
�STANBUL'UN en köklü sa�l�k
kurumlar�ndan Zeynep Kamil

Hastanesi, bundan tam 150 y�l
önce Yusuf Kamil Pa�a ve

Zeynep Sultan çifti taraf�ndan
kuruldu. 1.5 as�rd�r sa�l�k

hizmeti sunan hastane, bir
ku�ak �stanbullunun ve pek
çok ünlü ki�inin do�umuna

tan�kl�k etti.
150. ya��

4 günlük bir
programla kutlanan
hastane, �stanbul'un

ilk özel hay�r
kurumu olarak

varl���n� sürdürüyor.
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Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Kendi istekleriniz
do�rultusunda
kendi ki�ilik ve

kimli�inize
uygun

ya�amadan
sayg�n ve
onurlu bir

hayata
kavu�amazs�n�z.     

�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

Çelişkiler Diyarı
ya da Globalizm

2007 y�l�nda önce
22 Temmuz günü
yap�lan seçimlerle

Türkiye
Cumhuriyeti

yurtta�lar� AKP’yi
yüzde k�rk yedi
oran�nda oyla
iktidar partisi
tayin eyledi… 

KATLANMAK

Bu sene
Azerbaycan’da

gerçekle�en
Eurovizyon �ark�

yar��mas�n�n sahne
ve sanal puantaj

tasar�mlar�
Türkiye’deki bir
grup taraf�ndan

yap�lm��. 

CUMHURBAŞKANI
SEÇiMi?! VE HUKUKU?!

BAL arıları, bal özü ve
çiçek tozu buldukları

yerleri bulduktan sonra
o�ul verme dönemine

giriyorlar. �artları uygun
bulan arılar da bu

yüzden son dönemde
Kadıköy’de görülmeye

ba�landı. � Sayfa 12’de

“ÇOCUKLARIN
mutlulu�una �ahit

olmak her �eyi
unutturuyor” diyen

Ba�kan Öztürk, park
açılı�ına gelen

çocuklara pamuk
�ekeri da�ıttı.
� Haberi 14’te
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Kadıköy’e iki yeni park
SADECE �stanbul’un
de�il tüm Türkiye’nin

en köklü e�itim
kurumlarından olan

Haydarpa�a Lisesi’nde
geçti�imiz hafta
sonu Pilav Günü
co�kusu vardı. 

� Haberi Sayfa 10’da

Haydarpaşa Lisesi’nde pilav günü vardı

Kad�köylüler, son aylarda, kap� numaras�
ve sokak isimlerinde yap�lan de�i�iklikler

nedeniyle adres konusunda büyük s�k�nt�
ya��yor. Kad�köy Belediyesi’nin, ilçe

belediyelere verilen yetkiyi kullanarak,
yüzbinlerce liral�k bir

maliyetle yapt�rd��� kap�
numaralar� ve sokak

isimleri levhalar�,
�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi taraf�ndan

tekrar yap�l�nca,
karma�a ya�and�.

Ço�u binada birkaç
kap� numaras�

olurken, ayn� soka�a
farkl� isimlerin verildi�i durumlar ortaya ç�kt�.

�imdi, �stanbul Büyük�ehir Belediyesi ile
Kad�köy Belediyesi koordineli çal��arak bu

s�k�nt�ya bir son verme u�ra��nda…

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 3. Sayfada

“Mustafa Balbay’a Özgürlük Giri�imi” tarafından Mustafa Balbay’a destek
için geçen hafta Adalar’da ba�latılan imza kampanyasına Kadıköy’de devam
edildi. 26 Mayıs Cumartesi günü Caddebostan’a kurulan stantta Balbay’ın
kitaplarını imzalayan milletvekilleri, “Balbay yoksa biz buradayız” dediler.

Arılar da Kadıköy’ü sevdi
�� Haberi 11. Sayfada

Zeynep’lerin
ve Kamil’lerin

hastanesi
150 yaşında

Mustafa Balbay’a
Kadıköy’den destek
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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KA DI KÖY’DEN
● KON SER
� Fa zıl Say – “SES” Opus 40
Me tin Al t� ok ad� na K�r m� z� Ya y�n la r� ta ra f�n dan
be �in ci si dü zen le nen “Me tin Al t� ok �i ir Ödü lü”
bu y�l bir il ke ta n�k l�k edi yor. Dün ya ca ün lü pi -
ya nist ve bes te ci Fa z�l Say’�n Me tin Al t� ok,
Beh çet Ay san an� s� na bes te le di �i eser de Si -
vas kat li am�n da he def olan ve son an da kur tu -
lan Aziz Ne sin de kat li am�n ar d�n dan yaz d� ��
Si vas Ac� s� �ii ri ile onur lan d� r� l� yor. “SES” 2 Ha -
zi ran Cu mar te si gü nü 19.30’da Ka d� köy Be le -
di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda ger çek le �e cek
özel kon ser le se yir ciy le bu lu �a cak. Kon ser ge -
ce si Me tin Al t� ok �i ir ödü lü To zan Al kan’a tak -
dim edi le cek. S� n�r l� sa y� da ki gi ri� kart la r�, kon -
ser gü nü sa bah sa at 10.00’da Sü rey ya Ope ra -
s� gi �e sin den da �� t� la cak. 
� Can Bo no mo Konseri
2012 Euro vision �ark� ya r�� ma s�n da 7. olan
genç mü zis yen Can Bo no mo, Mal te pe’ye ge -
li yor! Bo no mo Ero viz yon son ra s� ilk kon se ri ni
9 Ha zi ran Cu mar te si gü nü 22.00’de Car re fo -
ur SA Mal te pe Park AVM Aç�k Oto park’ta ve -
re cek. Kon se rin üc ret siz ol du �u nu be lir te lim!

� Je han Bar bur
Je han Bar bur, Akus tik kon se riy le Ka d� köy
Emek Sah ne si’ne ge li yor. Kon ser 9 Ha zi ran
Cu mar te si gü nü sa at 21.30’da Ha san pa -
�a’da ki Emek Sah ne si’nde. Bi let ler sa t�� ta!
0216 545 73 76

� Gül-i Naz Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su
�ef Gür sel Mer can l�’n�n yö ne ti min de Türk Sa -
nat Mü zi �i nin se vi len eser le ri ko ro ve so lo ola -
rak ses len di ri le cek. Ka d� köy Be le di ye si’nin
kat k� la r�y la 7 Ha zi ran Per �em be 20.00’de Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �e cek kon -
se rin da ve ti ye le ri ni 1 haf ta ön ce sin den KKM
Gi �e sin den te min ede bi lir si niz.

● �MZA GÜNÜ
� Ga ze te ci-Ya zar Ne dim �e ner
Ga ze te ci-ya zar Ne dim �e ner, bir y�l l�k tu tuk lu -
luk sü re ci nin ar d�n dan ç� kar d� �� “Ba ba Se ni

Ne den Ora ya Koy du lar?” ki ta b�y la Ka d� köy
Mep his to Ki ta be vi’ne ko nuk olu yor. �e ner, 2
Ha zi ran Cu mar te si sa at 15.30’da ki ta b� n� Ka -
d� köy lü okur la r� için im za la ya cak. 
� Mu rat han Mun gan “Kı yı ya Vu ran 
Dal ga lar”ı �m za lı yor!
“K� y� ya Vu ran Dal ga lar” bir öy kü ki ta b�… An -
cak al� �� la ge len öy kü ki tap la r�n dan bi raz fark -
l�… “K� y� ya Vu ran Dal ga lar - F Ti pi Öy kü ler”,
ha pis ha ne ler de ki si ya si tu tuk lu la r�n, d� �a r� dan
gön de ri len fo to� raf la ra yaz d�k la r� öy kü ler den
olu �u yor. Ki ta b�n bir ya ka s�n da içe ri de ki si ya si
tu tuk lu lar var ken, bir ya ka s�n da da, uzun y�l lar -
d�r ha pis ha ne de ki si ya si tu tuk lu lar la da ya n�� -
ma için de olan D� �ar da De li Dal ga lar ini si ya ti fi
var. Ka nat lan m�� ve so kak la ra f�r la m�� öy kü le -
ri ya zan ka lem ler ne ya z�k ki hâ lâ ha pis ha ne -
de. Bu ne den le ki ta b� on la r�n ye ri ne Mu rat han
Mun gan im za l� yor; ya zar la r� tut sak ol sa da öy -
kü le ri, söz cük le ri ara m� za ka r�� s�n di ye on la r�n
se si olu yor. Mu rat han Mun gan �m za Gü nü, 2
Ha zi ran Cu mar te si sa at 15.00’te Ka d� köy
Khal ke don Ki ta be vi’nde. 

● T�YATRO
� Ev ci lik Oyu nu
Meh med Ba ya z�d Li se si Ti yat ro Ku lü bü &
BMKM’nin bir y�l l�k ha z�r l� �� so nun da sah ne ye
koy du �u Ev ci lik Oyu nu, ilk kez se yir ciy le bu lu -
�u yor. Ada let A�a o� lu’nun ese rin den ti yat ro ya
uyar la nan oyu nu En ver Y�l maz yö ne ti yor, Ne -
ba hat Ta ça lan ise da n�� man ö� ret men lik ya p� -
yor. Oyun da Meh med Ba ya z�d Li se si ö� ren ci -
le ri �s ma il �am, Fe rit Ars lan, �l kay Du man, Si -
nem Er ta�, Hül ya Ayaz, Si bel Boz te pe, �ük ri -
ye Uz, Mu ham med Gür çay, Han de Uz, Me lek
Öz de mir, Le vent Ma ral, Cem re Me �e, Han dan
Ça k�r, Gök han H� zar c� ve Ce mil Sön mez rol

al� yor. Üc ret siz ola rak sah ne le ne cek Ev ci lik
Oyu nu, 2 Ha zi ran Cu mar te si 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. 
� Fi ra ri
�i li’de ki as ke ri dar be son ra s�n da bas k� lar de -
vam eder ken gö zal t�n da tu tuk lu in san la r�n di -
re ni �i kar �� s�n da ege men s� n� f�n in san la r� n�n da
ken di le riy le yüz le� mek zo run da kal ma la r� n�n
an la t�l d� �� oyun Ekin Sa nat Ti yat ro su ta ra f�n -
dan sah ne le ni yor. +13 iba re siy le oy na nan “Fi -
ra ri”, 2 Ha zi ran 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. 
� Nas ret tin Ho ca
Nas ret tin Ho ca, 15. Ulus la ra ra s� �s tan bul Kuk -
la Fes ti va li’nin ar d�n dan, Ba r�� Man ço Evi Mü -
ze si’nde iz le yi ci siy le ye ni den bu lu �u yor. Se -
ma ver Kum pan ya’n�n kuk la gös te ri si 2 Ha zi -
ran ve 9 Ha zi ran Cu mar te si gün le ri sa at
11.00’de Ba r�� Man ço Mü ze si’nde! 

● ATÖLYE
� Mo del Uçak Ya pım Atöl ye si
Ata lar Mo del Uçak la r�’n�n sa hi bi Gül te kin Ka -
lay ta ra f�n dan ger çek le �e cek atöl ye ça l�� ma -
s�n da ön ce den ha z�r lan m�� uçak kit le ri ni bir
ara ya ge ti ren ço cuk lar ken di ma ket uçak la r� n�
ya pa cak lar. �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde ki
“Mo del Uçak Atöl ye si” ile ço cuk lar ya ra t� c� l�k -
la r� n� ve el be ce ri le ri ni ge li� ti rir ken çok e� le ne -
cek. 6-14 ya� gru bu na aç�k olan atöl ye ça l�� -
ma s�, 2 Ha zi ran Cu mar te si 11.30-12.30 ara s�
�s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde. 

● BALE
� Don Ki �ot
Mi gu el De Cer van tes’in ro ma n�n dan ba le sah -
ne si ne ta �� nan ün lü eser Don Ki �ot, Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde se yir ciy le bu lu �u yor. Emin
Mal te pe, Sa va� Ba rut çu, �l kut Ulu tu�, Gür �an
Atik, Hü se yin Tun cer, Ez gi Gök han, Ez gi Ke si -
mo� lu, Mu am mer Ta� tan, Nes rin Ye �il, Gü ler
Ay gen, Elif De mir k� ran, Ce ren Top çu, Ecem
Kor ku suz, Bu rak Öz kan, Fur kan Se vinç, Rey -
da Öz kan, Sa re Ya ku bo� lu, Der ya Öz da mar l�,
�rem Er türk, Elif Ta� k�n, Ni san Gök sel, Si nem
Ba�, Ay su Dü za �aç, Mer ve Ka ya c�k, Ben su
Dü za �aç’tan olu �an Oya Ba le Oku lu dans ç� la -
r� n�n “Don Ki �ot” ba le gös te ri si 2 Ha zi ran Cu -
mar te si sa at 20.00’de üc ret siz ola rak Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

● SERG�
� Su Al tı Fo to� raf la rı Ser gi si
Sa nat ve spo run e� siz bir le �i miy le su al t� n�n tüm
gü zel lik le ri ni su üs tü ne ç� ka ran Tür ki ye’de ve
Dün ya’da ad�n dan söz et ti ren çok de �er li su -
al t� fo to� raf ç� la r� m�z siz le ri Tür ki ye ve Dün ya
Su al t�n dan der le nen bu e� siz gör sel �ö le ne
da vet edi yor. Ser gi, 5-13 Ha zi ran ta rih le ri ara -
s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi -
lir. 
� Bi ge Gür ses “�n san” Re sim Ser gi si
Ko ca eli Üni ver si te si, Gü zel Sa nat lar Fa kül te -
si, Re sim Bö lü mü son s� n�f ö� ren ci si Bi ge
Gür ses'in “�n sAN” isim li ilk ki �i sel re sim ser gi -

si Sa int-Jo seph’li ler Der ne �i Ca po ral Evi Kül -
tür ve Sa nat Mer ke zi'nde (La Ca ve) iz le yi ci ye
su nu lu yor. Ser gi, 9 Ha zi ran- 17 Ha zi ran ta rih -
le ri ara s�n da gö rü le bi lir. Aç� l�� kok tey li: 9 Ha zi -
ran Cu mar te si, sa at 17:30 0 216 337 87 69 
� M.Ü. Se ra mik - Cam Bö lü mü Ö� ren ci le ri
Ser gi si
55 y�l l�k kök lü bir geç mi �e sa hip olan Mar ma -
ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Se ra -
mik - Cam Bö lü mü ö� ren ci le ri nin öz gün ça l�� -
ma la r� 2 Ha zi ran - 23 Ha zi ran 2012 ta rih le ri
ara s�n da Tol ga Eti Sa na tE vi’nde iz le ne bi lir.
Ga le ri ci lik an la y� ��n da her y�l mu hak kak bir se -
ra mik-cam ser gi si aç ma ya özen gös te ren Tol -
ga Eti Sa na tE vi bu kez ö� ren ci le rin iz le yi ci ile
bu lu� ma la r� na kat k� da bu lun uyor. 
0216 368 26 79
� 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. 

● ÇOCUK
� KAR NE �EN L� ��
Ka d� köy Be le di ye si her y�l ol du �u gi bi bu y�l da
e�i tim dö ne mi nin bi ti �i ni “Kar ne �en li �i” ile
kut lu yor. Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde 9-14
Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da dü zen le ne cek �en -
lik te, kar ne siy le ge len her ço cuk oyun la r� üc -
ret siz iz le ye bi le cek. �� te o oyun lar:  
� 9 Ha zi ran 13.00 / Kül ke di si-Sin de rel la
Ka ba ��n sa ray ara ba s� na dö nü� tü �ü fan tas tik
öy kü sü ve or ji nal dö nem kos tüm le ri, bü yü le yi -
ci dans la r�y la ço cuk bü yük her ke si bü yü lü yor.
Ba ba s� n�n ev len me si ile eve ge len üvey k�z
kar de� le ri Sin di rel la’y� gü zel li �i yü zün den k�s -
ka n�r lar. Ona hiz met çi gi bi dav ra n�r, oca ��n
önün de uyu du �u için Kül ke di si der ler. Bir gün,
ül ke nin Pren si bir ba lo ve rir, Sin de rel la da bu
ba lo ya git mek is ter ama üvey kar de� le ri ona
izin ver mez ler. O ge ce ne ler olur ne ler?
� 9 Ha zi ran 20.00 / Bre men Mı zı ka cı la rı
Y�l lar ca de �ir me ne un ta �� y�p sa hi bi ne yar d�m -
c� olan bir e�ek var m��. Ya� lan d� �� için ko vul -
mu�. E�ek i�e ya ra ma ya ca �� için çok üzül se
de bir ha ya li ni ger çek le� ti re bi le ce �i ni fark edip
yol la ra dü� mü�. Uzun yol cu lu �u s� ra s�n da,
ken di gi bi ya� lan d� �� için ko vu lan hay van lar la

ta n�� m�� kö pek, ke di, ho roz on la ra ha ya li ni an -
lat m��. Bu ha ya li bir lik te ger çek le� tir mek için
yo la ko yul mu� lar.
� 10 Ha zi ran 18.00 / Uyu yan Gü zel
Mut lu luk Ül ke si’nin Kral ve Kra li çe si’nin gü zel -
ler gü ze li k�z la r� dün ya ya ge lir. Kral di lek pe ri -
le ri ni ye me �e da vet eder ve k�z la r� n�n ge le ce �i
için gü zel di lek ler di le me le ri ni is ter. An cak ye -
me �e ça �� r�l ma yan 13. Pe ri, pren ses 18 ya �� -
na gel di �in de eli ne bir i� ne bat ma s�y la ül ke de -
ki tüm in san la r�n 1100 y�l l�k bir uy ku ya dal ma -
s� n� di ler.

� 12 Ha zi ran 20.00/Fa re li Kö yün Ka val cı sı
Fa re li Kö yün Ka val c� s� oyu nun da f� r�n c�, ma -
nav, bak kal, se vim li fa re ler le kar �� la ��r. Fa re ler
�eh ri ele ge çir mek için ko mik bir yol bu lur lar,
hal k� �a ka lar ya pa rak �e hir den uzak la� t� r�r lar.
�n te rak tif sah ne ler le ço cuk la r� oyu na ka tar lar,
ço cuk la r�n kah ka ha ya do ya cak la r� oyun da, fa -
re le rin �eh ri ele ge çir me si ile e� len ce ve he ye -
can do ru �a ç� kar.
� 13 Ha zi ran 20.00 / Kü çük Ba lık Bam bam
Kü çük Ba l�k Bam bam’�n okul ça �� gel mi� tir ve
bir de niz oku lu na ba� lar. Bam bam, bu oku lun -
da Pas l�, Ak s� r�k ve Dev �s ti rid ye ile ta n� ��r, ar -
ka da� olup on la r� çok se ver. Çev re kir li li �i nin
za rar la r� n� ö� re nir ler. Hiç bir �e yin tek ba �� na
çö zü le me ye ce �i ni, sev gi ve bir lik te lik le her �e -
yin üs te sin den ge li ne ce �i ni ya �a d�k la r� bir do -
lu ma ce ra dan son ra ö� re nir ler. Ar t�k de ni ze
aç�l ma za man la r� gel mi� tir…
� 14 Ha zi ran 20.00 / Ra pun zel Al tın Saç lı
Pren ses
Gü zel ler gü ze li Ra pun zel, öy le gü zel öy le iyi
yü rek li dir ki, onu bü yü ten Ca d�, kim se ler gör -
me sin di ye eri �il mez ku le ye hap se der. Bir gün
ül ke nin Prens’i or man da yü rü yü� ya par ken,
al t�n sa r� s� uzun saç la r�y la ku le de ki Ra pun zel’i
gö rür, göz ka ma� t� ran gü zel li �i kar �� s�n da bü -
yü le nir. Aca ba gü zel Ra pun zel Ca d�’n�n hap -
set ti �i ku le den kur tu lup öz gür lü �ü ne ka vu �a -
bi le cek mi dir?
Da ve ti ye ler ve bil gi için Kozzy Da nı� ma:
0216 658 00 00

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�

M.Ü. Se ra mik -
Cam Bö lü mü
Ö� ren ci le ri

Ser gi si
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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

31 - 7 HAZ�RAN 2012HABER

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

YURT DI�I TURLAR 

� 2 HAZ�RAN CUMARTES� GAR�PÇE KÖYÜ-RUMEL� FENER� (BALIK MENÜLÜ)                                                                               
� 6 HAZ�RAN ÇAR�AMBA YUVACIK DO�A TURU
� 9 HAZ�RAN CUMARTES� ��LE-A�VA TURU
� 16 HAZ�RAN BEYO�LU-PERA TURU
� 17 HAZ�RAN MUDANYA-T�R�LYE (BALIK MENÜLÜ) 

� 6-7 HAZ�RAN ÇAR�AMBA-PER�EMBE ESK��EH�R-ODUNPAZARI 
� 13-14 HAZ�RAN ÇAR�AMBA-PER�EMBE ��NEADA-KIYIKÖY
� 23-24 HAZ�RAN BURSA-CUMALIKIZIK-MUDANYA-TR�LYE

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

Dün ya Süt Gü nü, Ka d� köy �l çe G� -
da Ta r�m ve Hay van c� l�k Mü dür -
lü �ü ta ra f�n dan dü zen le nen et -

kin lik le kut lan d�. 21 Ma y�s Dün ya Süt
Gü nü do la y� s�y la Ka d� köy Halk E�i tim

Mer ke zi Kon fe rans Sa lo nu’nda dü zen -
le nen “Sa ��m dan Bar da �a Sü tün Hi kâ -
ye si” ko nu lu et kin li �e; Ka d� köy Kay -
ma ka m� Ha san Ka ra han, �l çe Mil li E�i -
tim Mü dü rü Fer �at Ayar, �l çe Em ni yet
Mü dü rü Ha kan Boy dak, Ka d� köy Be le -
di ye Ba� kan Yar d�m c� la r� Hu lu si Özo -
cak ile Ze kai De de de ka t�l d�. “Süt te �z -
le ne bi lir lik” ko nu lu bir ko nu� ma ya pan
Ka d� köy �l çe G� da Ta r�m ve Hay van c� -
l�k Mü dü rü Eb ru Ko ca türk, g� da hij ye ni,
iz le ne bi lir li �in g� da hij ye ni ve gü ven li -
�in de ki öne mi, iz le ne bi lir li �in ama c�,
iz le ne bi lir li �in sa� la d� �� ko lay l�k lar, iz -
le ni le bi lir li �in fir ma la ra ge tir di �i ya sal
yü küm lü lük ler ve g� da gü ven li �i nin
�art la r� ile il gi li ko nu lar da bil gi ver di. 

Kon fe rans kap sa m�n da; Ulu da� Üni -
ver si te si Ve te ri ner Fa kül te si Be sin Hij -
ye ni ve Tek no lo ji si Bö lü mü Ö� re tim

Üye si Prof. Dr. Mus ta fa Ta yar “Sa ��m -
dan Bar da �a Sü tün Hi kâ ye si”ni an la t�r -
ken; �s tan bul Tek nik Üni ver si te si Kim -
ya Me ta lur ji Fa kül te si G� da Mü hen dis li -
�i Bö lü mü Ö� re tim Üye si Prof. Dr. Me -
ral K� l�ç Ak y�l maz da “Süt Ürün le ri nin
Üre ti mi ve Mu ha fa za s�” ko nu sun da bil -
gi ver di. Kon fe rans so nun da �l kö� re tim
Ö� ren ci le ri Re sim Ya r�� ma s�’n�n ödül -
le ri ve ril di. Bi rin ci li �i 29 Ekim �l kö� re -
tim Oku lu’ndan Ay �e Ecem Gö zü tok,
ikin ci li �i �b ra hi Ök tem �l kö� re tim Oku -
lu’ndan �e val Ka ra bey, üçün cü lü �ü ise
Züh tü pa �a �l kö� re tim Oku lu’ndan Eda
Çiz me ci o� lu al�r ken, Meh met Kah ra -
man c� �l kö� re tim Oku lu’ndan Asu de
Gül ile  Eren köy �l kö� re tim Oku lu’ndan
Aley na Do �an da Man si yon ödü lü al d� -
lar. Ya r�� ma da de re ce ye gi ren le re pla -
ket le ri ni, Kay ma kam Ha san Ka ra han ve
�l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar
ver di.

� CAD DE LE RE
STAND LAR KU RUL DU

Dün ya Süt Gü nü ne de niy le Ka d� köy
�l çe G� da Ta r�m ve Hay van c� l�k Mü dür -
lü �ü, ayr�ca Ba� dat ile Ba ha ri ye Cad de -
le ri’nde gü nün öne mi hakk�nda halk� bi -
linç len dir mek amac�yla stant lar kur du.
Stant lar da va tan da� la ra süt ik ram edil di
ve sü tün öne mi hak k�n da bil gi ve ril di. 

CUMHUR�YET Gazetesi yazar� ve CHP
�zmir milletvekili Mustafa Balbay’�n uzun
tutukluluk süresine dikkat çekmek için
ba�lat�lan imza kampanyas�n�n ikinci
haftas�nda 26 May�s Cumartesi günü
Caddebostan’da kurulan standa CHP
�stanbul milletvekilleri Kadir Gökmen

Ö�üt, Süleyman Çelebi, Mahmut Tanal
ile Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami

Öztürk de gelerek Balbay’�n kitaplar�n�
imzalad�. Kat�l�m�n yo�un oldu�u

etkinlikte bir konu�ma yapan Kadir
Gökmen Ö�üt, Balbay’�n milletvekili

olarak bir y�ld�r tutuklu oldu�unu
belirterek, “Balbay cezaevinden topluma
inan�lmaz bir katk� sunuyor ve d��ar�ya
daha çok moral veriyor. Balbay içeride

direnmeye devam ettikçe iktidar�
sinirlendirmeye devam edecek. Biz de
burada olmaya devam edece�iz” dedi.
Süleyman Çelebi ise “Yurtta�lar burada
Balbay’a mektup yazarak duygular�n�
payla��yor. Kad�köy önemli ama bunu
tüm Türkiye’ye yayarak bütün tutuklu

milletvekillerinin Meclis’te temsilini
sa�lamal�y�z” diye konu�tu. 

Mahmut Tanal da Mustafa Balbay’�n
bir gazeteci kimli�i oldu�unu,
gazetecinin görevinin toplumu
ayd�nlatmak, bilgi vermek ve

kafas�ndaki soru i�aretlerini ara�t�r�p
kamuoyuna aç�klamak oldu�unu

söyledi. Balbay’�n yazd�klar�ndan ve
ar�ivlerinden dolay� tutuklanmas�n�n
demokrasi ad�na utanç oldu�unu

vurgulayan Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk ise, “Bunlar simge

insanlar. Balbay gibi yüzlerce,
binlerce insan sesini duyurmadan
farkl� cezaevlerinden yat�yorlar. Ne

kadar sa�lam beton duvarlar olursa
olsun orada betondan bir irade

yarat�lm��t�r. O irade de Balbay’�n
yazd�klar�, kitaplar�d�r. Bizler de o

kitaplar� imzalamak için buraday�z”
diye konu�tu. Etkinlikte Mustafa
Balbay’�n Kad�köylülere hitaben

yazd��� mektup da okundu. Balbay
mektubunda “Özgürlükte bulu�mak,
kucakla�mak, Kad�köy’ün her yerinde
hep birlikte zafer �ark�lar� söylemek

dile�iyle…” ifadelerine yer verdi. 

SiPARiŞ HATTI: 0531 270 76 46

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

KAPIDA ÖDEME - NAK�T - KRED� KARTI

S
TO

K
LA

R
LA

 S
IN

IR
LI

D
IR

.

Üc
re

ts
iz

 T
es

lim
at

 !
!!

119
EMRE SPOT’TA ŞOK FiYAT !!!
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4 Çekmeceli tekerlekli kiler
KİLER / EKMEK DOLABI

Mustafa Balbay’a Kad�köy’den destek

Sütün üretimi de
tüketimi de önemli

“Mustafa Balbay’a Özgürlük Giri�imi” tarafından Mustafa Balbay’a destek için geçen hafta Adalar’da
ba�latılan imza kampanyasına Kadıköy’de devam edildi. 26 Mayıs Cumartesi günü Caddebostan’a
kurulan stantta Balbay’ın kitaplarını imzalayan milletvekilleri, “Balbay yoksa biz buradayız” dediler.

Dünya Süt Günü’nde
sa�ımdan barda�a sütün
hikâyesi ve gıda hijyeni
konuları gündemdeydi.
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HABER4 1 - 7 HAZ�RAN 2012

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 1 - 10 HAZ�RAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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 Yar��mas�

(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 / Düzenleyen:
Ko�uyolu Mah. 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: Suadiye
Gönüllüleri

KADIKÖY TEMALI 5.
GELENEKSEL RES�M

YARI�MASI
Tarih: 01.06.2012

Cuma: 16.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi 4.Kat
Fuaye

Düzenleyen: Proje
Koord. Ye�im

Menderes Gönüllü
E�itim Ve Dan��ma

Merkezi
TEZH�P VE RES�M

SERG�S�  
Tarih: 02- 08 Haziran
Aras� Ba�lang�ç Tarihi:
02.06.2012 Cumartesi

Saat: 15.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Ba�kanl�k Fuayesi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
ÇEVRE GÜNÜ

B�S�KLET ETK�NL��� 
Tarih : 04.06.2012

Pazartesi 11.00
Yer: Yo�urtçu Park�

Düzenleyen: Osmana�a
Gön. Moda Gön. ve

Fenerbahçe Mah. Gön.
i�birli�i ile

DO�UDAN BATIYA

NA�MELER 3  
�ef: Itri �MANLI

Tarih: 04.06.2012
Pazartesi 20.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi Büyük

Salon
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
“HEP�M�Z B�R�M�Z

�Ç�N” T�YATRO
OYUNU

Tarih: 04.06.2012
Pazartesi 20.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

MÜZ���N RENG�
(ETN�K GRUPLAR)

KONSER
04.06.2012 / 20.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Gönül Ülkü

Gazanfer Özcan
Sahnesi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

AB�D�N GERÇEKER
TÜRK SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Dr. Abidin
GENÇEKER

Tarih: 05.06.2012 Sal�
Saat: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
ÇA�DA� TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Sedat SARIGÜL

Tarih: 06.06.2012
Çar�amba 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
GÜL-� NAZ TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Gürsel MERCANLI  

Tarih: 07.06.2012
Per�embe 20.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Gönül Ülkü

Gazanfer Özcan
Sahnesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

FENERYOLU
GÖNÜLLÜLER� AYLIK
KAPANI� KAHVALTISI

Komedyen 
Yalç(n ÖZDEN 

(Ate� Böce�i Yalç(n)
Sanatç( Talat BULUT

Tarih: 2.06.2012
Cumartesi / 10.30

Yer: Özgürlük Park(
Fua Cafe

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

FENERYOLU
GÖNÜLLÜLER� A�AÇ

D�K�M�
Tarih: 05.06.2012 Sal(

Saat: 10.30
Yer: Feneryolu Gön.Evi.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri’nin bu y�l
10. su nu ger çek le� tir dik le ri 12 Ma y�s
Hem �i re ler Gü nü Kok tey li, Ka d� köy Be -

le di ye si Zü bey de Ha n�m Kok teyl Sa lo nu’nda ya -
p�l d�.

Kok tey l; Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk, Özel Ka lem Mü dü r lü �ü ile Ka -
d� köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri, Ka d� köy Be -
le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi
Yö ne tim Ku ru lu üye le ri Ay �en Gü rer, Nur han
Kut man, Gül çin Er gun ile Ha luk Oku mu�, Ka -
d� köy Be le di ye si Dr. Ra na Be �e Sa� l�k Po lik li -
ni �i Ba� he ki mi Prof. Dr. Kork maz Al tu�, Flo -
ren ce Nigh tin ga le Has ta ne si Ba� he ki mi Dr. Gül
K� r�m l� ve ma hal le bi rim le rin de ki hem �i re le rin
ka t� l� m� ile ger çek le� ti. Pro je Ko or di na tö rü
Gül sün I��k yap t� �� ko nu� ma da, bi linç li bir top -
lum da en önem li un su run sa� l�k ol du �u nu be -
lirt ti. I��k, söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“Sa� l�k l� ve iyi e�i til mi� bir top lum ül ke nin
ba �a r� kay na �� d�r. Kal k�n m��, ça� da� tüm ül ke -
ler de sa� l�k ve e�i tim ana ö�e dir. Tüm sa� l�k
ku rum la r� m�z da emek le riy le, bil gi le riy le has ta -
la ra �i fa ve umut da �� tan de �er li hem �i re le ri mi -

zi unut ma ma m�z ge re kir. On lar, has ta la r�n
umu du ve �i fa la r� d�r. On lar, bil gi le ri ve sev gi
do lu yak la ��m la r�y la top lu mun ak yü zü dür ler.
Dün �s tik lal Sa va ��’nda, bu gün Cum hu ri yet
Tür ki ye miz’de sa� l�k gü ven ce miz dir ler. Hem -
�i re ler mes le �i ne tüm emek ve ren le re say g�,
ebe di ye te gö çen le re rah met, siz le re ay d�n l�k
do lu ya r�n lar di li yo rum. Ulu Ön der Ata türk’ün
��� �� her za man ya n� m�z da biz le ri ay d�n lat s�n
di yo rum ve say g� la r� m� su nu yo rum.” 

I��k  ko nu� ma s� n�, “�im di emek li ola rak,
Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü le ri’nde 2. Ba har Ko -
mi te Ba� ka n� ola rak ça l�� ma la r�n da top lu ma
bü yük ya rar lar sa� la yan, sev gi si ile kalp le ri -
miz de taht ku ran de �er li ab la m�z, bü yü �ü müz,
dos tu muz Sa y�n Nec la Tez can l�’y� ko nu� ma s� -
n� yap mak üze re kür sü ye da vet edi yo rum” di -
ye rek son lan d�r d�. Nec la Tez can l�’ya ko nu� ma -
s� n�n ar d�n dan pla ke ti ve ril di. Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk de Pro je Ko or -
di na tö rü Gül sün I��k’� bu et kin lik ten do la y� teb -
rik ede rek, “Ge ce ye ka t� lan tüm hem �i re le ri mi -
zin bu önem li gün le ri ni kut lu yo rum ve ça l�� ma -
la r�n da ba �a r� lar di li yo rum” de di. 

Hemşirelerin Günü kutlandıHemşirelerin Günü kutlandıHemşirelerin Günü kutlandıHemşirelerin Günü kutlandıHemşirelerin Günü kutlandıHemşirelerin Günü kutlandı
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Erenköy Gönüllüleri’nin
üç etkinliği vardı 

Eren köy Gö nül lü le ri Çev re ve Afet Ko -
mi te si, 17 Ni san  Sa l� gü nü Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi A Sa lo nun da dü -

zen le di �i, “Kül tü rel Al�� kan l�k la r�n �k lim
De �i �ik lik le ri ne Et ki le ri” ba� l�k l� kon fe ran -
sa, Prof. Dr. Mah mut Ce lal Bar la’y� ko nu� -
ma c� ola rak da vet et ti. 

Kon fe ran sa ka t� lan la r�n, geç mi�, gü nü -
müz ve ge le cek te ki ik lim sel du rum la r� ay -
r�n t� la r�y la ö� ren di �i kon fe rans ta ik lim de �i -
�ik li �i hak k�n da önem li uya r� lar da bu lu nan
Prof. Dr. Mah mut Ce lal Bar la, “Dün ya n�n
ge ce fo to� raf la r�n dan an la ��l d� �� üze re ener -
ji tü ke ti mi son on y�l da iki mis lin den faz la
art t�. Bu na ba� l� ola rak kar bon sa l� n� m� da
h�z la ar t� yor. Kir len me o ka dar va him bo yu -
ta ula� m�� t�r ki, �u an da bü tün tü ke tim dur -
du rul sa bi le kar bon sa l� n� m� yüz y�l sü rey le
art ma ya de vam ede cek. Bu du rum kar bo nu
ab sor be eden de niz le rin at mos fe re kar bon
ver me ye de vam et me siy le müm kün olu yor.
E�er kar bon sa l� n� m� bu �e kil de de vam eder -
se çok k� sa sü re için de ar t�k hiç ge ri dö nü le -
mez ha le ge le cek. Ya ni, so nun ba� lan g� c�n -
da y�z” de di. 

Önü müz de ki y�l lar da “Ani ya ��� la ra, f�r -
t� na la ra, sel bas k�n la r� na ha z�r ol ma l� y�z” di -
yen Prof. Dr. Mah mut Ce lal Bar la, Tür ki -
ye’de ilk kez ger çek le �en “hor tum”a da dik -
kat çek ti. At mos fer de ki “nem”in tüm dün ya -
ya ye te bi le ce �i ni, an cak den ge siz pay la �� -
m�n ku rak l� �a se bep ol du �u nu vur gu la yan
Prof. Dr. Bar la, uya r� la r� n� �öy le sür dür dü:

“Yü zey �s�n ma s� at mos fer �s�n ma s� na se -
bep olu yor, �s� nan bu lut lar ise ‘huy suz’ bir
ço cu �a ben zi yor. Ne za man ne ya pa ca �� n�n
tah min edil me si zor la �� yor. Gü ne �in on bi rer
y�l l�k �s�n ma ve so �u ma pe ri yot la r� var, ba -

zen bu sü re bir kaç on bir y�l sü re bi li yor. Gü -
ne �in so �u ma dö nem le ri sa ye sin de kü re sel
�s�n ma bir neb ze den ge le ni yor, �s�n ma ve
pat la ma dö nem le rin de ise; teh li ke li do �a
olay la r� ola bi li yor.” 

Tü ke ti me al�� t� r�l m�� top lum -
la r�n ener ji ta sar ru fu na da ya -
pay ola rak al�� t� r�l d� �� n�,
bu abar t�l m�� du ru mun
kü re sel �s� n� m� art t�r d� -
�� n� vur gu la yan Prof.
Dr. Mah mut Ce lal
Bar la, “Gü nü müz tek -
no lo ji le ri ile akü a��r -
l�k la r� araç la ra bin ki -
log ram gi bi bir a��r l�k ek -
le ni yor. Bu da hiç efek tif
de �il” de di. 

� UNU TUL MAZ B�R
BA HAR �EN L� ��’YD�

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le -
ri nin Ba har �en li �i renk li gö rün tü le re sah ne
ol du. Hem gö ze, hem ku la �a hem de da ma -
�a hi tap eden Ka d� köy Be le di ye si Eren köy
Gö nül lü le ri Ba har �en li �i’nde ker mes ve
ser gi ler de unu tul ma m�� t�. Ba�ar�l� bir et kin -
li �e im za atan Eren köy Gö nül lü le ri, Ba har �en -
li �i do la y� s�y la pi lav, ta vuk, ay ran ve li mo na ta -
dan olu �an lezzetli mö nü yü de unut ma m�� lar d�.

Hem gö ze hem de da ma �a hi tap eden unu tul -
maz bir et kin li �e ev sa hip li �i ya pan gö nül lü le -
rin ço cuk ko ro su da yi ne unutulmaz bir gi tar
din le ti si sun du lar. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Se la mi Öz türk de ço cuk ko ro su -
nun gi tar din le ti si ni zevk le

din le di. 
� BA RI NA �I

Z� YA RET 
ET T� LER

E r e n  k ö y
Gö nül lü Evi
Ba� kan Yar -
d�m c� s� Sev gi

To kuç, Mü zik
Ko mi te si Ba� ka n�

Sü hey la �e ner ve
Ka d� köy Be le di ye si

Ve te ri ner �� le ri Mü dü rü Ali
�h san Me te, Ata �e hir Hay van Ba r� na -

��’n� 3 Ma y�s Per �em be gü nü zi ya ret ede rek,
Eren köy Gö nül lü le ri Ko ro su’nun 9 Ni san
2012 ta ri hin de ki kon se rin den el de edi len ge -
li rin bir k�s m� ile al� nan oto ma tik su kap la r� -
n� tes lim et ti ler. 

Ba r� na ��n ge zil me si nin ar d�n dan Ve te ri -
ner �� le ri Mü dü rü Ali �h san Me te, Eren köy
Gö nül lü le ri’ne gösterdikleri du yar l�l�k için
te �ek kür et ti. 

Moda Gönüllüleri Türk Sanat
Müzi�i Konseri, 12 Nisan

Per�embe ak�am� Kad�köy
Belediyesi Evlendirme

Salonu’nda  verildi. Çok say�da
davetli huzurunda

gerçekle�tirilen konserde 23
ki�ilik koro, �ef Caner Bak�r

yönetiminde Hüzzam, Nihavent
ve Hicaz makam�nda birbirinden güzel

eserler icra etti. Önceki Ba�kan Hüseyin
Ak�en’in sunumunda gerçekle�tirilen

konserde, solo yapan solistler büyük alk��
ald�. Suna Ak�en, Gülsen Aslan, Nüket
Ayman, Neslihan Bal�ba�, U�ur Bulut,

U�ur Cuci, Didem Çeçen, Sevgi D�raz,
Nurten Erdo�du, Yüksel Genç, Bilge
Gülal, Alin Harputlu, Semahat Karaali,

Sayra Kurtkan, Aysel Özata, Oya
Özçekiç, Do�a Ümran Özenç, Gülgün
Peksoy, Serhat Peksoy, Mari Tutman

ve Elif Tümer’den kurulu koroya
�ark�lar�nda e�lik eden saz ustalar� da

�u isimlerden olu�tu: Ayhan Çak�r,
Rüya Kocamemi�, Ahmet Karabulut,

Erman Hallaço�lu, Mustafa Erdekli, Ahmet
Aras, Mehmet Da�.

RAS�MPA�A Mahalle evi Gönüllerinden olu�an
TSM Korosu’nun ikinci konseri, 8 May�s Sal�

günü Bar�� Manco Kültür Merkezi’nde bestekâr
�ef Semih Ataergin yönetiminde verildi.

Sunuculu�unu bestekâr Zekiye Kulda�’n yapt���
konserde, Hüzzam fasl� ile Muhayyer Kürdi koro
solo �ark�lar seslendirildi. Konsere konuk sanatç�

olarak kat�lan TRT Alaturka Beste yar��mas�
3. sü Faruk Onur Korzay, yo�un alk�� ald�.

Büyük ilgi olan konserde kat�lanlar�n bir k�sm�
salonun d���na ta�t�. �ark�lara s�k s�k e�lik eden
seyirciler, konseri düzenleyenlere te�ekkür etti. 

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADILAR
Rasimpa�a Mahalle Evi’nde gönüllülerin de
kat�ld��� bir etkinlikle Anneler Günü kutland�.

Kutlamaya oyun odas�n�n 4-5 ya� çocuklar� ile
ailelerinden olu�an 60 ki�i kat�ld�. 

Mahallede ikamet eden gönüllülerden
Ayfer Miyak ile Hale Somer, “Y�l�n annesi”

seçildi. Anneler Günü kutlamalar�na Kad�köy
Halk E�itim Müdür Yard�mc�s� Fatma Besci de

kat�ld�. Kat�l�mc� anneler günün anlam ve
önemini vurgulayan konu�malar yapt�,

�iirler okudu. Tüm kat�lanlara küçük hediyeler ve
çiçek verildi. Kutlaman�n sonunda kat�l�mc�lara

çe�itli ikramlar yap�ld�. 

Rasimpaşa’da konser

KADıKÖY Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i
“Gebelikte S�k Kar��la��lan Problemler” konulu

bilgilendirme toplant�s�n�, 17 May�s’ta
Hasanpa�a Gönüllü Evi’nde gerçekle�tirdi.
Konu�mac� konuk poliklinik doktorlar�ndan
Dr. Ertunç Mega, sorulardan yola ç�karak

gebelerde a��r� mide bulant�s�n�n nedenleri,
beslenme, yap�lmas� gereken testler, normal
do�um ve sezaryen konular�nda bilgi verdi.

Dr. Mega, çocuklardaki psikolojik problemlerin
temelinde annenin ya�ad��� sorunlar�n

oldu�unu söyledi. Tüm sorular�n�n
yan�t�n� alan kad�nlar, sohbet havas�nda

geçen söyle�iden duyduklar� memnuniyeti
dile getirdiler.

GEBELiKTE SIK
KARŞILAŞILAN
PROBLEMLER

F�K�RTEPE Gönüllü Evi’nde Emine Çetinol’un
sponsorlu�unda, kayna�mak ve birle�mek amac�yla
verilen kahvalt�da; Kad�köy Gönüllü Merkezi Yönetim
kurulu üyeleri, Fikirtepe Gönüllüleri ve Ça�da� Ya�am
üyeleri bulu�tu. 16 May�s Çar�amba günü düzenlenen

kahvalt�da Emine Çetinol’a, te�ekkür plaketini
Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk ad�na
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Haluk Okumu�

verdi. 2011-2012 Ocak ay� döneminde düzenlenen tel
k�rma kursunu ba�ar�yla tamamlayanlar�n sertifikalar�

ve hediyeleri de, Yönetim Kurulu üyeleri, Kad�köy
Belediyesi Meclis üyeleri Gülçin Ergun, Ay�en Gürer
ve Nurhan Kutman taraf�ndan takdim edildi. 10. s�n�f

ö�rencilerinden Nurullah Eri�kin, 9. s�n�f
ö�rencilerinden Ba�ak Nur Bedir, Süleyman Meriç ile

Kubra Nur Çiçek, hediyeleri ald�lar.

Fikirtepe’de kahvaltıFikirtepe’de kahvaltıFikirtepe’de kahvaltıFikirtepe’de kahvaltıFikirtepe’de kahvaltıFikirtepe’de kahvaltı

Moda Gönüllüleri konser verdi

‘�klim De�i�iklikleri’ konulu bir
konferans düzenleyen Erenköy
Gönüllüleri, ayrıca Bahar �enli�i

organize ettiler ve Hayvan
Barına�ı’nı ziyaret ettiler.

Fenerbahçe’de kermes
Fenerbahçe Khalkedon’un yan�ndaki ye�il alanda 6 May�s

Pazar günü Kad�köy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri’nin
Kültür Komitesi taraf�ndan e�itime katk� amaçl�  yap�lan
(Münevver �efik Fergar �lkö�retim Okulu’nun 60 çocu�u

için düzenlenen Yaz Okulu) bahara merhaba kermesine ilgi
büyüktü. Belediye Meclis üyeleri, Gönüllü E�itim ve

Dan��ma Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, çevre sakinleri,
gönüllüler ve ziyaretçilerin

kat�l�m�yla gerçekle�en
kermeste, canl� müzik

performanslar�, tangolarla
yap�lan danslar ve

camekânl� pilav arabalar�
gibi unutulmaz nostaljik

gösteriler yer ald�. Kermesi
gezenler, stantlardaki renk cümbü�üne ve karnaval

havas�nda ya�anan bu güzelliklere hayran kald�lar. Kermes,
Suadiye Gönüllüleri Ba�kan� Gülsevim Ba�tu� taraf�ndan

yap�lan te�ekkür konu�mas�yla sona erdi.
D�YABET KONULU SÖYLE��

Kad�köy Belediyesi Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�i’nde
“Diyabet” konulu sa�l�k söyle�isi, Suadiye Gönüllü Evin’de
27 Nisan’da mahalle sakinlerinin ve gönüllülerinin yo�un
kat�l�m�yla gerçekle�ti. Doktor Ay�egül Alaçam’�n ak�c�

anlat�m�yla kar��l�kl� soru-cevap �eklinde s�cak bir havada
gerçekle�en söyle�ide, kat�l�mc�lar, bu tür etkinliklerin

devam etmesini istediler. 
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Ka d� köy Be le di ye si Muh tar Öz ka ya
Halk Kü tüp ha ne si 2. Aç�k Ha va Kü -
tüp ha ne si, 24 Ma y�s Per �em be gü nü

14.00-16.00 sa at le ri
ara s�n da Göz te pe Öz -
gür lük Par k�’nda mi -
nik ler le bu lu� tu..

Bu y�l ikin ci si
g e r  ç e k  l e �  t i  r i  l e n
Muh tar Öz ka ya
Halk Kü tüp ha ne si
Aç�k Ha va Kü tüp ha -
ne si’nin ama c�;  kü -
tüp ha ne le re ve ki tap
oku ma ya dik kat çek -
mek, ço cuk la ra ki ta -
b�n sa de ce dört du -
var ara s�n da okun -
ma ya ca �� n� gös te re -
bil mek. Bu se ne
Aç�k Ha va Kü tüp ha -
ne si’nde bü yük ler için de et kin lik var d�.
Bü yük ler ço cuk la r�y la bir lik te “Ebe veyn
Tu zak la r�” ko nu lu söy le �i yi iz le di ler.

Son ra s�n da ise mi nik ler re sim ler çiz di ler.
Re sim ö� ret me ni Ye �im Dam c� Ho �er

ile “Ki tap la r�n ve Renk le rin I�� ��n da” slo -

ga n�y la “Kü çük Ka ra Ba l�k” ki ta b�y la il -
gi li oku ma ve re sim ça l�� ma s� da Ka d� köy
Be le di ye si Ço cuk Etüd Mer ke zi ö� ren ci -

le ri ile be ra ber ya p�l d�.Re sim ler, Muh tar
Öz ka ya Halk Kü tüp ha ne si’nde 27 Ma y�s
Pa zar gü nün den iti ba ren ser gi len me ye

ba� la ya cak.
Aç�k Kü tüp ha -

ne et kin li �i, 25 Ma -
y�s  Cu ma gü nü de
14.00-16.00 sa at le ri
ara s�n da de vam et ti.
Tü lin Kul luk Ko zi -
ko� lu ile “Don dur -
ma Yok mu?” ki ta -
b� üze ri ne “Ç�l g�n
Don dur ma Atöl ye
Ça l�� ma s�” ve söy -
le �i si, Eren köy �l -
kö� re tim 1. s� n�f
ö� ren ci le ri ile ya -
p�l d�.

E t  k i n  l i k  l e  r e
spon sor olan Adel

ve Ac� ba dem Has ta ne si’nin bo ya ka lem -
le ri, oku ma ve bo ya ki tap la r�, ö� ren ci le re
ar ma �an edil di.
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FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve

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

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

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

Akrelik Boya
� Tual

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

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 
�ND�R�M UYGULANIR…

SUR�YEL� MUSTAFA
HOCADAN RES�M

DERS� KAYITLARIMIZ
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Carlos Fuentos
hayatını kaybetti
�spanyol dilinin en
önemli yazarları
arasında gösterilen
Meksikalı romancı ve
deneme yazarı Carlos
Fuentes öldü.

Meksika devriminin
ba�ar�ya ula�mam��
amaçlar�n� irdeleyen Latin
Amerikan romanc�l���nda
oynad��� belirleyici rolle
tan�nan, Cervantes ödülü
sahibi Fuentes'in ba�kent
Mexico'daki Angeles del
Pedregal hastanesinde 83
ya��nda öldü�ü bildirildi. Fuentes'in
doktoru Arturo Balesteros, evinde
ani bir iç kanama geçirerek bilincini
kaybeden ünlü yazar�n kald�r�ld���
hastanede hayat�n� kaybetti�ini
belirtti.   Fuentes'in ölümü sosyal
payla��m sitesi Twitter arac�l���yla
tüm dünyada ve Meksika
radyolar�nda, Meksikal� yazarlardan
Elena Poniatowska ve Jorge
Volpi'den, Calle 13 grubunun reggea
sanatç�s� Rene Perez'e kadar geni�
bir kesim taraf�ndan üzüntüyle
kar��land�.   Meksika Devlet Ba�kan�
Felipe Calderon da Twitter
hesab�nda
yay�nlad���
mesaj�nda “Çok
sevilen ve be�enilen
Meksikal� evrensel
bir yazar olan Carlos
Fuentesimizin
ölümünden derin bir
üzüntü duyuyorum”
ifadesini kulland�.
Panama'da 11
Kas�m 1928’de
Meksikal� bir anne
babadan dünyaya

gelen Fuentes'in tüm hayat�
yurt d���nda geçti. Uruguay'�n
Montevideo, Brezilya'n�n Rio
de Janeiro, ABD'nin ba�kenti
Washington, �ili'nin ba�kenti

Santiago ve Arjantin'in ba�kenti
Buenos Aires'te yeti�en Fuentes'in
hayat� daha sonra Meksika'n�n

ba�kenti Mexico ve
yaz�lar�n�n ço�unu
kaleme ald���
�ngiltere'nin ba�kenti
Londra'daki evleri
aras�nda mekik
dokuyarak geçti.
  “Havan�n Temiz Oldu�u
Yer" adl� ilk roman�n� 29
ya��nda yazan Fuentes,
1960'l� ve 1970'li y�llarda
ça�da� �spanyol
edebiyat�nda görülen
patlaman�n temelini att�.  
Fuentes, ça�da�lar� olan
dünyaca ünlü
Kolombiyal� Gabriel
Garcia

Marquez ve Perulu
Mario Vargas Llosa ile
birlikte Latin Amerika'n�n
diktatörlerce yöneltildi�i
bir dönemde Latin
Amerikan kültürüne
dünyan�n her
kesiminden ilgi ve
okuyucu çekmeyi
ba�ard�. Yazd���, bugün
Latin edebiyat�n�n
klasikleri aras�nda yer
alan “Aura”, “Terra
Nostra” (Bizim Toprak),
“The Good

Conscience”
(Vicdan Rahatl���)
romanlar�yla tan�nan
Fuentes'in, 1910-1920
Meksika Devrimi s�ras�nda
kaybolan San Franciscolu
bir gazeteci olan Ambrose
Bierce'nin öyküsünü
anlatan “Ya�l� Gringo” adl�
roman�, 1989'da
ba�rollerini Gregory Peck
ile Jane Fonda'n�n
payla�t��� bir filme çevrildi.
ABD'nin Harvard,

Princenton, Columbia ve Brown
üniversitelerinde ö�retim üyeli�i
yapan Fuentes ayr�ca 1975'ten
1977'ye kadar Meksika'n�n Paris
Büyükelçili�i görevinde bulundu.
�spanyol dilinin en önemli edebiyat
ödülü olan Cervantes ödülünü 1987
y�l�nda, �spanya'da verilen Prince
Asturia Ödülü'nü 1994'te alan
Fuentes, 1997 y�l�nda Fransa'n�n
Ulusal Liyakat Ni�an�'na lay�k
görüldü. Türkçeye Can, Ayr�nt� ve
��bankas�  Yay�nlar� taraf�ndan
çevrilen kitaplar�ndan baz�lar� Kartal
Günlü�ü, Koca Gringo, Artemio
Cruz'un Ölümü, Kayg� Veren
Dostluklar, Kendim ve Ötekiler,
Do�mam�� Kristof, Körlerin �ark�s�,
Yan�k Sular, Bizim Toprak / Terra
Nostra’d�r.  
� Türk Korsanları

� Yazar: Orhan Kolo�lu 
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“…B�rak�n�z buharl�y�, henüz yelkenli
gemilerin bile yayg�nla�mad��� bir
dönemde her esir edilenin küre�e
ba�lanmas� Osmanl�’n�n de�il,
Avrupal�lar�n bir gelene�iydi. Turgut
Reis gibi bir amiral bile �talyanlara

esir oldu�unda ayn�
uygulamaya tabi
tutulmu�tu. Pedro
i�in bu taraf�ndan
bahsetmiyor ancak
Türklerin daha insafl�
davrand�klar�n� da
saklam�yor:
H�ristiyanlara bekçilik
etme konusunda
H�ristiyan bir esire
Türklerden daha çok
güvenirler, çünkü
Türkler bize onlardan
daha merhametli
davran�rlar… Alçak

ve ikiyüzlü olanlardan seçtikleri bu
H�ristiyanlar�, H�ristiyanlar�n ba��na
muhaf�z yaparlar. Özgür
b�rakacaklar�n� da bu muhbirlerden
seçerler. Bunlar Türklerden daha
ac�mas�z olurlar. Esirler çal���rken
onlara sahibinin e�e�i gibi
davran�rlar.”400 y�la yakan süren bu
birlikteli�i tarihçi Orhan Kolo�lu, her
üç ülkede yapt��� kaynak
çal��malar�n� Osmanl� ve Avrupa
ar�ivlerindeki incelemeleriyle
zenginle�tirerek bu eserde sunuyor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

SERi iLANLAR 
Kimli�imi ve ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür. Aytekin CANSIZ

Kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür
Sezer DA�LI

� 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….

Özgürlük Parkı’nda Açık Hava Kütüphanesi

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yaz� ��leri Müdürlü�ü 
Meclis Bürosu �efli�i Say�:

M.34.3.KAD.0.10/301.03/1713606
25.05.2012

Konu: Meclis Gündemi

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

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

Haziran Ay� Toplant�lar� 04 Haziran 2012
Pazartesi - 08 Haziran 2012 Cuma

tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.
Haziran Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 04

Haziran 2012 Pazartesi günü, saat
16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis

Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan
Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya

te�riflerini rica ederim. 
Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
•Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2013 Y�l�
Yat�r�m Program� ile ilgili teklifi. 
• Destek Hizmetleri Müdürlü�ünün,
�stanbul Emniyet Müdürlü�ü Önleyici
Hizmetler �ube Müdürlü�ü Motorsikletli
Polis Timleri Amirli�inin Kad�köy
Bölgesinde görev yapan (50) elli yunus
motorsikletinde görevli 100(yüz) personel
için 100 (yüz) adet kask�n 5393 say�l�
yasan�n 75. Maddesi b f�kras�na istinaden
belediyemizce kar��lanabilmesi ile ilgili
teklifi. 
• Fen ��leri Müdürlü�ünün, Merdivenköy
Poliklinikleri Kald�r�m Düzenlemesi ��inin
5393 say�l� Belediyeler Kanununun 75/a
maddesi gere�ince ihale kapsam�nda
yap�labilmesi ile ilgili teklifi. 

Foto�raf: Arzu ��GÜZAR
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007 y� l�n da ön ce 22 Tem muz gü nü ya -
p� lan se çim ler le Tür ki ye Cum hu ri ye ti
yurt ta� la r� AKP’yi yüz de k�rk ye di ora -

n�n da oy la ik ti dar par ti si ta yin ey le di… Ar d�n -
dan bu ik ti dar 12 Ey lül 2007 gü nü bir re fe -
ran dum ile Ana ya sa’da de �i �ik lik ler ya p�l ma -
s� n� yi ne yü ce mil le tin tak di ri ne sun du. Mil let
de bu de �i �ik lik le ri yüz de el li se kiz ora n�n da -
ki ço �un luk la onay la d�.

Bu de �i �ik lik ler den bi ri Bü yük Mil let Mec -
li si nin ya sa ma; ya ni gö rev sü re siy le il gi liy di.
Be� y�l l�k gö rev sü re si ni dört y� la in dir mek -
tey di. 

Bir ba� ka ye ni lik ise TBMM ta ra f�n dan ye -
di y�l için ve bir de fa l� �� na se çi len Cum hur -
ba� ka n�’n�n, iki de fa be �er y�l l� �� na ve
TBMM’ce de �il; halk oy la ma s�y la se çil me si -
nin ka bu lüy dü. 

22 Tem muz’da; ya ni re fe ran dum dan yak -
la ��k bir bu çuk ay ön ce ya p�l d� �� n� yu ka r� da
be lirt ti �i miz se çim ler de ise TBMM be� y�l di -
ye oy la n�p se çil mi�; bu se çi len Mec lis de za -
ma n� dol mu� olan Cum hur ba� ka n�’n�n ye ri ne
yü rür lük te ki mev zu ata uy gun �e kil de ye ni
Cum hur ba� ka n�’n� el bet ye di y�l l� �� na ve bir
de fa ya mah sus ol ma �ar t�y la seç mi� ti.

�h ti mal ki Ana ya sa’n�n üs tün lü �ü pren si bi
ge re �i, TBMM, ken di be� y�l l�k gö rev sü re si -
ni, halk ta ra f�n dan onay la nan Ana ya sa’ya uy -
gun �e kil de dört y� la in dir di ve 2011 y� l� n�n
Ha zi ran’�n da Mec lis ge nel se çim ler le ye ni -
len di.

Gel dik gö rev sü re si Ana ya sa de �i �ik li �iy -
le ye di y�l dan be� y� la çe ki len ve iki de fa se -
çil me si hak k� ge ti ri len “Cum hur ba� ka n� Se çi -
mi Hu ku ku”na…

Bu ko nu da uzun sü re dü zen le me ya p�l -
ma d�. Ne var ki 2007’de Ana ya sa de �i �ik li -
�in den ön ce, ye di y�l l� �� na se çi len Cum hur -
ba� ka n�’n�n be �in ci y� l� dol dur ma s� se be biy le
so run gün cel le� ti. Ya ni yu mur ta ka p� ya da -
yan d�. Gö rev sü re siy le il gi li ku ral ve çö züm,
k� sa ca s� hu kuk sal dü zen le me zo run lu ol du.
Ne den se ko nu nun so rum lu su “Yük sek Se -
çim Ku ru lu” dev re d� �� b� ra k�l d�. TBMM ka -
nun ç� kart t�. Ken di gö rev sü re si ni Ana ya sa
ge re �i be� y�l dan dört y� la in di ren Mec lis, bu
de fa Cum hur ba� ka n�’n�n gö rev sü re si hak -
k�n da ter si ne ka rar ver di ve ye di y�l di ye be -
lir le di… Es ki Ana ya sa’da ki bir de fa se çi le bil -
me �ar t� n� da tek rar la d� ve mev cut Cum hur -
ba� ka n�’n�n ikin ci de fa se çi le me ye ce �i ni;
2014’te gö re vi nin son bu la ca �� n� ka nu na ek -
le di. 

Böy le ce Ana ya sa’n�n TBMM ve Cum hur -
ba� kan l� �� sü re le ri ni be lir le yen mad de le ri,
mo da ta bir le ‘çif te stan dart’ ile de �er len di ril -
mi� ol du. An cak i� bit me di. Ana mu ha le fet
par ti si oyun bo zan l�k et ti ve ka nu nu ip tal is te -
miy le Ana ya sa Mah ke me si’ne gö tür dü. 

De �er li oku yu cu, dik kat! �im di ne ola -
cak?

1. E�er bu ka nun ç�k ma say d� se çim hu -
ku ku ve uy gu la ma s�n dan so rum lu ‘Yük sek
Se çim Ku ru lu’ Ana ya sa’ya uy gun �e kil de
Cum hur ba� kan l� �� se çim tak vi mi ni ha z�r la ya -
cak ve be� y� l�n ta mam lan d� �� 28 A�us tos
2012 gü nü, halk ta ra f�n dan se çi le cek Cum -
hur ba� ka n� se çim gü nü ola rak ilan edi le cek -
ti. TBMM ka nun ç� ka r�n ca bu ola �an uy gu la -
ma ya p� la ma d�.

2. Mu ha le fet par ti si ka nu nu Ana ya sa
Mah ke me si’ne ta �� d� �� için �im di se çim le il -
gi li ka ra r� yük sek mah ke me ve re cek. 

3. 28 A�us tos, ko nuy la il gi li be lir le yi ci bir
ta rih. Bu se bep le Yük sek Mah ke me’nin se -
çim tak vi mi ku ra l� n� göz önün de tu ta rak, hiç
de �il se üç ay ön ce si olan 28 Ma y�s’tan ön ce
bir ka ra ra var ma s� bek le ni yor du. Nor mal
olan da buy du. Ama he nüz ka rar yok… O
hal de ka nun ip tal de edil se 28 A�us tos’un 3
ay l�k se çim tak vi mi esa s� na gö re se çim gü nü
ol ma s� ar t�k müm kün de �il.

4. Bu du rum da Ana ya sa Mah ke me si’nin
ala bi le ce �i ka rar la r� �öy le ce tah min ede lim: 

a) Ka nun ip tal edil di… Bu ne an la ma ge -
le cek? Aca ba mah ke me böy le bir ka rar la
be� y�l gö rev sü re si ni mi hük me ba� la ya cak?
O tak dir de 28 A�us tos se çim gü nü ye ri ne bu
ka rar ta ri hi ne gö re mi bir ta rih tes pit edi le -
cek?

b) Mu ha le fet par ti si nin ip tal is te mi red de -
di le cek… Bu du rum da 2014’e ka dar bu gün -
kü Cum hur ba� ka n� gö re vi ni sür dü re cek,
ikin ci de fa se çil me ye cek.

c) Ba na so rar sa n�z bu (c) ��k k� n�n hiç ol -
ma ma s� ge re kir. Ama ol ma ya cak bir for mül
or ta ya ç� kar m�? Me se la Yük sek Mah ke me,
TBMM’ce ç� kar t� lan ka nun da ki Cum hur ba� -
ka n�’na ta n� nan ye di y�l l�k sü re yi ka bul edip,
bu nun la be ra ber ikin ci de fa se çil me si ni en -
gel le yen mad de nin ip ta li ni hük me ba� lar -
sa…?

Ana ya sa Mah ke me si’nde ip tal is te miy le
ka rar bek le yen bu ka nun, ka n�m ca gün cel
po li ti ka ve ül ke nin çok ya k�n ge le ce �i aç� s�n -
dan, bu gü ne ka dar mah ke me ye ge len da va -
la r�n en il gin ci ve önem li si dir. Se çi le cek olan
he sap ça ar t�k Ba� kan m� ola cak? Tür ki ye’de
ye ni bir say fa m� aç� la cak? �� “ki me ni yet ki -
me k�s met”e mi dö nü �e cek? Ve han gi si ya si
ira de üs tün ge le cek?

* Bu ya z� 29 Ma y�s 2012 gü nü ka le me
al�n m�� t�r.

Murat  KATOĞLU
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CUMHURBA�KANI
SEÇ�M�?! VE HUKUKU?!

TiYATRO OYUNLARI 

SERGiYE TAŞINDI
Fo to� raf sa nat ç� s� Ya vuz Y�l maz, ilk ki �i sel ser gi si -

ni Ka d� köy Ka di fe So kak’ta ki He ra’da aç t�. Sa nat -
ç� n�n “Seyr-i Me sel”ad l� ser gi sin de çe �it li

ti yat ro sah ne le rin den çe kil mi� ka re ler yer
al d�. 

Ay n� za man da S� �� nak Sa nat Atöl -
ye sin de fo to� raf e�it men li �i ve Ye ni
Ti yat ro Der gi si’nde fo to� raf edi tör -
lü �ü ya pan Ya vuz Y�l maz “Bir
oyu nu, ge nel pro va da fo to� raf la -
mak be ni hem he ye can lan d� r�r,
hem de kor ku tur. Kor ku tur çün kü;
bir oyun da sah ne den sa lo na ya y�l -
d� �� n� al g� la d� ��m ener ji, ge nel
pro va da en di �e, he ye can, ge ri lim
ve hu zur la her yer de dir” di ye rek
ko nu� ma s� n� �öy le sür dü rü yor:

“Ku lis ten, de kor dan, yö net me -
nin kol tu �un dan, ar ka n�z da ki ���k
oda s�n dan ya y� lan bu ener ji, o ka -
dar güç lü ve et ki le yi ci dir ki si zi de
sa rar, çar p�l mak tan kor kar s� n�z.
San ki ay lar d�r bu ekip le bir lik te
ça l� �� yor mu� su nuz his si ne ka p� l�p,
bu he ye ca na or tak olur su nuz. 

De kor cu sun dan, kos tüm cü sü -
ne, ���k ç� s�n dan, sah ne ta sa r�m c� s� -

na, oyun cu sun dan, yö net me ni ne ve asis tan la r� na ka dar
ko ca bir eki bin üze rin de ay lar ca ça l�� t� �� emek ve rip ka -

fa yor du �u tekst, bi raz dan bir me tin ol mak tan ç� ka -
cak, yö net me nin eliy le, oyun cu da ete ke mi �e

bü rü ne cek, de ko ra kos tü me bu la na cak, ���k
ve mü zik le bü yü lü bir at mos fer ya ra ta cak -

t�r ken di ne. Per de aç� l�r. Oyun cu lar, ay -
lar d�r bi rik tir dik le ri ni te ker te ker cep le -
rin den ç� ka r�p, se rer ler yö net men le ri nin
önü ne. Siz de, kol tuk ara la r�n da usul
usul ge zi nir si niz, en gü zel aç� la r� ya ka -
la ya bil mek için.  Ku lak la r� n�z da en gü -
zel ti rat lar, gö zü nüz vi zör de, bu gör sel
�ö len den ken di niz için gü zel ka re ler ya -
ka la mak is ter si niz. �� te bu; bir oyu nun,
ba� lan g�ç me sa isi nin son pro va s� d�r.
Prö mi yer ön ce si ke sin ti siz bir ak�� t�r.
Oyu nun se yir ci nin kar �� s� na ç� ka ca ��
ger çek ha li dir. Gü na h�y la, se va b�y la bu
oyun, bu yü kü omuz la r�n da ta �� yan la -
r�n d�r... Ben de bu yü kü, bu fo to� raf la r�
ken di ar �i vim de sak la ya rak ta �� ya maz -
d�m. Fo to� raf lar üze rin den de ol sa, on -
la r� bir kez da ha al k�� lat mak is te dim”.

Yavuz Y�lmaz’�n Seyr-i Mesel adl�
foto�ra ser gisi, 8 Ha zi ran’a kadar
gezilebilir. 

● Semra ÇELEB�

Tür ki ye’de stand-up ge le ne �i ni ba� la tan mi -
zah us ta s�, ün lü te le viz yon cu ve ga ze te ci Or -
han Bo ran, 26 Ma y�s Cu mar te si gü nü ha ya -

t� n� kay bet ti. Mes le �i ni “Pro fes yo nel ge ve ze lik”
ola rak ta n�m la yan Bo ran, 84 ya ��n day d�. Bo ran’�n
ce na ze si, Eren köy’de ki Ga lip pa �a Ca mi i’nde k� l� -
nan na ma z�n ar d�n dan Zin cir li ku yu Me zar l� ��’nda
top ra �a ve ril di.  

Ce na ze tö re nin de ta zi ye le ri Or han Bo ran’�n e�i
Gü ler Bo ran, o� lu Bu rak Bo ran ve k� z� Ar zu Ak man
ka bul et ti. Tö re ne se na rist Se fa Önal, Se zen Cum hur
Önal, Er kan Yo laç, Ha lit K� vanç, Müj dat Ge zen,
Erol Ev gin, La le Bel k�s, Beh zat Uy gur, CHP Grup
Ba� kan ve ki li Akif Ham za çe bi, CHP �s tan bul Mil let -
ve ki li Sü ley man Çe le bi, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, �i� li Be le di ye Ba� ka n� Mus ta fa Sa -
r� gül ile rad yo ve te le viz yon dün ya s�n dan bir çok
isim ka t�l d�. Or han Bo ran’�n to ru nu Bo �aç han Bo -
ran, de de si nin ta bu tu nun ba ��n dan ay r�l ma d�. Bo ran,
ba ba s� Bu rak Bo ran’�n ya n�n da saf tut tu. Bo ran’�n
naa ��, al k�� lar ara s�n da Zin cir li ku yu Me zar l� ��’na
gö tü rül dü. Ha lit K� vanç, “Su nu cu luk Or han Bo -
ran’la ba� la d�. O ilk tak dim ciy di. On dan son ra, genç
ol ma s� na ra� men Er kan Yo laç ikin ci, ben de üçün -
cüy düm. �im di iki ki �i kal d�k. Or han Bo ran’�n en
gü zel ya n�, sa kin, bir ba kan cid di ye tin de ge lir, bir
ba� lar an lat ma ya, mil let yer le re ya tar. Bi zim us ta -
m�z d�, Bu ala n�n bi rin ci siy di” de di. CHP Mil let ve ki -

li Sü ley man Çe le bi de, “Öz Türk çe yi en iyi kul la nan
ki �iy di. Or han Bo ran önem li ç� nar lar dan bi ri siy di”
di ye ko nu� tu.

� T� YAT RO YA ISI NA MA DI
RAD YO YU ÇOK SEV D�

1928 y� l�n da �s tan bul’da do �an Bo ran, ilk sah ne
de ne yi mi ni Ga la ta sa ray Li se si’nde okur ken ya �a d�.
Li se den son ra Tür ko lo ji Fa kül te si’ne gi den Bo ran,
ay n� y�l Muh sin Er tu� rul’la ta n�� t�. �s tan bul �e hir Ti -
yat ro la r�’nda i�e ba� la d�, 17 oyun da rol al d�. Fran s�z
gru bun dan al d� �� tek lif üze ri ne, Pa ris Théât re des
Mat hu rins’da bir y�l staj yap t� fa kat ti yat ro cu lu �a �s� -
na ma d�. En çok rad yo ya il gi du yu yor du. �s tan bul
Rad yo evi aç� l�n ca Tür ko lo ji Fa kül te si’ni üçün cü s� -
n�f tan terk edip rad yo ya gir di. “Kam yo nu Tak sim’de
dur du rup in san la r� ko nu� tur mak” gi bi o gü -
ne ka dar pek dü �ü nül me mi� for mat ta
prog ram la r� bi le rad yo yö ne ti mi ne
ka bul et tir me yi ba �ar d�. An cak
1950’de, bir ge ce ku lü bün de, sa -
nat ç� la r�n sah ne s� ra s� n� or ga ni ze
et mek üze re bir ek i� ka bul et me si
so run ya rat t�. �s tan bul Rad yo su yö -
ne ti mi, ken di kad ro sun da bu lu nan
bir sa nat ç� n�n bar da ça l�� ma s� n� ho�
kar �� la ma y�n ca Bo ran, çok sev di �i rad yo -
dan ay r�l mak zo run da kal d�. Ye ni i�in de Pa ris Théât -
re des Mat hu rins’dan edin di �i tec rü be ler le, yap t� ��
anons la ra es pri ler le renk kat ma s� çok be �e nil di ve
k� sa sü re li, es pri li soh bet ler yap ma s� tek lif edil di. Bu
prog ram lar Or han Bo ran’�n de yi miy le ‘Aya küs tü
g�r g�r’, bu gü nün ‘stand-up’ sa na t� n�n Tür ki ye’de
ba� la ma s� na ve si le ol du. 

� “YU K�”N�N YA RA TI CI SIY DI
1956 y� l�n da BBC Türk çe Ser vi si’ne gir di, Dün -

ya ga ze te si nin Lon dra mu ha bir li �i ni üst len di. 17 �u -
bat 1959’da, için de Ad nan Men de res’in de bu lun du -

�u uça ��n, Lon dra Gat wick Ha va ala n� ci va r�n da
dü� tü �ü nü dün ya ya ilk du yu ran Or han Bo ran ol du.
Dört y�l kal d� �� �n gil te re’den dön dük ten son ra çe �it -
li fir ma la r�n ve ban ka la r�n bil gi ya r�� ma s� prog ra m� -
na ye ni den ba� la d�. Bu ara da ses le rin h�z l� ve in ce
�e kil de ve ril di �i ‘Yu ki’ ka rak te ri ni ya rat t�. ‘Yu ki’ o
ka dar tu tul du ki, bir prog ram ol mak tan ç� k�p bir fe -
no men ol du.  Bo ran, te le viz yon lu gün ler de de elin de
me� hur ko ca man be yaz men di liy le ek ran lar day d�.
TRT’de uzun y�l lar ‘Or han Bo ran’la Pa zar Ge ce le -

ri’ni sun du. K� sa sü re de te le viz yo nun da
y�l d�z la r�n dan ol du ve bir çok rek lam

fil min de oy na d�. �an Ti yat ro su’nda
sah ne le nen ‘Mü zi kal Kah ka ha’
ad� n� ver di �i oyun la �ov la r� na
ve da et ti. Ga ze te ci li �e a��r l�k
ver di, Hür ri yet ve Mil li yet ga ze -

te le rin de ya zar l�k, ken di de yi �iy le
‘ka lem i� çi li �i’ yap t�. Tür ki ye’nin

ilk özel te le viz yo nu Ma gic Box’ta
uzun y�l lar ‘Or han Bo ran’l� Da ki ka lar’,

Ka nal D’de ise ‘Kim Hak l�?’ prog ram la r� n� sun du.
2002’de ya ka lan d� �� ko lon kan se ri se be biy le iki kez
ame li yat ge çir di. “Ha ya t� m�n son y�l la r� n� saç la r�m
dö kül mü� ola rak ge çir mek is te mi yo rum. Öle cek sem
in san gi bi bu ha lim le öle yim. Hay ran la r�m be ni hep
bu ha lim le ha t�r la ya cak” di ye rek ke mo te ra pi te da vi -
si ni red det ti. 10 Ha zi ran 2005’te ise BKM’nin ‘Or -
han Bo ran Show’ ad�y la Har bi ye Aç�k ha va Ti yat ro -
su’nda or ga ni ze et ti �i jü bi le de, 59 y�l emek ver di �i
mes lek ha ya t� na ve 25 y�l uzak kal d� �� sah ne ye ve da
et mek üze re son kez sah ne dey di.

Radyo ve televizyondaki esprili
sohbetleriyle Türkiye'de stand-up

gelene�ini ba�latan isim olarak
anılan Orhan Boran, 84 ya�ında

hayata veda etti.

Uzun süre o�lunun çal��t��� özel bir
hastanede tedavi gören ve çok sevdi�i

Suadiye’deki evinde ya�am�n� yitiren Orhan
Boran'�n oturdu�u Halima�a Sokak’a hüzün
çöktü. Orhan Boran'�n kom�ular� sanatç�n�n

ölümüyle üzüntü ya�arken, yak�nlar�, e�i Güler
Boran'a taziyelerini sunmaya geldi. Güler

Boran, e�inin ölümünün ard�ndan, sanatç�n�n
terliklerini dairelerinin bulundu�u apartman�n

giri�ine koydu. 
(Foto: Murat Deliklita�)

SUADiYE’YE
HÜZÜN ÇÖKTÜ

Kadıköy Hera’da açılan
foto�raf sanatçısı Yavuz
Yılmaz’ın Seyr-i Mesel
adlı sergisi, 8 Haziran’a

kadar gezilebilir.  

TÜRKiYE’NiN ESPRi USTASINA VEDA
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● Gökçe UYGUN

Ço rum de ni lin ce ak l� n� za sa de ce leb le bi ge li -
yor sa, çok �e yi bil mi yor su nuz de mek tir.
Aç�k ça s� biz de bil mi yor duk ta a ki Ço rum

Va li si Nu rul lah Ça k�r’dan da vet al�n ca ya ka dar…
Va li lik, ge çen y�l, UNES CO lo go su na sa hip Hi tit
Yo lu Pro je si’ni yap m�� t�. Bu y�l da “K� z� l�r mak
Hav za s� Ço rum Gas tro no mi ve Yü rü yü� Yo lu”
pro je si ni ba� lat t�. Tür ki ye’nin dört bir ya n�n dan ge -
len biz ga ze te ci ler ve tu rizm ci ler den olu �an bir
ekip, 3 gün sü ren aç� l� �a ka t�l mak üze re Ço rum’un
yo lu nu tut tuk…

Ha ni ‘ye di �in, iç ti �in se nin ol sun, gör dük le ri ni
an lat’ der ler ya, biz si ze hem gör dük le ri mi zi hem
de ye rel lez zet le ri an la ta ca ��z. Zi ra K� z� l�r mak
Hav za s� Ço rum Gas tro no mi Yo lu pro je si, bin ler ce
y�l l�k se rü ve nin de ni ce in sa n�n k� y� s�n da az�k la r� n�
ye di �i, ni ce ker va n�n su la r� n� iç ti �i K� z� l�r mak hav -
za s� bo yun ca uza nan, öz gün ye mek kül tü rü nü ve
do �al gü zel lik le ri yan s� tan bir eko tu rizm ça l�� ma -
s�… Sak l� kal m�� gü zel lik le ri or ta ya ç� ka ran, unu -
tul ma ya yüz tut mu� ye mek le ri ya �at ma y� he def le -
yen ve Ço rum’un as l�n da bir lez zet du ra �� ol du -
�u id di as� n� or ta ya ko yan pro je, K� z� l�r mak
neh ri nin k� la vuz lu �un da trek king, bi sik let,
kül tür, man za ra l� araç yo lu ve jip sa fa ri
gi bi fark l� kon sept te ki ro ta la r�y la, ak ti -
vi te ye ol du �u ka dar da mak ta d� na da
önem ve ren do �a se ver le re hi tap
edi yor. Ço rum’un tu rizm ko nu sun -
da ye ni bir des ti nas yon ol ma s� na
iv me ka ta cak pro je kap sa m�n da
ge ze bi le ce �i niz yer ler ve ta da bi le -
ce �i niz lez zet ler den bir kaç ör nek le
ba� ba �a b� ra k� yo ruz si zi…
� H� T�T LE R�N VA TA NIN DA
YÜ RÜ YÜ� VE YE MEK KEY F�

Ço rum Gas tro no mi ve Yü rü yü�
Yo lu için 25 gü zer gâh ta top lam 190 ki lo -
met re lik yü rü yü� yo lu i�a ret len di. K�r m� z�-
be yaz çiz gi ler le i�a ret le nen par kur lar, 37 ve
52 ki lo met re lik iki uzun yü rü yü� gü zer gâ h� n� da
içe ri yor. Ge nel lik le köy ve or man yol la r� n� ta kip
eden top lam 7 bi sik let ro ta s� n�n uzun lu �u ise  606
ki lo met re. K�r �e hir Hir fan l� Ba ra j�’ndan ba� la y�p
K� r�k ka le, An ka ra, Çan k� r�, Ço rum, Si nop ve Sam -
sun’un bir bö lü mün den ge çen Man za ra l� Araç Yo -
lu ise 702 ki lo met re ye ula �� yor. Nev �e hir’in Ava -
nos il çe sin den iti ba ren ku ze ye yö ne len K� z� l�r -
mak’� ta kip et mek is te yen ler, araç la r�y la bu yo lu
kul la na rak neh re pa ra lel iler le yip Ka ra de niz’e dö -
kül dü �ü ye re ka dar ula �a bi li yor lar. Ço rum’un ta -
rih sel de �er le ri ni gör mek is te yen ler ise 359 ki lo -
met re lik Kül tür Yo lu gü zer gâ h� n� ta kip ede bi lir ler.
Böy le lik le Hat tu �a, Ya z� l� ka ya, Ala ca hö yük, Ço -
rum Mü ze si ve sa at ku le si, Ka p� l� ka ya, Os man c�k
Ko yun ba ba Köp rü sü ile Kan di ba Ka le si, Kar g� Ha -

c� ham za Ka le si ve Ca mi si, �s ki lip Ka le si ve Ka ya
Me zar la r�, U�ur lu da� Re su lo� lu ören ye ri ve Sun -
gur lu sa at ku le si gi bi ta ri hi ya p� la r�n u� rak nok ta s�
ol du �u bir yol cu luk ya pa bi lir ler. Bu ara da tüm bi -
sik let ve man za ra l� araç yo lu par kur la r� n�n (1186
km.) ay n� za man da jip sa fa ri gü zer gâ h� ol du �u nu
da be lir te lim. Bu eko tu rizm ro ta s� n� ke� fe der ken,
gü ney de Çan k� r� ku zey de Si nop ili s� n�r la r� ara s�n -
da ki Ço rum-K� z� l�r mak hav za s� n� bir ba� tan bir ba -
�a kat ede rek do �al gü zel lik le ri, ta ri hi ve kül tü rel
de �er le ri, el sa nat la r� n�, folk lo rik ve otan tik ö�e le -
ri gör me f�r sa t� ya ka la mak müm kün. Ay r� ca ça tal
a��, bul gur a��, ma d� mak, ke� kek, toy ga a��, ya n�ç,
c�z lak, o� maç, hin gal, �s ki lip dol ma s�, he dik, tel
tel, gül bur ma, ha s� da ve ka ra çu val hel va s� gi bi
fark l� lez zet le ri ta da bi lir si niz. Pro je kap sa m�n da bir
de “K� z� l�r mak Hav za s� Gas tro no mi ve Yü rü yü�
Yo lu” ad l� bir reh ber ki tap  ha z�r lan d�. Bu ki tap ta,
i�a ret li par kur lar, GPS bil gi le ri, ha ri ta lar, yö rey le
il gi li bil gi ler yer al� yor. “Ço rum Mut fa �� na Gü zel -
le me” ad l� ki tap ta ise 14 aka de mis yen ve ye mek
kül tü rü ya za r� n�n Ço rum mut fa �� na da ir ya z� la r� ile
110 yö re lez ze ti nin ta rif le ri yer al� yor.  

www.gas tro no mi yo lu.com 
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Lezzet, kültür ve tarih birarada...Lezzet, kültür ve tarih birarada...Lezzet, kültür ve tarih birarada...Lezzet, kültür ve tarih birarada...Lezzet, kültür ve tarih birarada...Lezzet, kültür ve tarih birarada...
Çorum Valili�i’nin davetlisi olarak

bu kente bir ziyaret
gerçekle�tiren Gazete Kadıköy,

Çorum’un tarihi ve do�al
güzelliklerini, yerel yemek

kültürünü sizler için ara�tırdı. 

Kı zı lır mak’ın reh ber li �in de, do �a nın ku ca �ın da iler le yen
yol cu luk, ya �a mın ve za ma nın son suz bir dön gü de hiç

dur mak sı zın aktı�ını gös te ri yor yol cu la rı na.

YAPIMI ve servisi ba�l� ba��na
bir ritüel olan �skilip Dolmas�,
ço�unlukla dü�ün, ni�an ve
kutlamalarda ziyafet yeme�i

olarak pi�iriliyor. Yap�m� büyük
emek isteyen bu yeme�in

Osmanl� ordusundan miras
kald��� dü�ünülüyor. Bu özel
yeme�in yap�lmas� i�ini ise

sadece erkek a�ç�lar
üstlenebiliyor. Yemek adeta bir
�ölen havas�nda haz�rlan�yor.

Kad�nlar pirincin ay�klanmas�na yard�m
ederken, çocuklar ziyafeti duyuran
davulculara e�lik ederler. Yeme�i

olu�turmak 3 a�amada olur; etin kazan�n
dibine yerle�tirilmesi, pirincin

haz�rlanmas�, yar� pi�mi� ve torbalanm��
pirinçlerin üste yerle�tirilmesi ve kazan�n
kapat�larak pi�meye b�rak�lmas�. 12-18

saatlik pi�me sürecinden sonra
haz�rlanan yemek, aç�k havadaki yuvarlak

sofralarda, herkesin ortakla�a ka��k
sallad��� lenge denen geni� kaplarda

sunulur. Ancak bu servis töreninde bir
gelenek daha var. A�ç�lar önce küçük bir
porsiyon servis eder, taba��n� s�y�r�p ters
çevirerek üstüne bah�i� koyana servis

yapmaya devam ediyor. 

Ye rel tat lar dan bir ör nek; İs ki lip Dol ma sı
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● Semra ÇELEB�

�
ka met et ti �i miz ye rin ad re si çok önem li dir.
Bü tün i� lem ler bu ad re se gö re ya p� l�r, mek -
tup lar, fa tu ra lar bu ad re se ge lir, res mi ev rak -

la r�n tü mün de bu ad res kul la n� -
l�r. Gün ge lip de hiç ha be ri niz
yok ken ad re si niz de ufak bir de -
�i �ik lik da hi ya p�l d�y sa, bü rok -
ra tik i� lem ler den do la y� çok s� -
k�n t� l� gün ler ya �ar s� n�z…

�� te Ka d� köy lü ler de son
ay lar da bu s� k�n t� l� du ru mu çok
ya k�n dan ya �� yor. Ki mi nin ka -
p� nu ma ra s� “34A” iken “34B”
ol mu�; ki mi nin kin de sa de ce “/”
i�a re ti ara dan kal -
d� r�l d� �� için dük -
kâ n� n�n ad re si ni
ye ni le me si ge -
rek mi�. Ki mi si
ise, evi ni ta �� -
ma d� �� hal de
dün Ömer
Efen di So -
kak’ta otu rur -
ken bu gün
Sa nat kâr So -
k a  � � ’ n d a
o t u  r u  y o r .
Bü tün bu
ka r� ��k l� ��n
ne de ni ise
bir yet ki
kar ma �a -
s� na da -
ya n� yor.  

Her �ey, 06.09.2000 ta rih ve
26281 sa y� l� res mi ga ze te de
ya y�n la nan 2006/26 Ba� ba -
kan l�k Ge nel ge si ile ba� la d�.
Bu ge nel ge do� rul tu sun da
yer le �im ye ri nü fus bil gi le ri -
nin gün cel ola rak tu tul du �u ve
nü fus ha re ket le ri nin iz le ne bil -
di �i bir ka y�t sis te mi nin ku rul -
ma s� kap sa m�n da, Tür ki ye �s -
ta tis tik Ku ru mu’nca tüm ül ke -
de Ulu sal Ad res Ve ri Ta ba n�
(UAVT) olu� tur ma ça l�� ma la -
r� ba� la t�l d�. Bu ça l�� ma,
28.09.2006 ta rih li ya z� da ile ti -
len �s tan bul Bü yük �e hir Be le -
di ye si Mec lis ka ra r�y la il çe
be le di ye le re dev re di len yet ki
çer çe ve sin de Ka d� köy Be le di -
ye si’nce de ya p�l d�. Tüm gün -
cel le nen bil gi ler Ulu sal Ad re si
Ve ri Ta ba n�’na ak ta r�l d�. Ay -
r� ca Ka d� köy Be le di ye si Fen
�� le ri Mü dür lü �ü’nce, o dö -
nem be le di ye s� n�r la r� için de bu lu nan Ata �e -
hir’in 7 ma hal le si de dâ hil 28 ma hal le için “Bi -
na ka p� nu ma ra lev ha la r� ya p� m� ve mon ta j� i�i”
iha le si ya p�l d�. Yüzbinlerce liral�k bir ma li yet -
le 28 ma hal le de ki ka p� nu ma ra s� lev ha la r� ye ni -
len di. Bu ça l�� ma lar, 31 Tem muz 2006 ta rih ve
26245 sa y� l� Res mi Ga ze te’de ya y�n la na rak yü -
rür lü �e gi ren “Ad res ve Nu ma ra la ma ya �li� kin

Yö net me lik” stan dart la r� na uy gun ya p�l d� ve
TU �K, Be le di ye Nu ma ra taj Ser vi si ve tüm ma -
hal le muh tar la r� n�n ka t� l�m ve kat k� la r�y la �u -
bat 2008’de ta mam lan d�. 

� YE N� �HA LEY LE
�� LER KA RI� TI

Ka d� köy’de ka p� nu ma ra la r� ta ma men ye ni -
len mi�, lev ha lar ya p�� t� r�l m�� ve ve ri ta ba n�
gün cel len mi� ken �mar ve �e hir ci lik Dai re Ba� -
kan l� �� Ha ri ta Mü dür lü �ü “Co� ra fi ve Kent
Bil gi Si te mi ne Alt l�k Olu� tu ra cak Ad res Bil gi

Sis te mi nin Ku rul ma s�” i�i ni
15.04.2010 ta ri hin de ye ni den
iha le et ti ve �s tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye si de ye ni bir
Mec lis ka ra r� ala rak tüm il çe -
ler de ka p� lev ha la r� n� ye ni den
gün cel le me yi ka rar la� t�r d�.
Oy sa Ka d� köy’de ki bi na la r�n
lev ha la r� za ten 3 y�l ön ce sin de
ta ma men gün cel len mi� ti ve
böy le bir ye ni le me ye ih ti yaç
yok tu.  

Ka d� köy Be le di ye si Ba� -
kan Yar d�m c� s� Ze kai De de, “Ad res

bil gi sis te mi ça l�� -
ma s� be -
l e  d i  y e  -
miz ce ta -
mam lan  -
m�� t�. Bel -
ki kü çük
dü zelt me ler
ge re kir di ki
biz bu nu ma -
hal le muh tar -
la r�y la ya p� -
lan ru tin top -
lan t� lar da be -
lir le yip iyi le� ti -
ri yor duk” di -
yor. 

Ba� kan Yar -
d�m c� s� De de, �s -
tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye si yet -

ki li le ri ne, Ka d� köy’de ça l�� ma -
n�n ya p�l d� �� yö nün de bil gi ve -
ril me si ne ra� men Ka d� köy Be -
le di ye si’nin bil gi si d� ��n da ça -
l�� ma n�n ye ni den ba� la t�l d� �� na
dik kat çe ki yor: 

“�s tan bul Bü yük �e hir Be le -
di ye si’nden ar ka da� la r� m�z iki
ke re gel di ler bu ra ya. Biz on la ra
an lat t�k du ru mu, ik na olup git -
ti ler. Son ra üçün cü bir de fa gel -
di ler ama bu kez bi zim bil gi miz
ha ri cin de nu ma ra la r� de �i� tir -
me ye ba� la m�� lar. Va tan da� �i -
kâ ye ti ge lin ce bil gi miz ol du.” 

Ka d� köy lü va tan da� lar,
özel lik le de dük kâ n� olan es naf
�i kâ yet çi çün kü ka p� nu ma ra la -
r�n da ya p� lan ufak de �i �ik lik ler
bi le, bir do lu s� k�n t� ya yol aç� -
yor. Bu nun ya n�n da her bi na da

iki lev ha ol ma s� da çir kin bir gö rün tü ye ne den
olu yor. Ki mi yer ler de �BB’nin lev ha la r�, Ka d� -
köy Be le di ye si’nin du va ra mon te et ti �i lev ha la -
r�n üze ri ne ya p�� t� r�l m�� an cak bun lar da güç lü
bir rüz gâr da yer le re dü �ü yor.

� KO OR D� NE L� ÇA LI �IL MA DI,
NU MA RA LAR ÖR TÜ� ME D�

Bü tün bu s� k�n t� la r�n ne de ni ise �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si ile Ka d� köy Be le di ye -
si’nin ko or di ne li ça l� �a ma m�� ol ma s�! Hal böy -
le olun ca Ulu sal Ad res Ve ri Ta ba n�’nda ki gün -
cel len mi� nu ma ra taj bil gi le ri ile ye ni nu ma ra lar
ör tü� me di ve sa ha da ba z� yan l�� l�k lar ya p�l d�. 

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin bu ça -
l�� ma s�n da, yak la ��k 190 adet ye ni so kak is mi
de or ta ya ç�k t�. Oy sa, her ne ka dar bir il çe de ki
mü ker rer so kak isim le ri nin de �i� ti ril me si yö -
net me lik le ka ra ra ba� lan m�� ol sa da, Ka d� köy
Be le di ye si il çe nin ta ri hi ve kül tü rel do ku su nu
boz ma mak ad� na mev cut du ru mu ko ru ma y� uy -
gun bul mu� tu. Me se la tüm bu özel lik le ri ta �� -
yan Göz te pe Ma hal le si 1. Or ta ve 2. Or ta so kak
isim le ri mü ker rer ola rak de �er len di ril di ve 1.
Or ta’ya Av c� So kak, 2. Or ta’ya da Bah ri ye li

So kak isim le ri ve ril di. Oy sa Ka d� köy Be le di ye -
si Ba� kan Yar d�m c� s� Ze kai De de, 1. Or ta ile 2.
Or ta’n�n ay r� so kak lar ol du �u nu do la y�s�y la
isim le ri nin de mü ker rer ola rak de �er len di ri le -
me ye ce �i ni söy lü yor: 

“Mü ker rer olan so kak isim le ri ni de �i� ti re -
ce �iz de di ler, son ra ken di is tek le ri do� rul tu -
sun da de �i �ik lik ler yap t� lar. Ör ne �in Y�l d�z So -
kak is mi ni Bal su yu So kak ola rak de �i� tir di ler.”

� OR TAK ÇA LI� MA BA� LA TIL DI
Bü tün bu kar ma �a n�n ar d�n dan va tan da� la -

r�n �i kâ yet le ri ni de dik ka te alan Ka d� köy Be le -
di ye si ve �BB or tak bir ça l�� ma ba� lat t�. �BB
Ha ri ta Mü dür lü �ü ve Ka d� köy Be le di ye si Ha -
ri ta ve Nu ma ra taj Bü ro su ele man la r� n�n yap t� -
�� ça l�� may la so kak isim le ri ve nu ma ra lar da ki
fark l� l�k lar en aza in di ril me ye ve va tan da ��n
ma� du ri ye ti gi de ril me ye ça l� �� l� yor. 
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ocuk luk y�l la r�m dan an�m sa r�m; bir kom �u muz
var d�. Ara dan uzun y�l lar geç ti �i hal de göz le rin -
de ki hüz nü, yü zün de ki de rin çiz gi le ri, ac� lar la
tit re me ye al�� m�� k� s�k se si ni hiç unu ta mam. E�i

i�e git tik ten son ra an ne me ge lir di. Vü cu dun da ki mor -
luk la r� gös te rir, a� lar d�. O ya� lar da pek an la maz d�m
ama bi raz bü yü dük ten son ra an la d�m ki, e�i kü für baz
ve sa dist bir sa p�k m��. He men he men her ge ce eve
sar ho� ge lir, kü für ler eder, e�i ni dö ver son ra da te ca -
vüz eder ce si ne cin sel ili� ki ye gi rer mi�. Kom �u muz,
“Hiç kim sem, gi de cek hiç bir ye rim yok, ço cuk la r� da
bu sa p� ��n eli ne b� rak ma mak için zo run lu ola rak kat -
la n� yo rum” der di. 

Y�l lar ca sa dist ve sa p�k bir ada ma kat lan mak
kom �u muz ha n� me fen di yi ez mi�, çö kert mi�, ken di ne
olan gü ve ni ve inan c� tü müy le bit mi� ti. Göz le ri nin fe ri
sön mü�, sol gun, kor kak, umut suz bir ha ya t� ka de ri
ha li ne ge tir mi� ti. San ki ka n� çe kil mi�, ha yat da mar la r�
ku ru mu� gi bi sap sa r� do la ��r d�. �s ter du rum onun ki
ka dar a��r ol sun, is ter se da ha ha fif, bir in san için is te -
me di �i, sev me di �i �ey le re kat lan mak ka dar zor ve
kö tü bir �ey yok tur.

Kat lan d�k ça ken di ne olan say g� n� kay be der sin.
Gü cün aza l�r, umut la r�n k� r� l�r; kat lan mak tan ba� ka yol
bu la maz ha le ge lir sin. Kar �� ta raf ça re siz li �i ni his set -
tik çe da ha faz la yük le nir. Bu k� s�r bir dön gü dür. Kur -
tu la cak, ba� kal d� ra cak, “Ye ter” di ye cek ce sa re ti gös -
te re me dik çe ezi lir sin. Öz de �er le rin yok olur, kim li �in,
ki �i li �in kay bo lur.

Kat lan mak in san onu ru na ay k� r� d�r. Kat la na rak hiç
kim se nin gö zü ne gi re mez, hiç kim se ye ya ra na maz s� -
n�z. Her gün de �e ri niz den bir �ey ler kay be der si niz.
Kat la nan in san la ra hiç kim se say g� gös ter mez. Çün kü
kat lan mak za y�f l�k gös ter ge si dir. Kat la nan in san ken -
di gü cü nü, ye te nek le ri ni, için de ki s� n�r s�z po tan si ye -
li in kâr edi yor de mek tir. Kat la nan in san, is tek le ri ni, ter -
cih le ri ni, ha yal le ri ni yok say mak ta d�r. Böy le ce her gün
bi raz da ha ge ri ye gi der, ken di ka de ri ni ken di el le riy le
çi zer. Kom �u muz ha n� me fen di gi bi sa dist bir ada m�n
tüm sa p�k l�k la r� n� üze rin de de ne di �i ve onun da ka bul -
len di �i za val l� bir ha yat sü rer. E�er di ril mez se, “Ha y�r”
di ye cek, ken di ni kur ta ra cak ce sa re ti gös te re mez se,
ar t�k ka de ri sa p�k bir in sa n�n kö le si ola rak ya �a mak t�r.
Oy sa ki her in san gü cü nü, ye te nek le ri ni or ta ya ko yup
ken di yo lu nu, ken di ka de ri ni ken di si be lir le ye bil me li -
dir.

Pa zar gü nü ar ka da� la r� m�z la bir ye me �e git mi� tik.
Ha va se rin ol du �u için lo kan ta n�n ka pa l� bö lü mün de
otu ra ca �� m� z� he sap la m�� t�k. Si ga ra içen ar ka da� lar
bah çe de bir ma sa ha z�r lat m�� lar, mec bu ren otur duk.
Eve dön dü �ü müz de e�im de so �uk al g�n l� �� n�n tüm
be lir ti le ri ba� la m�� t�. “Soh bet gü zel di, ar ka da� la r� öz -
le mi� tim ama bah çe nin so �u �u na kat lan mak be ni
has ta et ti” de di. Ar ka da� la r� m�z has ta ol du �u nu du -
yun ca mut la ka üzü le cek ler dir. Oy sa ki ü�ü dü �ü nü
söy le yip so �u �a kat lan ma say d�, gü zel ba� la yan gü nü
da ha gü zel bi tir mi� ola cak t�.

Kat lan ma y�p “Ha y�r” de di �in, ken di kim li �i ni, ki �i -
li �i ni, is tek le ri ni, ar zu la r� n� or ta ya koy du �un za man
ya �a m�n de �i �ir. Her kes se nin kim ol du �u nu, ne ler
bek le di �i ni, ne ler ya pa bi le ce �i ni fark et me ye ba� lar.
Se ni fark eden se ni ta n� ma ya ve an la ma ya ça l� ��r. Ar -
t�k o top lu luk ta var l� �� his se di len ve çi� ne nip ge çil me -
yen bir in san ha li ne ge lir sin. Say g� gör dük çe sen de
ken di ne say g� gös te rir sin, top lum da ki et kin li �in ar tar.
Ar t�k kim se se ni ez me ye yel te ne mez, sen de ken di ni
hiç kim se ye kat lan mak zo run da his set mez sin.

Her kes kim ol du �u nu, gü cü nü ve ye te nek le ri ni or -
ta ya ko ya cak, ken di ni an la ta cak ça ba y� gös ter me li dir.
�n sa n�n için de ki ler d� �a r� ya dö kül dük çe be re ke ti ar tar,
�an s� aç� l�r, ya ra t� c� l� �� ge li �ir. �s tek le ri ni or ta ya ko ya -
cak ve ar t�k kim se ye kat lan ma ya cak gü cü ve ce sa re -
ti ken din de bu lur.                 

En faz la ya k�n la r� m� za kat la n� r�z. E�er ses ç� kar -
maz sak, e�i miz, ço cuk la r� m�z, ar ka da� la r� m�z her yük -
le ri ni bi ze ta �� t�r lar. Saç sü pür ge edi le rek ev yö ne til -
mez. Her kes ken di yü kü nü ken di ta �� ma l�, ken di i�i ni
ken di gör me li dir. Ak si tak dir de et ra f� n�z da ken di i� le ri -
ni da hi gö re me yen tem bel, h�m b�l, be ce rik siz in san lar
ye ti� ti rir si niz. Say g� gös ter mek, yar d�m et mek, yar -
d�m la� mak en kut sal, en yü ce ye te nek ler dir. On la r� is -
te ye rek ya par ve so nun da mut lu olur su nuz. Kat lan -
mak ise is te me di �i niz i� le re ve olay la ra is te �i niz d� ��n -
da bo yun e� mek tir. 

Ken di is tek le ri niz do� rul tu sun da ken di ki �i lik ve
kim li �i ni ze uy gun ya �a ma dan say g�n ve onur lu bir ha -
ya ta ka vu �a maz s� n�z.     

Ç
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

KATLANMAK

Kadıköylüler, son aylarda, kapı
numarası ve sokak isimlerinde
yapılan de�i�iklikler nedeniyle
adres konusunda büyük sıkıntı
ya�ıyor. Kadıköy Belediyesi’nin,
ilçe belediyelere verilen yetkiyi

kullanarak, yüzbinlerce liralık bir
maliyetle yaptırdı�ı kapı

numaraları ve sokak isimleri
levhaları, �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi tarafından tekrar
yapılınca, karma�a ya�andı.

Ço�u binada birkaç kapı
numarası olurken, aynı soka�a

farklı isimlerin verildi�i durumlar
ortaya çıktı. �imdi, �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi ile

Kadıköy Belediyesi koordineli
çalı�arak bu sıkıntıya bir son

verme u�ra�ında…

�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi, Kadıköy
Belediyesi’nin 3 yıl

önce yeniledi�i (altta)
kapı numaralarını

yeniden yaptırdı (üstte).

Zühtüpa�a Mahallesi’ndeki Ömer Efendi Sokak’ın adı de�i�tirilerek 
Sanatkar Soka�ı yapıldı ancak her iki tabela da sokakta duruyor.

Kadıköy
Belediyesi’nin

Tarihi Çar�ı’nın
dokusuna

uygun olarak
yaptırdı�ı kapı
numaraları da
�BB tarafından

de�i�tirildi. 

Bazı sokak
levhaları da

monte
edilmeden

sadece
bantla

yapı�tırıldı.
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Bu haf ta, 2012 yı lı nın öne çı kan gi �e
film le ri ni de �er len di re ce �iz. Lis te -
miz de �u film ler yer alı yor:

� PRO MET HE US
“Ali en” ve “Bla de Run ner”�n yö net me ni
Rid ley Scott ta n�m lan ma s� na kat k� sa� -
la d� �� tü re ge ri dö nü yor. Scott, PRO -
MET HE US ile ez ber bo zan bir mi to lo -
ji ya ra t� yor. Bu mi to lo jik dün ya n�n için -
de bir grup ka �if, Dün ya üze rin de ki in -
sa no� lu nun kö ke ni ne da ir bir ipu cu
ke� fe di yor. Bu ipu cu grup ta ki le ri ev re -
nin en ka ran l�k kö �e le ri ne he ye can -
l� bir yol cu luk yap ma ya zor lu yor. An cak

yol cu lu �un so nun da in san �r k� n�n ge le -
ce �i ni kur tar mak için kor kunç bir sa va -
�a ka t�l ma la r� ge re ki yor. 
Bir grup bi lim ada m� ve ka �if, fi zik sel ve
ruh sal li mit le ri ni zor la ya cak la r�, ha yat la -
r� n�n pa muk ip li �i ne ba� l� ol du �u bir
yol cu lu �a ç� kar. Uzak di yar la ra yap t�k -
la r� bu he ye can ve ri ci yol cu luk ta; ya �a -
m�n ni ha i gi zem le ri ni ve in sa no� lu nu en
de rin dü �ün ce le re sevk eden so ru la r�n
ce vap la r� n� bu la cak lar d�r.
� KA RA �Ö VAL YE YÜK SE L� YOR
Böl ge Va li si Har vey (�ki-Yüz lü) Dent'in
ölü mün den ve Jo ker'in kor kunç da la -
ve re le ri nin ar d�n dan Got ham ol duk ça
ke yif siz, du ra �an bir yer dir.
Bat man'�n Dent ta ra f�n dan i� le nen ci -
na yet le ri üst len me si nin ar d�n dan Got -
ham �eh ri sa kin le ri ve po lis ya ka la mak
ve tu tuk la mak için Bat man'� ara mak ta -
d�r. Fa kat ‘Pe le rin li Sa va� ç�’�n yok lu -
�un da, Got ham �eh ri Har vey Dent’in il -
ha m� ve ünü sa ye sin de çok da ha ba r��
do lu ol mu� tur. Oy sa ki Got ham �eh ri nin
iç k� s�m la r�n da �eh ri yok et mek ve
Dent'in ad� n� le ke le mek is te yen ye ni bir
teh dit do� mu� tur. Se li na Kyle ikin ci ki -
�i li �i Ke di ka d�n ola rak Bru ce Way ne'i
bu teh di de kar �� uyar ma ya ge lir ve Bat -
man'�n ge ri dön me si ni bek ler...  Em ni -
yet güç le ri de ya ka la mak ta ba �a r� s�z ol -
duk la r� bu teh di de kar ��n Bat man'�n
mut la ka dö ne ce �i ni dü �ü nür ler... Bru -
ce Way ne bir kez da ha ha re ke te geç -
me li ve en az ken di si ka dar güç lü, ze ki
ve kar ma ��k olan Ba ne'e kar �� gel mek
için Bat man'e dö nü� me li dir.

� KA RAN LIK GÖL GE LER
1752 y� l�n da, Jos hu a ve Nao mi Col lins,
kü çük o�ul la r� Bar na bas, Li ver po ol, �n -
gil te re'den Ame ri ka'ya do� ru ye ni bir
ha ya ta yel ken açar lar. An cak, ok ya nus
bi le ai le yi esir alan es ra ren giz la net ten
kaç mak için ye ter li de �il dir. 20 y�l son -
ra dün ya Bar na bas (Johnny Depp)'�n
ayak la r� al t� na se ril mi� tir en az�n dan
Ma in, Col lins port ka sa ba s�n da... 
Col lin wo od Ma nor'un pat ro nu Bar na -
bas ar t�k zen gin, güç lü bir play boy dur.
Ta ki An ge li ka Bro uc hard (Eva Gre -
en)'�n kal bi ni k�r mak gi bi bü yük bir ha ta
ya pa na ka dar. Ke li me nin tam an la m�y -
la bir ca d� olan, An ge li ka onu ölüm den
da ha kö tü bir bü yüy le la net ler: Bar na -
bas'� bir vam pi re dö nü� tü rür.
� �NA NIL MAZ ÖRÜM CEK ADAM
Dün ya n�n en me� hur ka rak te ri ye ni fil -
miy le be yaz per de ye ge ri dö nü yor...
Spi der-Man (Örüm cek Adam) ef sa ne si
"The Ama zing Spi der-Man" ola rak ye -
ni den kar �� n�z da. Pe ter Par ker'�n bi lin -
me yen yan la r� na odak la nan ye ni film de
An drew Gar fi eld, Em ma Sto ne, Rhys
Ifans, De nis Le ary, Camp bell Scott, Irr -
fan Khan, Mar tin She en ve Sally Fi eld
yer al� yor. Marc Webb ta ra f�n dan yö ne -
ti len fil min se nar yo su Ja mes Van der bilt
ta ra f�n dan, (Stan Le e and Ste ve Dit -
ko'nun ha z�r la d� ��) Mar vel Çiz gi Ro -
man'�n dan esin le ne rek ya z�l d�. Lau ra
Zis kin, Avi Arad ve Matt Tol mach'�n
Mar vel En ter ta in ment for Co lum bi a

Pic tu res or tak l� �� n�n ya p�m c� l� �� n� üst -
len di �i film, 3D ola rak Tem muz'da si -
ne ma lar da ola cak
� VAM P�R AV CI SI:
AB RA HAM L�N COLN
Ab ra ham Lin coln, Ben ja min Wal ker,
Mary Eli za beth Wins te ad, Ru fus Se well
ve Do mi nic Coo per gi bi isim le rin yer al -
d� �� ve Ti mur Bek mam be tov'un yö net -
men li �i ni yap t� �� bu si ne ma fil min de
vam pir öl dü ren bir ba� kan ola rak ye ni -
den ya ra t� l� yor. Pri de and Pre ju di ce
Zom bi es-A�k ve Gu rur ile Zom bi ler’in
ya za r� Seth Gra ha me-Smith ken di ki ta -
b� n� 20th Cen tury Fox için fil me uyar l� -
yor. Ya p�m c� lar ara s�n da, Bek mam be -
tov ve Jim Lem ley'nin ya n� s� ra Tim
Bur ton da yer al� yor.

� GER ÇE �E ÇA� RI
Yö net men Len Wi se man (Un der world),
Phi lip K. Dick'in k� sa öy kü sü “We Can
Re mem ber It for Yo u Who le sa le”i ye ni -

den yo rum lu yor... Fil min as l� Pa ul Ver -
ho even ta ra f�n dan 1990 da bi lim-kur gu
tar z�n da, Ar nold Schwar ze neg ger ile
çe kil mi� ti... Bu film de Co lin Far rell bir
ca sus ol du �u nu fark et me siy le ken di
kim li �i ni sor gu la yan bir i� çi yi can lan d� -
r� yor. Fil min se nar yo su Kurt Wim mer
ta ra f�n dan ha z�r lan m��. Film de Brea -
king Bad'in Bryan Crans ton'u da ha in
dü� man Co ha agen ola rak kar �� m�z da
� CE SUR (Ani mas yon)
Me ri da, Kral Fer gus ve Kra li çe Eli nor'un
ok çu luk ko nu sun da ol duk ça ye te nek -
li ama bir ka dar da de li fi �ek k�z la r� d�r.
Ka de ri nin ken di elin de ol du �u na inan
Me rin da, ül ke de yüz y�l lar dan be ri ge len
bir ge le ne �e kar �� ç� kar. Lord Mac Guf -
fin, Lord Ma cin tosh ve Lord Ding wall
bu ye te nek li, k� z�l saç l� k�z dan hiç ho� -
lan maz lar ve Me ri da'n�n ka rar la r� kral l�k
içe ri sin de ki dü ze ni bo zar. Bil ge Ka d�n’a
ba� vur du �un da ise u�ur suz bir di le �in
onu bek le di �i ni ö� re nir. Me rin da ar d�
s� ra ge len teh li ke li güç le rin far k� na va r�r
ve da ha faz la ge cik me den kor kunç la -
ne ti or ta dan kal d�r ma ya ça l� ��r ken bir

ay na dan da ger çek ce sa ret ile yüz le �ir.
� TO RO ME W�TH LO VE
Geç ti �i miz se ne Mid night in Pa ris ile
ödül le ri top la yan Wo ody Al len ken di si -
ni se ven le ri ni çok bek let me den önü -
müz de ki yaz viz yon da ki ye ri ni al ma ya
ha z�r la n� yor. Uzun y�l lar bo yun ca New
York ile öz de� le� mi� olan ün lü yö net -
men Pa ris'ten son ra yi ne bir Av ru pa
�eh ri ile kar �� m� za ç� ka cak. Bu se fer
me kâ n� m�z �tal ya'n�n ba� ken ti Ro ma. 
Di �er Wo ody Al len film le rin den al� ��k
ol du �u muz gi bi Al len'�n bu son fil mi de
et ki li yi ci bir kad ro ya sa hip. To Ro me
with Lo ve’�n oyun cu kad ro sun da Wo -
ody Al len d� ��n da Ro ber to Be nig ni (Ha -
yat Gü zel dir), Alec Bald win, Jes se Ei -
sen berg (Sos yal A�), Pe ne lo pe Cruz ve
El len Pa ge gi bi dev oyun cu lar bu lu nu -
yor.

� BO UR NE’UN M� RA SI
�im di ye ka dar üç fil miy le bir mil yar do -
lar ha s� lat ya pan ef sa ne vi ca sus Bo ur -
ne film se ri si nin mi ma r� ye ni bir film le
kar �� m�z da: The Bo ur ne Le gacy. 
Ro bert Lud lum ta ra f�n dan ya ra t� lan ori -
ji nal se nar yo su ile Bo ur ne ev re ni ya �a -
m� ya da ölü mü geç mi� üç film de ki
olay la ra ba� l� olan ye ni kah ra ma n� (Je -
remy Ren ner) ile ge ni� le ti li yor. 
Ye ni film de, ye ni rol ler de Rac hel We isz,
Ed ward Nor ton, Stacy Ke ach ve Os car
Isa ac gö rür ken, es ki Bo ur ne film le rin -
den a�i na ol du �u muz Al bert Fin ney,
Jo an Al len, Da vid Strat ha irn ve Scott
Glenn da kar �� m�z da ola cak.
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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

YAZ 2012 G��E F�LMLER�

1- Yukar�da nitelikleri belirtilen hazine ad�na kay�tl� ta��nmaz mallar 2886 say�l�
Devlet �hale Kanununun 45. maddesine göre "Aç�k Teklif Usulü" ile 06/06/2012
tarihinde saat 10:30 da kiraya ç�kar�lm��t�r.
2- �haleye i�tirak etmek isteyenlerin;
a) Bu i� için yat�rd���n�z geçici teminat bedeline ili�kin Teminat makbuzu veya
Banka Teminat mektubu, Geçici Teminat mektubunun �ekil ve içeri�inin 2886
say�l� Kanunun 27. Maddesi bu kanun uyar�nca yay�nlanm�� Devlet �hale
Genelgelerinde belirtilen �artlar� (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek i�in
özelli�i belirtilecek, banka teyit yaz�s� ile birlikte getirilecektir.) ta��mas�
gerekmektedir.
b) Gerçek ki�ilerin tasdikli (T.C. kimlik numaras�n� içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti
veya asl� ibraz edilmek kayd�yla nüfus cüzdan fotokopisi, �kametgah Belgesini,
Özel hukuk tüzel ki�ilerinin, idare merkezlerinin bulundu�u yer mahkemesinden
veya siciline kay�tl� bulundu�u ticaret veya sanayi odas�ndan yahut benzeri
meslekî kurulu�tan, ihalenin tasdik edilmi� imza sirkülerini veya  vekaletnameyi
, ticaret sicil gazetesini  Kamu tüzel ki�ilerinin ise tüzel ki�ilik ad�na ihaleye
kat�lacak veya teklifte bulunacak ki�ilerin tüzel ki�ili�i temsile  yetkili oldu�unu
gösterir belgeyi , ortak kat�l�m halinde ortak giri�im beyannamesi ile birlikte
ihale saatine kadar  �stanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastal�klar� E�itim ve
Ara�t�rma Hastanesi adresinde toplanacak ihale komisyonu  ba�kanl���na
ba�vurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.  
3- �haleye ait �artname Erenköy Ruh ve Sinir Hastal�klar� E�itim ve Ara�t�rma
Hastanesi Sat�nalma Birimi adresinde görülebilir.
4- �haleye kat�lacaklar�n nakit olarak yat�rmak istedikleri geçici teminat
makbuzlar�n� Sa�l�k Kurumlar� 18 Nolu Döner Sermaye Saymanl��� veznelerine
ba�vurmak suretiyle temin edebilirler.
5- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yap�p
yapmamakta serbesttir. �lan olunur.

Doç. Dr. Serhat ÇITAK
Ba�tabip

�STANBUL ERENKÖY RUH VE S�N�R HASTALIKLARI E��T�M VE ARA�TIRMA
HASTANES�NDE BULUNAN KANT�N OLARAK KULLANILAN TA�INMAZIN K�RA �LANI

T.C.S.B. ERENKÖY RUH VE
S�N�R HASTALIKLARI 

E��T�M VE ARA�TIRMA
HASTANES� Talebe göre, arzu edilen

çe�itlilikte dekor ve
organizasyon hizmetleri de

sunulmaktad�r. 

KONSER KAPI AÇILI�I 19:30

Zerafetin nezaketle bulu�tu�u unutulmaz davetlerin
adresi “Nabizade Kona��” özel organizasyonlar�n�z için,

tarihi doku içinde ve zarif bahçesinde sizleri bekliyor.

Dü�ün, ni�an, k�na, sünnet, parti ve mezuniyet
törenleri, Canl� Müzik Organizasyonlar�, A La Carte
restaurant hizmetleri, Karadeniz mutfa��, brunch'lar
ve catering hizmetleri sa�lanmaktad�r.
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● M.Murat AYDIN

Her y�l ge le nek sel ola rak ya p� lan Hay dar pa �a
Li se si Pi lav Gü nü, bu y�l 27 Ma y�s Pa zar gü -
nü ya p�l d�. Es ki ve ye ni me zun lar ile ö� ren -

ci le rin bu lu� tu �u pi lav gü nün de bu y�l da renk li gö -
rün tü ler var d�. 

Tö ren, Hay dar pa �a Li se si Me zun la r� Der ne �i
Ba� ka n� ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk’ün Ata türk An� t�’na çe lenk koy ma s�,
say g� du ru �u ve �s tik lal mar �� ile ba� la d�. Ar d�n -
dan tö re ne ka t� lan lar hep bir lik te 10. y�l mar �� n�
oku du lar. Son ra s�n da ise Hay dar pa �a Li se si Mar -
�� okun du. Okul Mü dü rü Os man Nu ri Ekiz’in
ko nu� ma s�, Va k�f Ba� ka n� Ali Eser ve Hay dar pa -

�a Li se si Me zun la r� Der ne �i Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk ko nu� ma la r� n� yap t�. Ba� kan Öz türk ko nu� -
ma s�n da, �un la r� söy le di:

“Der ne �in ama c�; biz le ri bi ra ra ya ge tir mek.
Hay dar pa �a Li se si es ki den de bü yük tü �im di de
bü yük. Ek si �i olur, ge di �i olur ama ta mam la n�r.
Sa y�n Okul Mü dü rü mü zün e�i tim de ki ça ba s� n�
iyi de �er len di ri yo ruz. Bi zim en bü yük de �e ri miz

unu tu lan ve unut tu rul mak is te nen bi çok de �e re
sa hip ç� k� �� m�z d�r, Hay dar pa �a l� lar ola rak dik
du ru �u muz dur. Biz Hay dar pa �a’n�n es ki bi na s� -
na gir di �i miz de bir bü yük ka p� ile kar �� la� t�k, bü -
yük bü yük mer di ven ler gör dük, yük sek ta van lar
gör dük ve hep bü yük dü �ün dük. Hay da� pa �a Li -
se si me zun la r� ne re de olur sa ol sun lar hep bü yük
dü �ü nü yor lar ve  bü yük i� ler ya p� yor lar.” 

Ko nu� ma la r�n ad�n dan Hay dar pa �a l� ö� ren -

ci ler ta ra f�n dan hal ko yun la r� gös te ri si ve dans
gös te ri le ri ser gi len di. Okul kü tü �ü ne ba �a r� l� ö� -
ren ci ler ta ra f�n dan ni �an ça k�l d�. Da ha son ra 40.
y� l� n� dol du ran geç mi� dö nem ö� ren ci le ri ne 40.
y�l be rat la r�, Kad�köy Belediye Ba� kan Se la mi
Öz türk ta ra f�n dan ve ril di.  Ka t� l� m�n yo �un ol du -
�u et kin lik, li se ö� ren ci le ri nin mü zik le ri, �ar k� la -
r� e� li �in de ge le nek sel pi lav ve tat l� da �� t� m� ile
son bul du.

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Evi’nin zi -
ya ret çi si her ge çen gün ar t� yor. 1999 y� l�n -
da kay bet ti �i miz, özel lik le ço cuk la r�n sev -

di �i sa nat ç� Ba r�� Man ço y�l lar geç se de unu tul mu -
yor.

Ka d� köy Mo da’da y�l lar ca otur du �u 2. de re ce
ta ri hi eser sta tü sün de ki Ba r�� Man ço Evi, 9 Ha zi -
ran 2010 y� l� ay�n da zi ya re te aç�l m�� t�. O ta rih ten
bu ya na 50 bin 730 ki �i ta ra f�n dan zi ya ret edi len
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Evi’ni 2011-

2012 dö ne min de de 2 bin 800 ki �i zi ya ret et ti. Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Evi’ne Ka d� köy d� -
��n dan ve Tür ki ye ge ne lin den tur lar dü zen len me ye
ba� lan d� �� n�, her ge çen gün zi ya ret çi sa y� s� n�n art -
t� �� n� söy le yen Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Evi So rum lu su S�r ma Çe lik, özel lik le ö� ren ci le rin
bü yük il gi siy le kar �� la� t�k la r� n� be lirt ti. Ba r�� Man -
ço Evi’nin 29 Ma y�s Sa l� gü nü de An tal ya’dan zi -
ya ret çi le ri var d�. An tal ya’dan ge len a��r l�k l� ola rak
genç le rin olu� tur du �u top lam 70 ki �i lik grup, Ba -
r�� Man ço Evi’ni zi ya ret et ti, evi il giy le gez di. 

10 1 - 7 HAZ�RAN 2012 HA BER

u se ne Azer bay can’da ger çek le �en Eu -
ro viz yon �ark� yar��mas�n�n sah ne ve
sa nal pu an taj ta sar�mlar� Tür ki ye’de ki
bir grup ta raf�ndan yap�lm��. Ben bir

mik tar sey ret tim, ga yet ba �ar�l�yd�. Hat ta bir -
çok Av ru pa ül ke si nin kin den da ha iyi ol du �u
ka na atin de yim. Di �er ta raf tan Tür ki ye'de ger -
çek an lam da ha ya ta ge çi ri le cek ilk in te rak tif
sa nat ser gi si ola ca�� id di a edi len “The Gre at
Mas ters”, �s veç li bir �ir ket olan Ex cel lent Ex hi -
bi ti ons AB ta raf�ndan ta sar la nanm��.

Ser gi nin �tal yan kü ra tör le ri Ales san dro
Vez zo si ve Fran ces co Bu ra nel li’nin i�i ne
kar��a cak de �i lim. Za ten nas�l bir in te rak tif ta -
sar�m ger çek le� tir di ler onu da he nüz bil mi yo -
ruz, zi ra ser gi 1 Ha zi ran’da aç�la cak; ama ta
�s veç’ten ge tir ti len ta sar�mlar ben de ser gi nin
ken di sin den bi le da ha faz la me rak uyand�rd�.
�s veç de yin ce… Umar�m bu ‘ma mül’ �s -
veç’ten al�nan ama in san� az ha vas� so �uk �s -
veç’e gö re ta sar la nan ve �s tan bul halk�n� ha -
vas�zl�ktan ay�lt�p bay�ltan met ro büs ler den
farkl� bir et ki ya rat�r! Her ney se sa nat glo bal bir
i� tir ta bi i ki, sa natç�n�n mil li ye ti ol maz. Asl�nda
kü ra tör, ta sar�mc� fi lan de �il de ben as�l ser gi -
nin is mi ne tak�ld�m. “The Gre at Mas ters"! Ne -
den �n gi liz ce? Tu rist le re de hi tap et sin di ye
der se niz; en az�ndan ne den Türk çe/�n gi liz ce
de �il? Ser gi, 16. yüzy�l �tal ya's�n�n en tan�nm��
üç us tas� Mic he lan ge lo, Leo nar do ve Rap ha -
el'in bi lim ve sa nat ta nas�l iz ler b�rakt�klar�n�
an lat�yor. Ar ter Ta sar�m, Mu se o �de ale Leo -
nar do ve Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver -
si te si i� bir li �i ile dü zen le ni yor. Ser gi nin ad� “I
Gran de Ma es tri” ol mad���na gö re her hal de �n -
gi liz ce, ser gi nin �tal yan or tak lar�n�n ar zu su ol -
ma sa ge rek.

Ya� land�m m� ne! Böy le �ey le re pek bir
tak�l�r ol dum. Di ye ce �im: Ser gi 31 Tem muz’a
ka dar Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat -
lar Fa kül te si (MSGSÜ) Top ha ne-i Ami re Bi -
nas�’nda ge zi le bi lir. Bi let ler MyBi let’te sat��ta.
Mic he lan ge lo'nun ün lü Sis tin �a pe li'nde ki
eser le ri ni, Da vud hey ke li ni, Leo nar do'nun
“Son Ye mek” fres ki ni, ana to mi çal��ma lar�n�,
“Vit ri vi us �n san�”n�, Rap ha el'in ise “Ati na Oku -
lu” fres ki ni de tayl�ca in ce le me ye f�rsat su nan
ser gi, dö ne min en önem li ke �if le ri pers pek tif,
ana to mi ve ay na (yans�ma) ko nu sun da farkl�
de ne yim ler ya �a ta cak. Farkl� ya� lar dan her ke -
sin il gi si ni çe ken bir �ey bu la bi le ce �i ser gi de,
farkl� il gi alan lar�na hi tap eden bö lüm ler de yer
ala cak.

Bir ba� ka iro ni de; �s tan bul’da 30. y�l�n� ge -
çen Tü yap Ki tap Fu ar�’n�n il gi bak�m�ndan Av -
ru pa ül ke le ri nin önün de yer al mas�. Kat�l�mda
li der olan fu ar da, özel lik le ço cuk ki tap lar�na
bü yük il gi varm��. Hat ta ve hat ta her y�l ye ni bir
iki ço cuk ki tap lar� yay�ne vi nin or ta ya
ç�kmas�yla Tür ki ye, bat�da ki ben zer le ri ni ge ri -
de b�ra ka bi le cek dü zey dey mi�. Oy sa Tür ki -
ye’de ki tap oku ma al��kanl��� son is ta tis tik le re
gö re nü fu sun yak la��k yüz de 4,5’i ile s�n�rl�.
Okur ya zarl�kta dün ya da 93. s�ra da yer al�yor;
‘Nau ru’nun he men ard�nda ge li yo ruz. Ge lin de
ç�k�n i�in için den! Aca ba al��ve ri� ve in di rim
me rak�yla ba� lant�l� bir du rum ola bi lir mi? Bel -
ki “be da va ol sun an sik lo pe di ol sun” fur yas�yla
ga ze te ku pon lar�na hü cum edip an sik lo pe di
ko lek si yo nu ya pan mil le ti miz, “ucuz ol sun da
vars�n ki tap ol sun; ev de bir kö �e ye ko yar süs
ya par�z” di ye bu se fer de ki tap fu ar lar�na m�
hü cum et ti? �a ka bir ya na çok se vin di ri ci bir
ha ber, özel lik le de ço cuk ki tap lar�na olan yo -
�un il gi umut va at edi ci…

Her ha lü kar da; Tür ki ye çe li� ki ler di yar� de -
sek, yanl�� m� olur der si niz?

As l ı  AY HAN
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Çelişkiler Diyarı
ya da Globalizm

DE�ERL� TÜKET�C�LER;
Son günlerde elektrik da��t�m

�irketleri yeni bir kazanç kap�s�
buldular. Eski elektrik saatlerini

dijital saaate çeviriyorlar. Bu
duruma tüketicilerimiz

istemedikleri takdirde kar��
ç�kmal�lar. Zira evrensel tüketici

haklar� aras�nda yer alan
tüketicinin temel

gereksinimlerinin kar��lanmas�
ve ekonomik ç�karlar�n�n

korunmas� haklar� gere�i devlet
tüketicilerin en temel

gereksinimlerinden olan
ayd�nlanmay� ucuz, kaliteli ve
ula��labilir �ekilde sunmak ve
bunu yaparken tüketicilerin

ekonomik durumlar�n� nazara
alarak ekonomik ç�karlar�n�

korumak zorundad�r. Ayr�ca bilgilenme
hakk� gere�i de verilen hizmetler hakk�nda

tüketici bilgilendirilmeli ve tüketiciye
seçme hakk� tan�nmal�d�r.

Oysa da��t�m �irketleri kendi istedikleri
�ekilde uygulamalar yapmakta ve güya

enerji piyasas�n� düzenlemek ve
denetlemekle görevli olan EPDK’y� da

kendi istedikleri biçimde

çal��t�rmaktad�rlar. Bizler
tüketici olarak haklar�m�z�

kullanmal� ve elektrik saatimizi
de�i�tirmek istemedi�imizi

da��t�m �irketine yaz�l� olarak
bildirmeliyiz. Bunu derne�imize

gelerek ihtarname �eklinde
gönderebilirsiniz.

Kald� ki de�i�tirilen saatlerde
devaml� sorun ya�anmakta ve

dijital saatler çok s�k
ar�zaland��� gibi, s�kl�kla da
hata yapmaktad�r. Hakem
heyetlerine bu konuda çok
say�da �ikâyet gelmekte ve

da��t�m �irketi inceleme
yapt���nda �ikâyetlerin büyük

bölümünün hakl� oldu�u ortaya
ç�kmaktad�r.

Y�llard�r kulland���m�z elektrik
saatleri yeterlidir. �irketlere yeni kazanç
kap�lar� açmak, tüketici haklar�n�n ihlal

edilmesidir. Bu nedenle derhal ihtarname
göndermeli, talebinize uyulmad��� takdirde
de hakem heyetlerine �ikâyet ederek bu

hizmetin verilmesini önlemelisiniz.
Sayg�lar�mla.

Av. �ükran Ero�lu
(TÜKODER Genel Ba�kanı)

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

Haydarpaşa’da pilav günü vardı

● Mustafa SÜRMEL�
�stanbul da do�du, �sviçre’de büyüdü,

liseyi Türkiye’de Alman Lisesi’nde
tamamladı, Almanya’ya okumaya gitti,

makine bölümünde okudu. 
Sonra Bremen Üniversitesi’nden
doktorasını alıp, imalat üzerine
profesör oldu Muhlis Kenter.

Memleket hasretini, gurbeti çok genç
ya�larda tatmı�tı ve ne demek

oldu�unu iyi biliyordu. Bu yüzden, 50
yıl önce Almanya ile Türkiye arasında
i�gücü ihracı konusunda imzalanan
1961 anla�ması ve

sonrasında
ya�ananların,

Muhlis Kenter için
ayrı bir önemi

vardı. Prof. Dr.
Kenter’in

foto�rafa da özel
bir ilgisi vardı.
Türkiye’den

giden i�gücünün
kahramanları Prof. Dr.

Kenter’in objektifine konu oldu. 2 yıl
için gurbete çıkanlar, Almanya’nın da

ihtiyaçları do�rultusunda �artlar
de�i�ip, uzun yıllar orada kalmalarının

önünü açan kontratlara imza atınca
yeni bir dönem de ba�lıyordu. ��te

Muhlis Kenter, 50 yıl geçmi�e
uzanan bu hikâyeyi
foto�raf karelerine

sı�dırdı. Bir anlamda
foto�raflarıyla tarihi ve

ya�anmı�lıkları foto�raf
karelerine sı�dırdı.

Mayıs sonuna kadar
Marmara Üniversitesi
Sultanahmet Sanat

Galerisi’nde bu foto�raflar

sergilendi. Yerlisi
yabancısı bu sergiyi gezdi
ve iki ülke arasında yıllar
önce ba�layan organik

ba�a Kenter’in
foto�rafları ı�ı�ında
tanık oldu. Kenter,

ya�ananları
foto�raflamakla

kalmadı aslında; iki
ülke bazında sosyo-

ekonomik ve
toplumsal dönü�ümün
safhalarını da görsellerle

belgeledi, Türklerin Almanya’daki
durumunu siyah-beyaz karelerle

anlattı. Ne de olsa foto�raf sözün
bitti�i yerdi. Almanya gurbetine
çıkanların çalı�tı�ı i�yerleri, aile

ya�amları, çalı�ma ko�ulları siyah-
beyaz olarak girdi Kenter’in kadrajına.
Belki adı güzeldi Almanya’nın ama bir

de oraya gidenlere sormalıydı.
Gurbetin, mücadelenin, sıkıntının,

umudun, özlemin belki de daha adını

bile koyamadı�ımız onlarca duygunun
yansımaları kiminin yüzündeki

çizgilerde kiminin
alın terinde
kiminin pırıl

pırıl
gözlerindeydi. 
Bu sergi için

Marmara
Üniversitesi AB

Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Muzaffer

Dartan te�vik
etmi� Kenter’i.

Prof. Dr. Muhlis
Kenter ise yıllar

sonra ar�ivinden çıkarıp bu
foto�rafları sergileyece�ini hiç

dü�ünmemi�; önce �a�ırmı�, sonra
mutlu olmu� günün birinde bu

foto�raflar de�erlendirilece�i için.
Prof. Dr. Muhlis Kenter’in aslında

150’den fazla foto�rafı var bu konuda
ama sergide sadece
25 tanesi yer alabildi. 

Sadece �stanbul’un de�il tüm
Türkiye’nin en köklü e�itim

kurumlarından olan Haydarpa�a
Lisesi’nde geçti�imiz hafta sonu

Pilav Günü co�kusu vardı. 

Göç olgusuna bir de bu karelerden bak�n

Prof. Dr. Muhlis Kenter,
Türkiye’den Almanya’ya göçün

50 yıllık hikâyesini foto�raf
kareleriyle belgeleyerek göçün

anatomisini anlattı. Foto�raf
sergisine ilgi büyüktü...

BARIŞ MANÇO’NUN ANTALYA’DAN
ZİYARETÇİLERİ VARDI
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● Derleyen: Gökçe UYGUN

1930’lu y�l lar da �s tan bul’un Ana do lu
ya ka s�n da do �an her k�z ço cu �u na gö -
bek ad� ola rak ‘Zey nep’, her er kek ço -

cu �u na da ‘Ka mil’ ad� ve ri lir di. Bir çok ai le
de bu is mi be nim ser ve be bek le rin nü fus
cüz dan la r� na as�l ya da ikin ci isim ola rak
yaz d� r�r d�. Bu be bek le rin do� du �u has ta ne
han gi siy di di ye so ra cak olur sa n�z… Ya n�t
ba sit, do �um de nil di �in de �s tan bul lu la r�n
ak l� na ilk ge len has ta ne ya ni Zey nep Ka mil
Ka d�n Do �um ve Ço cuk Has ta l�k la r� E�i -
tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si… 

Kök lü bir geç mi �e ve üne sa hip olan
has ta ne bu gün ler de 150. ya �� n� kut lu yor.
17-20 Ma y�s ta rih le rin de “Ku ru lu �u nun
150. Y� l�n da Zey nep Ka mil Has ta ne si Et -
kin lik le ri” ad� al t�n da ge çek le� ti ri len prog -
ram da, kon gre ler, bi lim sel sem poz yum lar
ya p�l d�, has ta ne nin Türk Mü zi �i Ko ro su
150’nci y� la özel An ne ler Gü nü kon se ri
ver di, has ta ne ça l� �an la r� ti yat ro gös te ri si
sun du.

Ün lü rad yo cu Cey hun Y�l maz �o vuy la,
Ak gün Ako va, Ze li ha Su nal, Mu rat Gö �e -
ba kan, Ja le gi bi isim le rin per for mans la r�y la
des tek ver di �i kut la ma lar kap sa m�n da re -
sim, fo to� raf ser gi le ri ve ker mes ler le has ta -
ne de do �an lar la bu lu� ma gün le ri de ya p�l d�. 

Biz de bu ve si ley le, özel lik le bir dö nem
ne re dey se tüm �s tan bul lu la r�n do �u mu nun
ger çek le� ti �i bu kök lü has ta ne nin hi kâye si -
ni siz le re ak ta ra l�m is te dik…

Blog ya za r� Er san Ben gi su'nun an la t� -
m� na gö re has ta ne nin ku ru lu� öy kü sü özet -
le �öy le; M� s�r Va li si Ka va la l� Meh med Ali
Pa �a’n�n k� z� Zey nep, his li, iç li bir k�z ca ��z -
d�r, elin de ki ni avu cun da ki ni pay la� mak tan
zevk du yar. Bu yüz den ad� “iyi lik pe ri si”ne
ç� kar. �s te ye ni el bet te çok tur, emir ler, tüc -
car lar ka p� s� n� a��n d� r�r lar. La kin Pa �a k� z� -
na, has sas, �a ir ruh lu bi ri ni arar. Bu özel lik -
le re pek uy gun olan Yu suf Ka mil’e bir nok -
ta koy mu� tur. Ni te kim bir ba ha ne si ni bu lup
genç le ri gö rü� tü rür. Yu suf Ka mil, Pren ses
Zey nep’e vu ru lur, Zey nep de bu Ana do lu
gen cin de saf l� ��, te miz li �i, �ef ka ti bu lur.
�ki si de ç� ra gi bi ya nar. Pa �a hal den an lar,
dü �ün le ri ni uzat maz. Zey nep ile Ka mil çok
iyi an la ��r, ye ni bir Ley la-Mec nun des ta n�
ya zar lar. Zey nep ile Ka mil a� k� za man la
kök sa lar, kem göz lü ler ise kah ro lur lar. An -
cak bu mut lu luk faz la sür mez. 

� TER L�K AS TA RIN DA
A�K MEK TU BU

Ya� l� Va li, ölün ce ye ri ne o� lu �b ra him
Pa �a’y� ha z�r la m�� ol sa da �b ra him Pa �a’n�n
ani ölü mü i� le ri ka r�� t� r�r. He sap ta yok ken
Va li olan to ru nu Ab bas Pa �a ise de de sin den
ay r� bir si ya set gü de rek, sa ray ve çev re sin -
de ki Fran s�z la r� ay�k la ma ya ba kar. Yu suf
Ka mil’den haz et me yen ler ise ni ce dir bek -

le dik le ri f�r sa t� ya ka la m�� t�r;
“Yu suf Ka mil, Fran s�z lar
için ça l� �� yor” di ye �i kâ yet
eder ler. Ab bas Pa �a ise
onu M� s�r As van’a sü rer,
Zey nep Ha n�m’dan
uzak tu tar. Sür gü ne gi -
der ken ken di si ne Zey -
nep Ha n�m’� ta lak-� se -
la se ile bo �a ma s� için
biz zat va li ta ra f�n dan ya -
z� lan bel ge yi im za la ma -
dan ge ri dö ne me ye ce �i ve
so nun da zin dan yo lu gö rü ne -
ce �i bil di ril mi� tir. As van’da
çok kö tü gün ler ge çi rir. O gün ler de
e�i Zey nep Ha n�m’dan da bir çift ter lik he -
di ye gel mi� tir. O ge ce, ter li �in as ta r�n da
giz li, mek tu bun a�k do lu sa t�r la r� n� oku -
mak la te sel li bu lur. 1849’da Yu suf yur du na
dö ner. Çi le dö ne mi bi ter ve Zey nep ile bu -
lu �ur lar. 

� ‘ON DA �N SAN LAR �Ç�N
SA� LIK VAR DIR’

M� s�r l� Zey nep Ha n�m, ya �a ma ya ba� la -
d�k la r� �s tan bul’da h�z la ha y�r i� le ri ne ba� -
lar. Fu ka ra genç le ri ev len di rir, ga rip k�z la ra
çe yiz ya par. Zey nep Sul tan’la Ka mil Pa -
�a’n�n mu hab bet le ri ya� lan d�k ça ar tar, ta bi -
ri ca iz se dem tu tar. Gel ge le lim bir ço cuk la -
r� ol maz, on lar da pek çok ye ti mi ev lat edi -
nir. 1862’de Üs kü dar Nuh ku yu su’nda bir
ar sa al�r, üze ri ne 100 ya tak l� bir has ta ne ku -
rar lar. Has ta ne bi na s�n da ki ki ta be ye de “fi -
hi �i fa un li'n nas” ya ni “On da in san lar için
sa� l�k var d�r” (an-Nahl su re si 69. ayet) yaz -
d� r�r lar. Bu ra da has ta la r� ye di rir, içi rir, ba -
r�n d� r�r, ilaç la r� n� ha z�r la t�r lar. Kim se den
ku ru� al maz, kül li yet li mas ra f�n al t�n dan
kalk ma ya ça l� ��r lar. Has ta ne ka s�r gi bi dir.
Göz al� c� bir bah çe, çi çek tarh la r�, li mon -
luk lar, kül li ye yi �i rin bir ca -
miy le taç lan -
d� r�r lar. �ki
a��k yan ya na
ya ta cak la r� tür -
be yi de unut maz lar.
Yu mu �ak kalp li Zey nep
Ha n�m’�n yap t�r d� �� ta�
bi na, ya p� s�n da ki za rif
gö rü nü mü nü bu gün de
ko ru yor Zey nep Ka mil
Has ta ne si’nin bah çe -
sin de…

� DE �� ��K
�S�M LER,

DE �� ��K KU RUM LAR
�� te böy le bir öy kü -

sü olan Zey nep Ka mil Has ta ne si,
ku rul du �u ta rih ten iti ba ren

de �i �ik isim ler ve ku rum lar
al t�n da hiz met ler ver di.
Has ta ne 1896’da özel
cerrahi klini�i olarak sa -
ray he ki mi Dok tor Ce -
mil To puz lu Pa �a’n�n
kul la n� ma ve ril di. Onun
dö ne min de, ta di lat lar

yap t� r� la rak mo dern le� ti -
ri len has ta ne de t�b bi do na -

n�m ye ni len di, ka lo ri fer sis -
te mi ku rul du ve has ta la r�n ba -

k� m� için Avus tur ya l� hem �i re ler
gö rev len di ril di. 1933’te �s tan bul Be -

le di ye si'ne dev re di len has ta ne 1935’te do -
�u me vi ne dö nü� tü rül dü ve Dr. Eyüp Sab ri
Ak soy ba� he kim ola rak atan d�. 17 y�l l�k
ba� he kim li �i dö ne min de Ak soy, has ta ne nin
do �u me vi ola rak ye ni den dü zen len me si ni
sa� la d�. Zey nep Ka mil Has ta ne si’nin ge li� -
me dö ne mi Dr. Fah ri Ata bey ile ba� la d�.
Ata bey 1952’de ba� he kim li �e atan d�k tan
son ra, ame li yat ha ne bi na s�
ile 150 ya tak l� ka d�n
has ta l�k la r� kli ni �i ve

200
ya tak -

l� ço cuk
kl i  n i  � i  n in

ya p� m� na ba� -
lan d�. Ço cuk Kli -

ni �i’nin ku ru cu su
Dr. Zi ya ed din Ak bay

ay n� dö nem de gö re ve ba� -
la d�. Her iki bi na 1958' de ta -

mam la na rak kul la n� ma aç�l d�.
1961’de Zey nep Ka mil Hem �i re lik

Ko le ji bi na s� hiz me te gir di. Ata bey’in
1968’de �s tan bul Be le di ye Ba� ka n� se çi le -
rek has ta ne den ay r�l ma s�n dan son ra Dr.
Bur ha net tin Üs tü nel ba� he kim ola rak atan -
d�. Üs tü nel, 1986’ya dek ba� he kim lik yap t�.
Bu dö nem de do �um ha ne nin bu lun du �u bi -
na ile Ço cuk En fek si yo nu ve Or to pe di bi na -
s� ya p� m� ta mam lan d�. Has ta ne nin yö ne ti mi
ve i� let me si 1982'de ya p� lan bir an la� ma ile
�s tan bul Be le di ye si’nce Sa� l�k Ba kan l� ��'na
dev re dil di. Bu dö nem de has ta ne, ka d�n has -
ta l�k la r� ve do �um, ço cuk sa� l� �� ve has ta -
l�k la r� ko nu sun da uz man l�k e�i ti mi ve ren
özel dal has ta ne si sta tü sü ne geç ti. 2004 iti -
ba riy le Ço cuk Cer ra hi si uz man l�k e�i ti mi,
2009 iti ba riy le Ye ni do �an yan dal uz man l�k
e�i ti mi, 2011 iti ba riy le Ji ne ko lo jik On ko lo -
ji ve Pe ri na to lo ji yan dal uz man l�k e�i tim le -
ri has ta ne de ve ril me ye ba� lan d�. 

� B�R MAR KA HAS TA NE
Kök lü geç mi �i, ye ni lik çi bi lim sel an la -

y� �� ve e�i tim prog ram la r�y la ül ke miz de
sa� l�k e�i ti mi ve hiz met le ri ko nu sun da
mar ka ol mu� ön cü has ta ne ler den bi ri olan
Zey nep Ka mil’de, 1980-1990'lar da y�l da
25-30 bin, 1990-2000'li y�l lar da or ta la ma
22 bin, 2000-2005'li y�l lar da or ta la ma 15
bin y�l l�k do �um, 2005'ten gü nü mü ze ka dar
or ta la ma 12 bin y�l l�k do �um ger çek le� ti.
An cak 2000'li y�l lar da �s tan bul'da ge rek
özel has ta ne le rin ge rek se e�i tim ara� t�r ma
has ta ne le ri nin sa y� s� n�n h�z la art ma s� ne de -
niy le do �um sa y� s� gi de rek aza l� yor. Has ta -
ne de bu gün 6 Kli nik �e fi, 7 �ef Yar d�m c� s�
ol mak üze re top lam 110 uz man dok tor, 130
uz man l�k ö� ren ci si (asis tan dok tor), 300
ebe-hem �i re ve sa� l�k me mu ru, 5 ec za c� ve
di �er yar d�m c� sa� l�k per so ne li ve me mur -
la r� ile 780 kad ro lu ol mak üze re yak la ��k
1200 ele man la hiz met ve ri li yor. Has ta ne,
Dev let Has ta ne si ola rak Ana do lu ya ka s� n�n
en bü yük ço cuk sa� l� �� ve has ta l�k la r� ve
ye ni do �an ko nu sun da tec rü be li ta n� ve te -
da vi mer ke zi ola rak öne ç� k� yor. Has ta ne de
do �an so run lu be bek le rin ka bul edil di �i
Ye ni do �an Yo �un Ba k�m Üni te si I’de 75
be be �e hiz met ve ri li yor. Di �er has ta ne ler de
do �an ve has ta ne ye sevk edi len be bek ler 30
has ta ka pa si te li Ye ni do �an Yo �un Ba k�m
Üni te si 2’de te da vi edi li yor. 

� BA� HE K�M DEN ME SAJ…
Zey nep Ka mil Ka d�n Do �um ve Ço cuk

Has ta l�k la r� E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si
Ba� he ki mi Doç. Dr. Ay �e nur Cer rah Ce la -
yir, he def le ri nin Zey nep Ka mil mar ka s� na
ya k� ��r ka li te li hiz met sun mak, uz man l�k
e�i ti mi ko nu sun da ni te lik li he kim ler ye ti� -
tir mek ve mo dern do na n�m ile alt ya p� y�
olu� tur mak ol du �u nu söy lü yor. Ce la yir,
“150 y�l l�k ta ri hi geç mi �i ve en ye ni si 40
y�l l�k bi na la r� m�z da, gi de rek bü yü yen sa� -
l�k ça l� �an la r� m�z ve has ta la r� m�z la, k� s�t l�
me kân lar da alt ya p� so run la r� na ra� men
sa� l�k hiz me ti sun ma n�n zor lu �u ve so rum -
lu lu �u nun bi lin cin de ola rak üs tün gay ret le
hiz met su nan tüm ça l� �an la r� m� z� Zey nep
Ka mil li ol duk la r� için kut lu yo rum. Ay n� k� -
s�t l� ve s� k�n t� l� me kân la r� m� za ra� men sa� -
l�k hiz me ti ni al mak için biz le ri ter cih eden
has ta la r� m� za te �ek kür edi yo rum’’ di yor.
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�stanbul'un en köklü sa�lık kurumlarından Zeynep Kamil Hastanesi, bundan tam
150 yıl önce Yusuf Kamil Pa�a ve Zeynep Sultan çifti tarafından kuruldu. 1.5

asırdır sa�lık hizmeti sunan hastane, bir ku�ak �stanbullunun ve pek çok ünlü
ki�inin do�umuna tanıklık etti.  150. ya�ı 4 günlük bir programla kutlanan
hastane, �stanbul'un ilk özel hayır kurumu olarak varlı�ını sürdürüyor.
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Zeynep’lerin ve
Kamil’lerin hastanesi
150 yaşında

Zeynep’lerin ve
Kamil’lerin hastanesi
150 yaşında

Zeynep’lerin ve
Kamil’lerin hastanesi
150 yaşında

Zeynep’lerin ve
Kamil’lerin hastanesi
150 yaşında

Zeynep’lerin ve
Kamil’lerin hastanesi
150 yaşında

Zeynep’lerin ve
Kamil’lerin hastanesi
150 yaşında Zeynep Kamil Hastanesi; Haseki Sultan

Darü��ifası ve Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf
Gureba Hastanesi gibi Osmanlı’nın zengin ve

yardımsever kadınları tarafından yaptırılan
hastanelerin bir örne�i olarak öne çıkıyor.

19. yüzyılda in�a edilmi� bir sa�lık
kurumu olan Zeynep Kamil Hastanesi

yenileniyor. Yakla�ık 5 yıl sürmesi
planlanan restorasyon sonunda
hastane adeta yeniden do�acak.

Yakla�ık 22 bin metrekarelik alanda
konu�lanmı� toplam 13 binanın (ve 1
türbe) her biri 1862 yılından itibaren
yakla�ık 30-40 sene arayla yapılmı�.

Dolayısıyla binaların eski olmalarından
kaynaklanan alt yapı sorunları var.

Günümüz �artlarına uygun olmayan bu yapılar artan �stanbul
nüfusuna hitap edecek kapasitede geli�emiyor. ��te bu nedenlerle,
150 yıllık oldu�u için 1. dereceden tarihi eser olan tarihi bina için

restorasyon, röleve, restitüsyon çalı�maları sürdürülüyor. Çalı�malar,
Kültür ve Turizm Bakanlı�ı ve Anıtlar
Yüksek Kurulu onaylarıyla proje ve

in�aat ihalesi �l Özel �daresi’nce
yürütülüyor. Hastanenin  di�er tüm

binalarının güçlendirilmesi ve
renovasyonu çalı�maları da �l Sa�lık

Müdürlü�ü ve �l Özel �daresi tarafından
yapılıyor. Tarihi bina aslına uygun olarak

onarılacak ve burası idari birimler
olarak de�erlendirilecek. Di�er binalar

kalite standartlarına uygun modern
görünüme kavu�acak. 

Sunay Akın, “Pek çokları bilmez
ama insanlara �ifa sunan bu

hastane aslında �stanbul'da ‘a�kın
semti’dir. Zeynep Hanım, e�i

Kamil Bey'in affedilip sürgünden
geri getirilmesi için aylarca dil

döker saray kapısında. Sonunda
a�k üstün gelir ve iki sevgili

birbirine kavu�ur. Ama ne var ki
14 �ubat Sevgililer Günü’nde, hiç

kimse bir çift karanfille hastanenin
bahçesinde yatan bu iki sevgiliyi

ziyaret etmez...” diyor.

Ba� he kim
Doç. Dr. Ay �e nur

Cer rah Ce la yir

Zeynep Kamil Hastanesi
Koruma Dene�i Heyeti ve
Ba�kan Dr. Fahri  Atabey

Adı �stanbul'da do�umla
özde�le�en hastanede
Barı� Manço, Bülent
Ersoy, Sava� Ay, Ata
Demirer ve Murathan
Mungan gibi pek çok

ünlü ki�i do�du.

ZEY NEP KA MiL
ye ni den do ğa cak!
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● Mustafa  SÜRMEL�

Ba z� semt le rin de or ta ya ç� kan
ar� ko lo ni le riy le bül ten ve
ga ze te le re ha ber olan

Ka d� köy, ar� la r�n bu il gi sin den
do la y� halk ara s�n da; “Hem en
ya �a n� l�r il çe hem de ula ��m-
eri �i le bi lir lik en dek sin de bi rin -
ci olan Ka d� köy’ü ar� lar da çok
sev di” es pri le riy le gün dem de ki ye -
ri ni ko ru yor. 

Sa� l�k l� bir çev re nin ha ber ci si olan bal
ar� la r� n�n tam da için de
bu lun du �u muz mev -
sim de o�ul ver di �i ni ve
ken ti miz de gö rül dü �ü nü
söy le yen Ka d� köy Be le di -
ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dü -
rü Ve te ri ner He kim Ali �h -
san Me te, ko lo ni ha lin de
ya �a yan ar� la r�n 10 ile 100
bin ar� dan olu �an ko lo ni ler
ha lin de bal özü ve çi çek to -
zu olan yer le ri ter cih et tik -
le ri ni be lirt tti. Bir ar� ko lo -
ni sin de kra li çe ar� (ana ar�),

i� çi ar� ve er kek ar� ol mak üze -
re üç çe �it ar� mev cut ol du -
�u nu ifa de eden Ali �h san
Me te, söz le ri ni �öy le sür -
dür dü:

“Çi çek le rin aç t� �� ve
be sin kay nak la r� n�n bol
ol du �u ilk ba har ay la r�n da
ko van içe ri sin de bu lu nan
ar� lar va la r� h�z la ge li� mek te
ve kra li çe ar� da ha faz la yu murt -
la mak ta d�r. Bu du rum ar� la r�n ço �al -

ma s� n� ve kuv vet len me si ni sa� la mak ta d�r. Bun dan
son ra ki sü reç te “o�ul ver me” ola rak ad lan d� r� lan
du rum or ta ya ç�k mak ta ve ko van da bu lu nan kra li çe
ar� ile i� çi ar� lar dan bir k�s m� ko van dan ay r�l mak ta -
d�r. Ye ni top lu lu �u ko ku suy la yö ne ten kra li çe ar�
ge çi ci bir sü re her han gi bir a�aç da l� na ve ya bu na
ben zer bir ye re kon mak ta d�r. Göz cü ar� lar o�ul ver -
me den bir kaç gün ön ce çev re yi do la �a -
rak, ba zen da ha uzak la ra uça rak ken -
di le ri ne ye ni bir yu va ara mak ta ve
böy le bir yer bu lun du �un da ye ni olu -
�an ko lo ni yi bu ra ya do� ru ha re -
ke te ge çir mek te dir. Ka d� köy �l -
çe miz de de her ilk ba har da, özel -
lik le Ma y�s ay�n da tam ola rak ne -

re den gel dik le ri ni tes pit
ede me di �i miz bu na

ben zer bir kaç o�ul
ver me va ka s� na rast la -

mak ta y�z. Be le di ye mi ze
ile ti len bu tür du rum lar da
�s tan bul Ar� Ye ti� ti ri ci -
le ri Bir li �i ve di �er il gi li
ku rum lar la i� bir li �i ya -

p� la rak bu ar� la r�n ko van
içi ne al d� r� l�p G� da, Ta r�m

Ve Hay van c� l�k Ba kan l� ��
yet ki li le rin ce izin ve ri len uy gun

böl ge le re sev ki sa� la n� yor.” 

Bir çok ka d� n�n kor ku su ha li ne ge len me me
kan se ri gü nü müz de en s�k rast la nan ka d�n
has ta l� �� d�r. Sa� l�k Ba kan l� �� Kan ser Sa va�

Da ire si Ba� kan l� ��’n�n ve ri le ri ne gö re, ka d�n lar da
me me kan se ri gö rül me ora n� yüz de 23’tür. Dün -
ya’n�n bir çok ül ke sin de ol du �u gi bi ül ke miz de de
ölüm ne den le ri ara s�n da me me kan se ri ak ci �er kan -
se rin den son ra ikin ci s� ra y� al�r. Her 8 ka d�n dan bi ri -
nin ha ya t� n�n be lir li bir za ma -
n�n da me me kan se ri ne ya ka -
la na ca �� bil di ril mek te dir. Er -
ken te� his edil di �in de ise me -
me kan se ri has ta la r� n�n yüz de
96's� ha yat ta kal mak ta d�r.  Bu
ne den le; bu pro je de ki ama c� -
m�z; has ta l� ��n ile ri saf ha ya
ula� ma s� n� ön le yip er ken te� -
his için ha re ke te ge çir mek ve
has ta l� �� kor ku la cak bir kan -
ser has ta l� �� ye ri ne, ge rek li
ön lem ler al�n d� ��n da iler le me -
ye cek bir has ta l�k ol du �u nu
gös ter mek tir. Me me kan se ri
ris ki ni art t� ra cak bir çok fak tör
var d�r; bu fak tör ler den en te tik le yi ci  olan la r� a�a �� -
da be lir til mek te dir.
Me me kan se ri ris ki ni art t� ran fak tör ler:
� 50 ya� üze rin de olun ma s�. 
� Ya k�n ak ra ba lar dan bi ri me me kan se ri ise, (an ne
ve ya k�z kar de� me me kan se ri ise, 2-3 kat da ha faz -
la). 
� Da ha ön ce den di �er me me de kan ser tes pit edil mi�
ol ma s�. 
� Adet gör me ye 12 ya ��n dan ön ce ba� la m�� ol ma s�. 
� Hiç ge be kal ma m�� ol ma s�. 
� Adet gör me ye 50 ya ��n dan son ra da de vam edi yor
ol ma s�.

� Hor mon te da vi si. � Do �um kon trol ilaç la r�.
� Di yet, yük sek ya� l� be sin tü ke ti mi. � Obe zi te /
Uzun boy. � Rad yas yon. � Al kol-si ga ra kul la n� m�.
� Spor yap ma ma.
�n san, ya �a m�n da me me kan se ri ne se bep ola cak her -
han gi bir yan l�� yap ma m�� ol sa da bu has ta l� �a ya ka -
la na bi lir. Me me kan se ri bu la �� c� de �il dir, ba� ka bir
has ta dan bu la� maz. Me me kan se ri, stres le ve ya me -

me ye trav may la (dar bey -
le) mey da na gel mez. 
Me me a� r� s� ve me me
has sa si ye ti ne za man kan -
se ri dü �ün dü rür?:Bir çok
kan ser kit le si bü yü ye ne
dek a� r� s�z d�r. An cak me -
me a� r� s� n�n sa de ce tek bir
yer de ol ma s� ve de vam et -
me si kit le nin bo yu tu na ba -
k�l mak s� z�n me me kan se ri
�üp he si ni art t�r mak ta d�r.
Pe ki me me kan se ri nin ön -
len me si için ne ler ya p� la -
bi lir?  
� Dü zen li Ma mog ra fi

çek tir me. � Ken di ken di ne mu aye ne yap ma. � Dü -
zen li spor yap ma. �  Den ge li bes len me. � Do �um
kon trol ha p� kul lan mak ye ri ne fark l� yön tem le ri ter -
cih et me. �  Ma mog ra fi ye önem ver me ve onu kan -
ser ris ki ni art t�r ma ya de �il, ön le me ye yar d�m c� bir
araç ola rak gör me. � Al kol ve si ga ra dan uzak dur -
ma. Sa de ce bi raz ken di ni ze za man ay� ra rak; sa�  l�k -
l�, kan ser den uzak bir ya �am sü re bi lir si niz. Yu ka r� -
da da be lir ti �i miz gi bi me me kan se ri kor ku la cak bir
has ta l�k de �il, er ken te� his ile ko lay ca at la t� la bi le cek
bir has ta l�k t�r. Me me kan se rin den kork mak ye ri ne,
kan se rin iler le me si ne f�r sat ver me mek  için ko lay
çö züm ler de bu lun ma ya var m�s�n�z?

YA�AMSA�LIK

SA BAH er ken kal mam la z�m! Dün ge ce geç yat t�m!
Pro je için sa bah la d�m! S� cak tan uyu ya ma d�m! Uy ku -
suz luk ha li i� te bu ke li me ler le ba� la yan bir di zi yor gun -
luk et ki si ni bi ze ta �� yan bir du rum dur. Bu hal bu kö tü
du ru ma ben ze mez ba� ka �ek liy le de ya �a n�r ba z� la r� -
m�z için; Çok dinç uyan d�m! De lik siz uyu yo rum! Ba �� -
m� yas t� �a ko yar koy maz uyu rum! Top pat la sa duy -
mam!

Uy ku in san vü cu dun da ya �am sal fonk si yon la r�n
ya va� la d� �� bir an ol ma n�n ya n�n da, ruh sal den ge len -
me ha li di ye de ta n�m la n� yor. Me di tas yon lar da uyur
uya n�r ha le ya k�n bir du ru ma yö ne lim, ye ni dö nem da -
ha sa kin ya p� lan spor lar; yo ga, pi la tes ve ben zer le ri bi -
zi me di ta tif bir nok ta ya ta �� ma y�, ken di ru hu muz la be -
de ni miz ara s�n da ki ile ti �i mi kuv vet li ha le ge tir me nin
yo lu nu aç� yor.

Uy ku nun bu de re ce önem li ol ma s� n�n de �e ri, bi -
lim sel ola rak da or ta ya kon mu� kon ma s� na da pe ki,
bi ze ne ler olu yor da bu uy ku dü zen le rin de aç� l�m la ra,
be lir teç le re ve des tek le re do� ru yol al ma ya ba� la d�k?

Bu nu an la mak için çok uza �a git me mi ze ge rek
yok. El te le fon la r� ha li ni alan cep te le fon la r�, bil gi nin
her an kay na ��n dan do� ru dan bi ze ula� t� ��, ken di mi zi
sa �a so la ke na ra kö �e ye sak la sak da ka ça ma d� �� n�z
bir bil gi ça �� aç� l� m� …

Bu aç� l�m in san ya �a m� n� öy le si ne h�z lan d�r m�� du -
rum da ki, bir yan dan el te le fo nu mu za ba k� yor, di �er
yan dan bir ya z� ya z� yor, ay n� an da
bir ko nu yu dü �ü yor, tüm bun -
lar es na s�n da göz ucuy la da
te le viz yon iz li yo ruz. Bir
ma ri fet ha li ni alan bu dav -
ra n�� la r� m� z�, her kes ten
de bek ler ha le ge li yo ruz.
Böy le si h�z l� bir ya �a m�n
için de yer alan vü cut ve
ruh, ya va� la y�p uy ku ha li ne
geç mek te zor la n� yor ya da
tam an la m�y la o me di ta tif uy ku
ha li ni ya �a m�n her an� na en teg re ede mi yor.

Ko nuy la il gi li A.B.D.’de bir va k�f bu lu nu yor, Ulu sal
Uy ku Vak f� (Na ti onal Sle ep Fo un da ti on…)

Ül ke nin 501(c)3 s� n� f� na gi ren bir Si vil Top lum Ku -
ru lu �u olan va k�f; e�i tim ve bi lim çer çe ve sin de uy ku
ko nu la r�n da fa ali yet ler yü rü tü yor. Ama c� uy ku sa� l� �� -
n� e�i tim, top lum sal du yar l� l�k ve ko nu nun bir ta ra f�
ola rak in ce le mek ve ge li� tir mek.

1990 y� l�n da ku ru lan va k�f, gö nül lü lük esa s� n�n ya -
n�n da ba ���, or tak l�k, dev let ajans la r� ve di �er or ga ni -
zas yon lar des te �i ve e� gü dü mü ile prog ram la r� n�n i� -
le ti mi ni ya p� yor.

Vak f�n s� ra l� he def le ri ise:
1-Ame ri ka l� la r�n ken di uy ku sa� l�k la r� ko nu sun da

far k�n da l�k ya �a ma la r� n� ve on la r�n et ki li bir uy ku yu ön -
ce lik ka bul et me le ri ni sa� la mak.

2-Ame ri ka l� la r�n uy ku bo zuk luk la r� ko nu sun da çe -
�it li i�a ret ve semp tom la r� er ken fark et me le ri ni sa� la -
ya rak, ola s� kö tü has ta l�k la r�n or ta ya ç� k� ��n dan ön ce
bir te da vi sü re ci ni ba� lat ma n�n yo lu nu aç mak.

3-Ka mu ve özel ku ru lu� la r�n or tak ola rak uyum lu
bir yol ha ri ta s� ile in san sa� l� �� ve per for man s� et ki sin -
de olan, op ti mum uy ku sü re si nin te si si ne ve ta n�m lan -
ma s� na ara c� ol mak.

4-Uy ku lu araç kul lan ma ko nu sun da ça l�� ma lar
yap mak ve bu ora n� dü �ür mek.

5-Ye ni uyu ma dü zen le ri ni den ge le yi ci ça l�� ma lar
ve ke �if le re ara c� ol mak, bu ke �if le ri ta n�m lan m�� uy ku
bo zuk luk la r� ba� l�k la r�n da uy gu la ma ya al mak.

Va k�f bu çer çe ve de bir çok or ga ni zas yo na da ev
sa hip li �i ya p� yor. Se mi ner ve bi linç len dir me e�i tim le ri
yü rü tü yor. 

Vak f�n çev ri mi çi ola rak in ter net ten ver di �i il gi çe ki -
ci bir hiz met var: Ya k� n� n�z da bu lu nan ve uy ku dü zen -
le me le ri üze ri ne ça l� �an ku ru lu� ve ki �i le ri ad res le me
sis te mi. AB D’ de ad re si ni zi gir di �i niz za man si ze en
ya k�n uy ku mer ke zi nin bil gi si ni su nu yor lar. 

Yi ne çev ri mi çi ola rak, sos yal med ya va s� ta s�y la
bir çok ko nu hak k�n da va k�f ile ile ti �i me ge çe bi li yor su -
nuz, si ze dü zen li uy ku tek nik le ri hak k�n da ipuç la r� ve -
ren twit ter he sap la r� bi le mev cut.

Si te le ri ni nin uy ku et ki le ri ve bil gi le ri bö lü mün de ki -
tap, çev ri mi çi kü tüp ha ne, ipuç la r�, uz man ba� lan t� s�,
vi de o ba� lan t� la r� gi bi ba� l�k la ra ula �a bi li yor su nuz.

Ame ri kan ye rel vak f� ol ma s� na ra� men vak f�n si te -
si Al man ca, Fran s�z ca ve �s pan yol ca da hiz met ve ri -
yor. Bir vaz ge çil mek ba� l�k ta bi i ki çev ri mi çi dük kân,
Ame ri kan sis te mi nin vaz ge çil mez al�� ve ri� aç� s� bu ra -
da da kar �� m�z da. Me rak l� s� uy ku dük kâ n�n dan al�� ve -
ri� ya pa bi li yor. Bu ra da top lam fay da tüm in san la r� il gi -
len di ri yor ve va k�f ger çek ten de içe rik li bir ça l�� ma
sun mu� du rum da. 

Fay da lan mak is te ye ne, “o ku yup an la r�m uy gu la r� -
m” ya da “ben de bir par ça s� olu ru m” di yen le re Uy ku
Vak f� ’n�n ka p� la r� aç�k. 

www.sle ep fo un da ti on.org
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• BM ENGELL� HAKLARI SÖZLE�MES�NDE K���
ÖZGÜRLÜ�Ü �LG�L� MADDELER NELERD�R?

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

�ekilde a�a��daki haklardan yararlanmas�n�
sa�layacakt�r: 

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

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

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

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

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

muamele görmesini sa�lamal�d�r.
MADDE 15- ��KENCEYE VEYA ZAL�MANE,

�NSANLIK DI�I VEYA A�A�ILAYICI MUAMELEYE
VEYA CEZAYA MARUZ KALMAMAK 

1. Hiç kimse, i�kenceye veya zalimane, insanl�kd���
veya a�a��lay�c� muameleye veya cezaya maruz

kalmamal�d�r. Özellikle, hiç kimse r�zas� al�nmaks�z�n
t�bbi veya bilimsel deneye tabi tutulmamal�d�r. 
2. Taraf Devletler, engellilerin i�kenceye veya

zalimane, insanl�kd��� veya a�a��lay�c� muameleye
veya cezaya kar�� di�erleriyle e�it bir �ekilde

korunmas�n� sa�lamak için, etkili tüm yasal, idari,
yarg�sal ve di�er tedbirleri almal�d�r. 

MADDE 16- SÖMÜRÜYE, ��DDETE VE
�ST�SMARA MARUZ KALMAMAK 

1. Taraf Devletler, engellileri evin içinde ve d���nda
sömürünün, �iddetin ve istismar�n bunlar�n cinsiyete

yönelmi� hali dahil her biçiminden korumak için
uygun tüm yasal, idari, sosyal, e�itsel ve di�er

tedbirleri almal�d�r. 
2. Taraf Devletler, engellilere, ailelerine, onlar�n

bak�m�n� sa�layanlara cinsiyete ve ya�a uygun yard�m
ve destek sa�layarak, sömürü, �iddet ve istismar

vakalar�n�n nas�l önlenece�ine, tespit edilece�ine ve
bildirilece�ine dair bilgi ve e�itim vererek sömürünün,
�iddetin ve istismar�n her biçimini önleyici uygun tüm

tedbirleri almal�d�r. Taraf Devletler, koruma
hizmetlerinin ya�, cinsiyet ve engellilik konular�na

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

yönelik tüm tesislerin ve programlar�n ba��ms�z
merciler taraf�ndan etkili bir �ekilde denetlenmesini

sa�lamal�d�r. 
4. Taraf Devletler, koruyucu hizmetlerin sunulmas�

s�ras�nda gerçekle�enler dahil olmak üzere,
sömürünün, �iddetin veya istismar�n herhangi bir

biçiminin ma�duru olan engellilerin fiziksel, zihinsel ve
psikolojik olarak iyile�mesi, rehabilitasyonu ve sosyal
aç�dan yeniden bütünle�mesini sa�lay�c� uygun tüm
tedbirleri almal�d�r. Söz konusu iyile�me ve yeniden
bütünle�me ki�inin sa�l���na, öz sayg�s�na, onuruna,

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

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

gerekli hallerde kovu�turulmas�n� sa�lamak için kad�n
ve çocuk merkezli yasa ve politikalar dahil etkili yasa

ve politikalar� yürürlü�e koymal�d�r. 
MADDE 17- K���N�N BÜTÜNLÜ�ÜNÜN

KORUNMASI Engelli her ki�i, beden ve ruh
bütünlü�üne di�erleriyle e�it bir �ekilde sayg�

duyulmas� hakk�na sahiptir.
Devam Edecek…

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

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

Web:  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel: 0216 338 2414 Faks: 0216 338 88 84                     

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org
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Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

DOKTORUNUZ YAZIYOR

MUT FAK al�� ve ri �i ni bi linç li yap mak
hem sa� l� �� n� z� ko ru ma n� z� hem
de za man dan ta sar ruf et me ni -
zi sa� l� yor. �� te sa� l�k l� al�� ve -
ri �in püf nok ta la r�…
Bes len me Uz ma n� La le Öz -
bek, “Ön ce lik le sa� l�k s�z
be sin le rin yer al ma d� �� bi -
linç li bir al�� ve ri� lis te si ha -
z�r la y�n. Mar ket ler den al�� -
ve ri� ya par ken; re yon la r�n,
ürün le rin ve kam pan ya la r�n
ca zi be si ne ka p�l ma ma ya dik kat
edin. Te mel ola rak al d� �� n�z ürün le -
rin ta ze, az ve ça buk tü ke ti le cek mik tar -
da ol ma s� na özen gös te rin. Lis te niz hem ih ti -
ya c� n�z olan çe �it le ri hem de do� ru mik tar la r�
al ma n� za yar d�m c� ola cak t�r” di yor.
ALI� VE R�� SE PE T� N�N OL MAZ SA 
OL MAZ LA RI
Al�� ve ri� se pe ti niz le ilk ola rak
mey ve-seb ze re yo nu na u� ra -
y�n. Her gün 5 por si yon mey -
ve-seb ze tü ket me ye özen
gös te rin. Ki lo lar ca al mak ye ri -
ne mey ve le ri tü ke tir ken por si -
yon mik tar la r� na uy mak ge rek -
ti �i ni ha t�r la y�n. Al d� �� n�z seb -
ze le rin mev sim mey ve-seb ze si
ol ma s� na dik kat edin. Ör ne �in
k�� mev si min de do ma tes ye -
mek ten ka ç�n mak ta fay da var.
Ba �� ��k l�k sis te mi ni güç len di -
ren mev si min de ye ti �en ka ra -
dut, ya ban mer si ni, çe kir dek -
li si yah üzüm, la ha na, bro ko li,
kar na ba har, sa r�m sak, so �an,
do ma tes, may da noz, ye �il bi -
ber ve zer de çal, al�� ve ri� se pe ti nin renk li ve
sa� l�k l� seb ze le rin ara s�n da yer al� yor. Bu seb -
ze ve mey ve ler ha ri cin de gaz �i kâ yet le ri için
tar ç�n ve el ma; se pet te ki ye ri ni al� yor.
EN SA� LIK LI SI EV DE YA PI LAN YO �URT
Uzm. Di ye tis yen La le Öz bek, me me kan -
se ri ve ya fib ro kis tik me me ya p� s� na
sa hip ki �i le rin so ya fa sul ye si,
so ya ya ��, ke ten to hu mu,
me yan kö kü ve re ze ne den
uzak dur ma la r� n� be lir ti -
yor. Ka t� ya� ve mar ga rin
tü ke ti min den ka ç�n ma -
n�n al t� n� çi zen Öz bek,
sof ra da zey tin ya �� ve ay -
çi çe �i ya �� n�n kul la n�l ma -
s� n� öne ri yor. F�n d�k, ce viz,
ba dem gi bi E vi ta mi ni aç� s�n -
dan güç lü olan ku ru ye mi� le rin

gün lük bes len me dü ze nin de ol ma s�
ge rek ti �i ni be lir ten Öz bek,  bu yi -

ye cek le rin avuç avuç yen me -
me si ge rek ti �i ni de ek li yor.
En sa� l�k l� ola n�n ev de ya p� -
lan yo �urt ol du �u nu söy le -
yen Öz bek, her ya� dö ne -
mi nin vaz ge çil me zi olan
gün lük süt ve yo �ur dun
mut la ka al�� ve ri� se pe tin de

ol ma s� ge rek ti �i ni söy lü yor.
Ay r� ca ke fir, bo za, pre bi yo tik –

pro bi yo tik yo �urt la r�n ba ��r sak
ve me me kan se rin den ko ru yu cu

et ki si bu lun du �u nu vur gu lu yor. 
HAF TA DA 2 GÜN KIR MI ZI ET TÜ KE T�N
An ne sü tün den son ra en iyi ka li te de pro te in
kay na �� olan yu mur ta n�n haf ta da 2-3 kez tü -
ke til me sin de fay da var. De �i �ik lik için ba zen
om let, ba zen me ne men ya pa rak sof ra n� za

fark l� lez zet ler ka ta bi lir si niz. Po -
sa mik ta r� n� ar t�r mak için ve da -
ha uzun sü re li tok luk sa� la d� -
��n dan be yaz ek mek ye ri ne
tam bu� day ek me �i ni dü �ün -
me den se pe te at ma n�z da fay -
da var. Haf ta da 2 gün k�r m� z� et
tü ket mek için et re yo nu na u� -
ra ma y� unut ma y�n. Den ge li ve
ye ter li bes len me dü ze ninin
olu� tu ru la bil me si için ba l�k, et
ve ku ru bak la gil le rin al�� ve ri�
lis te sin de ek sik ol ma ma s� ge re -
ki yor. Hem pro te in hem de mir
de po su olan ku ru bak la gil le ri
haf ta da 2-3 ö�ün sof ra n�z da
bu lun dur ma ya özen gös te rin.
Bu ne den le 1 pa ket no hut, 1

pa ket ku ru fa sul ye, 1 pa ket mer ci me �i se pe -
te at ma y� al�� kan l�k ha li ne ge ti rin. Ba l�k lar ara -
s�n da özel lik le so mo nu ter cih ede rek sa� l�k -
l� al�� ve ri �i ni zi ta mam la ya bi lir si niz.
SE PE TE G�R ME ME S� GE RE KEN LER

So sis, sa lam, cips, ma yo nez, tur �u,
asit li içe cek ler, ha z�r ve kat k� l�

yi ye cek ler ise al�� ve ri�
se pe tin de bu lun ma -

ma s� ge re ken ürün -
ler den dir. Pro mos -
yon ve kam pan ya -
la r�n tüm al be ni si ne
ra� men bu ürün le -
re “sa� l� ��m için ha -

y�r, tü ket me ye ce �i -
m” di ye bi li yor sa n�z,

sa� l�k l� al�� ve ri �i ni zi ta -
mam la m�� ola cak s� n�z.

SAĞLIKLIYSA KOY SEPETE

Beslenme Uzmanı
Lale ÖZBEK

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı
ve �leti�imi Bölümü Meme Kanseri

Konusunda Bilinçlendirme ve Harekete
Geçirme Projesi  
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Çalı�malarına ilk kez bu yıl ba�layan �stanbul Kadıköy
Lisesi Futsal takımı bu sezonun ikinci dönem
çalı�malarına büyük önem veriyor. “Futsal” takımını bu
yıl kuran ve yeni ekibi önündeki maçlara hazırlayan Elif
Arif A�ao�lu, yeni kurulan bir ekip olması dolayısıyla ilk
maçlarda acemilikler ya�adıklarını söyledi. A�ao�lu,
“Ancak ba�arısız sonuçların ardından ba�arılı sonuçlar
gelmeye ba�layınca kendimize olan güvenimiz arttı. O

yüzden çalı�malarımızı hızlandırdık” diyerek bundan
sonra da tüm hızıyla çalı�malara devam edeceklerinin
altını çizdi. Takımın kaptanı Kahraman Kaya da yaptı�ı
açıklamada; “Bu sporun okulumuza girmesi ve çok kısa
sürede yaygınla�ması bizi gelecek günler için umut
veriyor. Çalı�malarımıza devam edece�iz” diyerek katkı
sa�layan yönetici ve ö�retmenlere te�ekkür etti.
(NUSRET KARACA)

FUTSAL TAKIMI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
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DÜZENL� P�LATES
VE DENGEL� BESLEN

GENÇ GÖRÜN

Ta raf l� ta raf s�z her ke sin be �e ni si ni ka za nan
Ga ze te Ka d� köy spor say fa s�, ka li te si nin se -
me re si ni al� yor. “Ön ce ama tör spor” an la y� -

��y la sür dür dü �ü ha ber ya �a m�n da yo �un ola rak
ama tör spor ha ber le ri ne yer ve ren spor say fa m�z
ama tör spor ku lüp le rin den ödül ve pla ket al d�. 

Okur la r� n�n ele� ti ri le ri ni dik ka te alan ya y�n
po li ti ka s�y la spor say fa m�z, ama tör spo ra ver di -
�i des tek ten do la y� 13 y�l l�k ya y�n ya �a m�n da ilk
ödül ve pla ke ti ni Bos tan c�s por ca mi as�n dan al d�.
Bos tan c�s por ca mi as� n�n her y�l dü zen le di �i ge -
le nek sel bu lu� ma ye me �in de ödül ve pla ke ti ni
Bos tan c�s por Ku lü bü Ba� ka n� Mus ta fa Pa la’dan
alan Ga ze te Ka d� köy Spor Say fa s� So rum lu su
Mus ta fa Sür me li, il ke li ya y�n po li ti ka s�y la ha re -
ket eden spor say fa s� n�n 13 y�l l�k ya y�n ya �a -
m�n da ilk ödü lü nü al ma s� n�n gu rur ve ri ci ol du -
�u nu söy le di. 

� AMA TÖR SPOR LA RI GA ZE TE 
KA DI KÖY’DE BUL MAK MÜM KÜN
Spor So rum lu su Mus ta fa Sür me li; Bos tan c�s -

por’un ku lüp ya p� lan ma s�, spor an la y� �� ve spor
ile top lu mun bü tün le� me si ad� na ger çek le� tir di �i
pro je ler le dik kat çek ti �i ni, ev ren sel bir spor an la -
y� �� n� özüm se mi� bir ca mi adan böy le bir ödü lü al -
ma n�n önem li ol du �u nu ifa de eder ken; Ku lüp
Ba� ka n� Mus ta fa Pa la ise uzun sü re dir ta kip et tik -
le ri Ga ze te Ka d� köy ve özel lik le spor say fa s� n�n
çiz gi si ve spor kül tü rüy le fark l� ol du �u nu, ama tör
spo run tüm dal la r� na yer ver di �i ni söy ler ken, “A -
ma tör spo run tüm dal la r�y la il gi li ha ber le ri  Ga ze -
te Ka d� kö y’ ün spor say fa s�n da bul mak müm kün.
Ama tör spo ra bu ka dar des tek ve ren bir an la y� �a
sa hip ol du �u için ba� ta Ga ze te Ka d� kö y’ ün �m ti -
yaz sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk ve tüm ça l� �an la r� n� kutluyorum” de di. 

Fazla kilosu olup zay�flamak isteyen herkes bilir “az
yemek çok spor” slogan�n�. Bu do�ru olan kural,

ne yaz�k ki ço�umuzu korkutuyor. Nedeni de
birden o çok sevdi�imiz yiyecekleri hayat�m�zdan
ç�kar�p atmak ve insan�n nefesini kesen sporlar�
yapmak zorunda olu�umuz. Art�k bu s�k� diyet
kurallar�n� bir kenara itmenin vakti geldi. Çünkü

yeni dü�ünce sistemimizle ne aç kalman�z ne de
çok yorulman�z gerekiyor. 

Olu�turaca��m�z yeni dü�ünce sistemimizle hedef
alaca��m�z problem ki�isel enerji fazlal���m�zda

yat�yor. Enerji fazlal�klar� kalça, kar�n ve basende
olu�an bölgesel fazlal�klar anlam�na geliyor. Yani

vücudumuzun ihtiyaç duymay�p bu bölgelere
yerle�tirdi�i fazla kilolar. Peki, bir insan�n günlük

kalori ihtiyac� ne olmal�? Diyetisyenler günlük kalori
ihtiyac�n� �öyle aç�kl�yor: “Herkesin almas� gereken

günlük kalori, ki�inin ya��na, cinsiyetine, vücut
yap�s�na, kilosuna göre de�i�ir. Örne�in, 80 kilo

birinin günlük almas� gereken kalori ile 60 kilo olan
birinin almas� gereken kalori oldukça farkl�. Fakat
genel olarak yeti�kin bayanlarda günlük al�nmas�

gereken kalori yakla��k 2200-2400 aras�nda
de�i�irken, yeti�kin erkeklerde bu oran yakla��k

3000-3200.”  Bunun için bir diyetisyen yard�m�yla
günlük kalori ihtiyac�n�z� tespit ettirmeniz gerekiyor.

Çünkü diyetisyenler, bazal metabolik enerjiyi
hesapl�yorlar. Bunun üzerine besinlerin dengesini

ve günlük hareket miktar�n� ilave ediyorlar.
KGM P�LATES E��TMEN� NURCAN BENG�N

Gazete Kadıköy Spor Sayfası, amatör spora verdi�i destekten
dolayı Bostancıspor Kulübü’nden ödül aldı. Amatör spor

dallarına sayfalarında a�ırlık vermesinden dolayı spor
yayıncılı�ındaki çizgisiyle taraflı tarafsız herkesin be�eniyle
okudu�u spor sayfamız, Gazete Kadıköy’ün 13 yıllık yayın

hayatında ilk ödülünü almı� oldu.

Türk Dünyas�n�n güre�çileri �stanbul’da bulu�tu
8. Uluslararası Türk Dünyası
Güre� Turnuvası ve Kültür
�öleni, 19-20 Mayıs
2012 tarihlerinde
�stanbul Burhan Felek
50. Yıl Spor
Salonu’nda yapıldı.
�stanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü tarafından
7 yıldır gerçekle�tirilen
Uluslararası Türk Dünyası
Güre� Turnuvası ve Kültür
�öleni’ne; Azerbaycan, Özbekistan,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Tataristan, Da�ıstan, Bulgaristan,
Makedonya, Ukrayna, Türkiye ve

�stanbul Karması’ndan yakla�ık 150
güre�çi katıldı.

�stanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor �l Müdürü Numan Güzey
yaptı�ı açıklamada, Türk
Dünyasından karde� ülkeleri
�stanbul’da biraraya getirip
a�ırlamaktan gurur duyduklarını
kaydederek, “Türk milletinin ata

sporu, milli sporumuz güre�te
böylesine anlamlı bir

organizasyona evsahipli�i
yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Türk Dünyasından karde�lerimizi
�stanbul’da en iyi �ekilde misafir
edece�iz” dedi. Turnuvada Cumartesi ve
Pazar günü elemeler yapıldı. Pazar günü

final müsabakalarından sonra, katılımcı
ülkelerin sporcuları, antrenörleri ve
yöneticileriyle birlikte bir Bo�az turu
düzenlendi. Türkiye’nin birinci, �stanbul
Karması’nın ikinci, Bulgaristan’ın üçüncü
oldu�u turnuvada kilolarında birinci olan
güre�çiler �öyle:
� 42 kilo: Rıdvan Özbey – Türkiye
� 46 Kilo: Mikyay Salim – Bulgaristan
� 50 kilo: Bazarov Dostanbek Özbekistan
� 54 kilo: Sezgin Pi�mi�o�lu – �stanbul
� 58 Kilo: Mansurov Zakir – Özbekistan
� 63 Kilo: Volkan Asan – Türkiye
� 69 kilo: Mammadov Elçin – Azerbaycan
� 76 Kilo: Burak �ahin – �stanbul
� 85 Kilo: Mert Yi�it – �stanbul
�100 kilo: Hakkı Aygün – Türkiye

�stanbul Gençlik
Hizmetleri ve

Spor �l
Müdürlü�ü
tarafından

düzenlenen
Uluslararası

Türk Dünyası
Güre� Turnuvası

ve �öleni,bu yıl
8. kez

gerçekle�tirildi.  
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy bu haf ta so nu iki par k�n aç� l� �� na
sah ne ol du. Bi ri Sah ra y� ce dit Ma hal le -
si’nde ki Dost luk Par k�, di �e ri Mer di ven -

köy’de ki Çam l�k Par k�y d�. Bu iki park Ka d� köy
Be le di ye si im kân la r�y la dü zen len di, yem ye �il
alan la r�, oyun ve spor alan la r� ve otur ma alan la -
r�y la Ka d� köy lü le rin kul la n� m� na aç�l d�. 

Sah ra y� ce dit Ma hal le si Mes cit So kak’ta -
ki 1800 met re ka re ala na sa hip Dost luk Par -
k�’na 1 adet ço cuk oyun ala n�, 1 adet ço cuk
oyun ak ti vi te ala n�, 1 adet bas ket bol sa ha s�,
2 adet alet li spor ala n�, yü rü yü� yo lu ve otur -
ma un sur la r�; Mer di ven köy Ma hal le si Sey -
han So kak’ta ki 6550 met re ka re lik ala n�y la
Çam l�k Par k�’na 1 adet ço cuk oyun ala n�,
bas ket bol sa ha s�, yü rü yü� yo lu ve otur ma
un sur la r� yer le� ti ril di. Dü zen le nen park la r�n

aç� l�� la r� ise geçti�imiz haf ta mü zik li e� len -
ce li prog ram lar la ger çek le� ti ril di. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk ço cuk -
lar la bu lu� tu, on la r�n mut lu lu �u na �a hit ol -
du, ken di si de mut lu ol du. “Ço cuk la r�n mut -
lu lu �u na �a hit ol mak her �e yi unut tu ru yor”
di yen Ba� kan Öz türk, park aç� l� �� na ge len
ço cuk la ra tek tek pa muk �e keri da ��t t�. Öz -
türk, da ha son ra çev re sa kin le riy le de soh bet
et ti, on la ra çi çek da ��t t�.

Kad�köy’ün tarihi mahallelerinden
Merdivenköy’de bulunan Gözcü
Baba Türbesi’nin bahçesindeki

as�rl�k çam a�açlar�n�n kesilmesi, mahalle
sakinlerinin tepkisine neden oldu. A�aç
kesimine tepki gösteren mahalleliler,
“Ald���m�z bilgilere göre, a�açlar,
Müftülü�ün talebiyle kurulacak Kur’an
kursuna yer açmak için �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi taraf�ndan
kesiliyormu�. Hiçbir yap�la�ma için a�aç
kesilmemeli. Kesimin hemen
durdurulmas�n� istedik, ancak sonuç
alamad�k. �u ana kadar 6 a�aç kesildi.
�çimiz kan a�layarak bu görüntüleri
izlemek zorunda kald�k. Neden ye�ile bu
kadar sayg�s�z�z” dediler. 

Kadıköy Belediyesi, Dünya Çevre
Haftası’nı bu yıl düzenledi�i iki

etkinlikle kutluyor. 
�lk etkinlik, 4 Haziran Pazartesi

günü Yo�urtçu Parkı’nda, gönüllü
gruplar ve bölgede yer alan

ilkö�retim okullarının katılımıyla
düzenlenen “Bisikletimi Seviyorum

Temiz Ula�ım Kullanıyorum”
etkinli�i olacak. 

Açılı� konu�malarının ardından
çocuklara bisikletin tanıtımı,

kullanmanın önemi ve sa�lı�a
yararları konularında bilgi verilecek.

Ardından çevre bilincini ve temiz
enerji kullanımını artırmaya yönelik

bölgeye yakın ilkö�retim
okullarından davetli ö�renci,

ö�retmen ile velilerinin katılımıyla,

park içinde hafif bisiklet sürü�ü ve
akrobasi gösterisi yapılacak.

Te�ekkür belgelerinin verilmesiyle,
etkinlik sona erecek. 

Etkinlik sırasınca, ALTA�, ÇEVKO,
B�OPLAST ALB�YOB�R ve TAP

firmaları tarafından stantları ziyaret
edenlere bro�ürler verilerek, atık ve

geri  dönü�ümün önemine dikkat
çekilip bilgilendirme yapılacak. Türk

Kalp Vakfı da bisiklet
kullanmanın sa�lı�a ve

kalp üzerindeki yararlarını
vurgulayarak, bilgilendirme

yapacak. 
Ayrıca ÇEVKO’nun

deste�iyle alanda içecek
ve dondurma da�ıtımı

yapılacak.  
� �K�NC� ETK�NL�K

CKM’DE 
Dünya Çevre Haftası

nedeniyle ikinci etkinlik, 5
Haziran Salı günü

Caddebostan Kültür
Merkezi’nde (CKM)

bölgede yer alan
ilkö�retim okullarının

katılımıyla yapılacak olan

“Tiyatro Gösterimi ve Atık
Bilgilendirme” olacak.

Saat 10:00’da açı lı� ko nu� ma la rıy la
ba� la ya cak olan et kin lik, “Muh te -
�em Dö nü �üm So lu can lar la Kom -

post Üre ti m” ko nu lu atık bil gi len dir -
me su nu mu ile de vam ede cek. 

Su nu mun ar dı nan ÇEV KO Ço cuk Ti -
yat ro su, çev re bi lin ci ni ge li� tir me ye

yö ne lik “Çev re ci Ke di Çev ki ” ad lı
oyu nu sah ne le ye cek. 

Et kin lik kap sa mın da, Do �u� Üni ver -
si te si Sa nat ve Ta sa rım Fa kül te si

or tak lı �ıy la dü zen le nen “Ken di A�a -
cı nı Ken din Ya ra t” ko nu lu Ta sa rım
Ya rı� ma sı na ka tı lan li se ve den gi

okul ö� ren ci le ri nin yap mı� ol duk la rı
ta sa rım la rın yer al dı �ı ser gi de 

ge zi le bi le cek. 
Yarı�mada de re ce ye gi ren le rin

ödül le ri de verilecek. 

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

� 1 - 7 HAZ�RAN 2012

‘Çocukların mutlulu�una
�ahit olmak her �eyi

unutturuyor’ diyen Ba�kan
Öztürk, park açılı�ına

gelen çocuklara pamuk
�ekeri da�ıttı.

KADIKÖY’e iki yeni park

Dünya Çevre Haftası’nı
kutlamaya hazırlanan Kadıköy

Belediyesi, 4 Haziran’da
Yo�urtçu Parkı’nda, 5

Haziran’da da CKM’de bir dizi
etkinlik düzenliyor. 

MARMARA’NIN
SÜSÜ YUNUSLAR
Gemilerin köpüklü sularında oyna�mayı, deniz ta�ıtlarına e�lik etmeyi çok seven, insano�luna

yakınlı�ıyla bilinen �irin mi �irin dostlarla beraberdik bu haftasonu Kadıköy ve Marmara sularında.
Sevilmeyi herkes gibi çok seven ama pek objektif kar�ısına çıkmayan dostlarımız; siz okurlarımız

için Mustafa Sürmeli’nin objektifine böyle poz verdiler.  Kendilerini çok sevdi�imizi bilmi�
olmalarından gerek biraz da naz yaparak bir dalıp bir çıktılar Marmara’nın mavi sularına...

ÇAM A�ACI

KES�M�NE TEPK�

KADIKÖY’DE ÇEVRE 
HAFTASI  KUTLANIYOR
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