gönüllüevi 1.Y�l�

Hizmet Ödülü”nü ald�lar. 20
Mart 2012 tarihli yönetim

kurulu karar� ile de “De�i�ime aç�k olma,
çal��t��� kurumun misyonu ve vizyonu
do�rultusunda çal��malar yapma, ekip

motivasyonunu sa�lama, iyi ileti�imci, ba�ar�l�
planlamac� ve organizatör” özelliklerinden

dolay� da Gönüllü E�itim ve Dan��ma
Merkezi Genel Koordinatörü Engin Baran’a,
“2012 Y�l�-Ba�ar�l� Yönetici Ödülü” olarak bir

plaket verildi. �air-yazar Aynur Güner’in
anneler günü için okudu�u �iir, müzisyen
Mustafa Gök’ün gitar dinletisi e�i�inde

yenilen yemek ile devam eden etkinlik, el
eme�i ürünlerin sat��� ile son buldu.

DEN�ZC�L�K Mensuplar� (DEN�ZDER)
Yönetim Kurulu Üyeleri  Süleyman Filiz,
Vahap Yurttekin, Murat Teker ve Aziz

Hac�saliho�lu, Kad�köy Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Dan��ma Merkezi Koordinatörü

Engin Baran’� ziyaret ettiler. Yeni kurulacak
olan Denizciler Derne�i bünyesinde kamu ve

özel sektörde halen görev alan ve emekli
olan personel bulunuyor. DEN�ZDER yetkilileri

ziyaret s�ras�nda yapt�klar� aç�klamada,
“Amac�m�z; Kad�köy’deki STK ve Kad�köy

Belediyesi Gönüllüleri ile ortakla�a
çal��malarda bulunmak, Kad�köy ve

Kad�köy’de bulunan denizcilik personelini aktif
hale getirerek onlar� sosyal hayat�n içerisinde

tutmak” dediler. Verdi�i destekten dolay�
Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim ve

Dan��ma Merkezi Sorumlusu Engin Baran’a
derne�in bayra��n� veren yetkililer, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk’e de

sevgi ve sayg�lar�n� ilettiler. 

Gönüllü Merkezi’nin
ziyaretçileri vardı

KADIKÖY Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde
11 Nisan’da konser veren Ac�badem

Gönüllüleri’nin Türk Sanat Müzi�i Korosu’nu
dinleyenler, unutulmaz bir gece ya�ad�lar.

Kad�köy Belediye Bakan� Av. Selami
Öztürk’ün katk�lar� ile düzenlenen konser,
Ac�badem Gönüllü Evi Ba�kan� F. Ay�en

�zgi’nin aç�l�� konu�mas�n�n ard�ndan ba�lad�.
Gönüllü Evi ba�kanlar� ve mahalle sakinlerinin
izledi�i konserde sevilen �ark�lar seslendirildi. 

Evlendirme
Dairesi’nde

özel bir KONSER

BU y�l ikincisi düzenlenen “Coloratura Soprano Leyla Pekin
ve San'at Dostlar� Konseri”, 1 Nisan Pazar ak�am� 19.30’da

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Kerkezi'nin
“Kardelen 1” salonunda verildi. Gecenin sunucusu Nurdan

Pekin'in sahneye ilk davet etti�i konuk grup “Kad�köy
Belediyesi Folklorik T�n�lar Korosu” konserinin aç�l���n�
“Memleketim” �ark�s� ile yapt� ve bunu di�er ba�ar�l� iki
�ark�s� izledi. �kinci bölümde Kad�köy Belediyesi Dünya
Müzikleri Korosu, dünyan�n sevilen ve hemen herkes

taraf�ndan be�enilen popüler müzikallerini kendi dillerinde
seslendirdi. Bestekâr Bilge Özgen, Bülent A�çabay, Azeri
sanatç� Ramin Ferhangniya ve Sertaç Dokuzer de konuk

sanatç� olarak geceye kat�ld�lar.

Leyla Pekin ve Sanat Dostları KonseriLeyla Pekin ve Sanat Dostları KonseriLeyla Pekin ve Sanat Dostları KonseriLeyla Pekin ve Sanat Dostları KonseriLeyla Pekin ve Sanat Dostları KonseriLeyla Pekin ve Sanat Dostları Konseri

Sahrayıcedit Gönüllüleri sahnede

Zühtüpaşa Gönüllüleri’nde kutlama

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN
KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N ARASINA
KATILMAYA

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

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

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

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü
Adatepe’nin ‘Atatürk’ün Özdeyi�leri ve Atatürk’ü

Dü�ünüyorum’ konulu söyle�isinde duygusal anlar ya�andı.

‘İsmin Marka Hal’i

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

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

FENERBAHÇEL�LER�
ARAMIZA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.

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

�LET���M: 0216 - 414 12 11

E-MA�L:
fenerbahcegonulluleri@kadikoy.bel.tr

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com
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Türk Ka d�n lar Bir li �i Ka d� köy �u -
be si üye le ri ne, 17 Ha zi ran Per -
�em be gü nü Ka d� köy Be le di ye si

Bri fing Sa lo nu’nda “Te mel Afet Bi lin -
ci E�i ti mi” ve ril di.

E�i tim içe ri �in de afet ön ce sin de,
s� ra s�n da ve son ra s�n da te mel dav ra n��
bi çim le ri ve ye ni ka bul edi len “Afet
Ris ki Al t�n da ki Alan la r�n Dö nü� tü rül -
me si Hak k�n da Ka nun” ile il gi li bil gi

ak ta r�l d�. E�i tim, Ka d� köy Be le di ye si,
Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dür lü �ü -
ne ba� l� olan Ka d� köy Be le di ye si
Kent sel Ara ma Kur tar ma Ta k� m� e�it -
men le ri Ha kan Öz de mir ile Bin naz l�
Sa ka ta ra f�n dan ve ril di. Türk Ka d�n lar
Bir li �i Ka d� köy �u be Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� Se ma Kon du, Ba� kan Yar d�m -
c� s� Ay la Os kay, Sek re ter Fah ri ye Oral,
Üye Saa det Ka ra li ve Çev re Ko mis yo -
nu Ba� ka n� Su na Ural ile bir lik te yak -
la ��k 40 üye, e�i ti me ka t�l d�.  

� SU YU B� L�NÇ L� 
KUL LA NA LIM

Tü zü �ü ge re �i bün ye sin de çe �it li
ko mis yon lar bu lun du ran Türk Kad�nlar
Bir li �i Kad�köy �u be si’nin Çev re Ko -
mis yo nu, bir lik üye le riy le bi ra ra ya ge -
le rek çev re ko nu lar�nda bil gi ve ri yor. 

Bu top lant�lar dan so nun cu su, 12
Ni san Per �em be gü nü “Do �al Kay nak -
lar ve Su” ko nu lu bil gi len dir me top -
lant�s� ol du. Top lant�da, su yun bi linç li
kul lan�lmas� ve su hav za lar� hakk�nda
bil gi ler ve ril di.

Li on lar, dep rem den za rar gö rüp y� k� l�p ye ni den ya p� lan 50. Y�l
Be sim Ka d�r gan �l kö� re tim Oku lu ’nun kü tüp ha ne si ni iç
do na n� m� ile bir lik te ye ni den dü zen le ye rek, geç ti �i miz

hafta okul yö ne ti mi ne tes lim et ti.
Okul, Li ons Cad de bos tan Sa hil Ku lü bü Ba� ka n� Ln. Ha lil

Er do �an’�n ara� t�r ma la r� so nu cun da se çil di. Esen kent’te bu lu -
nan okul, dep rem de za rar gö rüp y� k� l�p ye ni den ya p�l d�.  Ek sik
ka lan kü tüp ha ne bö lü mü nü de Cad de bos tan Sa hil Li ons Ku lü bü,
mo dern bir kü tüp ha ne �ek lin de, do lap la r� ve ki tap la r�y la bir lik te
okul yö ne ti mi ne tes lim et ti.

Kü tüp ha ne aç� l� ��na Li ons Ana do lu ya ka s� Fe de ras yo nu üst
dü zey yö ne ti mi de ka t�l d�. Çok sa y� da Li on’un ha z�r bu lun du �u
tö re ne; yet ki li le rin ya n� s� ra okul yö ne ti ci le ri, ö� ren ci le ri ve ve -
li le ri de i�tirak etti. 
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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 
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� EVDEN EVE NAKL�YAT…
� �EH�R �Ç�, �EH�RLER    

ARASI NAKL�YAT…
� EV,OF�S, FABR�KA   

TA�IMACILI�I…
� B�ZDEN SORULUR….

DENEY�ML� ELEMANLARIN T�T�Z ÇALI�MALARI… MARANGOZ  MONTAJ
VE AMBALAJ USTALARIMIZLA EKS�KS�Z H�ZMET VER�YORUZ…

TA�IMACILIKTA  GÜVEN ÖNEML�D�R… KONTROL
DAHA DA ÖNEML�D�R... YILLARIN

TECRÜBES�YLE… �DD�A ED�YORUZ….

LiONLAR’DAN EĞiTiME KATKI

Alman öğrenciler Kadıköy’de

AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ ALDILAR

● Ar zu �� GÜ ZAR

Ka d� köy K�z Tek nik ve Mes lek
Li se si, 16-21 Ni san ta rih le ri
ara s�n da Al man ya Köln'den ge -

len kar de� okul Adolf Kol ping ö� ret -
men ve ö� ren ci le ri ni a��r la d�. �ki kar -
de� oku lun ö� ren ci leri, ön ce Ka d� köy
Be le di ye si'ni zi ya ret et ti. Ö� ren ci ler

da ha son ra �eh re ma ne ti ser gi sa lo nun -
da “�s tan bul ve Köln’de Ya �a yan
Genç le rin Ya �am Bi çi mi ”nin ko nu
al�n d� �� or tak fo to� raf ser gi siy le ça l�� -
ma la r� n� ser gi le di ler. Ser gi aç� l� �� n�
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer -
�at Ayar yap t�. Ka d� köy K�z Tek nik ve
Mes lek Li se si pro je ö� ret men le ri, Fo -

to� raf Bö lüm Ba� ka n� Ay �e nur Ye ni di -
ki ci, �n gi liz ce ö� ret me ni Kur tu lu� Gü -
ner ile kim ya ö� ret me ni Ay dan Akar,
ziyaret süresince Adolf Kol ping ö� ret -
men le rini ve Al man ö� ren ci le ri
a��rlad�lar. �s tan bul'un ta ri hi do ku sunu,
top lu mu mu za ait ge le nek ve gö re nek -
le ri mi zi ta n� tan programlar sundular. 
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ür ki ye, iki yüz yl a�kn bir za mandr ile ri,
zen gin, ge li� mi� ve do laysyla güç lü dün ya
ül ke le ri nin ha yatna öze ni yor ve ona ula� -

ma ya çal�yor. Bu ra da ‘özen me’ söz cü �ü kü -
çüm se me ve yanlgy vur gu la mak için kul -
lanlmyor. Bir ‘yön duy gu su’nu, ar zu yu i�a ret
edi yor.

Da ha 1700’le rin son yllarnda ve 1800’ün
ba� larnda Ha li fe Sul tan Se lim II I. bu amaç la re -
form lar yap mak pe �i ne dü� mü� tü. Ah met Ham -
di Tanpnar, bu ile ri gö rü� lü pa di �ahn tra jik dün -
yasn ve ba�na ge len le ri, “…pa di �ahn ye ni le� -
me hül yas, yö ne ti ci ira de sin den da ha güç lüy dü”
söz le riy le tas vir et mi� tir. Ger çek ten de Sul tan II I.
Se lim, yapt� re form lar se be biy le de �il, ye ni lik çi
tu tum ve gi ri �im le rin den do lay �s tan bul’un tu tu -
cu çev re le ri nin tah rik et ti �i ayak lan ma so nu cu
kat le dil mi� tir… Dik kat et me li; kat le di len üs te lik
“�s lâmn Ha li fe si”dir… Ayak lan ma dan cann zor
kur ta ran Mah mut II, otuz yldan faz la Os manl
co� raf yasnn Ha li fe Sul tanl�n yü rüt tü. Deh �et li
bir ye ni lik çi ve re for ma tör dü. Yüzyllar ca içi ne ka -
pal, yer yü zün de olup bi ten ge li� me ler den, bu -
lu� lar dan, sa na yi den, tek no lo ji den ha ber siz �e -
kil de ya �a yan, 15. yüzyldan be ri he men he men
ayn du ra �an sos yal yapda ki top lu mun ge ri li �i ni
ve ça re siz li �i ni tam ola rak kav ram�t. Bat, ya ni
ge li� mi� ül ke ler le ara da ki fark ‘te la fi’ et me tut ku -
su ile do luy du. �k ti darn ilk yllarnda ile ri gö rü� lü,
yer yü zün den ha ber dar dev let yö ne ti ci le rin den
mah rum ol mann skntlarn ya �ad. An cak
1820’ler den son ra bü tün si ya sal güç lük le re ra� -
men �s tan bul ve Os manl co� raf yasnAv ru pa î ve
ev ren sel de �er ler le tan�trd.

Tür ki ye’nin si ya sal, sos yal, kül tü rel, eko no -
mik de �i �im ve mo dern le� me si nin ilk bü yük
atlm olan ‘Tan zi mat’; ya ni ye ni ha yatn si ya sal
dü zen le me le ri ni tanmla yan yazl ta ah hüt na me
de i�in özün de O’nun za mannda ta sar lanm�;
an cak ölü mün den ksa sü re son ra Sul tan Me cit
I. za mannda yaymlanm�tr.

1856’da Ha li fe Sul tan Me cit’in yü rür lü �e sok -
tu �u ‘Is la hat Fer man’; 1876’da ki I. Me� ru ti yet;
son ra 1908 II. Me� ru ti yet; 1920-23 Cum hu ri yet
ha re ket le ri, öz le rin de dai ma ve asl ‘yön duy gu -
su’ ola rak yer yü zün de ki ile ri uy garlk ya �amna
ula� may amaç la yan si ya si dö nü �üm ler; hat ta
dev rim ler dir. Hep si nin or tak özel li �i, Bat ile Tür -
ki ye arasnda her alannda yak la�k dört yüz se -
ne de mey da na ge len bü yük fark larn ‘te lâ fi’si dir.
Hiç ku� ku du yul masn ki, bu gün de Tür ki ye’nin
için de bu lun du �u çal kantlar, bir bi rin den de �i �ik
si ya sal ha re ket le rin te me lin de dai ma bu ‘te lâ fi’
ça bas bu lun mak tadr.

Ge rek 19. yüzyln ha li fe sul tan lar, ge rek II.
Me� ru ti yet yö ne ti mi ve son bü yük atlm ger çek -
le� ti ren Cum hu ri yet ku ru cu larnn kar�la�tklar
bü yük ek sik lik, e�i tim li/ni te lik li in san gü cü nün
ye ter siz li �iy di. Bu nun farknda olan sul tan lar ve
dev let adam lar, 19. yüzyl bo yun ca ni te lik li e�i -
tim amacyla çrpnp dur mu� lardr. Ge le nek sel
din sel a�rlkl ilk ve or ta ö� re ti min yan sra, Bat
tarz aklc ö� re tim ya pan okul lar ve el bet ö� ret -
men okul lar an cak 19. yüzylda Tür ki ye’nin sos -
yal ya �amna gi re bil di. Yük sek ö� re nim gör me le -
ri için yurt d�na ö� ren ci de gön de ril di. Ün lü �n -
gi liz ta rih çi Ber nard Le wis, 19. yüzyl re form -
larnn en ba �arl so nu cu nun, snrl da ol sa e�i -
tim de alnd�n söy ler. Dos do� ru dur. Ola bil di �i
ka daryla Mül ki ye, Tbbi ye, Har bi ye, ö� ret men
okul lar ve ida di ler de (li se) ye ni mo dern e�i tim
me tot laryla ye ti �en genç ler Tür ki ye’nin so run -
larn srtladlar. 20. yüzylda da da ha tem po lu ve
yaygn ola rak ge li� mi� dün ya ile yapc ba� -
lantlar kur masn sa� ladlar. Da�lan köh ne im -
pa ra tor luk tan, mo dern bir dev let kur may be cer -
di ler. Dik kat edi lir se çev re ül ke le riy le, di �er �s lam
co� raf yasyla 20. yüzyl Tür ki ye’si nin fark i� te bu
ras yo nel e�i tim sis te miy le ye ti �en ve saylar
Cum hu ri yet le ar tan in san larn varl�ndan ile ri
gel mek te dir. Bü tün �s lam co� raf yasnn geç mi� -
te ve gü nü müz de ki sos yal du ru mu na kya sen
Tür ki ye’yi üs tün klan ve mo dern ha yat tarzna
ka vu� tu ran bu ye ti� kin in san gü cü ve onu ya ra -
tan zih ni yet tir.

Ül ke le rin ku� ku suz en bü yük ka pi tal le ri ni te -
lik li in san gü cü nün varl�dr. Bu ise bi linç li bir
plan la ma i�i dir. Top lum larn ge li� me ve kalknma
tem po su ku� ku suz ih ti yaç la ra uy gun in san gü cü
plan la mas stra te ji si ne ve bu nu uy gu la ya cak e�i -
tim ku rum larna ba�ldr. Yer yü zün de ne re de
yük sek uy garlk ve bu nun gös ter ge si olan ha yat
tarz ve mad di güç var sa, bi lim sel e�i tim fel se fe -
si ve ö� re tim ku rum lar vardr. �� te Tür ki ye’nin
ça �a ayak uy dur ma yo lun da ki çrpn�lar; si ya si
sür tü� me ler bu alan da ki mu az zam za man
kaybndan do� mak tadr. Mu ha fa za kâr çev re ler
bu ger çek li �i hâ lâ ka bul et mi yor lar. �nanç âle -
miy le, bil gi ve bi lim dün yasn kar�tryor lar; kar�
kar�ya ge ti ri yor lar. Bu an lay�n yanl�l�n kav -
ra mak için dün ya ha ri tasn, si ya sal güç ler co� -
raf yasn ka ba ca oku ya bil mek ye ter li de �il mi?
Ku zey yarmkü re si nin ül ke le riy le gü ne yin ki le rin
ge li� me dü zey le ri si yah la be yaz gi bi ayr�myor
mu?

Ara da ki fark bir öl çü de ka pat mak iki yüz yllk
bir ça ba so nu cu yalnzca Tür ki ye’ye na sip ola bil -
mi� tir. �u yer yü zün de in sanl�n bil gi bi ri ki mi ve
üre ti mi nin ula�t� uy garlk or tamnn de �er le ri
akln eser le ri dir. Bu se bep le iki uy garlk an lay�
ol maz. Bi zim bil gi miz farkldr ol maz. Mu ha fa za -
kârlk ge rek liy se, dört yüz se ne lik ge cik me ye se -
bep olan in san ye ti� tir me dü ze ni ni de �il, 19.
yüzylda fi liz le nen ve ge li �en, Tür ki ye’yi ge ri
kalm�l�n cen de re sin den kur tar ma ya ba� la yan
an lay�n mu ha fa za kârl� do� ru ola caktr.

Tür ki ye’nin, krk iki ki lo met re lik ma ra ton
yar�na el li ki lo met re ge ri den ba� lad� hiç unu -
tul ma maldr. Te lâ fi ça ba ve stra te ji si nin tek yö -
rün ge si de el bet bi lim sel, dün ye vî e�i tim dir.

Murat  KATOĞLU

T

‘TELÂF�’
SANCILARI

Dört Duvardan “Kıyıya Vuran Dalgalar”

�STANBUL Kad�köy Lisesi felsefe
ö�retmenlerinden Nihal Emeksiz’in

moderatörlü�ünü yapt��� “K�sa Film Sanat�” adl�
seminerin konu�mac�s� Metin Gönen, seçti�i ödüllü
k�sa filmlerden sunumlar yapt�, “Bir k�sa film nas�l

olmal�d�r?” sorusunu 1,5 saatlik keyifli ve e�itici bir
performansla cevaplad�. Seminerin düzenleyicisi ve

moderatörü felsefe ö�retmeni Nihal Emeksiz,
“Daha önce sinema

kulübümüz vard�. Bu y�l
aç�lmad�. Seneye san�r�m
yeniden açaca��z. Ben
�imdiden bu eksikli�i

gidermek için ve özellikle
son zamanlarda ülkemizde
liselerde ve üniversitelerde
s�kça gerçekle�tirilen k�sa

film yar��malar�na
okulumuzun da heyecanla
kat�labilmesi için yararl� olur

dü�üncesiyle bu etkinli�i
gerçekle�tirdim” dedi.

Konuk Metin Gönen de
“Benim felsefeme göre
sinema e�itimi, haf�zaya
gereksiz ansiklopedik

bilgiler yüklemek yerine, örnek filmlerin nas�l
yaz�ld���n�n ve yap�ld���n�n somut olarak

kavranmas� amac�yla do�rudan eserlerin maddi
özgünlü�ü üzerinden yap�lmal�. Burada da bir k�sa

filmin temel operasyonlar�n�, örnek filmler üzerinden
pratik olarak göstererek, filmin hikâye anlatma ve
kendi özgün diliyle dü�ünebilme mekanizmalar�n�
görsel ve kavramsal bir çal��mayla ortaya koyduk.

Gençlerle böyle zevkli bir çal��mada bulu�mak
gerçekten çok keyifliydi” dedi. Etkinlik ö�rencilerin
yöneltti�i sorular�n cevaplanmas�n�n ard�ndan; okul

müdürü Ahmet Figan Kaplan’�n, okula sa�lad���
katk�dan dolay� Metin Gönen’e te�ekkür sertifikas�

vermesi ile sona erdi.

● Semra ÇELEB�

“K� y� ya Vu ran Dal ga lar”, al� �� la gel dik
öy kü ki tap la r�n dan bi raz fark l�. Ya -
zar la r� n�n bü yük ço �un lu �u nun ce -

za evin de olu �u, ki ta b� da ha fark l� bir göz le oku -
ma m� z� sa� l� yor. Ki ta b� olu� tu ran öy kü le rin do -
kuz ya za r�n dan sa de ce bi ri d� �a r� da. O da da ha
ön ce,-di �er le ri gi bi-si ya si ne den ler le on y�l ha -
pis te kal m��. “�çe ri den” ha ya ta ba k��, bel ki her
za man me rak ko nu su. An cak öy kü ler, ha ya t�n
k� y� s�n dan de �il, tam için den ya z�l m��. 

K� y� ya Vu ran Dal ga lar ki ta b� n�n ge ri sin de
dört bu çuk y�l d�r ha pis ha ne du var la r� n� sa b�r la
dö ven ko lek tif bir emek var. Da ha ön ce “D� �a -
r� dan �çe ri ye Ki tap Kam pan ya s�” ile ad� n� du -
yu ran D� �ar da De li Dal ga lar �ni si ya ti fi, d� �a r� -
dan içe ri ye bir köp rü ol ma ama c�y la ku rul mu�.
Ya si ya si tu tuk lu la r� d� �a r� al ma ya da on la r�
al�n ca ya ka dar her ve si ley le içe ri gir me, bu
gö nül lü ça l�� ma s� n�n te mel fel se fe si ni olu� tu -
ru yor. Bir öy kü ki ta b� ç� kar mak da, bu “içe ri
gir me nin” ve on la r� d� �a r� ç� kar ma n�n bir bi çi -
mi ola rak dü �ü nül mü�.

�çe ri de ki öy kü cü le re, ay n� za man da D� �ar -
da De li Dal ga lar gö nül lü le ri olan fo to� raf sa -
nat ç� la r� Se da Öz, Pa �a �m rek ve Mu rat Ya -
zar'�n  çek tik le ri üçer fo to� raf gön de ri le rek,
on lar dan bu fo to� raf lar dan se çe cek le ri bi ri nin
öy kü sü nü yaz ma la r� is ten mi�. Ya ni fo to� raf lar
d� �a r� da n– ha yat tan-, öy kü ler içe ri den… Ar t�k

her ke sin ma lu mu olan çi le li bir ha ber le� me ma -
ce ra s� ile öy kü ler gi de ge le so nun da bir dos ya
olu� mu�. �n san la r�n ol du �u gi bi, öy kü le rin de
dört du va r�n d� �� na ç� ka r�l ma s� n�n hiç de ko lay
ol ma d� �� n� tah min et mek zor de �il. “Mer yem'in
Oyun cak la r�”, “Ley lak So kak”, “K�r m� z� �ap ka -
l� Ka d�n”, “Kar Yan g� n�”, “El ti ler”, “Bir Di lim
Gü ne�”, “Her kes Git mi� ti” ve di �er le ri böy le
ç�k m�� gün yü zü ne.

“K� y� ya Vu ran Dal ga lar”da hep si en az 10
y� l� n� ce za evin de ge çir mi� ve ge çir mek te olan

Di lek Öz, Sa mi Öz bil, Mu rat Sa at, Edip Yal -
ç�n ka ya, Na if Bal, Di ya din Tur han, Ni bel
Genç, Mus ta fa A� ca ka ya ve �u an d� �a r� da
olan Si bel Öz’ün bir bi rin den de �er li öy kü le ri
bu lu nu yor. Ay n� za man da ki ta b�n ya y� ma ha -
z�r lan ma s�n da bü yük eme �i olan Si bel Öz’ün
oku ra bir me sa j� var: “Bu ki tap, ara m�z da ki
du var la r� y�k ma m�z için bir araç. Oku mak la
kal ma y�p, al d� �� n�z bu ki ta b� ce za evin de ki ki -
�i le re gön de rir se niz, on la r�n yal n�z ol ma d�k la -
r� n� gös ter mi� olur su nuz.”

No ta be ne Ya y�n la r�’ndan ç� kan ve tüm ki -
tap ç� lar da bu lu nan “K� y� ya Vu ran Dal ga lar”�n
ilk im za gü nü Ka d� köy Khal ke don Ki ta pe -
vi’nde 2 Ha zi ran Cu mar te si sa at 15.00’te ola -
cak. Ya zar la r� ce za evin de bu lu nan ki ta b�, Mu -
rat han Mun gan im za la ya cak. Mun gan’�n
okur la r�n dan tek ri ca s�, ken di ki tap la r� n� de �il
“K� y� ya Vu ran Dal ga lar”� al�p im za lat ma la r�!

www.de li dal ga lar.com

● Semra ÇELEB�

Ulus la ra ra s� Li ons, MD 118 Ço �ul Yö ne tim
Çev re si Kon fe de ras yo nu or ga ni zas yo nun da
dü zen le nen, “Li ons Dev let Ti yat ro la r� Ti -

yat ro Ödül le ri Tö re ni”, 15 Ma y�s Sa l� ak �a m� Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
ya p�l d�. Çok sa y� da sa nat ç�, Li on ve ko nuk la r�n ka -
t�l d� �� kok tey lin ar d�n dan ödül tö re ni ne ge çil di. 

Ge ce de bir ko nu� ma ya pan Tür ki ye Li ons Ku -
lüp le ri Kon sey Ba� ka n� Ya �ar Ate �o� lu, her y�l sa -
na t�n des tek len me si ve top lum sal be �e ni le rin ge li� -
me si için ti yat ro ve ope ra ödül le ri ver dik le ri ni ha t�r -
la ta rak �un la r� söy le di: 

“Bu y�l ti yat ro ödül le rin de Dev let Ti yat ro la -
r�’n�n oyun la r� n�n de �er len di ril me si ka rar la� t� r�l -
m�� t�, san ki ge le ce �i gör mü �üz. Ti yat ro, in san l�k ta -
ri hi ka dar es ki. Tüm sa nat dal la r� top lu mun be �e ni -
le ri ni ge li� tir mek, top lu mu da ha iyi ye ta �� mak, ge -
le ce �i olu� tur mak için gö rev ya par. Ti yat ro bu an -
lam da en i� lev sel ola n� d�r. Ya �am dan yo la ç� kar so -
rar, sor gu lar, dü �ü nür, dü �ün dür tür, hep in san l�k
için top lum için da ha iyi yi amaç lar. Ül ke miz de
Dev let Ti yat ro la r� 63 y�l d�r bu gö re vi ni ara l�k s�z

sür dür mek te dir. Top lum sal ge li� me yi sa� la mak
dev le tin te mel gö re vi dir. �� te bu ne den le Dev let Ti -
yat ro la r� n�n, Ope ra ve Ba le nin var ol ma s� n�, ge li� -
me si ni ve top lu ma hiz met ver me si ni sa� la mak da
dev le tin te mel gö re vi dir. Tüm sa nat ç� la ra, ba� rol
oyun cu sun dan ses ve ���k ç� s� na ka dar ti yat ro ya
emek ve ren her ke se te �ek kür edi yo rum. Ti yat ro ya
sa hip ç� kan sa lon la r� bo� b� rak ma yan, ka t� lan des -
tek le yen, al k�� la yan ti yat ro iz le yi ci si ne te �ek kür
edi yo rum” de di. 

� ‘AL KI� LA RI NIZ
ÖZERK L� �E YOL OL SUN’

Ko nu� ma n�n ar d�n dan, hal k�n oy la r�y la be lir le -

nen en iyi le re ödül le ri ve ril di. Ödül ge ce si ne dev let
ve �e hir ti yat ro la r� n�n özel le� ti ril me ye ça l� ��l ma s� na
kar �� ve ri len me saj lar dam ga s� n� vur du. “Ani ta’n�n
A� k� ya da An ti go ne New York’ta” oyu nun da ki
per for man s�y la Y� l�n En Ba �a r� l� Yar d�m c� Er kek
Ti yat ro Oyun cu su ödü lü nü alan �a mil Kaf kas, yap -
t� �� ko nu� may la uzun sü re al k�� lan d�. Dev let ve �e -
hit Ti yat ro la r�’n�n özel le� ti ril mek is ten di �i ne dik kat
çe ken Kaf kas, “Us ta la r� m�z bi ze se yir ci kar �� s�n da
e�il me yi ö� ret ti ama bü yük le ri miz bi zi par mak la
gös te rip ha ka ret et ti �in de ne ya pa ca �� m� z� ö� ret -
me di” de di. 12 y�l Di yar ba k�r Dev let Ti yat ro su’nda
bi le rek ve is te ye rek ça l�� t� �� n� ve çok gü zel oyun lar
ç� kart t�k la r� n� söy le yen Kaf kas, “Uma r�m bu ko me -
di tek per de sü rer” di ye rek ko nu� ma s� n� bi tir di. Y� -
l�n En Ba �a r� l� Ti yat ro Yö net me ni ödü lü ne de �er
gö rü len Yü cel Er ten ise ge ce ye ka t� la maz ken bir
me saj yol la d�. Er ten de me sa j�n da Dev let Ti yat ro la -
r� oyun la r� n� onur lan d� ran Li on’la ra ve her za man
yan la r�n da olan se yir ci le re te �ek kür ede rek “Al k�� -
la r� n�z özerk sa nat ku rum la r� na ula� mak için yol ol -
sun” de di. “Mic he lan ge lo” oyu nuy la Y� l�n En Ba -
�a r� l� Oyun Ya za r� ödü lü ne de �er gö rü len genç ti -
yat ro cu Ir mak Bah çe ci ise ödü lü nü “Tüm kah r� m�
ve na z� m� çe ken sev gi li an ne me” di ye rek al d�. Bah -
çe ci de ti yat ro üze rin de ki bas k� la r� ele� ti re rek, “Hür
dü �ün ce yi ve sa na t� en gel le me ye ça l� �an la r� ta rih
ha t�r la maz” di ye ko nu� tu. “Si dik li Ka sa ba s� Mü zi -
ka li”  ile Y� l�n En Ba �a r� l� Pro dük si yo nu ödü lü nü
alan O�uz Ut ku Gü ne� de tüm eki bi sah ne ye da vet
ede rek ödü lü tüm eki bi ad� na al d� �� n� ve Dev let Ti -
yat ro la r�’na ve re ce �i ni söy le di. Gü ne�, “Biz çok
genç bir eki biz. Özel bir ti yat roy la, çok yük sek bi -
let fi yat la r�y la, haf ta da 2 gün de oy na ya bi lir dik ama
bu nu ter cih et me dik. 3 sa at lik bu mü zi ka lin hal ka
ula� ma s� n� is te dik. Dev let Ti yat ro la r�’n�n kad ro lu
ça l� �an la r� de �i liz, söz le� me li yiz. Yi ne de haf ta da 7
ak �am, ta ma men do lu sa lon la ra oy na d� �� m�z için
çok mut lu yuz. Dev let ve �e hir Ti yat ro la r�’n�n özel -
le� ti ril me si ne izin ver me ye ce �iz” di ye ko nu� tu. 

Ge ce nin ikin ci bö lü mün de, sa nat da n�� man l� �� -
n� Se dat Öz top rak’�n yap t� ��, �ef Pao la Vil la yö ne -
ti min de Ka d� köy Be le di ye si Çok Ses li Ko ro su bir
kon ser ver di. Ses sa nat ç� s� Ya �ar Özel’in fi nal de ki
so lo kon se ri ise ge ce nin sür pri zi ol du.

Li ons’tan Dev let Ti yat ro la rı’nın en iyi le ri ne ödül

LI ONS Dev let Ti yat ro la r� Ödül le ri 12 dal da ba -
�a r� l� bu lu nan oyun la ra ve oyun cu la ra ve ril di.

Se yir ci nin ter ci hi “Mic he lan ge lo” ve “Se zu an’�n
�yi �n sa n�”ndan ya na ol du. �� te ödül alan oyun -

lar ve oyun cu lar:
� Y� l�n En Ba �a r� l� Ka d�n Ti yat ro Oyun cu su:

Zey nep Ekin Öner (Se zu an’�n �yi �n sa n�)
� Y� l�n En Ba �a r� l� Er kek Ti yat ro Oyun cu su:

Atil la �en dil (Mic he lan ge lo)
� Y� l�n En Ba �a r� l� Yar d�m c� Ka d�n Ti yat ro
Oyun cu su: De niz El mas (A� k�n S� ra dan l� ��)
� Y� l�n En Ba �a r� l� Yar d�m c� Er kek Ti yat ro

Oyun cu su: �a mil Kaf kas (Ani ta’n�n A� k� Ya Da
An ti go ne New York’ta)

� Y� l�n En Ba �a r� l� Ti yat ro Yö net me ni:
Yü cel Er ten (Se zu an’�n �yi �n sa n�)

� Y� l�n En Ba �a r� l� Ti yat ro Sah ne Ta sa r�m c� s�:
Beh lül da ne Tor (Mic he lan ge lo) ve

Ali Cem Kö ro� lu (Ya n�k) 
� Y� l�n En Ba �a r� l� Ti yat ro Kos tüm Ta sa r� m�:

Na lân Alay l� (“At”, “Ope ra Ko mik” ve
“Se zu an’�n �yi �n sa n�”) ve Mih ri ban Oran

(Si dik li Ka sa ba s� Mü zi ka li)
� Y� l�n En Ba �a r� l� Ti yat ro Mü zi �i: Ça� r� Bek len

(Mic he lan ge lo)
� Y� l�n En Ba �a r� l� Ti yat ro Ko re og ra fi si:

Ci han Yön tem (Mic he lan ge lo)
� Y� l�n En Ba �a r� l� Ti yat ro I��k Ta sa r� m�:

Ön der Ar�k (An ti go ne)
� Y� l�n En Ba �a r� l� Oyun Ya za r�:
Ir mak Bah çe ci (Mic he lan ge lo)

� Y� l�n En Ba �a r� l� Pro dük si yo nu:
Si dik li Ka sa ba s� Mü zi ka li-O�uz Ut ku Gü ne�

SE Y�R C�
M�C HE LAN GE LO’YU SEV D�

Lions Devlet Tiyatroları Tiyatro
Ödülleri Töreni’nde geceye

damgasını vuran; tiyatroların
özelle�tirilmesine kar�ı verilen
mesajlar oldu. Yıllardır Devlet

Tiyatroları’na emek veren
tiyatrocular, “Umarız bu

komedi tek perde sürer” dedi.

LiSELiLERE KISA
FiLM SEMiNERi

Yapımcı,
yönetmen,
senarist,
e�itmen,

felsefeci, yazar
Metin Gönen,

�stanbul
Kadıköy
Lisesi’nin

konu�u oldu,
gençlere kısa
film sanatını

anlattı.

8'i tutuklu 9 ki�inin kaleminden
çıkan öykülerden olu�an ‘Kıyıya
Vuran Dalgalar’ kitabı Notabene
Yayınları'ndan çıktı.

Kitabın ilk imza
günü, Murathan

Mungan’ın katılımıyla
Kadıköy’de
yapılacak. 

Sidikli Kasabası Müzikali

KADIKOY-6:Layout 1  5/24/12  10:44 AM  Page 1



● Sem ra ÇE LE B�

Se na rist li �i ni ve yö net men li �i ni Ra �it Çe li ke -
zer’in üst len di �i ödül lü “Can” fil mi, yer al d� ��
bir çok fes ti va lin ar d�n dan gös te ri me gir di. An -

ne-ba ba ol ma y�, top lu mun da yat t� �� “ka d�n” ve “er -
kek” rol le ri ni, ma hal le bas k� s�y la mey da na ge len ço -
cuk la r�n ya �a d�k la r� ac� la r�, ev lat l�k edin me yi, ka d� n�n
öz gür le� me sü re ci ni an la tan fil min ba� rol le rin de; Se -
len Uçer, Ser dar Or çin, Yu suf Ber kan De mir ba� ve
Er kan Av c� yer al� yor. 

Bü yük bö lü mü Ka d� köy �s ke le si, çar �� s� ve Fi -
kir te pe’de ge çen “Can” fil mi nin yö net me ni Ra �it
Çe li ke zer’le siz ler için söy le� tik. 

� “Can” Tür ki ye si ne ma s�n da pek ya p�l ma -
ya n� ya p� yor ve “ai le” kav ra m� n� sor gu lu yor. Ne -
den böy le bir ko nu seç ti niz?

Hi kâ ye yi bir lik te yaz d� ��m e�im le bir lik te,
film de ki ço cuk ka dar ya ni 6 ya ��n da bir o� lu muz
var. �ki miz de an ne-ba ba ol ma ya ça l� �� yo ruz ya �a -
m� m�z da. Böy le bir hi kâ ye an lat ma ge re �i duy duk.
An ne-ba ba ol ma y�, ai le ol ma y� hat ta ev lat ol ma y�
an la t� yo ruz. 

� Ne ka dar za man da ha z�r la d� n�z
bu fil mi? Oyun cu la r�n da çok ba �a r� -
l� ol du �u nu gö rü yo ruz. Oyun cu se -
çi min de ne le re dik kat et ti niz?

Bu film yak la ��k 11 ay sür dü.
Ben yak la ��k 20 y�l d�r, te le viz yon,
si ne ma ve ti yat ro dün ya s�n da y�m.
Za ten fil mi ya zar ken oyun cu la r�
dü �ü nü yor su nuz. Ben ge nel de se -
nar yo yu ya zar ken oyun cu lar la
pay la �� yo rum. “�u rol için se ni dü -
�ü nü yo rum, sen ne di yor sun?” di ye
da ha ba� tan be lir li yo rum ve so ru yo -
rum. On lar da ge nel de be ni k�r m� yor lar.
�im di ye ka dar ne yap t�y sam hep ya n�m da
ol du lar sa �ol sun lar. 

� Se len Uçer ile Ser dar Or çin en ba� tan be ri
ka fa n�z da var d� ya ni?

Evet, da ha hi kâ ye k�s m�n da on la r� dü �ü ne rek
yaz d�m za ten fil mi. 

� Ço cuk oyun cu se çi mi na s�l ol du?
Ço cuk oyun cu Yu suf Ber kan De mir ba�, yak -

la ��k 80 ço cuk ara s�n dan se çil di. Ber kan as l�n da
iç le rin de en tec rü be li en ol gun, en ze ki ola n�y d�.
De ne me çe kim le rin de çok ba �a r� l�y d� ve ro lü o
kap t�. Çe kim ler de hiç zor lan ma d�k di ye bi li rim.
Ço cuk la ça l�� mak zor dur bi li yor su nuz ama Ber -
kan çok ze ki bir ço cuk ve i�i ni çok se vi yor. Uma -
r�m bun dan son ra ha ya t� n� si ne may la sür dü rür. 

� Se len Uçer’in can lan d�r d� �� ka rak te rin
tep ki çe ke ce �i ni dü �ün dü nüz mü hiç? Çün kü
Uçer’in can lan d�r d� �� an ne ka rak te ri ço cu �u ol -
ma yan ama ev lat l�k al d� �� ço cu �u da se ve me yen
bir ka rak ter. Ba� ba kan’�n “3 ço cuk ya p�n” de di -
�i, gi de rek mu ha fa za kar la �an at mos fer de bu ka -
rak te ri ya zar ken te red düt et ti niz mi?

Ha y�r ol ma d�. Ak si ne ben böy le si ne mu ha fa -
za kar top lum da tu tun ma ya ça l� �an bi rey le ri de an -
la t� yo rum bir ta raf tan. Çün kü on lar bas k� al t�n da.
Er kek bas k� al t�n da çün kü ço cu �u ol ma dan er kek -
li �i ka n�t lan m�� ol mu yor bu top lum da. Ka d�n ise
bu nun yan l�� ol du �u nun ba ��n dan be ri far k�n da
ama ata er kil ya p� da er ke �in is te �i ne bo yun e� mek
zo run da ka l� yor. Evet, fil min ilk ya r� s�n da, iz le yen
an ne ler ya da an ne aday la r� ka rak ter den çok so �u -

yor lar ama fil min alt met ni ne in dik le rin de-ki bu
ikin ci per de de iyi ce aç� l�r-fil min so nun da bü yük
bir ra hat la ma ya �� yor lar. Ge nel de �u ör ne �i ve ri -
yo rum; 10 da ire li bir apart man da s� n�z ve ye ni bir
çift ta �� n� yor, der ken ço cuk la r� olu yor. O ço cu �un
bü yü dü �ü ne �a hit olu yor su nuz. Öpü yor su nuz,
kok lu yor su nuz… Bu çift ha ya t� n� kay bet ti �in de
emin olun 9 ta ne ai le si olur. Fa kat hiç ta n� ma d� �� -
n�z, bü yü dü �ü ne �a hit ol ma d� �� n�z her han gi bir in -
sa n� ge ti rip “sen bu nun an ne si sin” de di �in de al�� -
ma s� çok zor. Za ten film de ki Ay �e de yak la ��k 6
y�l al� �a m� yor bu du ru ma. Ve üs tü ne üst lük u� ru -
na evi ni terk et ti �i, bü yük �e hir de bir lik te ya �am
kur du �u er kek onu terk edi yor. Ka d� n�n bu dep res -
yo nu at lat ma s� çok uzun sü rü yor. Ki mi nin bir gün
sü rer ki mi nin 6 y�l, ki mi nin se bir ömür bo yu sü rer.
Biz bu eks trem sü re ci an la t� yo ruz bu film de. 

� As l�n da sa de ce bir ai le kav ra m� n�n sor gu -
lan ma s� de �il ay n� za man da ka d�n so ru nu da var
film de…

El bet te, ka d�n so ru nu, er kek so ru nu… Ya ni
bu ya p� da tu tun ma ya ça l� �an in san lar. As l�n da

Ay �e bü tün film bo yun ca öz gür lü �ü nü
ar� yor. Emin olun bu la cak, biz o

bul ma sü re ci ni an la t� yo ruz. 
� Evet,  fi nal de bir ra -

hat la ma olu yor ama bil di -
�i miz an lam da bir mut lu
son de �il…

Ay �e için yep ye ni bir ba� -
lan g�ç var fil min so nun da. Film
için mut lu bi ti yor de mek do� ru
ol maz. “Ni ye mut lu son yap t�n?”

di ye so ran lar olu yor ama hiç de
mut lu son de �il fi nal. Bir ra hat l�k -

la bi ti yor do� ru ama yep ye ni bir
ba� lan g�ç onun için. Kü çü cük bir bi -

re yin e�i tim so rum lu lu �u nu ala rak ba� -
l� yor ye ni ya �a m� na. Ay �e bel ki 30’la r�n da

öz gür lü �ü nü bu la bi li yor bu film de. 
� Fil min çe kim me kâ n� da ha çok Ka d� -

köy… Ka d� köy Mey da n�, Ta ri hi Çar ��, Fi kir -
te pe en çok kul la n� lan me kân lar. Özel bir
ne de ni var m� Ka d� köy’ü seç me ni zin?

�öy le bir se be bi var: Film de Ay �e ço -
cuk tan kur tu la bil mek için onu ka la ba l�k bir
ye re b� ra k�p git mek is ti yor hep. Bu nun için de Ka -
d� köy is ke le si ni seç tim on ca ka la ba l�k ve aç�k me -
kân ara s�n dan. Ka d� köy is ke le si ni se çin ce, me kân -
sal ola rak bü tün sel li �i sa� la mak için otur duk la r�
ve ça l�� t�k la r� me kân ola rak Fi kir te pe’yi be lir le -
dik. Bi li yor su nuz Fi kir te pe �s tan bul’un ilk yer le -
�im alan la r�n dan bi ri. Gör sel li �i de �e hir de ki du ru -
�uy la çok gü zel bir yer. Or ta di rek ai le le rin çok ça
ya �a d� �� bir yer ola rak da fil mi mi ze çok uy gun du. 

� Ge nel de film ler de ka la ba l�k me kân kul la -
n�l mak is ten di �in de Tak sim ter cih edi lir ve ke na -
r�n da ki Tar la ba ��, Do lap de re, Ga la ta gi bi semt ler
çe kim pla to su na dö nü� tü rü lür. O yüz den Ka d� -
köy’ü bir fil min ana me kâ n� ola rak gör mek bi -
raz �a ��rt t�.

Ta bii bu da bir se bep. Si zin de de di �i niz gi -
bi �s tan bul de yin ce ak la ilk ge len me kân lar da ça -
l�� mak ko lay c� l� �a ka ç� yor bi raz. Ye ni ifa de ler, ye -
ni gö rü� ler pe �in de ko� ma ya ça l� �an ki �i ler ola rak
si ne ma tog ra fi si ni de fark l� k�l ma ya ça l�� t�k fil min.
Do la y� s�y la vaz ge çil mez di Ka d� köy. Ben ce �s tan -
bul’un en gü zel yer le rin den bi ri. 

25 - 31MAYIS 2012HABER 7

Aile kavramını ve annelik
duygusunu sorgulayan
“Can” filmi Anneler
Günü öncesinde gösterime
girdi. Büyük bölümü
Kadıköy'de çekilen filmin
yönetmeni Ra�it
Çelikezer, “Böylesine
muhafazakâr bir
toplumda
tutunmaya çalı�an
bireyleri ele
aldı�ını” söylüyor.

Ra �it Çe li ke zer

CANCANCANCANAnneliğe dokunan film: CAN
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Em lak ve Çev re Te miz lik Ver gi si 1. tak sit
öde me le ri nin 1-31 Ma y�s 2012 ta rih le ri
ara s�n da ya p�l ma s� ge re ki yor. Yurt ta� lar

is ter ler se 1. ve 2. tak sit öde me le ri ni
pe �in ya pa bi le cek ler. Ka d� köy
Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Hu lu si Özo cak, 2012 y� l�
ver gi ve di �er öde me le ri ni
ha t�r lat mak ama c�y la mü -
kel lef le rin ad res le ri ne
he sap özet le ri ni gön der -
dik le ri ni söy le di.  

Va tan da ��n em lak
ver gi si öde me le ri ko nu -
sun da ha ber dar edil me -
si ni sa� la mak için Ka d� -
köy’de çe �it li böl ge le re
öde me nok ta ve ta rih le ri -
nin be lir til di �i bil bord ve
afi� ler yer le� tir dik le ri ni be -
lir ten Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu -
si Özo cak, önem li bir ha t�r lat ma -
da bu lu na rak, “Bi lin di �i gi bi her tür lü
öde me i� le min de özel lik le TC. Kim lik nu ma ra -
s� ile i� lem ya p�l ma zo run lu lu �u bu lun mak ta.
Gön de ri len he sap özet le ri miz ver gi öde me le ri -
ni ha t�r lat mak la be ra ber ha len TC. nu ma ra la r� -
n� ka y�t et tir me mi� yurt ta� la r� m�z dan, ek sik
olan si cil bil gi le ri nin 0216 444 55 22 ça� r�
mer ke zi mi zi ara ya rak bil dir me le ri ni is te dik.
Ay r� ca www.ka di koy.bel.tr ad re sin den de ver -
gi öde me le ri ni çok ko lay bir �e kil de ya pa bi lir -
ler. ‘Ya� l� y�m, yü rü ye mi yo rum, en gel li yim,
na s�l öde me ya pa bi li rim?’ di ye de dü �ün me yin.
Bi zim va tan da ��n aya �� na ka dar gi den mo bil
tah si lat eki bi miz var. Kre di kar t�y la tah si lat ya -
p� la bi li yor. 2007’den be ri uy gu lu yo ruz. 65 ya�
üstü ve engelli olan va tan da �lar� m� z�n ça� r�
mer ke zi mi zi ara ma la r� ye ter li” de di. 

Hu lu si Özo cak, es ki y�l lar dan ver gi bor cu
olan la r�n ve 6111 sa y� l� ka nun ge re �i tak sit len -
dir me ya pan yurt ta� la r�n; tak sit dö nem le rin de
öde me le ri ni yap ma la r� ri ca s�n da bu lu na rak,
“Va de si geç mi� bor cu ol ma yan yurt ta� la r� m� -
z�n son gün ler de ka la ba l�k la il gi li so run la r� ol -
ma ma s� için öde me le ri ni son gü ne b� rak ma ma -
la r� n� ri ca edi yo ruz. Cu mar te si ve Pa zar gün le -
ri 09.00-16.00 ara s� mer kez bi na m�z da nö bet çi
tah sil dar la r� m�z öde me yap mak is te yen va tan -

da� la ra hiz met ve re cek ler. Öde me le ri ni za ma -
n�n da ya pan tüm yurt ta� la r� m� za te �ek kür edi -
yo rum” di ye ko nu� tu.

� EM LAK VER G� S� BOR CU OLAN
NE YAP MA LI?

Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu -
lu si Özo cak, em lak ver gi si bor cu olan la r�n yap -
ma s� ge re ken le ri özet le di �i ko nu� ma s�n da,
“Geç mi� y�l la ra ait em lak ver gi si bor cu olan lar
6183 sa y� l� ka nun dan ya rar la na rak te cil fai zi ile
de tak sit len dir me ya pa bi lir ler. Te cil Fai zi ora n�
y�l l�k yüz de 12. An cak ver gi bor cu olan mü kel -
lef le ri miz 6111 sa y� l� ya sa kap sa m�n da, 31 Ma -
y�s 2012 me sai bi ti mi ne ka dar mü ra ca at ede rek
geç mi� dö ne me ait borç la r� n� ya p� lan d� ra bi lir -
ler” diye konu�tu.

Hu lu si Özo cak ver gi oran la r�y la il gi li va -
tan da� la r�n ba z� ele� ti ri le ri ne de aç�k l�k ge ti re -
rek, ver gi oran la r� n�n res mi ma kam la r�n res mi
ka rar la r� do� rul tu sun da be lir len di �i ni söy le di.
Özo cak, “Ba� ka il çe ler le k� yas la y�n ca Ka d� -
köy’de em lak ver gi si oran la r� çok dü �ük”  de di. 

� SO RU LAR LA EM LAK VER G� S�
HAK KIN DA ME RAK ED� LEN LER
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu -

lu si Özo cak, em lak ver gi si ko nu sun da va tan da -

��n me rak et ti �i bir kaç so ru yu da �öy le ör nek le -
di:

�Ar sa üze ri ne ye ni bi na ya p�l d�. Em lak
ver gim ne den azal m� yor?

Ye ni in �a edi len bi na ve ya bi na la r�n ver gi si
ar sa ver gi sin den az ola maz. Bu hü küm bi na la -
r�n in �a at la r� n�n bit ti �i y�l dan iti ba ren 4 y�l uy -
gu la n�r.

� Emlak ver gi sin de ye ni bi ten in �a at la ra
ge çi ci mu afi yet uy gu la n� yor mu? 

Mes ken ola rak kul la n� lan bi na ve ya apart -
man da ire le rin de in �a at� n�n bi tim y� l� n� ta kip
eden 5 y�l sü re ile ver gi de �er le ri nin yüz de 25’i
ora n�n da ge çi ci mu afi yet uy gu la na bi li yor. An -
cak mu afi yet ten is ti fa de edil me si için �ah sen
mü ra ca at edil me si �art.

� 2007 y� l�n da in �a at� bi ten dai rem için
bu gün yüz de 25 ge çi ci mu afi yet mü ra ca at�n -
da bu lun du �um hal de ne den ge ri ye dö nük
dü zelt me ya p�l m� yor? 

Em lak ver gi si ka nu nu nun ge çi ci mu afi ye ti
dü zen le yen 5. mad de sin de, in �a at� ye ni bi ten
ko nut la il gi li ge çi ci mu afi yet ten ya rar lan ma s�
için büt çe y� l� so nu na ka dar bil di rim de bu lu nul -
ma s� ge rek ti �i bil di ril mi� tir. Bu ne den le mü ra -
ca at han gi ta rih te ya p�l m�� ise o ta rih ten iti ba -
ren ge çi ci mu afi yet uy gu lan mak ta d�r. 

� Em lak ver gi sin de za ma na �� m� sü re si
kaç y�l? 

Bil di rim d� �� ka lan bi na ve ara zi nin ver gi ve
ce za la r�n da za ma na �� m�, bu bi na ve ara zi nin
bil di rim d� �� b� ra k�l d� �� n�n ida re ce ö� re nil di �i
ta ri hi ta kip eden y� l�n ba ��n dan iti ba ren ba� lar.
Ge ri ye dö nük za ma na �� m� yok tur. Ör ne �in;
1997 y� l�n da edi ni len gay ri men kul için bil di -
rim de bu lu nul ma d� �� 2011 y� l�n da ö� re nil mi�
ise 1998-2010 y� l� öden me yen em lak ver gi le ri
ve ce za la r� 2011 y� l�n da ta hak kuk edi le rek ge -
cik me zam m� ile öden me si ge rek mek te dir.

� Tek evim var. 2002 y� l�n da emek li ol -
du �um hal de ne den 2002 y� l�n dan iti ba ren
em lak ver gi le rim de dü zelt me ya p�l m� yor?

Mu afi yet i� lem le rin de mü ra ca at�n ku ru ma
bil di ril di �i ta rih esas al�n mak ta d�r. Bu nun la
bir lik te ha ta l� ta hak kuk ve tah sil edi len em lak
ver gi le rin de 213 sa y� l� V.U.K.’nun 126. md.
ge re �in ce 5 y�l l�k dü zelt me za ma na �� m� na gö re
dü zelt me i� le mi ya p� l� yor. Bu ne den le dü zelt -
me za ma na �� m� ön ce si ne ait öden me yen ve ya
faz la öde nen ver gi ler de dü zelt me i� le mi ya p� la -
m� yor  

� Ç�FT TA PU YA D�K KAT!
Di �er ta raf tan fark l� bir ko nu ya da dik kat

çe ken Hu lu si Özo cak, mül ki ye tin çift ta pu lu ol -
ma s�n dan do la y� ba z� s� k�n t� la r�n ya �an d� �� n�
be lir te rek, em lak ver gi si öde me le rin de çift le rin
ay n� an da öde me yap ma la r� n�n ka r� ��k l� �� ön le -
ye ce �i tav si ye sin de bu lun du.

KADIKÖY Bediyesi Kültür ve Sosyal ��ler
Müdürlü�ü’ne ba�lı E�itim ve Sosyal
Destek Merkezi (ESDEM) 2011-2012
yılsonu sergisinin açılı�ı ve sertifika töreni,
21 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. 
Kozyata�ı Kültür Merkezi Gönül Ülkü-
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde gerçekle�en
törene; Kadıköy Belediye Ba�kanı Av.
Selami Öztürk, Kadıköy �lçe Milli E�itim
�ube Müdürü Fahri Cürebal, Halk E�itim
Merkezi Müdürü Nuri Ba�, Kadıköy
Belediyesi Ba�kan Yardımcısı Süreyya
Ensari, Meclis Ba�kan Vekili Nüvit
�ahlıo�lu, Halk E�itim ö�retmenleri ve çok
sayıda kursiyer katıldı. Sertifika töreninde
bir konu�ma yapan Ba�kan Selami Öztürk,
yeti�kin e�itiminin son derece önemli
oldu�unu belirterek, “Yeti�kin e�itimi
kendini tamamladı�ı zaman bütün ya�
gruplarına fayda sa�lar. Bu kurslara gelen
anneler çocuklarının e�itiminde daha fazla
katkı sa�lıyor, daha verimli oluyorlar.
Ekonomik olarak evine katkı sa�layan
kadın ayakları üzerine daha sa�lam
basabiliyor. Bu türlü kurslar daha sa�lıklı
toplumlar olu�masında en önemli katkıyı
vermektedir” dedi. Ba�kan Öztürk
konu�masının sonunda, �lçe Milli E�itim

Müdürlü�üne, Halk E�itim Müdürlü�üne,
��KUR’a, Kültür ve Sosyal ��ler
Müdürlü�ü’ne ayrı ayrı te�ekkür etti. En
büyük te�ekkürü kursiyerlerin hak etti�ini
söyleyen ba�kan Selami Öztürk,
“Mesle�iniz ne olursa olsun ben kendimi
biraz daha nasıl geli�tirebilirim
diyebiliyorsanız, kendinizi a�mı�sınızdır ki
bu muhte�em bir �ey” diye konu�tu.
Sertifika töreninin ardından kursiyerlerin yıl
içerisinde yaptı�ı eserlerden olu�an sergi
gezildi.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

n san lar yal n�z ya �a ya maz lar, bir lik te ya �a mak
için ya ra t�l m�� lar d�r. Yal n�z l�k tan kur tul ma n�n yo lu
kal bi �s� tan, sev gi do lu dost luk lar ve iç ten lik le ya -
p� lan pay la ��m lar d�r. E�er ara n�z da sev gi ve iç -

ten lik yok sa bin ler ce in san la bir lik te ol sa n�z bi le ken di -
ni zi her za man ol du �u nuz dan da ha yal n�z his se der si niz.

Her in san, ya �am bo yu, s� cak bir kal be, yu mu �ak
bir ele ve iç ten lik le pay la �� lan dost luk la ra ge rek si nim
du yar. Ara d� �� s� cak kal bi bu lan in san la r�n ya �a m� na,
sev gi, dost luk, se vinç, co� ku ege men olur. Ken di le ri ni
güç lü, gü ven li, hu zur lu his se der ler. Ya �a ma ba� l� l�k la r�
ar tar, bir lik te yap t�k la r� yol cu luk, her an� ho� sür priz ler le
do lu muh te �em bir ma ce ra gi bi olur. Ade ta ka nat la n�r,
do yum suz bir mut lu luk için de ya �ar lar.

Sev gi do lu s� cak bir kalp ya �a ma an lam ka tar. O s� -
cak l�k yal n�z ca iki ni ze de �il, tüm çev re ye sev gi ya yar.
Gi de ce �i niz her ye re, kar �� la� t� �� n�z her in sa na ken di
içi niz de ki s� cak l� �� yan s� t�r s� n�z. Evi niz de ki sev gi, dost luk
ve hu zur en faz la ço cuk la r� n� z� et ki ler. Ai le niz de hu zur lu,
ak�l l�, ba �a r� l�, sev gi do lu, s� cak kalp li ço cuk lar ye ti �ir.

Yu ka r� da yaz d�k la r� m�n hep si ni, e�i ni kay be dip yal -
n�z ka lan bir ar ka da ��m ne de niy le an�m sa d�m. E�iy le
bir bir le ri ni pek se ver ler di. Ar ka da ��m e�i için, “O be nim
kal bi mi �s� tan, ya �a m� ma hu zur ve gü zel lik ka tan tek
var l�k” der di. E�i öl dük ten son ra yal n�z ve mah zun kal -
d�. Ev li olan o� lu ve k� z� bir lik te ya �a ma y� öner di ler. �id -
det le iti raz et ti. “Ben an ne ni zin ko ku sun dan ko pa mam,
bu ev den ay r� la mam” de di. Ge çen her gün hüz nü nü ve
yal n�z l� �� n� bi raz da ha de rin le� ti ri yor du.

Ba ba la r� n�n yal n�z l� �� ço cuk la r� n� hem üzü yor, hem
en di �e len di ri yor du. Ya k�n dan ta n� d�k la r� ve gü ven dik le ri
bir ha n� me fen diy le ev len dir me yi öner di ler. Ba ba n�n iti -
ra z� da ha �id det li ol du, fa kat ço cuk lar da öne ri le rin den
vaz geç mi yor, �s rar edi yor lar d�. Bu �s rar dan bu nal d� �� n�
his set ti �im ar ka da ��m bir gün ba na gel di. Can l�, ne �e -
li ha li git mi�, omuz la r� çök mü� tü; sol gun gö rü nü yor du.
Na s�l ol du �u nu sor dum. “Na s�l ola bi li rim ki?” de di.
“Can su yu ke sil mi� bir bit ki ye dön düm. Her gün içi min
bi raz da ha ku ru du �u nu his se di yo rum. Onun bo� lu �u -
nu, oku mak, yaz mak, gez mek, hiç bir �ey dol dur mu yor”
de di. Sö zü ço cuk la r�n öne ri si ne ge tir dim. Ren gi bi raz
da ha sol du, göz le ri su lan d�. “Sa na ço cuk la ra an la ta ma -
d� ��m �e yi an la ta y�m, bel ki sen an lar s�n” de di. “Öner -
dik le ri ha n� me fen di yi ta n� r�m. Ak l� ba ��n da, ol gun, he lal
süt em mi�, iyi bir in san d�r. Be nim evi mi çe kip çe vi rir,
ye me �i mi pi �i rir, ça ma �� r� m� y� kar ama kal bi mi �s� ta maz.
Bu gü ne dek yal n�z ca iki ka d� n�n kal bi mi �s�t t� �� n� his set -
tim. Ço cuk lu �um dan be ri ne za man ba �� m� an ne min
gö� sü ne yas la sam içim s�m s� cak olur, gön lüm hu zur la
do lar d�. 28 ya ��n day d�m, bir gün he sa b�m olan ban ka -
da i�e ye ni gi ren bir genç ba yan la kar �� la� t�m. �çim de
k� v�l c�m lar çak t� �� n�, ate� ler yan d� �� n�, kal bi min �s�n d� �� n�
his set tim. Her gün bir ba ha ne uy du rup ban ka ya git me -
ye ba� la d�m. Tam 51 y�l ol du. Ar t�k o yok, an nem de
uzun y�l lar ön ce öl dü. An ne min ye ri ne hiç kim se yi ko ya -
ma d�m. O hep be nim kal bi mi �s�t t�. Dar lan d� ��m gün ler -
de onu an�m sa d�m, sev gi si ni, s� cak l� �� n� hiç unut ma d�m.
E�im ba na an nem den de ya k�n d�. Evi mi, ya ta �� m�, ha -
ya t� m�, ço cuk la r� m�n var l� �� n� 49 y�l onun la pay la� t�m.
Hep kal bi mi �s�t t�, hâ lâ da �s� t� yor. O an� la r�, o s� cak l� ��, o
gü zel li �i ba� ka hiç bir �ey le bo za mam, ye ri ne ba� ka bi -
ri ni ko ya mam. Bu nu ço cuk la r� ma an la t�p üzün tü le ri ni
da ha faz la ar t�r mak is te mem, ama sen bil ki, �im di bir
tek öz le mim var: Bir an ön ce ona ka vu� mak. Ço cuk la r�
ra hat lat mak için sa bah ge lip ak �am gi den yar d�m c� bir
ba yan bul ma la r� n� is te ye ce �im. Kal bi mi ise ölün ce ye
dek e�i min an� la r�y la �s� ta ca ��m” de di.

Ona hak ver dim. 79 ya ��n da bir in sa n�n ya �a m� na
ye ni bi ri ni kat ma s� çok zor ola bi lir. �ler le yen ya �� ne de -
niy le kar �� cins ten uzak bir ya �a m� ter cih ede bi lir. Onun
yal n�z l� �� na say g� duy mak ge re kir di ye dü �ü nü yo rum.

Son ra yal n�z ya �a yan di �er ar ka da� la r�m ak l� ma
gel di. Aca ba yal n�z ya �a yan her kes 79 ya ��n da ki ar ka -
da ��m ka dar hak l� m� di ye dü �ün düm.

Al lah er kek le ka d� n� bir lik te ya �a mak için ya rat m�� -
t�r. Hu zur lu bir bir lik te lik ku ran, iç ten dost luk ya �a yan
ka d�n ve er kek ler bir bir le ri nin kalp le ri ni �s� t�r lar. 

Her in sa n�n ama c� da kal bi ni �s� ta cak bu bir lik te li �i
bu la bil mek tir. Ama bir çok ar ka da �� ma ba k� yo rum; or ta
ya� ta, ya ni ha yat la r� n�n en gü zel, en zen gin ça ��n da ka -
d�n er kek ili� ki le ri için ge rek li ça ba y� gös ter mi yor lar.

Er kek için ka d� n�n, ka d�n için er ke �in ya k�n l� ��
önem li bir ih ti yaç t�r. Bu ya k�n l� �� ya �a ya bil mek için ar ka -
da ��m gi bi 80’ine mer di ven da ya yan ve ac� s� çok ta ze
olan lar ha riç, bir ara y�� için de ol ma l� d�r lar. Ka d�n er ke �i,
er kek ka d� n� ta mam la ma l� d�r. Yal n�z ya �� yor sa n�z ve kal -
bi ni zi �s� ta cak ya k�n bir dos tu nuz yok sa sev gi ye aç�k
olu nuz, sev mek ten kork ma y� n�z. Yal n�z l�k zor �ey dir;
sev gi yi er te le me yi niz, iç ten lik le ya �a y� n�z. Sev gi nin ya ��
ol maz; se vi niz, se vi niz ki kalp le ri niz �s�n s�n.    
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

KALB� ISITMAK
Emlak ve Çevre Temizlik
vergisinin 1. taksit ödeme

süresi, 31 Mayıs 2012
Per�embe günü sona
eriyor. Vergi mükellefi
olan ancak ‘Ya�lıyım,

yürüyemiyorum,
engelliyim, nasıl

ödeme yapabilirim’
diye dü�ünenlere
de çözüm sunan

Kadıköy Belediyesi,
mobil tahsilat

hizmetiyle
vatanda�ın vergisini

kredi kartıyla evinde
tahsil edebiliyor.  

Vergide mobil tahsilat dönemi

BÜTÜN YILIN EME�� BU SERG�DE!

Ö�rencilerin duyarl�l���
ÖZEL Do�an Koleji
ö�rencileri, kendi el
emekleri ile yap�p stantlarda
sat��a ç�kard�klar�
ürünlerden toplad�klar�
gelirle, Kad�köy Belediyesi
Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi’ne
tekerlekli sandalye ald�lar.
Sosyal Sorumluluk Projesi
kapsam�nda Kad�köy
Belediyesi Engelli Dan��ma
ve Dayan��ma Merkezi
arac�l��� ile ihtiyac� olan 20
bedensel engelliye sandalye
ba����nda bulunan Do�an
Koleji ö�rencileri, örnek bir
dayan��ma sergilediler. 

Hu lu si Özo cak
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RA H�M DE ge çen o do kuz ay l�k gü ven
son ra s� al� nan ilk ne fes le ba� la yan bu
ye ni dün ya ya al�� mak çok zor ve bu ye -
ni dün ya ya ya ban c� la� ma n�n in san l� ��n
bü yük bir ço �un lu �u nun at la ta ma d� ��
bir ger çek lik ol du �u nun far k� na var mak
ge re ki yor. Bu ye ni dün ya ya al�� ma ya
ça l� �an be bek sü rek li yer de �i �i min de
te dir gin lik ya �a ma ya ba� l� yor ve ye ni
yüz ler her se fe rin de kor ku tu cu ge li yor.
Tah min edil di �i gi bi bu be bek he pi mi -
ziz. Be bek lik te ki bu her ge çi� sü re ci her
bi rey de ka l� c� et ki ler b� rak mak ta ve her
ye ni lik ve dün ya de �i �i mi in san lar da bir
kor ku ya ra t� yor. Ço cuk luk son ra s� bi le
her bü yük de �i �im ço �u in san da bü -
yük bir psi ko lo jik bas k� ya ve te dir gin li �e
yol aç�p ki �i li �in de k� r�l ma ya ve dün ya -
s� n�n de �i� me me si için ken din den
ödün ler ver me ye zor lu yor. Ta bi ki bu
de �i �i mi ya �a y�p bu bas k� y� at la ta bil mi�
bi rey ler de var et ra f� m�z da. Ço cuk luk -
tan da bi ri ken bu ken di dün ya s� n� ko ru -
ma, ilk oku la ba� lar ken de ken di ni gös -
te ri yor. S� n�f ta bu lu nan ço cuk la r�n bü -
yük bir k�s m� te dir gin lik le ai le le ri nin ken -
di sini b� rak ma s� n� iz ler ken ara da bir kaç
ta ne si ga yet sa kin ve me rak l� göz ler le
et ra f� ta kip edi yor. �im di si zin bu s� n�f ta
han gi rol de ol du �u nu zu bil me den de -
vam ede lim. Bu ko ru ma c� yak la �� m�n
mer kez de ol du �u dav ra n�� her ne ka -
dar ço cuk ça gel se de in sa n�n ne ka dar
aciz bir var l�k ol du �u nu ve bu ço cuk luk
trav ma s� n� in san l� ��n bü yük bir ço �un -

lu �u nun at la ta ma d� �� n� gö rü yo ruz. Ye -
ni lik le re aç�k, fark l� �ey ler söy le ye bi len
ve ye ni dün ya lar yel ken aç ma ya ha z�r
bu bi rey ler yi ne tah min edi le ce �i üze re
çok faz la de �il. �s ter kü çük ya� ta is ter
ye ti� kin ol sun, bu trav ma y� at la ta ma -
yan ço �un lu �un  ba k�� aç� s� at la tan la ra
son de re ce ac� ma s�z ola bi li yor. Em pa -
ti nin yi ti mi de ni len nok ta da bel ki bu ra -
s� d�r. Bu trav ma y� at la ta bil mi� ve fark -
l� ba k�� aç� la r�y la ye ni dün ya la r� me rak
eden bi rey ler ha ya t�n ço �u ev re sin de
bu ço �un lu �un ve de �i� me yi red de -
den le rin bas k� s� na ma ruz kal m�� ve ka -
la cak t�r. Bu bas k� c� ço �un lu �un bü yü -
yüp mes lek sa hi bi olun ca de �i �e bi le -
ce �i ni dü �ü nen ler el bet te ki ya n� l� yor.
Çev re si ne ör dü �ü du var la r� ve en iyi si
bu dur çün kü her kes böy le ya p� yor sed -
di ni y�k mak çok ko lay de �il. Bu haf ta ki
ya z� m�z da bel ki çok iyi ol ma yan ama
her kes gi bi ol ma y�p bir �ey le ri de �i� tir -
me ye ça l� �an bir ada m�n hi kâ ye si ni
mer ke zi ne alan “Gu guk Ku �u” fil mi ve
yu ka r� da ki de �i �im le ba� lan t� s� hak k�n -
da bil gi pay la �� m�n da bu lu na ca ��z.
� GU GUK KU �U KA PI DA
Bil me yen ler var d�r di ye k� sa ca bu ki tap -
tan uyar la ma fil min ko nu su nu ya za l�m.
Rand le P. McMurphy tu tuk lu ol du �u
ce za evin de ça l�� mak tan kur tul mak için
de li tak li di ya pan bir mah kum dur. Ta -
v�r la r� ce za evi oto ri te si nin gö zü ne bat -
ma ya ba� la y�n ca bir sü re son ra te� his
için ak�l has ta ne si ne gön de ri lir ve ora da

kal ma s� na ka rar ve ri lir. Rand le has ta -
ne de de ku ru mun ku ral la r� na uy ma ma -
s� ve ar ka da� la r� ile olan ili� ki le ri ile dik -
kat le ri üze ri ne çe ker. K� sa sü re için de
so �uk ta v�r l�, su rat s�z, oto ri ter bir gö -
rev li olan hem �i re Ratc hed, Rand le’�
ya k�n ta ki be al�r ve her ha re ke ti ni iz le -
me ye ba� lar.  Ko nu ola rak ah�m �a h�m
�ey ler va at et me se de film bu ko nu nun
ya n�n da içer di �i sis tem ele� ti ri si ve in ce
ay r�n t� la r�y la ve oyun cu lu �un do ru �a
ç�k ma s�y la bam ba� ka bir hal al� yor.
Rand le’�n ilk bü yük �a� k�n l� �� bu has ta -
ne de ki le rin ken di ira de le riy le bu ra da
kal ma s� olu yor. Bu du rum da ya z� n�n
ba ��n da bah set ti �im ken di ko run ma c�
dün ya la r� na hap sol mu� bi rey le rin ye ni
dün ya la ra aç� la ma ma s� du ru mu na te -
ka bül edi yor. Tek tek ka rak ter le rin ken -
di ni a� t� �� Jack Nic hol son ve hem �i re
ro lün de Lo ui se Fletc her’�n ya �a yan ka -
rak ter ler ya rat t� �� bu �a he ser, de fa lar ca
iz len me yi hak edi yor. Oyun cu lu �un bir
ad�m ile ri ç�k ma s� n� ve bu me ta fo rik
cev he rin par la ma s� n� sa� la yan isim ise
yö net men Mi los For man’dan ba� ka s�
de �il. For man için bi le bir kaç say fa l�k
ya z� ya z� la bi lir ama biz yi ne de fil mi mi ze
ve içer di �i sis tem ve bi rey ele� ti ri si ne
dö ne lim. Sis tem de ben li �i ni yi tir mi� ve
sor gu la mak tan aciz ro bot la ra uyu� tu -
ru la rak dö nü� tü rül mü� bi rey ler ve on la -
r�n ara s� na ka t� lan ve ya z� n�n ba ��n da
be lirt ti �i miz o dün ya y� de �i� tir me ye ça -
l� �an bi ri olan Rand le bu ay k� r� l� �� an�n -
da yok eden oto ri te ve bu oto ri te nin
ba� ki �i si hem �i re nin “fark l� ola n� sus tur
ve yok et” zih ni ye ti, ne ya z�k ki sa de ce
bu fil me öz gü de �il. Gü nü müz top lu -
mu nu da özet le yen bir me ta for ol ma s�
utanç ve ri ci. Ül ke miz de de �u an ken -
di le ri gi bi dü �ün me yen le rin de mir par -
mak l�k lar ar d�n da si ya sal oyun lar la
mah kum bi le edil me den tu tuk lu kal d� ��
dü �ü nü lür se film den çok uzak ta bir
yer ler de ol ma d� �� m�z gö rü lü yor. Sa de -
ce po li tik çev re ler de de �il in sa n�n ken -
di çev re sin de bi le bu tür in san lar mev -
cut. Ya p� lan her ba sit olum lu ha re ke te
bi le tu haf ele� ti ri ler de bu lu nan bu “ye ni
dün ya” dü� man la r�n dan s� k� lan bi rey
asos yal lik de ni len ok ya nus ta ge zin me -
yi ve ken di iç dün ya s�y la ya �a ma y� ter -
cih eder ha le gel mi� tir. Kim ler ak�l -

l� kim ler de li ? Ak�l l� ol du �u nu zan ne den
bir avuç oto ri ter de li nin de li le� tir di �i
ak�l l� lar m� y�z? Yok sa bu de li li �i ka n�k -
sa m�� ye ni len ler mi yiz? Her du rum da
kay be di yor olu �u muz ay r� ama fark -
l� bir �ey ler yap mak ne den ya d�r ga n� -
yor?  Bu so ru la r�n ce va b�, bel ki de yu -
ka r� da be lir ti len o fark l� dün ya kor ku la r� -
n� a�a ma m�� bi rey ler dir bel ki. �ah sen
bir �n gi liz ce kur su na ge len 50 ya ��n da -
ki be ye fen di ye “ne ge rek var bu ya� tan
son ra” ba k� �� yön len di ren genç le soh -
bet et mek in sa na bir �ey ka zan d� r�r m�?
Bu zih ni yet te olan in san lar et ra f� m�z da
ço �al m�� sa ve yal n�z kal d�y sak Chi ef
Brom den’a ih ti ya c� m�z ola bi lir mi?
� F�L M�N ADI NE DEN GU GUK 
KU �U ?
Fil min ori ji nal ad� “One Flew Over the
Cuc ko o's Nest” ad� tam ma na s�y la
“Gu guk Ku �u nun Yu va s�n dan (üze rin -
den) Bi ri Uç tu” bi raz man t�k s�z ve an -
lam s�z gi bi du ru yor sa da ki ta b� n� oku -

yan la r�n ba ��n da oku duk la r� ve ki tap ta
olay la r�n onun gö zün den an la t�l d� �� K� -
z�l de ri li Chi ef Brom den’a bü yü kan ne si -
nin söy le di �i �ar k� da ge çi yor. “Sü rü de
üç kaz var. Bi ri do �u ya bi ri ba t� uç tu di -
�e ri de Gu guk ku �u nun yu va s� n�n üs -
tün den”. Bu ra da bir ke li me oyu nu
mev cut el bet te. “Coc ko o’s Nest” tam -
la ma s� n�n gu guk ku �u nun yu va s�n dan
ba� ka “Ak�l Has ta ne si” ma na s� da var.
Ya ni ba� ta bü yü kan ne nin söy le di �i
�ar k� son da ger çek olu yor. Ak �l has ta -
ne sin den bir ka ç�� var. Ki tap Brom -
den’�n gö züy le an la t�l d� �� için “Gu guk
Ku �u” ad� ki ta ba uy sa da film için iyi
bir isim ter ci hi de �il bel ki de. Ya da
“One Flew Over the Cuc ko o's
Nest” ad� “De li ler di ya r�n dan bi ri
geç ti” di ye çev ri lir se fil me de ra hat
ra hat uyar. Fi na li ni bi len ler an la ya -
cak lar d�r. 
� GU GUK KU �U’NDAN ÖN CE
SON ÇI KI�
Film ve ki ta b�n�n yu ka r� da ya z� lan
sis tem ele� ti ri si k� s�m la r�y la ge le ce -
�e ka la cak bir avuç sa nat eserin -
den ola ca �� ke sin. Se nar yo su,
oyun cu lu �u, yö ne ti mi ve alt me tin -
le riy le ba� ya p�t ke li me si nin hak k� n�
tam an la m�y la ve ren öz gün eser ler den
bi ri.  Son dö nem ler de özel lik le hiç bir
öz gün lük içer me yen ve “Ak l�m da bir fi -
kir var onu fil me çe ke lim “di yen si ne -
ma c� la r� m� za ay da bir iz le tip ba� ka
mes lek le re yön len me le ri sa� la na bi lir.
Zi ra ül ke miz si ne ma s� n�n sa nat sal bir
aç� l� m� n�n ol ma ma s� bel ki de “Gu guk
Ku �u” gi bi alt me tin le ri olan ve üs tün
oyun cu luk lar la be zen mi� film le ri in ce le -
me den ve di �e do ku nur i� ler yap ma -
dan ba sit pa ra ka zan ma mer kez li yö -
net men ve ya p�m c� la r� m�z dan bir dö nü -

�üm bek le mek mu ci ze gi bi gö rü nü -
yor. Film le il gi li pay la ��l ma s� ge re ken
bir kaç bil giyi ve iz le me se bep le ri ni de
�öy le s� ra la ya bi li riz:
■ Film den ön ce, ro lü ne ha z�r lan mak
ama c�y la Jack Nic hol son’�n bir ak�l
has ta ne si ne ken di si ni has ta ola rak
ka bul et tir di �i ve bir sü re ora da kal d� -
�� ri va yet edi lir.
■ En iyi film, en iyi yö net men,en iyi
se nar yo,en iyi ka d�n ve er kek oyun cu
dal la r�n da Os car ödü lü al m�� t�r.
■ Ro ma n�n ya za r� Ken Ke sey’in fil mi
iz le me me si nin se be bi, hi kâ ye nin ki -
tap ta ol du �u gi bi Chi ef Brom den'�n
ba k�� aç� s�n dan an la t�l ma ma s�y m��.
■ Ken Ke sey, bu ki ta b� bi tir me si ni

lsd'ye borç lu ol du �u nu söy le mi� tir.
■ Bü yük ya zar Te zer Öz lü bir gün si ne -
ma da bu fil mi iz li yor. Ken di si de elek tro
�o ka ma ruz kal m�� bir in san ol du �u
için, has ta n�n elek tro �o ka ya t� r� la ca ��
sah ne de fil mi iz le me ye da ha faz la da -
ya na m� yor, sa lo nu he men terk edi yor
ve d� �a r� ya ç� k�p bir si ga ra ya k� yor. “Se -
yir ci ler ara s�n da ben den ba� ka elek tro
�ok yi yen yok. Yok sa on la r�n da he men
fil mi terk et me le ri ge re kir di” de mi�.
■ Has ta ne de par ti ve rir ler ken nö bet çi
gö rev li nin Nic hol son’un “The Shi -
ning”in de ki a� ç� ol ma s�.

� F�LM DEN UNU TUL MAZ 
SAH NE LER
■ Mcmurphy'nin de li olup ol ma d� �� na
ka rar ve ren he yet ten bi ri ile ara s�n da
ge çen di ya log da dan bah se de rek
“Gör dü nüz mü ben on dan da ha ak�l l� -
y�m” de di �i sah ne .
■ Ko ca mus lu �u sök me ye ça l�� t� �� du -
rum da “En az�n dan de ne dim” de di �i
sah ne.
■ Te le viz yon aç�l ma y�n ca beyz bol ma -
ç� n� ken di an lat ma ya ba� la d� �� sah ne.
■ Bas ket bol oy na d�k la r� sah ne.
■ Oto ri te nin sim ge si hem �i re Billy'e
yap t�k la r� n� aç�k la ma s� n� ve utan ma d� �� -
n� sor du �un da, Billy gu rur la ve hiç ke -
ke le me den utan ma d� �� n� söy ler. An cak
hem �i re bu du ru mu an ne si ne an la ta ca -
�� n� söy le me siy le Billy ke ke le me ye
ba� lar ve es ki ha li ne dö ner.
■ McMurphy ço �u nun gö nül lü ola rak
ora da kal d� �� n� ö� re nin ce so rar “Siz
de li mi si niz?”.
� F� NAL CÜM LE S�
Ül ke miz de ki hak s�z l�k la r� ve h�r s�z l�k la ra
sa de ce ken di gi bi dü �ün dü �ü ne inan -
d� �� için göz yu mup bi le is te ye des tek -
le me ye de vam eden ç� kar c� la ra
McMurphy’nin de di �i ni tek rar et mek
ge re ki yor. “Siz de li mi si niz?”
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

DEL�LER D�YARINDAN B�R� GEÇT�

P�LAV GÜNÜMÜZDE S�ZLER�
ESK� DOSTLARLA SOHBET�N YANI
SIRA P�LAV VE TULUMBA TATLISI

BEKL�YOR…
27 MAYIS PAZAR SAAT 10.30 ALTUN�ZADE YERLE�KES� 
(YEN� B�NA) HAYDARPA�A L�SES� MEZUNLARI DERNE��  

0216 330 46 94    

NOT: Aynı ak�am yemekli Bo�az turu e�lencesi için sınırlı yerimiz vardır.

LÜTFEN YER�N�Z� AYIRTINIZ.

HAYDARPA�ALILAR 
HAYDARPA�ALILAR 

HAYDARPA�ALILAR 

DUYURU
�ehrin u�ultusundan, trafik

karga�asından beton binalardan
uzak de�i�ik bir kültürü ya�amak
ve o kültürün lezzetlerini tatmak

için Polonezköy’e gidiyoruz. 

Merhaba….
Sizlerle bu hafta �ehrin

u�ultusundan, trafik karga�as�ndan,
beton binalardan uzak de�i�ik bir

kültürü ya�amak ve o kültürün
lezzetlerini tatmak için Polonezköy’e

gidiyoruz. 
Evet gerçekten cennetten bir kö�e
olan Polonezköy’ü, Kad�köylülerin

ço�u bilir asl�nda. Hemen
yan�ba��m�zdad�r.. 30 kilometre
civar�nda bir yolculukla var�l�r bu
cennet köye. Dudullu Çekmeköy

yolundan, Çavu�ba��’n� geçer
geçmez sa�a sap�larak Polonez
yoluna girilmi� olunuyor. Ama en

kolay� Kavac�k’tan sap�larak gidilen
yoldur. Tabelalar sizi götürüyor.

Polonezköy yoluna sapt���n�z anda zaten do�a sizi içine
al�yor. Yemye�il ormanlar ve tertemiz bir yol. Yoldaki
tabelalar bile ilginç geliyor insana... “Dikkat karaca
ç�kabilir”, “Sülün yeti�tirme çiftli�ine gider” gibi..

Yakla��k yar�m saat, en fazla 45 dakikada var�l�yor...
Toplu ta��ma araçlar�n�n da hizmet verdi�i köyde
gedenleri önce tarihi kilise kar��l�yor... Çiçeklerin,

güllerin, morsalk�ml� duvarlar�n aras�ndan geçerek 100
metre sonra köy meydan�na var�yorsunuz. Meydan�n
giri�inde a�aç oyma heykeller, el yap�m�, cam üfleme
ustalar�n�n marifetlerinin sergilendi�i tezgâhlar, çe�itli
otantik hediyelikler, mini bir pazar yeri ve köy turu için

atlar. Ama ben yürüyerek köy turunu tercih etim...
LEH-OSMANLI DOSTLU�UNUN 

SEMBOL�K B�R KANITI…
Asl�nda bu köyün hüzünlü bir tarihçesi var. Y�llar önce
kendi ülkelerinin kom�u ülkeler taraf�ndan i�gal edilip,

ülkelerinde esir gibi ya�ayan ve göçe zorlanan bir avuç
insan�n hikâyesidir bu köy.

Osmanl� �mparatorlu�u
zaman�nda ülkemize

s���nan Polonyal�lar�n bu
yerlere yerle�mesine izin
verilmi�. O bir avuç insan

da bu bölgeyi Dünya
çap�nda tan�nan turistik bir
köy haline getirmi�. Evet
yurt d���ndan ülkemize

gelen birçok turistin ve ünlü
isimlerin ziyaret etti�i

yerlerin ba��nda geliyor
Polonezköy.

Turizm olgusu,

pansiyonculuk 1980 y�l�ndan sonra
ba�lam�� burada. Çünkü çocuklar
büyümü�, yurt d���na gitmi�ler ve

oralarda gördüklerini uygulamak için
köylerine dönmü�ler ve köylerini

turizm merkezi yapmay� ba�arm��lar.
Polonezköy’de  heykel

sergileri, resim sergileri
festivaller bile

düzenliyorlar. Kendi
geleneklerini

sürdürüyorlar bu
köyde. Kendi

dillerini
konu�uyorlar.

Fakat kendilerini
Türk gibi

hissediyorlar, “Buras�
bizim vatan�m�z” diyorlar. Evet

gerçekten de vatanlar� say�p bir
cennet hediye etmi�ler �stanbul’a…
Polonezköy’de hemen hemen bütün
evler pansiyon olarak hizmet verdi�i

gibi, onlarca butik otel,  yüksek
konaklama kapasiteli

oteller ve yüzlerce
restoran� birarada

bulabilirsiniz..
Evlerin bahçelerinde
kendi evinizdeki gibi

rahat edebiliyorsunuz.
Çimlere uzan�p,

hamaklarda
sallan�yorsunuz. Herkes
s�cakkanl�, geleneklerini

bozmadan kendi
mutfaklar�n�n en güzel

örnekleriyle donat�yorlar
masalar�. Kiraz

a�açlar�n�n alt�nda bir
keyif ki sormay�n. Kiraz zaman� a�açlardan kiraz

kopart�p yemek serbest ama dallar�na zarar vermemek
�art�yla. Ak�ama kadar kiraz
yiyebilirsiniz. Ayr�ca ba�ka

meyveler de var fakat kiraz o
kadar çok ve lezzetli ki. Her y�l

Kiraz Festivali düzenleniyor
köyde, folklor gösterileri, yemek

�ölenleri e�li�inde .16-17
Haziran’da Kiraz Festivali var.
Buradan da duyurmu� olal�m.
Geleneksel giysileriyle Polonya
danslar�n�n da sergilendi�i bu
festivale gidenleri çok de�i�ik
gösteriler ve lezzet �ölenleri

bekliyor… Evet biz köyü
gezmeye devam ediyoruz.

Tertemiz sokaklar� mis kokulu çiçekler aras�ndan köy
evine gidiyoruz... Atatürk köyü ilk ziyaret etti�inde bu

evde kalm��. �imdi buras� bir an� evi olarak ziyarete aç�k.
Bir de Zofia teyzenin evi var buras� da buraya yerle�ildi�i
y�llardan beri çekilen resimler ve o zamana ait objeler ile

e�yalarla dolu bir an� evi olarak ziyarete aç�k..
Orman içinde yürüyü� parkurlar�, sizi köyün

d���ndan dola�t�r�p ayn� noktaya getiriyor.
Biraz daha yürüdük, Hayvanat bahçesi.

Bu köyde yok yok. Pansiyonlar hepsi
birbiriyle yar���yor adeta. Çiçekten
cennet gibi bahçesiyle Polka, kendi
yapt��� çilekli pastalar�n�n en güzel
örneklerini sunuyor... Kendi yapt���

reçelleri tatmazsan dar�l�yor... Fredi,
bahçemde çay içmeden göndermem
diyor. Özlemi�iz böyle s�cak ili�kileri.

Neyse biz geziye devam ediyoruz... Uçsuz
bucaks�z ye�il çimliklerde yuvarlanmak geliyor

içimden. Mangallar yan�yor insanlar�n yüzü ayd�nlanm��
sanki. Ac�kt�k... Köyün ortas�nda bir Polonya evine

girdik.. Leonardo…170 y�ll�k bir ev... Madam Marylin’in
evi. Kar�-koca i�letiyorlar. Dedi�im gibi dededen yadigâr

ve turizme açm��lar. Göz alabildi�ine uzanan arka
bahçe ve yemye�il çimler

aras�nda masmavi bir havuz.
Burada k�r dü�ünleri de
yap�l�yor. Dü�ün yap�lan

bölümler de ayr�, alan o kadar
geni� ve öyle bir dizayn

edilmi� ki ayn� anda 2 dü�ün,
yap�l�rken havuz barda keyif
de çatabilir, restoranlarda
yemek yiyebilirsiniz ve hiç

kimse rahats�z olmaz. Çiçek
taklar�ndan geçerek set set
yap�lm�� restoran bölümüne

geçiyoruz. Tabii evin köy
meydan�na bakan bir bahçesi
de var ama çiçeklerden ba�ka

bir �ey göremiyorsun. Buran�n da aç�k büfe brunchlar�
me�hurmu�. Tabii ki Avusturya Frans�z ve Polonya
mutfa��... Biz, Leonardo salatas� ve biftek yedik. �u
anda bile lezzeti a�z�mda. Kahvalt�lar� çok zengin ve

uzun 15.00’e kadar sürüyor. Kahvalt�n� et, köyü gez gel
yine ye oohh tam keyif… O kadar çok yer var ki. Di�er

yerlere biraz haks�zl�k oluyor ama yazmaya kalksam
buralara s��maz. �unu söyleyebilirim her keseye uygun

yerler var Polonezköy‘de. Damak tad�m�za uygun
lezzetle, s�cak insan ilgisi, tertemiz hava, mis gibi çiçek

kokular�, uçsuz bucaks�z çimlikler, her yan� sarm��
ormanlar ortas�nda gülümseyen bir cennet….Haydi bu
hafta sonu gidelim… Kiraz Festivali hakk�nda detaylar
alal�m. Biliyorsunuz 16-17 Haziran Kiraz Festivali…..

Leonardo Rest.: 0216 432 30 82
Muhtarlık: 0216 432 31 61

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Polonezköy’de lezzet dolu bir gün yaşayın
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TBMM'nin kurulu�unun 92. yıldönümünde,
Kadıköy'de de Sahrayıcedid Mahalle Meclisi
açıldı. Mahalleye dair kararların demokratik

yöntemlerle alınması amacıyla kurulan
Sahrayıcedit Mahalle Meclisi açılı�

toplantısı, 22 Nisan günü Kozyata�ı
Kültür Merkezi Konferans

Salonu'nda gerçekle�tirildi. Siyasi
parti ve sivil toplum kurulu�u

temsilcileri, sokak
toplantılarında seçilen sokak

temsilcileri ve mahalle halkının
katıldı�ı toplantıda, önce

muhtarlı�ın ba�langıcından bu
güne ya�ananları kapsayan görsel
bir sunum izlendi. Ardından sunum yapan

Sahrayıcedid Mahallesi Muhtarı Seval Özkan
neden mahalle meclisi olu�turdu�unu,

mahalle meclisinin olu�um sürecini,
yaptıkları çalı�maları ve toplantıların özeti

niteli�inde talep edilen projelerden bahsetti.
Muhtarlık seçimleri öncesinde klasik muhtar

anlayı�ının dı�ında farklı muhtarlık
yapaca�ını belirtti�ini anımsatan Özkan,

“Gelin de�i�imi birlikte yaratalım demi�tim.
Bu sloganın ı�ı�ında çalı�malarımı
sürdürdüm. Mahallenin ortak ihtiyaç ve

sorunlarının yerinde belirlenmesi,
mahallenin ya�am kalitesinin

arttırılması, di�er kurum ve
kurulu�larla etkin ileti�im

sa�lanabilmesi için Muhtarın
mahallelinin gönüllü katılımı ile

katılımcı ve demokratik yönetim
sergilemesinin faydalı olaca�ını

dü�ündüm. Sosyal dayanı�manın
ve mahalle ili�kilerinin

güçlendirilmesi, mahalle sakinleri ile etkili ve
verimli ileti�im için Mahalle Meclisi

olu�turmaya karar verdim. Öne çıkan
sorunlarımızı, taleplerimizi

gerçekle�tirebilmek ve çözümler
üretebilmek amacıyla olu�turulan çalı�ma
grupları trafik, sosyal i�ler, çevre, park ve

bahçeler, alt yapı, gençlik, engelliler, sokak
hayvanları ve afet yönetimi. Bunlar öneri ve
ihtiyaçlara göre de�i�ebilr” dedi. Mahalle
meclisinin çalı�ma komisyonları dı�ında

genel toplantısını 3 ayda bir yapacaklarını
belirten Muhtar Özkan daha sonra sözü

temsilcilere bıraktı. Tüm sokak temsilcileri,
kendilerini tanıttı ve hangi çalı�ma

komisyonlarında çalı�acaklarını ifade ettiler.
Mahalle Meclisi açılı�ına katılan bölge

milletvekili Kadir Gökmen Ö�üt toplantı
sonunda mahalle sakinlerinin sorularını

yanıtladı. Yo�un ilgi gören Ö�üt,
meclislerine bir milletvekilinin katılmı�

olmasından duydukları sevinci ve
memnuniyeti dile getirdiler.
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eç ti �i miz Pa zar te si ka pan� kon se -
riy le 2011-2012 Kadköy Be le di ye si
Oda Mü zi �i Se ri si ni ka pa tan ve
�DOB se zo nu nun da so nu na ge len

Sü rey ya Ope ras’nda sa nat mev si mi bu yl
18 Tem muz’a ka dar de vam edi yor. O ta ri -
he ka dar iz le ne bi le cek et kin lik le ri �öy le bir
sra la yalm…

�s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si Or kes -
tras e� li �in de Tür kî Cum hu ri yet ler den ge -
le cek olan ope ra so list le ri nin kon se ri,
Türk soy ta rafndan 26 Mays’ta Sü rey ya
Ope ras’nda ger çek le� ti ri li yor. He men
aka bin de �s tan bul Üni ver si te si Dev let
Kon ser va tu var’nn ve re ce �i ba le tem si li
ayn 29’un da.

Ha zi ran aynn ilk et kin li �i Fazl Say’n
Beh çet Ay san, Me tin Altok ve Aziz Ne -
sin’in bi rer �ii ri ile �a ir le rin ansna bes te le -
di �i ‘SES Opus 40’ adl ye ni ese ri nin �s -
tan bul prö mi ye ri. Kon ser 2 Ha zi ran ak -
�am sa at 19.30’da ger çek le �ir ken, ayn
ge ce Me tin Altok adna Krmz Yaynlar
ta rafndan bu yl be �in ci si dü zen le nen
“Me tin Altok �i ir Ödü lü” �a ir To zan Al -
kan’a tak dim edi le cek. Bu özel kon ser için
snrl sayda ki gi ri� kart lar, kon ser gü nü
sa bah sa at 10.00’da Sü rey ya Ope ras gi -
�e sin den Sü rey ya din le yi ci le ri ne da�tla -
cak.

�KSV Mü zik Fes ti va li be� yldan be ri ol -
du �u gi bi, bu se ne de iki kon se ri ni Sü rey -
ya Ope ras’nda ger çek le� ti ri yor. 8 Ha zi -
ran’da ki ‘Mü zi �in Kadn Kah ra man lar’ ve
15 Ha zi ran’da ki ‘Fes ti val So lis ti ni Su nar’
kon ser le ri… Tem muz’da ise bu se fer 3.
Ulus la ra ras �s tan bul Ope ra Fes ti va li’nin
iki et kin li �i yi ne Sü rey ya’da… 16 ve 18
Tem muz ta rih le rin de Vi val di’nin Ba ye zid
Ope ras Kadköy’de tem sil edi le cek. Bu
ese rin Tür ki ye’de ilk de fa ic ra edi le ce �i ni
de mü zik me rakllarna söy le ye lim.

An la ya ca�nz, bu se ne Sü rey ya’da sa -
nat se zo nu bit mek bil mi yor de sek ye ri -
dir….

HOL LAN DA’DA BÖY LE
Hol lan da’da per for mans sa nat larna

yö ne lik fa ali yet ler de bu lu nan bir di zi Hol -
lan dal �ir ket 23-25 Mays ta rih le ri
arasnda Tür ki ye’ye ge zi dü zen le di ler. Bu
ge zi kap samnda geç ti �i miz Çar �am ba
gü nü de Sü rey ya Ope ras’n gez di ler, tek -
nik ekip man lar in ce le di ler. On larn biz -
den, bi zim on lar dan ö� re ne bi le cek le ri mi zi
pay la� mak için bu ra daydlar.

Hol lan da per for mans sa nat larn, ge nel
an lam da ti yat ro ola rak esas al mak taym�.
Bir çok hü kü met bu nu ve rim li �e kil de
müm kün olan en bü yük iz le yi ci kit le si ne
ge ni� per for mans yel pa ze si sun ma ya yö -
ne lik bir ör nek ola rak gör mek tey mi�. Tüm
oyun lar ül ke çapnda se ya hat ede rek dev -
let ti yat ro lar ve özel ti yat ro lar da ic ra et ti -
ri lir; böy le ce bü tün va tan da� larn sa na ta
eri �i mi müm kün klnrm�. Hol lan dallar,
“Sa natn hal ka ta�nmas” ola rak bi li nen
bu dos ta ne kül tü rel po li ti ka ya pa ra lel ola -
rak uza nan zor lu lo jis tik ile ba �a çka bil -
me ye yö ne lik yön tem ve tarz lar ge li� tir -
mi� ler. Bu ko nu da ha yal le ri ve olaslkla ra
da ir ge li� tir dik le ri fi kir le ri var. �s tan bul se -
ya hat le ri de, i� te bu hu sus lar, bil gi pay -
la�m ve aray�lar için dü zen len mi�. ‘Kâr’
amac güt me dik le ri ni de ek le ye yim.

Bu i� ler Tür ki ye’de na s�l tar t� ��l ma ya
ba� lan d�, he pi miz bi li yo ruz. Bu yu run, Hol -
lan da’da da böy le…

As l ı  AY HAN

G

SÜREYYA’DA SEZON
BİTMİYOR

Alan Adı ve Alan Barındırma 
Hizmeti Satın Almak ve Yönetmek

Alan Adı (Domain Name)
�nternette bir web sitesi açmak için öncelikle alan

(domain) ad� almal�s�n�z. Bu hizmeti veren kurulu�lar
vard�r. Bunlar belli bir ücret kar��l���nda size domain
ismini tescil ederler. Bir ülkede ya�ayan insanlar�n

nas�l bir nüfus cüzdan� varsa, her web sitesinin de bir
kimli�i  vard�r. Domain name, yani alan ad�, web
sitenizin bulundu�u bilgisayara ba�lan�lmas�n�

sa�layan bir adrestir. Domain kay�t (domain tescil)
i�lemi y�ll�k olarak yap�lmaktad�r.

Domain tescili için öncelikle almak istedi�iniz
domainin (alan ad�n�n) ba�kas� taraf�ndan

al�nmad���ndan ya da sat���n�n uygunlu�undan emin
olmal�s�n�z. Alan ad� harf ve/veya say�lar�n

birle�iminden olu�ur. Sadece küçük harf ve �ngilizce
karakterler kullan�lmaktad�r. Alan ad�nda (domainde)
noktalama i�aretleri (- i�areti hariç), bo�luk ya da özel

karakterler kullan�lamaz. Domaininizi-alan ad�n�z�
seçerken k�sa ve kolay hat�rlanabilir olmas�na, i�inizle

ilgili olmas�na özen göstermelisiniz. 
Telefon numaras�na benzer �nternet Protokolu (IP)

numaras� vard�r. Ancak IP numaras� sistemi bir Alan
Ad� Sistemi’ne (DNS) yönlendirilir. 

Örne�in: www.e-teknoloji.com adresini
yazd���m�zda asl�nda bu adresin

123.23.43.121 numaras� ile belirtilen  IP
numaras�na ba�lan�l�r.

�nternet üzerindeki alan adlar�nda belirli bir
grupland�rmaya gidilmi�tir. Bunlar alan

ad�ndan sonra nokta konularak üç karakter
uzunlu�unda ifadelerdir. Ba�l�ca alan ad�

uzant�lar� �unlard�r:
.com (Commercial-Ticari )

.net (Network Resources-A� kaynaklar�)
.gov (Government-Devlet)

.edu (Education-E�itim)
.org (Organisation-Organizasyon)

Ülkeleri belirten bu uzant�lara nokta konularak ifade
edilen genellikle iki karakterlik bilgi mevcuttur.

DOMA�N NERELERDEN ALINAB�L�R?
Uluslararas� domainler için; .com, .net, .org, .info gibi
uzant�lar� pazarlayan Türkiye’ de ve dünyada birçok

�irket vard�r. Burada dikkat edilmesi gereken
hususlardan birisi de; dünya üzerinde domain kay�t
yapan yüzlerce, binlerce firma olmas�na kar��n sabit
bir fiyat olmay���d�r. Bu konuda çok farkl� fiyatlarla

çal��an firmalar vard�r. www.register.com,
www.ihs.com,tr, www.hostmonster.com vb. birçok
siteden alan ad� al�nabilir.   Domain al�mlar� genellikle
senelik yap�l�r. �stenildi�i takdir de 2, 3 ya da daha
çok sene için ödeme yap�labilir. Tabii maliyette o

oranda artacakt�r. Domain bitiminde al�m�n
yenilenmesi gerekir. E�er belli bir süre sonunda ücret

ödenmezse domainin üzerindeki mülkiyet sona
erecektir. Türkiye Ulusal domain al�m�; Türkiye’ de
Türkçe domain al�m�n� ODTÜ ( Orta Do�u Teknik

Üniversitesi) Resmi web sitesi olan “web.metu.edu.tr
veya www.nic.tr ” adresinden alabilirsiniz. Türkçe

domain derken Türkçe karakterli domainler de�il son

uzant�s� com.tr, net.tr, org.tr �eklinde tr eklentili
uzant�l� domainleri kastediyoruz. Türkçe uzant�l�
domainler için ODTÜ’ nün uygulad��� çok kat�

kurallar vard�r. 
DOMA�N SEÇ�M�NDE D�KKAT ED�LMES�

GEREKENLER
Almak istedi�iniz domainin tespiti çok önemlidir. Bu

domainin tan�t�lmas� internet üzerinde belli bir yer
edinmesi kolay, k�sa vadeli bir i�lem de�ildir. Bu

domain ismine daha sonradan birçok tan�t�m
yapaca��n�z dü�ünülürse bu konuda uzun vadeli

dü�ünerek, isim konusunda acele etmeden;
mümkün oldu�unca k�sa, ak�lda kal�c�, anla��l�r,

sitenizin amac�na uygun, mümkünse com uzant�l�
olan isimler seçmeye özen gösterin. Di�er bir husus
domain ismini tescil ettirirken kulland���n�z her türlü
bilgiyi unutmay�n, bu bilgileri domainle ilgili yaz��ma

yaparken kullanacaks�n�z.
DOMA�N ALIMI �Ç�N YAPILACAK ��LEMLER
E�er bir domain almad�ysan�z ve site kurmaya

s�f�rdan ba�l�yorsan�z, domain ve sunucuyu ayn�
�irketlerden alman�z� tavsiye ederiz. Bunun için

kendini ispat etmi�, güvenilir �irketleri tercih edin. Bu
güvenilir �irketi bulduktan sonra bu �irketin sitesine

ba�land���n�zda kar��n�za ç�kacak pencereden Almak
istedi�imiz alan ad�n� belirledikten sonra bu alan

ad�n�n kullan�labilir olup olmad���na bakmak için baz�
siteleri ve araçlar� kullanman�z gerekir. 
Örne�in http://www.turhost.com ya da

http://www.domainsorgulama.net/ siteleri bu
sorgulama i�lemleri için ideal sitelerden sadece
birkaç�d�r.  Baz� sitelerden alan ad�n� birkaç kez
sorgulay�p, almad���n�z takdirde “alan ad� satan

firmalar”, o alan ad�n� alabiliyorlar. 

Tu�çe Çamsarı (TBD �stanbul Üyesi)

SORU:
De�erli

TÜKODER'liler;
Henüz hakk�n�
arayamayan,

sindirilmi� (ne yaz�k
ki) biz tüketicilere yol

göstermenize,
böylece birazc�k da

olsa halk�n
bilinçlenmesine

katk�da
bulundu�unuz için

size te�ekkür
ediyorum.

Ben emekli bir
ö�retmenim.

29.03.2012 tarihinde,
hayat�mda ilk kez ekonomik

�artlar�m� zorlayarak, kendime
ve e�ime bir güzellik yapmak

istedim. Kozyata��
Carrefour'daki D�VARESE

ma�azas�ndan birer ayakkab�
ald�m. (Bir çift ayakkab�n�n

fiyat� 325 TL iken kampanya
nedeniyle 275 TL'ye inmi�).
Almaz olayd�m! �lk giydi�im

gün her iki aya��m�n da arkas�
yara oldu. Hayal k�r�kl���na
u�rad�m. ‘Ne de olsa isim

yapm�� bir markad�r’ diyerek
ayakkab�y� ald���m ma�azaya
götürdüm. ‘�lgili yere durumu

iletiriz’ diyerek ayakkab�y�
ald�lar.15 gün sonra, beni
arad�lar. Ma�azaya gittim.

Gelen yaz�da, ‘Ayakkab�da bir
üretim hatas� olmad���”

belirtilerek iade iste�imin

yerine
getirilemeyece�ini

ifade ediyorlar.
Ayaklar�m�n
durumunu

ma�azadaki
görevliler de

gördüler ve bana
hak verdikleri

halde kendilerinin
yapaca�� bir �ey

olmad���n�
belirttiler. Her
olas�l��a kar��

ayaklar�m�n yaral�
foto�raflar�n� da
çektim. �imdi

ben ne
yapabilirim? Kendimi

kand�r�lm�� hissediyorum. Biz
bu kadar çaresiz miyiz? Hep

böyle mi kalaca��z?
Sayg� ve sevgilerimle

Ali Çak�r
YANIT:

De�erli tüketicimiz; 
Son y�llarda özellikle

ayakkab� firmalar� ay�pl� ç�kan
ayakkab�lar� incelemeye al�yor

ve genellikle üretim hatas�
olmad��� yönünde raporlar
göndererek tüketicileri hak

arayamaz hale getirmek
istiyorlar. Ancak biliyorsunuz
ki böyle bir rapor dahi olsa

Kaymakaml�kta bulunan
Tüketici Sorunlar� Hakem
Heyeti’ne �ikâyet etme
hakk�n�z var. Dolay�s�yla
üretim hatas� olmad���
yönündeki raporlar� sizi

ba�lamaz. Bir dilekçe yazarak
bu dilekçenin ekine faturan�z�
ve firman�n size gönderdi�i

yaz�y� ekleyip �ikâyet
ederseniz, Hakem heyeti

ayakkab�y� kendi bilirki�isine
gönderecektir. Genellikle bu
bilirki�ilerden gelen raporlar

tüketicilerin lehine olmaktad�r.
Bu nedenle lütfen �ikâyet

hakk�n�z� kullan�n�z. Böylelikle
sat�c�lar ve üreticiler de zaman
içinde matbu haz�rlad�klar� bir
yaz�y� tüketiciye göndermekle

sorunun bitmeyece�ini,
tüketicilerin �ikâyet haklar�n�n

oldu�unu ve inceleme
yapmalar� gereken

durumlarda bu incelemeyi
lay���yla yapmay�
ö�reneceklerdir.

Unutmayal�m ki haklar�m�z�
kullanmam�z sonucunda
sat�c�lar ve üreticiler de

tüketici haklar�n� ö�renerek
hak suistimallerini azaltacak
ve tüketici kaliteli, ucuz ve
sa�lam mallara daha kolay

ula�acakt�r.

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Liseli gençler
BARI�I YAZDI
Kav ram Der sa ne si ile Kav ram

Mes lek Yük sek Oku lu �� bir li -
�in de, Ka d� köy �l çe si özel ve

res mi li se ler ara s� dü zen le nen “Genç -
ler Ba r� ��n Gü ven ce si dir” ko nu lu
kom po zis yon ya r�� ma s� na 14 li se den
65 ö� ren ci ka t�l d�. Ya r�� ma n�n ödül
tö re ni ne Mil li E�i tim Ba kan l� �� Ö� -
ret men E�i ti mi Ge nel Mü dü rü Ömer
Ba l� bey, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dü rü Fer �at Ayar, Üs kü dar �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü �l yas Te kin,
Kav ram Mes lek Yük sek Oku lu Mü -
dü rü Doç. Dr. Er gin Gü mü�, Kav ram
E�i tim Ku rum la r� Ko or di na tör le ri Sa -
kin Öner ve Fa tih Y�l maz, E�i tim ci

Ya zar �. Gür �en Kaf kas, Al t� yol Kav -
ram Der sa ne si �u be Mü dü rü Hü se yin
Akay d�n ka t�ld�. “Li se li Genç Ya zar -
lar” bi rin ci si �s tan bul Ka d� köy Li se si
ö� ren ci si Ah met Mu rat Ka ya’n�n “Öl -
dür mek ve yok et mek için de �il, var
et mek için ya �� yo rum” kom po zis yo nu
iz le yi ci ler den bü yük al k�� al d�. Ya r�� -
ma ikin ci si Göz te pe �h san Kur �u no� lu
Ana do lu Li se si ö� ren ci si Küb ra Siv ri;
üçün cü Özel Sa int Jo seph Fr. Li se si
ö� ren ci si De niz Özer do �an, dör dün cü
ise Fe ner bah çe Li se si ö� ren ci si Tu� çe
Duy maz se çil di. De re ce ye gi ren ö� -
ren ci le re ay r� ca ödül ve pla ket le ri de
ve ril di.

Sah ra yı ce did’e ma hal le mec li si 

Sahrayıcedid
Mahalle Meclisi,
milletvekili Kadir
Gökmen Ö�üt'ün
katılımıyla açıldı. 

iYi DÜ�ÜN
ÖYLE SEÇ

KIRIKKALE, Mersin, Gaziantep, Bursa, Ankara,
Yalova Kayseri, Malatya, Konya, Mardin, Diyarbak�r,

Samsun, Adana ve Edirne olmak üzere 14 ilde yap�lan
anket çal��mas� gençlerin üniversite tercihiyle ilgili

çarp�c� sonuçlar ortaya koydu. Sonuçlar, üniversite
arifesindeki gençlerin birço�unun, kendi istek ve

beklentileri de�il de baba-anne veya çevresel etkiler
�����nda üniversite ve bölüm tercihi yapt���n�

belgelerken, ara�t�rmay� yapan M.Ü. Ö�retim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Y�lmaz; bunun, mutsuz bir

üniversite ya�am� ve meslek seçimine neden oldu�unu
ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Bülent Y�lmaz’�n kurdu�u

“siralamam.com” taraf�ndan, yakla��k 30 bin
ö�rencinin kat�l�m�yla yap�lan “Üniversite Tercih

Anketi"ne göre, ö�rencilerin
yüzde 54.55'i seçtikleri

bölümden memnun de�il.
Ö�rencilerin yüzde 59.9'unun

ise ebeveynlerinin iste�i
do�rultusunda bölüm tercihi

yapt��� belirlendi.
Ö�rencilere; “Tercihlerinizi

yaparken en çok kimler etkili
oldu?” sorusu da yöneltildi.

Ankete kat�lan 28 bin
ö�rencinin yüzde 30'u ailesi ve
yak�nlar�n�n, yüzde 8'i dershane
rehberlik biriminin, yüzde 2'si

okul rehberlik birimi ve
ö�retmenlerinin, yüzde 58'i

kendi iste�inin, yüzde 2'si ise
medyada yer alan popüler

meslek ara�t�rmalar�n�n etkili
oldu�unu belirtti.

MESLEK SEÇ�M�NDE BABA
FAKTÖRÜ A�IR BASTI

Y�lmaz, 18 bin gencin
cevaplad��� “Tercihlerinizi
yaparken bölüm seçimi mi

öncelikli oldu, üniversite seçimi
mi?” sorusunda, ö�rencilerin
yüzde 22,35'i, “üniversite ve
�ehir”, yüzde 29.,41'i “bölüm
seçimi” ve yüzde 48.24'ü “her

iki” kriteri göz önünde
bulundurarak tercih yapt���n�

belirtti. Meslek seçiminde 18 bin ö�rencinin yüzde
13.64'ünde annesinin, yüzde 59.9’unda babas�n�n,

yüzde 13.64’ünde dershanedeki rehberlik
ö�retmeninin, yüzde 13.64’ünde ise okuldaki

ö�retmenlerin etkili oldu�unu aktard�. Y�lmaz, yapt���
aç�klamada; “Bu anketin benim için çok �a��rt�c� ve
üzerinde dü�ünülmesi gereken sonuçlar� vard�. Bu
yüzden �unun fark�na vard�m. �nsan�m�z�n e�itimde
do�ru bilgiye, samimiyete ve yönlendirmeye ihtiyac�

var. Bu projeye Anadolu’da tan�mad���m birçok insan
destek verdi. Halen bu destek büyüyerek devam
ediyor. Projeyi ana do�rultuda sac�n üç aya�� gibi

dü�ünürsek üç proje tabanl� bir sistem kurdum” dedi.

Yrd. Doç. Dr.
Yılmaz’ın kurdu�u
‘siralamam.com’

tarafından yapılan
‘ÜniversiteTercih

Anketi’,
ö�rencilerin

yüzde 54.55'inin
seçtikleri
bölümden
memnun

olmadı�ını,
seçimlerini

ebeveynlerinin
tercihine göre

yaptı�ını ortaya
koydu. 

Beylerbeyi’nde el sanatlar� sergisi
FENERYOLU Pratik Kız Sanat
Okulu’na 20 yıldır devam eden

�ükran Uysal, el sanatı
ürünlerini, Beylerbeyi Sarayı
Sergi Salonu’nda sergiledi. 

20 yıl süreyle 9 ö�retmenden
ders alan, 12 senedir el nakı�ı
yapan Uysal, cumartesi-pazar

dahil günde 7 saat 
çalı�ıyor. �lk sergisini Moda
Deniz Kulübü’nde açtı�ını
belirten Uysal, “Son olarak
çok arzu etti�im Beylerbeyi
Sarayı’nda sergi açtım. Artık

emekli olan Ayten Akdeniz’in
ö�rencisi olmaktan çok

mutluyum. �yi ki var, bana bu
güzellikleri ya�attı. Sayın
Akdeniz’in ve okulumun
ö�retmenlerin ellerinden

saygıyla öperim. Sergime,
okulumuzun emekli müdürü

Nurten Salman da geldi.
Kendisine, Beylerbeyi
Olgunla�ma Enstitüsü

Müdürüne ve ö�retmenlerine
de beni ziyaret ettikleri için

te�ekkür ederim” dedi. 

Eski Başkan Cengiz
Özyalçın’ı ağırladılar

● Arzu ��GÜZAR
YEN� Ça�da� Kadınlar E�itim Kültür ve

Yardımla�ma Derne�i'nin, her ayın ikinci
çar�ambası gerçekle�tirdi�i bulu�malar devam

ediyor. Geçen ay Aydın Boysan'ı a�ırlayan
derne�in bu ayki konu�u ise Kadıköy'ün eski
belediye ba�kanlarından Cengiz Özyalçın'dı.

Fenerbahçe �stanbul Yelken Kulübü'nde, 9 Mayıs
Çar�amba günü gerçekle�en bulu�mada
Özyalçın, hem Kadıköy'den hem ülkenin

gelece�inden bahsetti.

Alan Adı (Domain Name)
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19 Ma y�s Ata türk’ü An ma Genç lik ve Spor
Bay ra m� do la y� s�y la Ka d� köy’de ilk de fa or -
ga ni ze edi len Fe ner Ala y� ve Genç lik Yü rü -

yü �ü, her y�l dü zen le nen Cum hu ri yet Yü rü yü� -
le ri ni arat ma d�. Ka d� köy Be le di ye si’nin ön -

cü lü �ün de Ba� dat Cad de si’nde ilk kez dü -
zen le nen Fe ner Ala y� ve Genç lik Yü rü yü -
�ü’nde bu lu �an yüz bin ler ce �s tan bul lu,
19 Ma y�s Ata türk’ü An ma ve Genç lik ve
Spor Bay ra m� n� co� kuy la kut la d�.

19 Ma y�s Ata türk’ü An ma Genç lik
ve Spor Bay ra m� res mi kut la ma la r� n�n
ip tal edil me si ka ra r� n�n ar d�n dan Si vil
Top lum Ku ru lu� la r� ve Ka d� köy lü ler,
Ba� dat Cad de si Su adi ye I��k lar’da sa at
19.00’da bu lu� tu. El le rin de Türk Bay -

rak la r�y la yü rü yü �e ka t� lan Ka d� köy lü le -
re, CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� -

lu’nun e�i Sel vi K� l�ç da ro� lu, CHP Grup
Ba� ka n� Ve ki li Akif Ham za çe bi, CHP Mil let -

ve kil le ri Gür sel Te kin, Ka dir Ö�üt, Nur Ser ter
ile CHP �s tan bul �l Ba� ka n� O�uz Ka an Sa l� c� da
e� lik et ti. Ka d� köy Be le di ye si’nin Ata türk gör sel -
le riy le süs le di �i t�r dan ça l� nan �ar k� lar e� li �in de

yü rü yen Ka d� köy lü ler, Göz te pe Par k� önün de
Mus ta fa Ke mal Ata türk, si lah ar ka da� la r� ve

�e hit ler için bir da ki ka l�k say g� du ru �un da
bu lu na rak �s tik lal Mar ��’n� oku du lar. T� r’�n
üze ri ne ç� ka rak k� sa bir ko nu� ma ya pan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, Tür ki ye de ha len zapt edil me yen
ka le ler ve ku rum lar bu lun du �u nu be lir -
te rek, “Zapt edil me yen bir ka le olan
CHP’nin mil let ve kil le ri de bu ra da dim -
dik ayak ta lar. Bu ka le hiç bir za man y� -
k�l ma ya cak, hep dim dik ayak ta du ra -
cak” de di. 

� GENÇ L� �E H� TA BE Y� 100
B�N LER KO RO SU SES LEN D�R D�

Yak la ��k 4 sa at sü ren co� ku lu yü rü -
yü� bo yun ca mar� lar ve �ar k� lar e� li �in de,

19 Ma y�s Ata türk’ü An ma Genç lik ve
Spor Bay ra m� kut lan d�. Yü rü yü �ün en he -

ye can l� bö lüm le rin den bi ri de Ata türk’ün
Genç li �e Hi ta be si’nin, Fe ner Ala y� T� r�’ndan

ya p� lan anons e� li �in de tek rar edil me siy di. Yüz
bin ler ce ka t� l�m c�, t�r dan ya p� lan anons lar e� li �in -

de Ata türk’ün genç li �e hi ta be si ni he ye can la oku -
du. 

7’den 70’e yüz bin ler ce ki �i nin ka t� la rak renk li
gö rün tü ler olu� tur du �u yü rü yü�, Ka d� köy Be le di -
ye si’nin her y�l Cum hu ri yet Bay ra m� do la y� s�y la
dü zen le di �i Ge le nek sel Cum hu ri yet Yü rü yü� le ri ni
arat ma d�. E�i ni, ço cu �u nu, be be �i ni, ar ka da �� n�
ya n� na alan �stanbullular
el le rin de Türk bay rak la r�
ve Ata türk pos ter le riy le
Ba� dat Cad de si’ni dol -
dur du. Yü rü yü �e Fe ner -
bah çe bay rak la r�y la ka t� -
lan lar da var d�. Ev le ri nin,
i� yer le ri nin, e� len ce me -
kân la r� n�n bal kon ve cam -
la r�n dan bay rak lar e� li -
�in de yü rü yü �e des tek ve -
ren ler de ço �un luk tay d�.
Yü rü yü� bo yun ca Ka d� -
köy Be le di ye si am bu lans
ekip le ri de ola s� bir sa� l�k
so ru nu ih ti ma li ne kar ��
ha z�r bu lun du. Ge ni� gü -
ven lik ön lem le ri nin de
al�n d� �� yü rü yü �ün Ka d� -
köy Be le di ye si önün de
son bul ma s� n�n ar d�n dan
bin ler ce ki �i den olu �an
co� ku lu ka la ba l�k,  Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen -
le di �i Em re Ay d�n Kon se ri ni yi ne co� kuy la iz le di.

� KA DI KÖY'DE �K� AY RI ÇE LENK
KOY MA TÖ RE N� 

19 Ma y�s Ata türk’ü An ma Genç lik ve Spor
Bay ra m� için Ka d� köy'de iki ay r� çe lenk koy ma tö -
re ni ya p�l d�. Ka d� köy �s ke le Mey da n�’nda bu lu nan
Ata türk An� t�’na sa bah sa at 09.00’da Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, CHP �s tan bul mil -

let ve kil le ri Nur Ser ter, Ka dir Gök men Ö�üt ve
Mah mut Ta nal, CHP Ka d� köy �l çe Ba� ka n� Ne ca ti

Ek �i, CHP Ka d� köy �l çe Ör gü tü, MHP Ka d� köy �l -
çe Ör gü tü, �� çi Par ti si ile çe �it li si vil top lum ku ru -
lu� la r�, der nek ler ve Ka d� köy lü ler gel di. An� ta tek
tek çe lenk ko yan ka t� l�m c� lar, da ha son ra hep bir -
lik te say g� du ru �u ve �s tik lal Mar �� oku du lar. Ba� -
kan Öz türk ve mil let ve kil le ri alan dan he men ay r� -
l�r ken, va tan da� lar ve ba z� der nek üye le ri Ata -

türk’ün Genç li �e Hi ta be si ni oku -
ya rak da ��l d� lar. 

� �K�N C� TÖ REN DE K�CK
BOKS GÖS TE R� S� YA PIL DI

Ka d� köy Ata türk An� t�’nda ki
ikin ci tö ren ise sa at 10.00’da ya p�l -
d�. Genç lik Spor �l çe Mü dür lü -
�ü’nün dü zen le di �i res mi çe lenk
koy ma tö re nin de va tan da� lar ye ri -
ne bu kez spor cu genç ler var d�.
Tö re nin tek çe len gi ni ise Ata türk
An� t�’na Ka d� köy �l çe Genç lik
Spor Mü dü rü Za fer Ba tar koy du.
Say g� du ru �u ve �s tik lal Mar ��
okun ma s�n dan son ra Ka d� köy
Halk E�i tim Mer ke zi Halk Oyun -
la r� eki bi folk lor gös te ri si yap t�.
Kick Boks gös te ri si ve Hak k� Ko -
�ar Ka ra te Oku lu ö� ren ci le ri nin
ka ra te gös te ri si ile de vam eden res -
mi tö ren, �l çe Genç lik Spor Mü -
dür lü �ü yet ki li le ri nin ta le bi ile tö -

re ne ka t� lan ö� ren ci ler ve ai le le ri nin de bu lun du �u
top lu fo to� raf çe ki mi ile son bul du.
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Kadıköy’de yüz binlerce
ki�iden olu�an co�kulu

kalabalık 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik

ve Spor Bayramını
mar�lar, �arkılar

e�li�inde co�kuyla
kutladı. Kadıköy
Belediyesi’nin

öncülü�ünde Ba�dat
Caddesi’nde ilk kez

düzenlenen Fener Alayı
ve Gençlik Yürüyü�ü’ne;

CHP Genel Ba�kanı
Kemal Kılıçdaro�lu’nun

e�i Selvi Kılıçdaro�lu’nun
yanı sıra CHP Grup

Ba�kan Vekili ve CHP
Milletvekili Akif

Hamzaçebi, CHP
Milletvekilleri Gürsel

Tekin, Kadir Ö�üt ile Nur
Serter de katıldı. 7’den

70’e yüz binlerce ki�inin
katılarak renkli

görüntüler olu�turdu�u
yürüyü�, Geleneksel

Cumhuriyet Yürüyü�lerini
aratmadı.

Kadıköy’de yüz binler yürüdü

Foto�raflar: Gürbüz ENG�N, Mustafa SÜRMEL�, Sinem TEZER

KADIKOY-11:Layout 1  5/24/12  10:51 AM  Page 1



Sa� l�k  Ba kan l� �� Dr. Si ya mi Er sek Gö �üs Kalp
ve Da mar Cer ra hi si E�i tim ve Ara� t�r ma Has -
ta ne si, ku ru lu �u nun 50. y� l� n� kut la d�. Kut la -

ma prog ra m�, 12 Ma y�s Cu mar te si gü nü has ta ne de
ger çek le� ti ril di. 

1962 y� l�n da ku -
ru lan ve bu gün Av ru -
pa’n�n en bü yük Kalp
Mer ke zi olan has ta -
ne de ki kut la ma da, es -
ki ve ye ni dok tor lar
bi ra ra ya gel di. Dok -
tor, hem �i re ve sa� l�k
per so ne lin den olu �an
halk mü zi �i ko ro su -
nun mü zik din le ti si
sun du �u kut la ma ya;
has ta ne nin es ki yö ne -
ti ci ba� he kim le ri,
Sa� l�k Ba kan l� ��
Müs te �a r� Prof. Dr.
Ni hat To sun, �s tan bul
�l Sa� l�k Mü dü rü Prof.
Dr. Ali �h san Do ku cu,
Üs kü dar Kay ma ka m�
Sü ley man Er do �an,
Üs kü dar Be le di ye
Ba� ka n� Mus ta fa Ka -
ra, Dr. Si ya mi Er sek
Gö �üs Kalp Da mar Cer -
ra hi si Ba� he ki mi Prof. Dr.
�b ra him Ye ke ler ve ün lü kalp
dok tor la r� ka t�ld�. Sa� l�k Ba kan l� ��
Müs te �a r� Prof. Dr. Ni hat To sun, ken di si 2,5 ya ��n -
day ken bu has ta ne nin ku rul du �u nu be lir te rek, bu ra -
da çok de �er li ho ca ve bi lim in san la r� n�n ye ti� ti �i ni
söy le di. Sa� l�k ta dö nü �üm le önem li bir a�a ma
yap�ld���n� kay de den To sun, “Kar di yo lo ji ve kalp
da mar cer ra hi si ala n�n da hiz met le ri tüm Tür ki ye’ye
yay g�n la� t�r mak için bel li mer kez ler saptam��t�k.

Bu mer kez le rin hep si ne bi rer ko or di na tör has ta ne
ol ma s� ge re ki yor du. Bun la r�n ba ��n da bu has ta ne -
miz ge li yor du. Bu ra da ekip ler ye ti� ti ril di. Son ra di -
�er il ler de cer ra hi ve kar di yo lo ji hiz met le ri de vam
et ti. Bü tün bun lar an cak böy le bir ku rum ta ra f�n dan

ba �a r� la bi lir di” de di.
�l Sa� l�k Mü dü rü
Prof. Dr. Ali �h san
Do ku cu da has ta ne -
nin �s tan bul’un en
yük sek bi na la r�n dan
bi ri ol du �u na dik ka ti
çe ke rek, bir ku ru -
mun bü yük lü �ü nün,
için de ki in san kay na -
��, yap t� �� i�in ka li te -
si ve ye ti� tir di �i in -
san la r�n hem bi rey sel
hem de aka de mik
alan da yap t�k la r� fa -
ali yet ler le or ta ya ç�k -
t� �� n� söy le di. Has ta -

ne de ki 45 ki �i nin do çent
ol du �u nu be lir ten Do -

ku cu, bu ki �i le rin git -
tik le ri yer ler de de bu -
ra da ki kül tü rü ve an -
la y� �� yan s� ta cak la r� n� 

kay det ti. Has ta ne
Ba� he ki mi Prof. Dr. �b -

ra him Ye ke ler de 12 Ma y�s
1962’de Hay dar pa �a Gö �üs

Cer ra hi si Mer ke zi ad�y la ku ru lan
has ta ne nin bu gün 50. y� l� n� kut la d� �� n� an�m sa ta -
rak, has ta ne nin, de ne yim li he kim le ri, yük sek t�b bi
do na n� m�, sa hip ol du �u fi zi ki ka pa si te si ve ger çek -
le� ti ri len i� lem ha cim le ri iti ba r�y la has ta lar ta ra f�n -
dan ön ce lik le ter cih edil di �i ni an lat t�. Ye ke ler, bu -
gü ne ka dar bin ler ce has ta ya kalp sa� l� �� hiz me ti
ver dik le ri ni de söz le ri ne ek le di. 

Lions Ata Evi’nde 11 Nisan Çar�amba günü,
“çocuklarda obezite ve diyabetin riskleri”nin
tart���ld��� bir panel yap�ld�. Ata�ehir

okullar�ndaki obez ve diyabetli çocuklar ile velilerine
yönelik bu panele; çocuk endokrinologu Prof. Dr.
Hülya Günöz, çocuk Diyetisyeni Muazzez
Garipa�ao�lu ve çocuk psikologu Hülya
Toparlak konu�mac� olarak kat�ld�. 

Hülya Günöz 0-1 ya� aras�n�n en h�zl�
büyüme süreci oldu�unu, al�nan
kalorinin yüzde 20’sinin büyüme için
harcand���n�, bu dönemdeki ya�
dokusunun vücut a��l���n�n yüzde 28’i
oldu�unu anlatt�. Süt bebekli�i say�lan
0-1 ya� aras�nda biberonla beslenme ve
çocu�u biberonu bitirmek için
zorlaman�n, kat� ve kalorili g�dalara
erken geçmenin, ya� ve �ekerden zengin
beslenmenin bebekte ya� dokusunu h�zla
art�rd���n� ve bu fazlal���n kal�c� olma riskinin
yüksek oldu�unu vurgulayan Günöz, bebeklik
döneminde çocu�u zorlayarak a��r� beslemenin
yanl��l��� konusunda anneleri uyard�.

2-6 ya� aras�n�n çocukta incelme ve ya� oran�nda
azalma dönemi oldu�unu, e�er bu incelme
ya�anm�yorsa çocu�un eri�kin ya�ta �i�man olma
riskinin ya��tlar�ndan be� kat fazla oldu�unu söyleyen
Prof. Dr. Hülya Günöz, sözlerini �öyle sürdürdü:

“Bu ya�larda mutlaka fiziksel aktivite ve sa�l�kl�
beslenme al��kanl��� kazand�r�lmal�. 10-11 ya�lar�nda
ya�lanma yeniden art�yor, ya� dokusundan salg�lanan
‘leptin’ ad� verilen hormon ergenli�e haz�rl�yor, �i�man

çocuklar bu yüzden ergenli�e daha erken giriyor.
Ergenli�in ba�lamas� ile özellikle erkek çocuklarda
ya�lanma azal�yor, ergenlik dönemi sonucunda ya�
dokusu devam ediyorsa �i�manl���n kal�c� olma riski
yüzde 75. Ya� dokusunun salg�lad��� di�er bir hormon
adiponektin. Bu hormon; ensülin direnci, kas ve organ

ya�lanmas�na kar�� vücudu koruyor, yüksek
karbonhidratl� beslenme ve oksidatif stres,

bu hormonun etkisini azalt�yor.
Geleneksel yemeklerle beslenmek
�i�manl��a neden olmuyor, fast food
tarz� beslenme ve gazl� içecekler
obezitenin temelini at�yor. Bu tarz
yemekler ve içecekler, okul
kantinlerinin, hatta okul menülerinin
vazgeçilmezi. Bu da çocuklarda

önüne geçilemeyen ya�lanmaya
neden oluyor.”  

Prof. Dr. Hülya Günoz, �i�manl�k
için risk gruplar�n� da �öyle s�ralad�:

� Ebeveyni �i�man olan çocuklar.
� �ri do�umlular (4500 gr üstü).
� Dü�ük a��rl�kl� do�umlular (§§2500 gr alt�).
� Biberonla beslenme.
� Parçalanm�� aile çocuklar�.
� Ya�l� anne çocuklar�.
� Kalabal�k aile çocuklar�.
� Tek ebeveynli çocuklar.
� Tek çocuklar.
� Hareket k�s�tl�l��� olan engelliler.
� Çal��an anne çocuklar�.
� Baz� ilaçlar�n uzun süre kullan�m�.

Kad�köy Be le di ye si Dum lu p� -
nar Sa� l�k Po lik li ni �i ’n de  Ço -
cuk Ko ru yu cu Ruh Sa� l� �� se -

mi ner prog ra m� kap sa m�n da ki dü zen -
le nen “Ye me Bo zuk luk la r� ” ko nu lu
se mi ner, 14 Ma y�s Pa zar te si gü nü ya -
p�l d�.
Se mi ne rin ilk bö lü mün de Dum lu p� nar
Sa� l�k Po lik li ni �i he kim le rin den Dr.
�l han Ma ki na c�  ta ra f�n dan “O kul Ön -
ce si Dö nem de Bes len me ” ko nu su an -
la t�l d�. Okul ön ce si bes len me nin
öneminin vurguland��� bu bölümde
besin gruplar� ile okul öncesi dönemde beslenmede
nelere dikkat edilmesi gerekti�i üzerinde duruldu.
Seminerin ikinci bölümünde psikolog Serpil Tanki
taraf�ndan “Yeme Bozukluklar�” konusu i�lendi.
Yeme�i reddetme ya da seçici davranman�n
çocuklarda s�k görülen olumsuz bir yeme davran���
oldu�u belirtilen seminerde okul öncesi ya�larda bu
sorunun büyük ölçüde psikolojik oldu�u anlat�ld�.
Dr. �lhan Makinac�, bu ya�larda beslenmenin, çocuk
ve ailesi aras�nda duygu al��veri�ini belirtmenin en
iyi yolu oldu�unu vurgulad�  ve çocu�un ona bakan
ki�ilerin bu konuya verdikleri önemin bilincine
vararak bu ilgiyi devam ettirmek için yemeyi
reddetti�i belirtildi. Dr. Makinac�, böyle durumlarda
yap�lmas� gerekenler �öyle s�raland�:
� Ac�kmas�n� bekleyin.

� �natla�may�n.
� Yemekleri e�lenceli bir aile toplant�s�na çevirin.
� Yemek yerken TV seyretmeyin.
� Onlara örnek olun.
� Yemekle ödüllendirme-cezaland�r�lma yapmay�n.
Daima sevgiyle ödüllendirin.
� Özgüven kazanmalar� için, kendi kendilerine
servis yapmalar�na te�vik edin.
� Pazarl�ktan kaç�n�n.
� Yemekleri uygun porsiyonlar halinde sunun.
42 ki�inin kat�ld��� seminerin sonunda sonuç olarak;
iyi anne-baba olman�n yolunun sadece çocuklar� iyi
g�dalarla beslemekten geçmedi�i, çocuklarla
aralar�na hiçbir �eyin girmesine izin vermemeleri
gerekti�i, aç��� kapat�lamayan tek �eyin sevgi ve
güven oldu�u vurguland�.
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MER HA BA,
Bi lin di �i üze re di yaf ram, ka r�n ve gö �üs bo� lu -

�u nu bir bi rin den ay� ran, kas sal ya p� da, or ta k�s ma
do� ru bi raz da ha in ce le rek zar �ek lin de bu lu nan bir
ya p� d�r. Can l� or ga niz ma da önem li gö rev ler yap -
mak ta d�r. Bun la r�n ba ��n da so luk al�p ver me yi sa� -
la yan gö �üs ve ka r�n kas la r� ile bir lik te gö rev al ma -
s� gel mek te dir. Çe �it li ne den ler le di yaf ram da  olu -
�an bir y�r t�k ve ya de lik ten, ka r�n bo� lu �un da yer
alan bir ve ya da ha faz la or ga n�n gö �üs  bo� lu �u na
gir me si du ru mu na di yaf ram f� t� �� ad� ve ril mek te dir.
Bü tün ev cil hay van lar da gö rül mek le bir lik te en çok
ke di ve kö pek ler de olu� mak ta d�r. E�er di yaf ram da
do �u� tan, ge li �im bo zuk lu �u na ba� l� bir ya r�k ve ya
de lik ten ka r�n bo� lu �un da ki or gan lar gö �üs bo� lu -
�u na geç mi� se bu na ger çek di yaf ram f� t� ��, son ra -
dan her han gi bir trav ma ya ba� l� ola rak olu �an bir
y�r t�k tan geç mi� se bu na da ya lan c� di yaf ram f� t� ��
is mi ve ril mek te dir. Ke di ve kö pek ler de ço �un luk la
ya lan c� di yaf ram f� t�k la r� olu� mak ta ve mi de, ba ��r -
sak lar, ka ra ci �er, pan kre as ve da lak gi bi ka r�n bo� -
lu �un da yer alan or gan lar gö �üs bo� lu �u na ge çe -
rek f� t� �� olu� tur mak ta d�r.

Ger çek (do� ma sal) f� t�k -
lar ge nel lik le her han gi bir
sa� l�k prob le mi ne ne den ol -
mak s� z�n ya �am bo yun ca
de vam ede bi lir ler. Bu gi bi
du rum lar la rast lan t� so nu cu
rönt gen mu aye ne le rin de ve -
ya ya p� lan otop si ler de kar �� -
la ��l mak ta d�r. Trav ma ya
(çarp ma, yük sek ten dü� me,
tra fik ka za la r� vs.) ba� l� ola -
rak son ra dan olu �an di yaf -
ram f� t�k la r�n da dik ka ti çe -
ken ilk be lir ti so lu num güç lü �ü dür. E�er so lu num
güç lü �ü as fek si (so lu num ya pa ma ma ve ok si jen siz
ka l�n ma s�) �ek lin de nö bet le re yol aça cak de re ce de
�id det li olur sa olay ani ölüm le so nuç la na bil mek te -
dir. So lu num güç lü �ün den do la y� ke di ve kö pek ler
otu ru� po zis yo nu al�r lar, s�rt kam bur la ��r ve ka r�n
yu ka r� çe ki lir. Ay n� za man da gö �üs bo� lu �u nun si -
met ri si bo zul mu� ola bi lir. Has ta da kar n�n gö �üs ten
yu ka r� da tu tul du �u po zis yon lar da so lu num güç lü -
�ü nün art t� �� göz le nir. Trav ma so nu cu f� t�k la bir lik te
ka ra ci �er ve ya da lak ta rup tur (kop ma) olu �up iç
ka na ma so nu cu h�z l� bir ölüm �e kil len mez se, olu -
�an di �er bo zuk luk lar ya va� ya va� dü ze lip hay va -
n�n du ru mu iyi ye do� ru gi de bi lir. E�er ka ra ci �er ve
da la ��n bir bö lü mü f� t�k de li �i ta ra f�n dan s� k� l�p bo -
�u lur sa bu du rum da gö �üs ve ka r�n bo� lu �un da
ya va� ya va� s� v� bi rik me si mey da na ge lir ve has ta -
n�n du ru mu ye ni den a��r la �a bi lir.

Dik kat li bir göz lem ile has ta da gö rü len s�k ve
yü zey sel so lu num, ça buk yo rul ma ve i� tah s�z l�k gi -
bi du rum lar sap tan d� ��n da ke sin ol ma mak la bir lik -
te di yaf ram f� t� ��n dan da �üp he et mek ge re kir.
Has ta l� �� tes pit et me de, ke di ve kö pek ler de kon -
trast mad de yut tu ru la rak el de edi len rönt gen bul -
gu la r� ol duk ça ya rar l� ipuç la r� ver mek te dir. �laç la te -
da vi si yok tur. Ye ni ol gu lar da, an cak ame li yat la ba -
�a r� l� so nuç lar al� na bil mek te dir.

Ho� ça ka l�n…
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DİYAFRAM FITIĞI
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12
Siyami Ersek Hastanesi 50 yaşında

Çocuklarda obeziteye 

Türkiye’nin bran�ında en önde gelen hastanelerinden
olan Dr. Siyami Ersek Gö�üs Kalp ve Damar Cerrahisi

Hastanesi, kurulu�unun 50. yılını kutluyor. 

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

‘Çocuklarda obezite ve diyabetin
riskleri’nin tartı�ıldı�ı panelde,

ebeveynlere hastalıkla ilgili önemli
tavsiyelerde bulunuldu. D�KKAT!

Dumlup�nar’da önemli
SEM�NER
Dumlup�nar’da önemli
SEM�NER
Dumlup�nar’da önemli
SEM�NER
Dumlup�nar’da önemli
SEM�NER
Dumlup�nar’da önemli
SEM�NER
Dumlup�nar’da önemli
SEM�NER

Dumlupınar Sa�lık Poliklini�i’nde
düzenlenen ‘Yeme Bozuklukları’ konulu
seminerde, anne-babalara okul öncesi

dönemde beslenmede nelere dikkat
edilmesi gerekti�i konusunda bilgi verildi. 
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Fenerbahçe Kulübü Ba�kanlı�ı’na seçilen
Aziz Yıldırım, 14 yılı a�kın süredir yaptı�ı

ba�kanlı�a rekor oyla yeniden seçildi.
Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi
Ülker Arena’da yapılan Fenerbahçe Spor

Kulübü Ola�an Genel Kurulu’nda Aziz
Yıldırım yeniden 5 bin 269 oyla ba�kan

seçildi. Talat Yılmaz, Ender Alkaya, Ahmet 

Tahir Perek, �sfendiyar Zülfikari ve Tolga Deniz
Aytöre, asil üye olarak yeni yönetim kurulunda
yer alırken, Mustafa Serdar Erkan, Ahmet
Ketenci ile Yalçın Haker yedek üye olarak yer
aldılar. Asba�kanlardan Ali Koç ise yeni
yönetimde olmamasına ra�men, Fenerbahçe
Spor Kulübü’ne hizmet etmeye devam
edece�ini söyledi.

F.Bahçe yeniden ‘Aziz Y�ld�r�m’ dedi
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P�LATES’�N AMACI  

Pilates, esnekli�i art�r�r, iskelet dengesini kurar,
omurgan�n etraf�ndaki kaslar� kuvvetlendirir.

Pilates'in tercih edilmesinin bir ba�ka sebebi de
zamanla dengeli bir duru�a sahip olmak, sa�l�kl� bir

kemik yap�s� kazanmak, vücut direnci ve
kondisyonunu sa�lamakt�r. 

DÜZENL� YAPILAN P�LATES 
� S�k� bir vücudunuz olmas�n� sa�lar. 

� Omurgay� koruma alt�na al�r. 
� Esneklik kazand�r�r. 

� Kas kuvveti ve dayan�kl�l���n� art�r�r. 
� Kemikleri kuvvetlendirir. 

� Denge ve koordinasyonu art�r�r. 
� Duru� bozukluklar�n�n ve omurga

rahats�zl�klar�n�n rehabilitasyonuna yard�mc� olur
(kamburluk/kifoz, fazla bel çukuru/lordoz, bel

düzle�mesi, omurgan�n sa�a sola
yamulmas�/skolyoz, bel f�t���, boyun f�t���, s�rt

a�r�lar�, vb.). 
� Psikolojik rahatlama sa�lar. 
� Bel ve boyun a�r�lar� azal�r. 

� Yüksek tansiyon dengelenir. 
� Depresyon ve sinir hissiyat� azal�r. 

� Kilo kontrolü kolayla��r. 
� Daha güçlü ve fit olursunuz. 

� �yi hisseder, daha güzel ve estetik
görünürsünüz. 

� Kar�n ve kalça bölgelerindeki sarkmalar
toparlan�p ya�lanmalar engellenir. 

� Sakatlanmalar zorla��r ve dayan�kl�l�k artar. 
� Metabolizman�z h�zlan�r. 

� Oturu� ve duru� bozukluklar�n�z düzelir. 
� Günlük hareketlerde ak�c�l�k sa�lan�r., 

� �çte ve d��ta sa�l�kl� bir vücuda sahip olursunuz.
KGM P�LATES E��TMEN� NURCAN BENG�N

Yel ken spo ru nu ço cuk la ra ve genç le re sev -
dir me yi amaç la yan MYK (Mar ma ra
Yel ken Ku lü bü)-UNO’nun Yaz Dö ne mi

Yel ken Kurs la r�, 11 Ha zi ran’da Yel ke ne Mer -
ha ba E�i tim Prog ra m�’yla ka p� la r� n� ge le ce �in
yel ken ci le ri ne aç� yor. 

Yüz me bi len 7-18 ya� ara s� hiç yel ken bil -
me yen bi rey le rin ka t� la bi le ce �i; 7-15 ya� gru -
bu na yö ne lik Op ti mist, 15-18 ya� gru bu na yö -
ne lik ise La ser kur su dü zen le yen MYK-UNO,
TU YEP (Tür ki ye Ulu sal Yel ken E�i tim Prog -
ra m�) müf re da t� na uy gun ola rak plan la nan e�i -
tim le rin de, ta k�m ru hu ve ekip ça l�� ma s� n�n
öne mi ni ço cuk la ra ve genç le re ka zan d�r ma y�
he def li yor. 

MYK-UNO, ki �i ye özel e�i tim prog ram la -
r�y la 2005 y� l�n dan bu ya na 2000’den faz la ki -

�i ye yel ken spo ru nu ve de ni zi sev dir di. Yaz dö -
ne min de ger çek le� ti ri len yel ken kurs la r� n�n ya -
n� s� ra y� l�n her dö nem de “Ye ti� kin Yel ken
E�i tim le ri” ile 18 ya� üze ri bi rey ler yel ken
spo ruy la ta n�� t� r� la rak, 7’den 70’e her ke sin
yel ken spo ru nu uz man e�it men ler den ö� ren -
me si ve ide al  or tam da uy gu la ma s� sa� la n� yor.

2012 Y� l� yaz dö ne mi yel ken kurs prog ra m�
top lam 4 dö nem ya p� la cak. 
Prog ram �öy le: Sü re: 3 haf ta - 15 gün
1. Dö nem: 18 Ha zi ran - 6 Tem muz 2012
2. Dö nem: 9 Tem muz - 27 Tem muz 2012
3. Dö nem: 30 Tem muz - 17 A�us tos 2012
4. Dö nem: 27 A�us tos - 14 Ey lül 2012
Ay r�n t� l� bil gi ve ka y�t i� lem le ri için:
www.mar ma ra yel ken.org.tr 
Te le fon : 0216 467 31 67 (pbx)

Haydi yelken yapmaya!
Marmara Yelken Kulübü ile

UNO’nun Yaz Dönemi Yelken
Kursları, bu yıl 11 Haziran’da

ba�lıyor. 

GENÇLiK TURNUVASI
SONUÇLANDI

Bostancıspor Spor Kulübü Gençlik Turnuvası centilmence
geçen maçların ardından sona erdi. Sonucu ne olursa olsun
sergilenen dostluk, kurulan yeni arkada�lıklar ve dayanı�ma

örne�iyle kazanan gençler, aileler, e�itimciler ve Türkiye oldu.

�STANBUL geçti�imiz hafta sonu s�rad���
bir spora ev sahipli�i yapt�. Kad�köy

Meydan�'nda bulunan seyir balonundan
dünyaca ünlü 30 sporcu para�ütleriyle

atlayarak unutulmaz bir performans
sergilediler. 

18-20 May�s tarihleri aras�nda Istanbul
Sapphire binas�nda düzenlenen; dünya

Birden PROBaseWorld Championship'in
ilk aya�� için haz�rl�k atlay��lar�n�

tamamlayan sporcular Istanbul'a hayran
kald�lar. Yaln�zca usta para�ütçülerin

yapabildi�i BASE jump k�sa mesafeden
atlama yap�ld��� için tecrübe, kontrol ve

üst düzey yetenek gerektiriyor.
Aralar�nda efsanevi para�ütçü, Red Bull

Sporcusu Miles Daisher'in de bulundu�u
sporcular, turnuvaya bütün �stanbullular�

davet etti.
Red Bull Sporcusu Miles Daisher,

“�stanbul, mükemmel manzaralar� olan,
her BASE Jump'ç�n�n atlamak istedi�i bir

�ehir. PROBaseWorldChampion'in ilk
aya��n�n �stanbul'da yap�lmas� dünyan�n

dört bir yan�ndaki BASE Jump'ç�lar�n
ilgisini çekti. Aram�zda Türk sporcular da
var. Bu muhte�em bir �ey. Unutmay�n,

havada hepimiz ayn� milletteniz. Bu
sporda dayan��ma çok önemlidir” dedi. 

KUŞBAKIŞI KADIKÖY

Ö�rencilerin Avrupa’daki
BA�ARISI
Ka d� köy Tur han-Me di ha Tan sel �l kö� re tim Oku lu

Ö� ren ci le ri Av ru pa’da büyük bir ba�ar�ya imza
att�. Av ru pa Sen kro ni ze Yüz me Ya r�� ma s� na ka -

t� lan Ka d� köy lü ö� ren ci ler �am pi yo na da el de et tik le ri de -
re ce ler le dün ya n�n dik ka ti ni çek ti. Genç ler ka te go ri sin de
dü zen le nen Av ru pa Sen kro ni ze Yüz me Ya r�� ma s�’nda
So lo ka te go ri sin de M�s ra Gün de� Av ru pa birincisi, Def ne
Ba k�r c� da Av ru pa dördüncüsü oldu. Dü et Ka te go ri sin de
de her iki ö� ren ci  bir lik te Av ru pa ikin ci si ol may� ba�ard�.
Oto ri te ler, Ka d� köy’ün gu ru ru bu iki genç ile il gi li yap t�k -
la r� yo rum lar da; ge le cek te Tür ki ye’nin yüz me spo run da
söz sa hi bi ola bi le ce �i ni ifa de eder ken, Tür ki ye’nin yüz me
da l�n da has ret kal d� �� ulus larara s� ba �a r� n�n böy le ba �a r� l�
genç ler sa ye sin de ge le bi le ce �i ni be lir ti yor lar.

Hem Avrupa birincisi hem de Avrupa
dördüncüsü Kadıköy’den çıktı.

�imdi Dünya spor camiası Mısra ve
Defne’yi konu�uyor.

Ata�ehir bir REKORA
daha �MZA ATTI
Dün ya Spor Gü nü do la y� s�y la

Ata �e hir Be le di ye si ta ra f�n dan
dü zen le nen Ha re ke te Geç or ga -

ni zas yo nu; re kor ka t� l�m la ger çek le� ti -
ril di. Sa� l�k l� bir ya �am pa ro la s�y la mü -
zik e� li �in de ger çek le� ti ri len spor tif et -
kin li �e çok sa y� da sa nat ç� ve spor cu ile
Ata �e hir’de ki tüm il kö� re tim okul la r�n -
dan ö� ren ci grup la r�, Ata �e hir Be le di -
yes por Ku lü bü’ne ba� l� spor cu lar ve
en gel li spor cu lar ka t�l d�. 

F� FA ko kart l� fut bol ha ke mi Sü ley -
man Abay’�n ba� lan g�ç dü dü �üy le ba� -
la yan et kin li �e “Bir Ço cuk Sev dim”
isim li te le viz yon di zi si nin kü çük oyun -

cu su Ay bars Kar tal Öz son da e� lik et ti.
Fa ruk Em re’nin söz le ri ni ya z�p söy le di -
�i “Ha re ke te Geç” �ar k� s�y la tüm ço -
cuk lar bir an da spor yap ma ya ba� la d�. 

Göz lem ci ko mi te, 3 bin 127 ço cuk -
la ye ni bir re ko ra im za at�l d� �� n� aç�k la -
d�. Re kor de ne me si ara la r�n da Ata �e hir
Kay ma ka m� Tur gut Çe len ko� lu, �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü Ha lil As�l soy,
Ata �e hir Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� -
la r� Sa d�k Kay han ve �s ma il Ka bak -
ç�’n�n da bu lun du �u jü ri ta ra f�n dan tes -
cil len di. 

Re kor de ne me si nin ar d�n dan Fa ruk
Em re bir kon ser ver di.

Bos tan c� sem tin de Bos tan c� Spor Ku lü bü,
Ka d� köy Kay ma kam l� �� ve Ka d� köy �l çe
Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’nün de kat k� la r�y -

la dü zen le nen Genç lik Fut bol Tur nu va s� so na er -
di. Bos tan c� sem ti okul la r�n dan 23 Ni san, Bos tan -
c� Ata türk, Le man Ka ya, Me lih �s fen di yar, Hak k�
De �er, Mus ta fa Mih ri ban Boy san ile Koz ya ta ��
�l kö� re tim Okul la r� n�n ka t� l� m�yla dü zen le nen ve
ve li le rin de il gi ve he ye can la iz le di �i tur nu va da
genç ler hem fut bol hem de cen til men lik le riy le
göz dol dur du.  

� �AM P� YON BOS TAN CI 
�L KÖ� RE T�M OKU LU

1 haf ta bo yun ca sü ren ve 25’e da ki ka l�k iki
dev re �ek lin de oy na nan maç la r�n ar d�n dan fi nal
maç la r� Cu mar te si gü nü ya p�l d�. �am pi yon lu �u
ise Bos tan c� �l kö� re tim Oku lu ka za n�r ken, ikin -
ci li �i 23 Ni san �l kö� re tim Oku lu, üçün cü lü �ü
Hak k� De �er �l kö� re tim Oku lu, dör dün cü lü �ü
de Koz ya ta �� �l kö� re tim Oku lu ka zan d�. So nuç
böy le ol sa da ser gi le nen dost luk, ku ru lan ye ni
ar ka da� l�k lar ve da ya n�� ma ör ne �iy le ka za nan
genç ler, ai le ler, e�i tim ci ler ve Tür ki ye ol du.
Genç ler, se re mo ni nin ar d�n dan ge le nek sel ol -

ma s� plan la nan tur nu va için ge le cek y�l bir da ha
bu lu� mak üze re ay r�l d� lar.

� GE LE NEK SEL OL MA SI 
PLAN LA NI YOR

Fut bol tur nu va s� n�n dü zen len me si ni sa� la -
yan Bos tan c�s por Ku lü bü Ba� ka n� Mus ta fa Pa la
ile Ter tip Ko mi te si Ba� ka n� �s ma il Ali ba�, kat -
k� la r�n dan do la y� Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san
Ka ra han’a, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar’a tur nu va ya ka t� l�m la r�y la des tek
ve ren okul mü dür le ri ne ve ö� ret men le re te �ek -
kür et ti. Bos tan c�s por Ku lü bü Ba� ka n� Mus ta fa
Pa la, tur nu va n�n ge le nek sel ha le gel me si ni çok
is te dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Bos tan c�s por Ku -
lü bü ca mi as� ta ra f�n dan ya p� lan res mi aç�k la ma -
da da, “Ku lüp ola rak 19 Ma y�s Genç lik ve Spor
Bay ra m� haf ta s�n da bu et kin lik le ri, ge le cek y�l -
lar da da ka l� c� ha le ge tir mek ar zu sun da y�z. Tur -
nu va ya ka t� lan be den e�i ti mi ö� ret men le ri nin
de dü �ün ce ve öne ri le ri do� rul tu sun da bu tur nu -
va n�n de vam et me si ni ar zu et mek te yiz. Bos tan -
c�s por Ku lü bü’nün, tur nu va y� dü zen le me si nin
amaç la r�n dan bi ri de genç ne sil le ri fut bo lu sev -
dir mek, sa� l�k l� bir ne sil ye ti� tir mek tir” de di.

2. olan takım 
23 Nisan �lkö�retim Okulu

1. olan takım Bostancı 
�lkö�retim Okulu
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●  Ar zu �� GÜ ZAR

Cad de bos tan'da ki 50. Y�l Fe ri dun Tü mer
Cum hu ri yet �l kö� re tim Oku lu Si vil Sa vun -
ma Ku lü bü, ola s� �s tan bul dep rem teh di di -

ne kar �� “Dep rem den kork mu yo rum, çün kü ha z�r -
la n� yo rum..!” te ma l� bir pro je ba� lat t�. 

Si vil Sa vun ma Ku lü bü ba� ka n�, ba� kan
yar d�m c� s� ve yö ne tim ku ru lun dan ö� ren ci le -
rin yü rüt tü �ü pro je nin ama c�; in san la r� da ha
çok bil gi len dir mek, dep re me kar �� ha z�r l�k l�
ol ma la r� n� sa� la mak. Pro je yi yü rü ten ö� ren ci -
ler ön ce fi kir ve gö rü� al mak için Bo �a zi çi
Üni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si'ne git ti ler.
Bu ra dan yar d�m al� nan ö� ren ci ler da ha son ra
da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk’ten des tek al d� lar. 

Pro je kap sa m�n da in san la r�n dik ka ti ni bu
ko nu ya çek mek ama c�y la afi� ler ta sar lan d�.
Dep re me kar �� al�n ma s� ge re ken ön lem le rin
mad de mad de an la t�l d� �� afi� le ri, ö� ren ci ler ve
ve li ler bi na la ra asa rak in san la r� bil gi len di re -
cek ler. 2 bin adet ba s� lan afi� ler, Ka d� köy Be -
le di ye si ve di �er ku rum lar ara c� l� �� ile il çe ye
da �� t� la cak. 50.Y�l Fe ri dun Tü mer Cum hu ri yet

�lkö� re tim Oku lu Re sim Ku lü bü ö� ren ci le ri nin
kat k� s�y la ha z�r la nan afi� ler de, dep rem ön ce si
çar p�k ya p� la� ma,  dep rem an�n da ki y� k�m, K� z� -

lay’�n yar d� m� ve dep rem den son ra ç� ka r� lan
ders üze ri ne ya p� lan ye ni bi na lar res me dil di.

Okul Mü dü rü Na zif Ata soy, okul lar da ki
ku lüp ça l�� ma la r� n�n en önem li ama c� n�n

top lu ma bir �ey ler ka zan d�r mak ve ö� -
ren ci le rin top lum hiz me tin de bu lun -

ma la r� n� sa� la mak ol du �u nu söy le di.
Ata soy, “Bu amaç la da Si vil Sa -

vun ma Ku lü bü müz, gün cel li �i ni
kay bet me yen dep rem ko nu sun -
da ka l� c� bir uya r� ni te li �in de

afi� ha z�r la y�p in san la ra ula� t�r mak
için böy le bir ça l�� ma yap t�. Ö� ren ci le ri -

miz, bu pro je ile in san la ra ‘dep rem den kork -
mu yo rum, bi linç le ni yo rum’ me sa j� n� yay mak
ama c� n� ta �� yor lar. Ay r� ca pro je sa ye sin de hem
okul-çev re ili� ki miz güç le ni yor hem de ö� ren ci -
le ri miz or tak ça l�� ma ve ara� t�r ma c� ol ma özel lik -
le ri ni ka za n� yor” diye konu�tu. 

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

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

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

� 25 - 31 MAYIS 2012

Olası �stanbul
depremine kar�ı

örnek bir çalı�ma
ba�latan 50. Yıl
Feridun Tümer

Cumhuriyet �lkö�retim
Okulu ö�rencileri,

hazırladıkları proje ile
kamuoyunu

bilgilendirmeyi ve
depreme kar�ı hazırlıklı
olunmasını sa�lamayı

amaçlıyor. Proje tanıtımı
için basılan 2 bin adet

afi�, Kadıköy Belediyesi
ve di�er kurumlar aracılı�ı

ile ilçeye da�ıtılacak. 

Ö�RENC�LERDEN DEPREM PROJES�
Kandilli Rasathanesi Afete Haz�rl�k E�itim

Birimi'nden Seyhun Püskülcü, 50.Y�l Feridun
Tümer Cumhuriyet �lkö�retim Okulu Sivil

Savunma kulübü rehber ö�retmenlerinden
Vildan Gökalp, Kurtulu� Ruhsevengil, Görsel

Sanat Ö�retmeni Yasemin Semercio�lu, Müdür
Yard�mc�s� Nurdo�an Gülecek, Grafik Tasar�m
Sanatç�s� Onur Gülecek, 6/A s�n�f�ndan Tolga

Kovanc�, 7/A s�n�f�ndan Melissa Ha�imbegoviç
ve Hande Uzunhasano�lu, 8/A s�n�f�ndan Eren

A�k�n ve Musa Yenigökgöz.

Projede emeği geçenler
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