
Bir TV kanal�, yapt��� yay�nda
Kad�köy Belediyesi’nin park

yapmak için ald��� yeri, pastane
yap�p i�letti�ini öne sürdü. Oysa

habere konu olan Ko�uyolu Mahalle
Evi, semt sakinlerinin ücretsiz olarak

yararland��� bir kültür-sanat merkezi...
Mahalle Evi’ndeki etkinliklere, Ko�uyolu'nda

ya�ayan binlerce vatanda� kat�l�yor.
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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

DÜNYA Çevre Haftası
kutlamaları kapsamında

Yo�urtçu Parkı’nda
düzenlenen ‘Bisikletimi

Seviyorum Temiz Ula�ım
Kullanıyorum’

etkinli�inde çocuklar
pedal çevirdi.
� Sayfa 11’de

�LK Türk sivil
havacılardan Vecihi

Hürku�’un anısına adını
ta�ıyan dernek tarafından

açılan sergide,
ara�tırmacı-yazar Dr.

Müfid Ekdal, Kadıköylü
havacı Vecihi Hürku�’u
anlattı. � Haberi 10’da
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Dr. Ekdal, Hürkuş’u anlattı

ADNAN Yücel Edebiyat ve Sanat
Festivali’nin ilki, 8-9-10 Haziran

günlerinde Kadıköy ve Beyo�lu’nda
yapılacak çe�itli etkinliklerle

düzenleniyor. Festivalin son günü olan
10 Haziran’da Özgürlük Parkı’nda

�enlik var! � Sayfa 7’de

Şair Adnan Yücel
anısına festival

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 3. Sayfada

Kadıköy’de
bulu�an binlerce

kadın Ba�bakan’ın
açıklamalarına ve kürtajı

sınırlandıran yasa tasla�ına
kar�ı yürüdü. Öfkeli

kadınlar, ‘Benim bedenim
benim kararım, kime

ne?’ diye haykırdı. 

Daha temiz bir çevre için pedal çevirdiler
�� Haberi 6. Sayfada

Fazıl Say’ın ‘SES’i
Kadıköy’ü büyüledi
Fazıl Say’ın ‘SES’i
Kadıköy’ü büyüledi
Fazıl Say’ın ‘SES’i
Kadıköy’ü büyüledi
Fazıl Say’ın ‘SES’i
Kadıköy’ü büyüledi
Fazıl Say’ın ‘SES’i
Kadıköy’ü büyüledi

Kadınlardan kürtaj
yasağına geçit yok!

Koşuyolu Mahalle Evi üzerinden Belediyeye saldırı...

Pastane değil
mahalle evi!

Pastane değil
mahalle evi!

Pastane değil
mahalle evi!

Pastane değil
mahalle evi!

Pastane değil
mahalle evi!

Pastane değil
mahalle evi!

HAKKINDA hapis cezas� istemiyle aç�lan davan�n ard�ndan ilk
kez Kad�köy Süreyya Operas�’nda sahneye ç�kan Faz�l Say’�n

dünya turnesinden
dönü�ü muhte�em

oldu. ‘Metin Alt�ok �iir
Ödülü’ gecesinde,

Behçet Aysan, Metin
Alt�ok ve Aziz

Nesin’in �iirlerinden
besteledi�i yeni eseri
‘SES’ ile dinleyicileri

büyüleyen Say,
dakikalarca ayakta

alk��land�. 

Fazıl Say’ın ‘SES’i
Kadıköy’ü büyüledi

Yazarımız �nal Aydıno�lu’nun konuyla ilgili
‘Kadıköy’ün Gönüllüleri’ ba�lıklı yazısını 

8. sayfamızdaki kö�esinde okuyabilirsiniz.

Foto�raf: ETHA
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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
● ÇOCUK-KARNE �ENL���
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’ior man da yü rü yü� ya par ken, al -
t�n sa r� s� uzun saç la r�y la ku le deki 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

● KONSER
� Can Bo no mo
2012 Ero viz yon 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 ko nuk olu 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
� Kar de� Kül tür ler Fes ti va li
Ata �e hir Be le di ye si’nin ge le nek sel ha le ge tir -
di �i ”Kar de� Kül tür ler Fes ti va li”, bu y�l da ün lü
sa nat ç� la r� mü zik se ver ler le bu lu� tu ra cak. 7-12
Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da Car re fo ur �çe ren köy
Al�� ve ri� Mer ke zi’nin oto park ala n�n da ger çek -
le� ti ri le cek 3. Kar de� Kül tür ler Fes ti va li’nde
La tif Do �an, Ha luk Le vent, Si bel Can, Onur
Ak�n, Sel da Ba� can, Sa ba hat Ak ki raz, Ku bat,
Vol kan Ko nak ve Mus ta fa Ce ce li sah ne ala -
cak. Hal ka aç�k kon ser ler Cey hun Y�l maz, Ya -
vuz Seç kin ve Ba �ak �kiz’in su num la r�y la renk -
le ne cek. 6 gün bo yun ca, her ak �am sa at
20.30’da sah ne ala cak olan ün lü sa nat ç� lar
se vi len �ar k� la r� n� hay ran la r� için ses len di re cek.
� 15-16 Ha zi ran �en li �i
15-16 Ha zi ran i� çi di re ni �i nin y�l dö nü mü, 16
Ha zi ran Cu mar te si gü nü sa at 19.00’da Ka d� -
köy �s ke le Mey da n�’nda ya p� la cak bir �en lik le
kut la n� yor. Her y�l ol du �u gi bi bu y�l da di re ni� -
te ki i� çi le rin ka t� l� m�y la ger çek le �e cek et kin lik -
te, Mo �ol lar, Agi re Ji yan ve Kal d� r�m Mü zik
Top lu lu �u sah ne ala cak. 
www.15-16ha zi ran.org

● YARI�MA
� 1. Rad yo Ala tur ka Ses Ya rı� ma sı
Rad yo Ala tur ka ve Ka d� köy Be le di ye si i� bir -
li �i ile Türk Mü zi �i’ne ye ni ses ler ka zan d�r -
mak ama c�y la “1. Rad yo Ala tur ka Ses Ya r�� -
ma s�” dü zen le ni yor. Ya r�� ma ya Tür ki ye
Cum hu ri ye ti va tan da �� olan, 18 ya �� n� bi tir -
mi�, 40 ya ��n dan gün al ma m��, pro fes yo nel
mü zik ça l�� ma s� bu lun ma yan, en az il kö� re -
tim oku lu me zu nu bay ve ba yan ya r�� ma c� lar
ka t� la bi li yor. Ba� vu ru lar 23 Ey lül 2012 Cu -
mar te si ak �a m� sa at 19.00’da so na ere cek.
Ya r�� ma �art na me si ve ba� vu ru for mu na
www.rad yo ala tur ka.com.tr ve www.ka di -
koy.bel.tr ad res le rin den ula �� la bi lir. 

● DANS
� Fla men ko Ate �i Dans Gös te ri si
Pe ra Gü zel Sa nat lar’�n dü zen le di �i “Fla men ko
Ate �i” dans gös te ri si 11 Ha zi ran Pa zar te si sa -
at 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde. Car men Al va rez ve Pe ra Fla -
men co Dans Top lu lu �u’nun muh te �em gös -
te ri si ne her kes da vet li!
� Dan sın Or du su Halk Oyun la rı Gös te ri si
Ha yat A�a c� Dans Mü zik Ri tim Top lu lu -
�u’ndan olu �an Dan s�n Or du su, ye di böl ge yi
kap sa yan, Ana do lu’nun de �i �ik il le rin den sti -
li ze tarz da be lir len mi� bir kur guy la ser gi le nen
Halk Oyun la r� n�n en gü zel ör nek le ri ni siz ler
için Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’n de sah ne li -
yor. Üc ret siz et kin lik 16 Ha zi ran Cu mar te si
20.00’de ba� l� yor.

● T�YATRO
� 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 9 Ha zi -
ran Cu mar te si sa at 11.00’de Ba r�� Man ço
Mü ze si’nde! 
� �li� ki ler
Mo da Sa nat Ti yat ro su, Hal dun Ta ner’in “�li� ki -
ler” oyu nu nu 12 Ha zi ran Sa l� sa at 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde oy nu yor. “�li� ki ler”, ka d�n-er kek ili� ki -
le ri ne mi za hi bir dil le yak la �� yor. 
� An nem De ni zi El li sin de Gör dü
Ti yat ro �n san’�n sah ne ye koy du �u oyun da, iki
fark l� ku �ak tan ge len ka d� n�n top lum sal ve ki -
�i sel ara y�� la r� an la t� l� yor. Elif Ak�� ve Öz nur
Kurt’un oy na d� �� “An nem De ni zi El li sin de Gör -
dü”, 14 Ha zi ran Per �em be 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz -
le ne bi lir. 
� XI I. Di rek le ra ra sı Se yir ci le ri
Ti yat ro Ödül le ri Tö re ni
2011-2012 se zo nun da per for mans ve ta sa r�m
dal la r�n da ba �a r� l� bu lu nan ti yat ro grup la r� ve
sa nat ç� la r� na Di rek le ra ra s� se yir ci le ri nin ödül le -
ri ni su na ca �� prog ra ma da vet li si niz. XI I. Di rek -

le ra ra s� Se yir ci le ri Ti yat ro Ödül le ri Tö re ni, 15
Ha zi ran Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
www.di rek le ra ra si.org
� “Ka dın la rı mız” Ka ba re Gös te ri si
Kur tu lu� sa va ��n dan gü nü mü ze, sa va �an, ya -
zan, üre ten, ezi len, ki mi taç lan d� r� lan ki mi yok
edi len ya ra t� c� ve fe da kâr ka d�n la r�n an la t�l d� ��
ka ba re gös te ri si “Ka d�n la r� m�z”, 17 Ha zi ran
Pa zar gü nü 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. 
�le ti �im: Se ma Çe vik Yıl dı rım
0532 315 59 50
● SERG�
� Gün gör Öz soy “Ye �il çam’da
50 Yıl” Ser gi si
Gün gör Öz soy, Tür ki ye sah ne, si ne ma ve fo -
to� raf sa na t� n�n çok önem li a�a ma lar kay det -
ti �i ta rih sel bir dö nem le ke si �en ya �an t� s�n da -
ki an� la r� n� “bel ge sel” ni te li �in de ha z�r la d� �� bu
özel ser giy le siz le re su nu yor. Sol anah ta r� ve
no ta lar la dün ya ya ge len Gün gör Öz soy, el li
y�l d�r vi zör ar ka s�n da ça l�� ma la r� na de vam edi -
yor. Öz soy’un Ye �il çam’�n set le rin de çek ti �i
fo to� raf lar dan olu �an “Ye �il çam’da 50 Y�l”
ser gi si, 14-27 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da Ka d� -
köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde
gö rü le bi lir. 
� “Kar ni tür” Ka ri ka tür Ser gi si
Ka ri ka tü rist ler Aziz Ya vuz do �an, Ek rem Bo ra -
zan ve Os man Ya vuz �nal’dan çiz giy le ge çen
30 y� l�n seç ki le ri… “Kar ni tür”, Kar ma Ka ri ka tür
Ser gi si 12-21 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� “So kak ta Sa nat Var”
Kar ma Fo to� raf Ser gi si
Bos tan c� Halk E�i tim Mer ke zi fo to� raf ç� l�k kur -
su ö� ren ci le ri nin y�l so nu ser gi si 9 Ha zi ran Cu -
mar te si sa at 16.00’da Ka d� köy Fo to� raf Mer -
ke zi Sa nat Ga le ri si’nde aç� l� yor.
So kak la r� m� za renk ka tan, ses ve ren so kak
sa nat ç� la r� n�n ko nu al�n d� �� “So kak ta Sa nat
Var Kar ma Fo to� raf Ser gi si”, 30 Ha zi ran’a ka -
dar gö rü le bi lir. 0216 405 22 62
� 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. 
� 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 mak ta.  
0216 368 26 79
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5 Haziran “Dünya Çevre Günü”, Birle�mi� Milletler
Genel Kurulu’nun 1972 y�l�nda verdi�i kararla ilan
edildi. Bugünü kutlaman�n amac�, çevre hakk�nda

birçok ba�l�kta toplumlar�n ve bireylerin
fark�ndal���n� artt�rmak, yap�lan çal��malar�

ivmelendirmek olarak planland�. Her y�l için bir
tema seçilirken, bu tema için de bir ülke o y�l için

merkez olarak belirlendi.  2012 y�l�ndaki
kutlamalar için seçilen ülke Brezilya ve konu

ba�l��� da “Ye�il Ekonomi, Siz de dahil misiniz?”
oldu. 2011 y�l�nda bu tema “Ormanlar: Do�a sizin
emrinizde!”, �ehir de Yeni Delhi, Hindistan olarak

belirlenmi�ti. Hat�rlayanlar�n�z olacakt�r, 1996
y�l�nda bu tema Dünya Çevre Günü çerçevesinde,
“Bizim Dünyam�z, Bizim Ya�am Alan�m�z, Bizim

Evimiz” (Our Earth, Our Habitat, Our Home) ad�yla
�stanbul’da kutlanm��t�. Bu günün esas hedefi

Birle�mi� Milletler taraf�ndan �öyle tan�mlanm��:
1-Çevresel konulara, insani bir bak�� aç�s�yla

yakla��lmas�n� sa�lamak.
2-Bireyleri, sürdürülebilir ve e�itlikçi bir bak��
aç�s�yla, geli�im yaratan aktif elçiler olarak

yeti�meleri konusunda desteklemek.
3-Komin topluluklar�n, çevreyle ilgili de�i�im

yaratacak ba�l�klar oldu�unun anla��lmas�n� te�vik

etmek.
4-Tüm uluslar�n ve insanl���n

daha güvenli ve refah
içerisinde düzenlenen çevre

için, savunmada ortakl�k
yaratmalar�n� sa�lamak.
Birle�mi� Milletler Çevre
Program� (UNEP) Ye�il
Ekonomi’yi �u �ekilde

tan�ml�yor: “Bu öyle bir ba�l�k
ki, sonuçlar� insanl���n mutluluk

ve sosyal e�itlik içerisinde
ya�amas�n� sa�larken di�er

yandan, düzenli olarak çevresel
riskleri ve ekolojik k�tl�klar� azalt�yor” Karbon
emisyonlar�n�n azalt�lmas�n�, enerji ve do�al
kaynak etkin kullan�mlar�n�n iyile�tirilmesini,

biyolojik çe�itlilik ve ekosistemdeki kay�plar�n
önüne geçilmesini sa�lamak, bu çal��malar�n

temelini olu�turuyor. Çal��malar�n
ayr��t�r�lmas�, desteklenmesi gerekiyor, bunu

yapmak için toplumsal fark�ndal�k
çal��malar�, politik reformlar ve

regülasyonlarda yap�lacak de�i�iklikler ön
plana ç�k�yor. 40. y�l�n� kutlayan Dünya
Çevre Günü’nde oldukça önemli bir
ba�l�k bu sene böylelikle i�lenmeye

ba�l�yor. UNEP bu çerçevede slogan�n
ötesinde baz� ba�l�klar� detayland�ran

bir site de olu�turmu� durumda.
Maviyi Ye�il Yapmak “Greening The
Blue” ad�yla kurgulanan sitede bu

y�lki çevre ile ilgili çal��malarda neler
yap�ld���n�, UNEP’nin bu konuda yakla��mlar�n�

bulabilirsiniz. Kaynaklar bölümünde bu
bilgilendirme bir çok döküman ve aç�klama ile
birle�tirilmi� durumda. Bu ba�l�klar Birle�mi�

Milletler klima etkisi yakla��mlar�, binalar,
toplant�lar, tedarik, ekiplerin birle�tirilmesi ve
seyahat ba�l�klar�nda detayland�r�l�yor. Çevre

ba�l��� ile ilgili yap�lan çal��malar�n, pazarlama
faaliyetlerinde ba�rol olan son kullan�c�ya ba�l�
oldu�u bir gerçek. Geçen hafta ayr��t�r�lm�� çöp
torbas�n� her pazartesi apartman�n�n görevlisine
b�rakan karde�ime, görevlinin “Burada en fazla

at��� da siz topluyorsunuz, ba�ka da
ilgilenen yok!” diye bir söz

sarf etmesi, son
kullan�c� ö�esinin

anla��labilmesi için
oldukça manidar.

Birço�umuz iki plastik
kapak toplaman�n, sosyal

olarak ciddi bir etki
oldu�una inan�p, çevre ve

insanl�k için bir �eyler
yapt���m�z� dü�ünüyoruz.

Oysa ki çevre ile ilgili süreç,
üstünkörü geçilecek bir

çal��man�n çok ötesinde
gerçekle�iyor. Çal��t���n�z

fabrikada, sorumlu oldu�unuz
alanlarda çevre için önemli kararlar

vermek, kararlar�m�zla çevreye büyük olumsuz
etkiler yarataca��m�z toplant�larda bilgilerimizi ve

gerçekleri göz önüne  alabilecek cesareti
sergilemek ve buna dur demek, çevre için olumlu

etkileri yaratacak ad�mlar� atabilmek ad�na ne
yap�yoruz? Yoksa bu yapt�klar�m�z, günü

kurtarmak, bir �eyler yap�yormu� gibi göstermek
ve bu ad�mlar�n 2-3 foto�raf�n� çekmekten mi
ibarettir? Kendimize samimi olmay� bildi�imiz
sürece att���m�z her ad�m gerçe�i, do�ruyu ve

etkiyi yarat�yor, yoksa biz de bindi�imiz bir
alametin çevresinde dolanan bireyler olman�n
ötesine geçemiyoruz. Fark�ndal�kla, bilerek,

etkimize ve varl���m�z�n gücüne inanarak ad�mlar
atmak bizi birey olarak bir noktaya, sonra toplum
olarak bütünle�ik bir refaha ta��yor, di�erleri ise

beyhude namelerden öteye geçmiyor…
Mutlu çevre günleri…

www.greeningtheblue.org

ÇEVRE GÜNÜ

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

ELEMAN ARANIYOR

AKARYAKIT POMPACI

0216 376 66 61

ANADOLU YAKASI
Orhanl� ve Ferhatpa�a’daki Akaryak�t

�stasyonumuzda görevlendirilmek üzere
a�a��da belirtilen personel istihdam

edilecektir.

40 ya��n� a�mam��, EN az ortaokul
mezunu, KEF�L verebilecek bay,

BA�VURU yapacak
adaylar�n CV’lerini

nolu faksa göndermeleri rica olunur. 

SERi iLANLAR 
�stanbul Ticaret Üniversitesi okul kimli�im kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. 

D�LARA ASLAN

04.06.2012 tarihinde, Zab�ta kimli�im, nüfus cuzdan�m ehliyetim ve Vak�fbank maa�
kart�m kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. Abdullah KARAÇOR

28598017538 No’lu Kimli�im kaybolmu�tur.Hükümsüzdür.Cafer Onur ÖTEGEN

Kozyata��  V.D. 6550073473 V. Nolu mükellefiyim 10 Adet Fatura Koçanlar�
kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. A-189301-189350, A-46801-46850, A-153901-153950,

A-40651-40700, A-105751-105800, A-35501-35550, A-131201-131250, A-23701-
23750, A-73101-73150, A-251-300 A. Bora ÖNAL

T.C.
KADIKÖY 

6. ASL�YE HUKUK MAHKEMES�
ESAS NO : 2012-358
KARAR NO : 2012-110

�LAN
KADIKÖY 6. ASL�YE HUKUK MAHKEMES�’NDEN

Mahkememizce verilen 22/5/2012 gün 2012/358 Esas, 2012/110 karar say�l� ilam� ile
talebin KABULÜ ile; �stanbul �li, Ata�ehir �lçesi, Küçükbakkalköy Mah. Cilt No: 16,
Hane No: 443’de nüfusa kay�tl�, Cemal ve Aynur’dan olma, Kad�köy 02/08/1990

do�umlu 45346386920 TC kimlik nolu talep edenin nüfus kay�tlar�nda (TEMEL) olarak
kaydedilen isminin (TARIK) olarak DE���T�R�LMES�NE, De�i�ikli�in gazete ile ilan�na,

T.M.K.nun 27. maddesi uyar�nca ilan olunur. 05/06/2012 
YAZI ��LER� MÜDÜRÜ 69478
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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

38 - 14 HAZ�RAN 2012HABER

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

YURT DI�I TURLAR 

� 9 HAZ�RAN C.TES� ��LE-A�VA TURU
� 16 HAZ�RAN BEYO�LU-PERA TURU
� 17 HAZ�RAN MUDANYA-T�R�LYE (BALIK MENÜLÜ)
� 30 HAZ�RAN SA�TABAT-M�S�KÖYÜ-CUMALIKIZIK

� 13-14 HAZ�RAN ÇR�-PR� ��NEADA-KIYIKÖY
� 23-24 HAZ�RAN BURSA-CUMALIKIZIK-MUDANYA-TR�LYE
� 2-9 TEMMUZ BA�TAN BA�A KARADEN�Z-BATUM DAH�L
� 7-8 TEMMUZ AMASRA-ÇAKRAZ-YED�GÖLLER

SEZON TOUR
Ba�dat Caddesi No: 517/B Çatalçe�me-BOSTANCI

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
(DO�A-KÜLTÜR-E�LENCE

B�RARADA PROMOSYON F�YAT)

YAZA MERHABA TURLARIMIZ

● Haber ve Foto�raflar: Semra ÇELEB�

Ba� ba kan Re cep Tay yip
Er do �an’�n “Her kür taj
bir Ulu de re’dir” aç�k la -

ma s�y la gün de me ge len ve
Sa� l�k Ba ka n� Re cep Ak -
da�’�n “kür taj ya sa ��y la il -
gi li ça l�� ma la r� m�z var”
söz le riy le alev le nen kür taj
tar t�� ma s�n da, ka d�n la r�n
en kit le sel ce va b� Ka d� -
köy’den yük sel di. 3 Ha zi -
ran Pa zar gü nü Al t� yol Bo -
�a Hey ke li önün de bu lu �an 3 bi ni
a� k�n ka d�n, “Kür taj hak k� m� z� tar t�� t�r m� yo ruz
/ Be de ni miz bi zim dir” ve “Kür taj Hak t�r Ulu de re
Kat li am d�r” pan kart la r�y la �s ke le Mey da n�’na yü -
rü dü. 

HDK Ka d�n Mec li si, Sos ya list Ka d�n Mec lis le -
ri, ÖDP, EMEP’li Ka d�n lar, TKP’li ka d�n lar, Ö� -
ren ci Ka d�n Ko lek tif le ri, fe mi nist ler, �me ce Ka d�n
Sen di ka s� Gi ri �i mi, �ler ci Ka d�n lar, Anar �ist Ka -

d�n lar, Ye ni De mok rat Ka d�n lar, De mok ra tik Ka -
d�n Ha re ke ti, Hal kev le ri, E�i tim-Sen’in de �i �ik
�u be le rin den ka d�n lar, �HD, AKA DER Ka d�n �ni -

si ya ti fi’nin dü zen le di �i ey le me, öf ke ve
co� ku ha kim di. 

Al k�� lar, slo gan lar,
�ar k� lar, dü dük ler, da -
vul lar yü rü yü� bo yun ca
hiç sus ma d�. Kür taj

hak k� na sa hip ç� kan ka -
d�n lar, “Kür taj hak t�r,

Ulu de re kat li am”, “Sus ma
hay k�r, kür taj hak t�r”, “Ya -

�a s�n ka d�n da ya n�� ma s�”
slo gan la r� n� at t�. Ey le me, er -

kek ler ve ço cuk lar da ka t�l d�.
Çev re den yo �un il gi gö -

ren ey lem de, ka d�n lar hem cins -
le ri ni “Ka d�n lar bu ra ya da ya n�� ma ya” slo ga n�y la
ey le me ça ��r d�. Çev re den ka d�n la r�n ka t� l� m�y la
yü rü yü� ko lu gi de rek ka la ba l�k la� t�.

� ME L�H GÖK ÇEK DE NA S� B� N� AL DI
Geç ti �i miz gün ler de bir te le viz yon prog ra m�n -

da, “Be bek ni ye ölü yor, an ne
ken di ni öl dür sün” �ek lin de ki
aç�k la ma la r� ele� ti ri len An ka -
ra Bü yük �e hir Be le di ye Ba� -
ka n� Me lih Gök çek’e de
tep ki yo �un du. Ka d�n lar,
üze rin de Me lih Gök çek’in
res mi nin ol du �u, “�n san l� -
�� n� kaç kür taj la al d�r d�n”
ya z� l� dö viz ler ta �� d�.

Ka d�n la r�n �s ke le Mey -
da n�’na ula� ma s� n�n ar d�n dan, ku -
rum lar ad� na or tak aç�k la ma ya p�l d�.
AKP’nin ka d�n la ra yö ne lik po li ti ka la r� n�n ele� ti ril -
di �i aç�k la ma da Sa� l�k Ba kan l� ��’n�n ye ni bir tor -
ba ya sa ha z�r l� ��n da ol du �u na dik kat çe ken ka d�n -
lar, “Bu tor ba ya sa n�n kür ta j� fii len ya sak la ma y�;
pa ra s�z ve yay g�n do �um kon -
tro lü yön tem le ri ne ula �� m�
da ha da zor la� t�r ma y�, bel ki
de cid di an lam da ko �u la ta bi
k�l ma y� he def le ye ce �i gö -
rül mek te dir” de di ler.

Ka d�n lar, söz ko nu su ya -
sa n�n ama c� n� �öy le aç�k la -
d�: “An ne li �in ka d� n�n esas
gö re vi ola rak su nul ma s�, ka -
d�n la r�n bu top lu mun ‘e�it
ol ma yan’ yurt ta� la r� ol du -
�u nun ilan edil me si... ‘Her
ko �ul da do �u run’ de mek,
ka d�n la r� üre me ka pa si te le -
ri ne in dir ge mek, res men ku -
luç ka ma ki ne si ilan et mek
de mek tir!” Kür ta j�n ya sak -
lan ma s� ye ri ne do �um kon -
trol yön tem le ri ne ula �� m�n
ko lay la� ma s� n� is te yen ka -
d�n lar, “Ne ‘kür taj hak k� m� -
z�n’ ne de ‘be de ni miz, eme -
�i miz ve cin sel li �i miz üze -
rin de ki hak la r� m� z�n’ s� n�r -
lan d� r�l ma s� na izin ve re ce -

�iz” di ye ses len di. Ulu de re kat li am� n�n fa il le ri -
nin yar g� lan ma s� n� is te yen ka d�n lar,

“Her kür taj bir Ulu de re’dir
aç�k la ma s� n� ise �öy le k� -
na d�: “Bü tün ka d�n la ra
ha ka ret ola rak gö rü yo ruz.

Ulu de re kat li am� n�n he sa -
b� n� ver mek ye ri ne, so rum -

lu luk tan kaç ma yak la �� m� -
d�r. Ka d�n la r� ka til ilan eden,

ka d�n dü� ma n� bu yak la �� m�
ka bul et mi yo ruz.”

� AY DIN LAR:
‘BE N�M BE DE N�M DEN

SA NA NE?’
Or tak aç�k la ma son ra s�n da, mü zis yen P� nar

Ay d�n lar ve oyun cu Fe ri de Çe tin de bi rer ko nu� ma
yap t�. Ay d�n lar, “Ba� ba -

ka na ses le ni yo ruz.
Be nim be de nim den
sa na ne? Ba� ba kan
eli ni be de nim den
çek” der ken, Çe tin,
“Er kek ler mo da y�
icat et ti ler. Ka d�n la r�
da ha çok eve ka pat t� -
lar. Ka d�n lar ev de
otur sun de di ler. Bu -
ra dan ses le ni yo ruz,
eli ni zi ke me ri miz den,
ete �i miz den, pan to lo -
nu muz dan, �or tu muz -
dan çe kin” di ye ko -
nu� tu. Çe �it li ka d�n
ku rum la r� n�n tem sil -
ci le ri nin yap t� �� ko -
nu� ma la r�n ar d�n dan,
�ar k� lar söy len di ha -
lay lar çe kil di. Mi ting,
“Ka d�n lar el ele mü -
ca de le ye” slo ga n�y la
so na er di.

Kadınlardan KÜRTAJ YASAĞINA geçit yok!
Kadıköy’de bulu�an binlerce kadın Ba�bakan’ın açıklamalarına ve kürtajı
sınırlandıran yasa tasla�ına kar�ı yürüdü. Öfkeli kadınlar, ‘Benim bedenim

benim kararım, kime ne?’ diye haykırdı. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 8 - 17 HAZ�RAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

GELENEKSEL
MÜZ�K VE SANAT

FEST�VAL�
Tarih: 10.06.2012

Pazar
Saat: 13.00

Yer: Fenerbahçe
Park� Setüstü Cafe

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mahallesi

Gönüllüleri
KARMA FOTO�RAF

SERG�S�
Tarih: 10.06.2012

Pazar
Saat: 13.00

Yer: Fenerbahçe
Park� Setüstü Cafe

Tarihi Sak�z A�ac� Alt�
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllüleri

D�LRUBA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Fahri

D�BEKO�LU
Tarih: 

12.06.2012 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: 
Müzik Gönüllüleri

ALZHE�MER
HASTALARININ
BESLENMES�

Dr Gülistan BAHAT
ÖZTÜRK

Tarih: 12.06.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri ve

Alzheimer Derne�i
i�birli�i ile

FERAH FEZA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Çi�dem YARKIN

Tarih: 13.06.2012
Çar�amba/ 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
FENERYOLU

GÖNÜLLÜLER�
RES�M

KURS�YERLER�N�N
RES�M SERG�S�

Tarih: 13- 15 Aras�
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri’nin 4 Ma y�s Cu ma
gü nü 23 Ni san Par k�’nda dü zen le di �i, sa at
14.00’de ba� la yan �en lik te renk li gö rün tü ler

var d�. Bü yük bir ka t� l� m�n ol du �u �en lik te, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, Be le di ye
Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri ye Ka sa po� lu, Özel Ka -
lem Mü dür lü �ü ça l� �an la r� Ay ça Ak ka ya ile Ay ten
Genç, Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri
Ha luk Oku mu�, Ay �en Gü rer, Nur han Kut man En -
gin Ba ran, Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye si Hü se -
yin Öz türk, en gel li ö� ren ci ler, en gel li ye ti� kin ler ve
ma hal le sa kin le ri de yer al d�. Sah ra y� ce did Gö nül lü -
le ri En gel li ler Ko mi te si Ba� ka n� Tü lin Perk soy aç� -
l�� ko nu� ma s�n da, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk’e, Kad�köy Belediyesi Meclis
Üyelerine ve Gö nül lü Mer ke zi üye le ri ne, ver dik le ri
des tek ne de niy le te �ek kür et ti. 

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri Ba� ka n� Nur han Ka -
ral Ser dar da yap t� �� ko nu� ma da, “Bu y�l bi rin ci -
si ni dü zen le di �i miz 23 Ni san Par k� En gel li ler
�en li �i’ni ge le nek sel le� tir mek, en gel li le ri miz le el
ele gö nül gö nü le ol du �u mu zu an lat mak, ‘E�i tim
her en ge li ye ner’ slo ga n�y la on la r�n ha yat la r� na az
da ol sa renk kat mak is ti yo ruz. En gel li le ri mi zin
ya �am ka li te si ni yük selt me li, on la r� sa� l�k l� in san -
lar la omuz omu za yü rü te bil me li, üre ti me ka ta bil -
me li, on la ra umut ��� �� ol ma l� y�z” de di.

Ser dar ay r� ca, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk’e ve Gö nül lü Mer ke zi Üye le ri ne,
ver dik le ri des tek ten do la y� te �ek kür et ti.

Da ha son ra söz alan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Av. Se la mi Öz türk ise, “En gel li ço cuk la r� m� za
ve ye ti� kin le ri mi ze sev gi ve özen le yak la� ma l� y�z.

Biz ler de en gel li ola bi li riz. Do �u� tan ve ya son ra -
dan en gel li olan bi rey le re kar �� her kes gö re vi ni ti -
tiz lik le yap ma l� d�r. Biz Ka d� köy Be le di ye si ola -
rak, alt ya p� m�z da, yol la r� m�z da ve te sis le ri miz de
bu ko nu la r� ti tiz lik le ele al� yo ruz. Av ru pa’da en -
gel li le re ta n� nan hak la r� ve on la r�n ya �am ka li te le -
ri ni biz le rin de ya ka la ma s� için ça l�� ma la r� m�z sü -
rü yor” de di. �en lik te can l� mü zik e� li �in de �ar k� -
lar söy le yen, dans eden, oy na yan en gel li genç le re
ve ö� ren ci le re, çe �it li  ar ma �an lar ve ril di.

� RE S�M, D� K�� VE
MEF RU �AT SER G� S�  AÇILDI

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri kur si yer le ri nin re sim,
di ki� ve mef ru �at ser gi si, 21 Ma y�s Sa l� gü nü
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde aç�l d�.

21-24  Ma y�s  ta rih le ri ara s�n da sü re cek ser -

gi de kur si yer le rin el emek le ri ser gi len di. Ser gi ni
aç� l� �� n� Halk E�i tim Mü dü rü Nu ri Ba�, Halk
E�i tim Mü dür Yar d�m c� s� Fat ma Be si ci ve Sah -
ra y� ce did Gö nül lü Ba� ka n� Nur han Ka ral Ser dar
yap t�.

Sah ra y� ce did Gö nül lü Ba� ka n� Nur han Ka ral
Ser dar ko nu� ma s�n da, ma hal le sa kin le ri ne, kur si -
yer le ri ne ver di �i des tek ten ve sa� la d� �� im kan -
lar dan do la y� da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk’e  te �ek kür et ti

Ser gi ye, Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu
ve Meclis Üye le ri Nur han Kut man ile Gül çin Er -
gun da ka t�l d�.

Sahrayıcedid’de Engelliler
Şenliği vardı

Beste yarışması
sonuçları açıklandı

Ka d� köy Be le di ye si 12. Türk Sa nat Mü -
zi �i Bes te (�ar k�) Ya r�� ma s�, 23 Ma y�s
2012’de Ka d� köy Ev len dir me Sa lo nun -

da dü zen le nen fi nal kon se ri ile so na er di.
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi Yö -

ne tim Ku ru lu Üye si ve Kül tür Sa nat So rum lu -
su Ne si be Mü se vi to� lu aç� l�� ko nu� ma s�n da,
Türk Sa nat Mü zi �i’ne ye ni eser ler ka zan d�r -
mak ve bes te kâr la r� bes te yap ma ya özen dir -
mek ama c� ile Bes te Ya r�� ma s� dü zen le dik le ri -
ni söy le di. Bu y�l da ya r�� ma ya ül ke nin dört
bir ya n�n dan bes te kâr la r�n top lam 630 eser ile
ka t�l d� �� n� be lir ten Mü se vi to� lu, söz le ri ni �öy -
le sür dür dü: “Ön jü ri ta ra f�n dan on eser fi na le
b� ra k�l d�. Bu ak �am, de �er li jü ri üye le ri miz fi -
na le ka lan on eser ara s�n dan ilk üç ese ri se çe -
cek. Ka za nan lar pa ra ödü lü ile ödül len di ri le -
cek. Bu ak �am siz le re, ye ni bir ya r�� ma n�n du -
yu ru su nu  da yap mak is ti yo ruz. Ka d� köy Be le -
di ye si ve Rad yo Ala tur ka i� bir li �i ile Türk Sa -
nat Mü zi �i ne ye ni ses ler ka zan d�r mak ama c�
ile ‘1. Rad yo Ala tur ka Ses Ya r�� ma s�’n� dü -
zen li yo ruz. Mü ra ca at la r� al ma ya ba� la d�k. Ka -
t�l mak is te yen ler, Rad yo Ala tur ka ve Ka d� köy
Be le di ye si web say fa la r�n dan de tay l� bil gi le ri
ala bi le cek ler. Son mü ra ca at ta ri hi 23 Ey lül, ön
ele me ler 25 Ka s�m, fi nal ler ise 21 Ara l�k
2012’de CKM Bü yük Sa lon da ya p� la cak.” 

Ge ce ye ka t� lan Rad yo Ala tur ka yet ki li si
Se çil Süs lü de;  bi rin ci ola na Ya vuz Plak ta ra -
f�n dan al büm ya p� la ca �� n� ve jü ri de de ta n�n -
m�� de �er li isim le rin yer ala ca �� n� söy le di. 

Aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan de re ce ye gi -
ren on fi na list, ba s�n, halk ve jü ri önün de ya -
r�� t� lar.

Fi na list ler den Ba ha d�r Se vik ken di ese ri ni
yo rum lar ken, di �er eser le ri ko nuk ses sa nat ç� -
la r� Gür sel Mer can l�, Ta ner Ta mer, Ser çin Er -
den Se fer, Mer ve Me te, Ok tay Di ran ve Me ral
Bu� day c� yo rum la d� lar. Sa nat ç� lar te �ek kür
bel ge si ve çi çek ler ile onur lan d� r�l d� lar.

Ard�ndan Ala ad din Pak yüz, Amir Ate�,
Bil ge Öz gen, Ca hit De niz, Mah mut O�ul, Ne -
cip Gül ses, Se rap Mut lu Ak bu lut ve Zey net tin
Ma ra� gi bi Tür ki ye’nin ta n�n m�� bes te kâr la r�
ile Türk Mü zi �i sa nat ç� la r�n dan olu �an se kiz
ki �i lik jü ri, on bes te ara s�n dan ilk üç de re ce yi
be lir le di.

Jü ri nin de �er len dir me si ni ya par ken, ge ce -
nin ko nuk sa nat ç� s� TRT’nin güç lü se si Pe lin
Uya n� ker unu tul maz bir kon ser ver di.

Ya r�� ma ya Ka d� köy’den ka t� lan bes te kâr-
ec za c� Cem Ada l�’n�n, söz le ri Yal ç�n Ben li -
can’a ait “Al la h�n” isim li hi caz �ar k� s� bi rin ci
olur ken, yi ne Ka d� köy’den ka t� lan Gül ni hal
Kal kan’�n, söz le ri Hü se yin Bal kan c�’ya ait
“Gül du dak tan bal mi sa li ak�p’ta” isim li mu -
hay yer kür di �ar k� s� ikin ci, An ka ra’dan ka t� lan
Fa ruk �a hin’in, söz le ri Can s�n Erol’a ait “Va -
kit a� k�n sa ba h� d�r” isim li kür di fan te zi �ar k� s�
da üçün cü ol du. 

Tüm fi na list ler ve Jü ri üye le ri ne Ka d� köy

Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ün te �ek -
kür pla ket le ri, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü
Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve Kül tür Sa -
nat So rum lu su Ne si be Mü se vi to� lu ta ra f�n dan
ve ril di.

Ge ce ye ses sa nat ç� s� Ya �ar Özel, �i le li �a -
ir At� lay Er ge, bes te kâr Edip Kay han Öz� ��k,
ede bi yat ç� Te kin Gö nenç ve bes te kâr Me sam
Yö ne tim Ku ru lu Üye si Tur han Ta �an gi bi çok
sa y� da ta n�n m�� sa nat ç� ile ge ni� bir iz le yi ci
kit le si ka t�l d�. Ge ce bi rin ci olan ese rin TRT
Ses Sa nat ç� s� Me ral Bu� day c� ta ra f�n dan tek -
rar yo rum lan ma s� ile so na er di.

Ya r�� ma da fi na le ka lan di �er �ar k� lar �un -
lar:

� Bü lent Nu ran’�n söz le ri Mu sa Kal k�nç’a
ait “Sen var ya sen” isim li hi caz �ar k� s�.

� H. Gür dal �nal’�n, söz le ri Vu ral �a hin’e
ait “Pas l� bir han çer mi� ha t� ra la r�n” isim li Ni -
ha vent �ar k� s�.

� Fat ma Ay y�l d�z Nu ran’�n, söz le ri Ha san
Hü se yin An mak’a ait “Ya lan ol du hep si ya -
lan” isim li hi caz �ar k� s�.

� Sa mi De rin tu na’n�n, söz le ri ken di si ne
ait “Ya k�� maz hiç sa na göz ya �� dök mek”
isim li hüz zam �ar k� s�. 

� Ba ha d�r Se vik’in, söz le ri �ev ki Din çal’a
ait “Be ni bu fa ni dün ya da” isim li rast �ar k�s.

� Os man Nu ri Öz pe kel’in söz le ri ken di si -
ne ait “A� k�n gü zel ola n�” isim li ni ha vent �ar -
k� s�.

� M. Ay han Tunç si per’in söz le ri Ca vit
Ça k�r’a ait “ Git me gü lüm” isim li u� �ak �ar k� -
s�.

OSMANA�A Gönüllü Evi’nde 17 May�s Per�embe
günü “Yarat�c� Yazarl�k” konusunda bir seminer

verildi. Konu�mac� dil bilimci Türkan Co�kun
izleyicileri her türlü yaz�m konusunda bir metnin

haz�rlanma a�amalar�n�, karakter yaratmay�, zaman
ve mekân�n yarat�lmas� konular�nda bilgilendirdi.

Co�kun, kurgusal metinler yarat�rken dikkat edilmesi
gereken metotlar, eksilterek yazmak, bo�luklar
b�rakarak yazmak, gündelik dil yerine edebi dil

kurmak ve tekrarlardan ar�narak yazman�n önemi
üzerine önemli bilgiler verdi. Kat�l�mc�lar�n ilgi ile

izledi�i konu�ma soru-cevap �eklinde devam etti.
Osmana�a Gönüllü Ba�kan� �ükran Gülgen’in
konu�mac�ya te�ekkür belgesi ve sembolik bir

arma�an vermesiyle seminer tamamland�.

Yaratıcı Yazarlık
Semineri

Bu yıl 12. düzenlenen Kadıköy
Belediyesi Türk Sanat Müzi�i

Beste (�arkı) Yarı�ması’nı
kazananlar, Evlendirme

Salonu’nda düzenlenen final
konserinde açıkladı. 

Y�l�n 10 Türk Sanat
Müzi�i korosu aç�kland�

KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri ve BTH TV
(www.birtatlihuzur.tv.tr) i�birli�i ile düzenlenen, halk�n
seçti�i y�l�n sevilen on korosu belli oldu, seçilenlere

ödülleri, 22 May�s 2012 Sal� ak�am� Kad�köy
Evlendirme Salonu’nda izleyicilerin önünde verildi. Bu
y�l üçüncüsü düzenlenen yar��ma, interaktif TV kanal�

BTH TV’de halk�n oylar� ile belirlendi. Aç�l��
konu�mas�n� yapan Kad�köy Belediyesi

Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi ve Kültür Sanat Sorumlusu

Nesibe Müsevito�lu; “Belediyemiz
bünyesinde 65 gönüllü koromuz bulunuyor.

Bunlardan 50 civar�nda koromuz, Türk
Sanat Müzi�i alan�nda. Halk Müzi�i ve Klasik
Müzik Korolar�m�z da bulunmakta. Bu nedenle

BTH TV ile üç y�l önce bu yar��may� ba�latt�k.
Seçimler tamamen internet üzerinde halk oylamas� ile

gerçekle�tirildi. Bu y�l oylamaya �stanbul genelinde
149 koro kat�ld�. �ki y�ld�r bu yar��mam�z �stanbul’da

bulunan korolar aras�nda yap�l�yordu. Ancak bu y�l bir
de�i�iklik oldu ve oylamaya �stanbul d���ndan kat�lan,
Gebze Belediyesi TSM Korosu da kat�ld�. Bu durum

bize gelecek y�l bu yar��may� Marmara Bölgesi
geneline açma fikri verdi” dedi. Yar��mada finale

kalan her koro bir �ark� ile �efleri önderli�inde
performans sergilediler. Ödül törenine kat�lan Gebze

Belediye yetkilileri ve Belediye Ba�kan Yard�mc�s�
Nilay Ayran birer te�ekkür konu�mas� yapt�lar. On

koro aras�ndan en çok oy alan �ef �ermin Niyazi
yönetimindeki Dragos Musiki Toplulu�u birinci

olurken, program�n ikinci yar�s�nda korolar� ile Türk
Müzi�i eserlerinden olu�an güzel bir konser verdiler.
Kad�köy Belediyesi �eref Gülsün Fas�l Toplulu�u 2.ci

olurken, Serap Kuzey yönetimindeki Kad�köy
Belediyesi Cumhuriyet Korosu ile Halil
Karaduman yönetimindeki Lions korosu
üçüncülü�ü payla�t�lar. Dereceye girenler
ödüllerini Nesibe Müsevito�lu ve BTH TV

Sahibi Sabih Akgün’ün elinden ald�lar.
Tüm koro �efleri, ödüllerini al�rken

kendilerini tan�tan bir konu�ma yaparken,
sanata ve sanatç�ya verdi�i destek sebebi
ile Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami

Öztürk’e de te�ekkür ettiler.
Ödül törenine kat�l�m�n çok olmas� sebebi ile oturacak

yer bulamayan izleyiciler program� ayakta izlemek
zorunda kald�lar.

Dereceye giren di�er yedi koro �u �ekilde oldu;
� Bo�aziçi Vakf� Korosu (�ef Sözer Ya�mut)

� Beykoz Vakf� Korosu (�ef Hilda Lostar)
� Kad�köy Belediyesi Vuslat TSM korosu (�ef �lter

Burak Kalay)
� Pendik Kültür Sanat Derne�i Korosu (�ef �lter

Burak Kalay)
� Murat Teker Korosu

� Pendik Bölge Hastanesi Korosu (�ef P�nar Yalç�n)

Halkın
oyları ile

belirlenen Yılın
En Sevilen 10

Türk Sanat Müzi�i
Korosu’na

ödülleri, törenle
verildi.

Caddebostan Gönüllüleri 12 yaşında
KADIKÖY Belediye Ba�kan� Av. Selami
Öztürk’ün talimat�yla 12 y�l önce kurulan
Caddebostan Gönüllüleri, y�ldönümünü

kutlad�. �lk ba�kanlar� Nesibe Müsevito�lu,
ard�ndan s�ras�yla Ye�im Menderes, Hüseyin
Fahri, Aysel Pusat, Hülya Koral ��güven ve

�smail �evket Baki’nin ba�kanl���nda ba�ar�l�
i�lere imza atan Caddebostan Gönüllüleri’ne

eski ba�kanlar�n�n deste�i halen sürüyor.  
12. y�l�n� bitiren Caddebostan Gönüllüleri

y�ldönümlerini, Gönüllüevi’nde 1 May�s Sal�
günü verdikleri bir partiyle kutlad�lar. S�cak
bir sohbet havas�nda geçen toplant�da, caz

ustas� Taylan Erler’in trompet ve solo
�ark�lar�, klavyede Samat Kamali’yle birlikte

seslendirdi�i konser unutulmazd�. Mini
konserin ard�ndan Caddebostan Gönüllüleri,

Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri
Haluk Okumu�, Nurhan Kutman, Ay�en

Gürer, Sa�l�k Kurulu Ba�kan� Gülsün I��k,
Kad�köy Belediyesi Özel Kalem

Müdürlü�ü’nden Ayça Akkaya ve Burcu
Bitlis ile birlikte “Nice y�llara dilekleriyle”

y�ldönümü pastas�n� kestiler. Kutlamadan
yüzlerinde tebessüm ve yüreklerinde

s�cakl�kla ayr�lan Caddebostan Gönüllüleri,
bundan sonra kutlamalar� geleneksel hale

getirmeye karar verdiler ve gelecek
y�ldönümlerinde bulu�mak üzere

vedala�t�lar. 

İnal Aydınoğlu ile
sevgi söyleşisi

BOSTANCI Gönüllü Evi’nde, 8 May�s Sal� günü
mahalle sakinleri ve gönüllüleri, �nal Ayd�no�lu’nun
sevgi söyle�isinde bulu�tu. Sevginin ikinci bahara

katk�s� ile ilgili söyle�i, çay ve çe�itli yiyecek ikram� ile
son buldu. Gönüllü Evi Ba�kan� Handan Kalkan’�n
ho� geldiniz konu�mas�n�n ard�ndan �kinci Bahar

Komite Ba�kan� bilge Beller’in sunumu ile �nal
Ayd�no�lu’nun s�cak sohbeti ba�lad�. 

BAHAR BAYRAMI KUTLAMASI
Bostanc� Gönüllü Evi’nde 1 May�s Sal� günü de

bahar bayram� kutlamas� yap�ld�. Mahalle sakinleri ve
kom�u gönüllü evlerinden gelen misafirler kahvalt�

yap�p sohbet ederek, bahar bayram�n� kutlad�. 
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KADIKÖY Halk E�itim
Merkezi Seramik ve Cam

bölümü HEMFEST’e
damgas�n� vurdu. Kad�köy

Halk E�itim Merkezi
seramik bölümü

ö�rencilerinin, ya�am boyu
aile, kad�na �iddet, mutlu
aile-mutlu çocuk, mutsuz

aile-sorunlu çocuk
temalar�yla e�itmenlerinin
ba�kanl���nda tasarlay�p

yapt�klar� objeler,
�stanbul’u temsilen Kars’a

gönderildi. Seramik ve
cam objeler, halen Kars’ta devam eden ülke çap�ndaki Halk

E�itim Festivali’nde sergileniyor. “Sevgi Çiçekleri Ölmesin” adl�
seramik sergisi, 13 Haziran Çar�amba günü de saat 16.00’dan

itibaren Kad�köy Halk E�itim Merkezi’nde sergilenecek…

KADIKÖY Anadolu Lisesi E�itim Vakf� (KALEV), Kad�köy’de
bulunan “KALEV Yabanc� Dil E�itim Merkezi”nde  ilkö�retim ve

lise ö�rencilerine yönelik “�ngilizce Dil Kursu Yaz Program�”
kay�tlar�na ba�lad�. Tüm yaz boyunca sürecek e�itimler; “96

saatlik Yo�un �ngilizce” ve “48 saatlik �ngilizce Konu�ma” a��rl�kl�
iki ayr� programdan olu�uyor ve her seviyeye hitap ediyor…
Ayr�ca talep halinde bireysel ya da gruplara özel e�itimler de

düzenleniyor… Merkez, Trinity College London’un s�nav merkezi
ve tüm e�itimler bu akreditasyon odakl� gerçekle�tiriliyor.

Programlar için, kredi kartlar�na 12 taksit imkân� da sunuluyor. 
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FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve

1976’dan beri HiZMETiNiZDE
PANJUR  TAM�R�…

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

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

Akrelik Boya
� Tual

Tel.: 0216 386 82 88
GSM: 0531 929 84 94

Adres: Kantarcı Rıza Sk. Beyazkö�k Apt. No. 17 Dükkan No. 2
ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 
�ND�R�M UYGULANIR…

SUR�YEL� MUSTAFA
HOCADAN RES�M DERS�

KAYITLARIMIZ BA�LAMI�TIR.

HAS KÖRO�LU
NAKL�YAT LTD. �T�.

MERKEZ: Bahçelievler Mah. Cadde Boyu Sok. No: 27 Kad. 2
Çengelköy/ÜSKÜDAR TEL.: 0216 308 69 89 

�UBE: Necatialburs sk.no.1/1 Balmumcu BE��KTA� TEL.: 0212 494 37 22

GSM: 0535 391 86 82

� Spinoza
� Çetin Balanuye
� Say Yayınları

Spinoza ad� son
y�llarda hem akademik
çevrelerde, hem de
felsefeye merak
duyan genel okurlar
aras�nda giderek daha
s�k duyuluyor. Üstelik
bu ilgi belli bir
co�rafyaya özgü
de�il; Avrupa’da
oldu�u kadar
okyanusun öte
yakas�nda, Latin
Amerika’da oldu�u ölçüde
Uzakdo�u’da da Spinoza üzerine
yaz�lanlar�n say�s�ndaki art�� dikkat
çekiyor. Bir anlamda, bu e�siz
filozofa kar�� hem ya�arken hem de
ölümünden sonra uzunca bir süre
devam eden pe�in hükümlü
ilgisizlikten dolay� ba���lanma diliyor
gibiyiz.
Spinoza felsefesi ilk kar��la�mada
pek çok okuru tedirgin edebilen baz�
özelliklere sahiptir; orijinal eserlerin
dili ya geometri soyutlu�u, ya da
metafizik bir uzakl�k içerdi�i için ço�u
zaman ilk denemede okunup
anla��lacak türde ak�c� yap�tlar�n
filozofu de�ildir Spinoza. Bununla
birlikte, küçük bir yard�m alarak ve
makul bir dikkat göstererek
okundu�unda bu
büyük sistem kendini
serbestçe açacak,
okurla güçlü bir ba�
kurmay� ba�aracakt�r.
Spinoza: Bir Hakikat
�fadesi’nin temel amac�
bu küçük yard�m�
sa�lamakt�r.
Spinoza gibi felsefe
tarihinin çetin ceviz bir
filozofunu oldukça
temiz bir Türkçeyle,
çok geni� bir ufuk
içinde dile getiren,

üzerinde oldukça yo�un
çal���lm�� bir kitapla kar��
kar��yay�z. Spinoza’y� bu denli

kapsaml� anlatan bu
çal��ma, ülkemizin
felsefe sevdal�lar�n�n
ç�kabilecekleri felsefe
yolculuklar�nda önemli
bir yol arkada��
olacakt�r.
� Foucault

� Veli Urhan
� Say Yayınları

“Hiçbir zaman
Freudçu, Marksist ve
yap�salc� olmad�m”
diyen Foucault,
postmodern bir
dü�ünür olarak
an�lmaya da �iddetle

kar�� ç�km��t�r. 1926-1984 y�llar�
aras�nda ya�am�� olan ça�da�
Frans�z dü�ünürü Michel
Foucault’nun bir “Dü�ünce Sistemleri
Tarihçisi” oldu�u herkes taraf�ndan
kabul görmü�tür. Foucault üzerine
telif ve çeviri eserler vermi� olan Veli
Urhan, Fikir Mimarlar� dizimizin bu
24. kitab�nda Foucault’nun temel
kavramlar� ve dü�ünce dünyas�
üzerine birikimini ortaya koyarken 20.
yüzy�lda felsefeyle u�ra�an hiç
kimsenin u�ramadan geçemeyece�i
filozof hakk�nda yaz�lm�� önemli
makaleleri de biraraya getiriyor.
-“Michel Foucault’nun çal��mas�nda
üç büyük çözümleme alan�
birbirinden ay�rt edilebilir: bilgi
sistemleri, iktidar biçimleri ve kendi

kendisiyle ili�ki. Bu
alanlar�n her birinde,
Foucault, her birisine
arkeoloji, genealoji ve
etik ad�n� verdi�i, çok
özel çözümleme
biçimlerine ba�vurur.”
Arneld I. Davidson
-“Michel Foucault’yu
felsefeye göre bir yere
yerle�tirmek söz
konusu olursa e�er,
onu Nietzsche’ye,
fenomenolojiye ya da
Marksizme göre

dü�ünmemek söz konusu olabilir mi?
Bununla birlikte onu bir yere
yerle�tirmenin en do�ru biçiminin,
metodolojik bak�mdan oldu�unu
dü�ünüyoruz, bu ise Foucault’nun
“arkeoloji” ad�n� verdi�i �eyin
Bachelard’dan beri uyguland��� gibi
onun Frans�z epistemo-lojisiyle olan
ba�lar�n�n alt�n� çizmektir.”
Robert Machado
-“Foucault olaylar� bize, daha önce
bilmedi�imiz yeni bir düzen içinde
sunar. Olaydan önce ve sonra, bir
gelene�i onun de�i�iminden ay�ran
s�n�r�n her yan�ndan al�nm�� ilginç
enstantaneler yoluyla olay�n etkisini
güçlendirir.”
Ian Hacking
� Gündelik Hayatın Ke�fi 1

� Eylem, Uygulama,
Üretim Sanatlar
� Michel De Certeau
� Dost Sanatlar

Rönesans'tan bu yana, Tanr�
dünyadan elini ete�ini çekti ve yaz�,
onun özünün gizli anlam�n�
yorumlayan
mütercimlik
rolünden
s�yr�ld�.
Böylece,
yaz�, her tür
erkin
kayna��,
büyük üretici
durumuna
geldi. Michel
de Certeau
tarihin bu
yeni betisini
ifade etmek
için sürekli
ve yeniden okumaktan ve
yorumlamaktan hiç vazgeçmedi�i
eserlerden biri olan Robinson
Crusoe'daki mitlere özgü bir deyi�i
kullanmay� dü�ündü: Bundan böyle
“yaz�n�n öznesi efendidir ve dilden
ba�ka bir araca sahip olan i�çi de
Cuma'd�r”. 1974 ile 1977 y�llar�
aras�nda yürütülen ve 68'li toplumu
anlamay� amaçlayan bir ara�t�rma,
s�radan insan�n gündelik hayat içinde
üretti�i ve kulland��� becerilerin
�a��rt�c� bir çözümlemesine dönü�ür.
Certeau tüketim toplumunda s�radan
insan�n içinde bulundu�u ba�lama
direnirken kulland��� taktik ve
kurnazl�klar� önce bir sanat, sonra da
bu sanat� irdeleyen bir söylem olarak
çözümlüyor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

� 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….

‘Sevgi Çiçekleri’
seramik sergisi

DUYURU
KADIKÖY BELED�YES� VE KADIKÖY HALK E��T�M MERKEZ�

��B�RL��� �LE F�K�RTEPE E��T�M VE SOSYAL DESTEK
MERKEZ�’NDE ÜCRETS�Z OLARAK YÜRÜTÜLEN

KURSLARIMIZIN, YAZ DÖNEM� KAYITLARI BA�LAMI�TIR.
KAYIT ALINAN KURSLAR:

AH�AP SÜSLEME-B�ÇK� D�K��-FOTO�RAFÇILIK -��NE
OYASI-NG�L�ZCE-OKUMA YAZMA-RES�M-TEMEL B�LG�SAYAR

KAYIT �Ç�N GEREKL� BELGELER:
2 Foto�raf, Diploma Fotokopisi, Nüfus Cüzdan� Fotokopisi

KADIKÖY �KAMET� ZORUNLUDUR.
�LET���M:

Kad�köy Belediyesi Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek Merkezi
Özbey Cad. No:111  Fikirtepe / KADIKÖY

Tel.: 0216 545 93 50 – 0216 545 96 91
http://esdem.kadikoy.bel.tr

KALEV’in �ngilizce kursu ba�l�yor
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u ya �a mak ta ol du �u muz yer yü zün de ki
en kap sam l� spor or ga ni zas yo nu, her
dört y�l da bir fark l� ül ke ler de ve �e hir ler de
ya p� lan “Yaz Olim pi yat Oyun la r�”d�r. Bir

de “K�� Olim pi yat”la r� var ama onun yal n�z ca
k�� spor la r�y la s� n�r l� çer çe ve si se be biy le da ha
dar bir me rak l� kit le sin ce iz len di �i bi li nir. As lo -
lan, 1896 y� l�n da bi rin ci si Ati na’da ger çek le �en
yaz olim pi yat la r� d�r… Hi kâ ye si ne gö re, An tik,
ya ni kla sik Yu nan Uy gar l� �� dö ne min de o co� -
raf ya n�n Ma ra ton mev ki in de mey da na gel mi�
bir olay dan esin le ne rek, ça �a uyar lan m�� bir
ulus la ra ra s� spor fa ali ye ti or ta ya ç�k m��. Söy -
len ce ye gö re, sa va �a ha z�r la nan Ati na or du su -
na kar �� ta raf la il gi li bil gi yi, 42 ki lo met re ve 195
met re lik bir me sa fe yi ko �a rak ge çen bir ha ber -
ci ge tir mi�. Ar t�k bu ka dar in ce öl çü mün na s�l
el de edil di �i ni lüt fen sor ma y�n…

Ge le lim mo dern ça ��n Olim pi yat or ga ni -
zas yon la r� na. 1896’dan be ri Bi rin ci ve �kin ci
Bü yük Sa va� dö nem le ri ha riç, bu spor et kin li -
�i ak sa ma dan ya p�l d�. Bu yaz ise dün ya n�n her
ye rin den ge len spor cu lar Lon dra’da top la n�p
ya r� �a cak lar.

Lon dra, �kin ci Bü yük Sa va�’tan; ha ni �u
1945’te Ja pon ya’da pat la t� lan iki atom bom -
ba s� ile son la nan in san l�k sap k�n l� ��n dan üç y�l
son ra 1948’de or ga ni ze edi len 1948 Olim pi -
yat la r� na ev sa hip li �i et ti. Uzun sa va� y�l la r� ve
y� k�n t� s�n dan son ra bu or ga ni zas yo nun in san l�k
için özel bir an lam ta �� d� �� n� da i�a ret et me li.
Dün ya mil let le ri o ka dar y�l bo �az la� t�k tan son -
ra 1948’de bu ve si le ile bi ra ra ya gel mi� gi bi ol -
du lar; spor alan la r�n da genç in san lar el s� k�� t� -
lar; dün ya ya de rin ac� la r� unut tur ma ya ça l�� t� -
lar.

Tür ki ye için de 1948 Olim pi yat la r� unu tul -
maz an� lar b� rak m�� t�r. Gü re� ala n�n da Türk ta -
k� m� bir çok al t�n ve gü mü� ma dal ya al mak la
kal ma m��; en il gin ci at le tizm da l�n da da üç
ad�m at la ma bran ��n da üçün cü lü �ü Ru hi Sa r� -
alp ile ka zan m�� t�r.

Spor kav ra m� aç� s�n dan Olim pi yat la r�n
özel li �i he men bü tün spor çe �it le ri ne yer ver -
me si dir. An cak �u nu he men vur gu la ma l�: “At -
le tizm” ve ar ka s�n dan “yüz me”, bu mu az zam
spor �ö le ni nin ade ta bel ke mi �i dir; özü dür.
Olim pi yat söy le min de “en h�z l�-en güç lü-en
yük sek” söz le ri at le tizm ile il gi li dir. Sem bol ola -
rak, en k� sa sü rat ko �u su olan ‘100 met re’; güç
gös te ri si di ye ‘gül le at ma’ ve yük sek lik için ise
‘yük sek at la ma’ bran� la r� kas te dil mi� tir. Hiç
ku� ku duy ma dan at le tiz min bü tün spor la r�n
ana s�; kay na ��, bes le yi ci si ol du �u nu söy le ye -
bi li riz. �s te yen bu de �er len dir me nin sub jek tif
ol du �u nu dü �ü ne bi lir. Ama be nim ka na atim
bu dur.

Spor, in san be de ni nin po tan si yel ola nak la -
r� n� bi linç le, ira dey le, sa b�r la i� le ye rek se fer ber
et me, ge li� tir me sa na t� d�r. �s ter se niz be ce ri si ni
edin me de di ye bi lir si niz. El bet ak l�n, de ne yim -
le rin ge tir di �i bil gi nin k� la vuz lu �un da be de nin
bü tün or gan la r� n�n, kas la r�n müm kün olan en
üs tün ve rim li lik le ça l�� t� r�l ma s� i� le mi dir. At le -
tizm bu i� lem ler için en el ve ri� li spor tü rü dür.
�n san vü cu du nun fi zi ki ka pa si te si ni her yö nüy -
le kul lan d� ran bu spo run bran� la r� d�r. T�p k�, gü -
zel sa nat lar, mü zik gi bi bi rey sel dir. Sa nat, in -
san ze ka s� n�n ve zih nin ya ra t� c� l� �� ise; spor da
be de nin fi zik sel ya ra t� c� l� �� d�r der sek abart ma
say ma y� n�z; ka l� c� l� �� yok tur de me yi niz. Pe ka la
in sa n�n bi linç li bir var l�k ça ba s� ola rak de �er -
len di re bi lir si niz. At le tizm, “bü tün spor la r�n kay -
na �� d�r” id di as� na dö ne lim… Dik kat edi lir se
olim pi yat oyun la r�n da ve di �er ulus lar ara s�
spor ya r�� ma la r�n da ba �a r� l� olan ül ke le rin ge -
nel lik le at le tizm ala n�n da güç lü ül ke ler ol du �u -
nu gö rür sü nüz. Bir çok ta k�m spor la r�n da ki ün -
lü oyun cu la r�n at le tizm den gel di �i ni de bi li yo -
ruz. At le tiz min ge ni� kit le ler ta ra f�n dan be nim -
sen di �i, iz len di �i ül ke le rin ise ge nel lik le dün ya -
n�n ge li� mi� uy gar l�k la r� ol du �u ba� l� ba �� na
önem li bir gös ter ge dir. At le tiz min, in san l� ��n
en es ki spor tü rü ol du �u nu da söy le me li. An tik
dö ne min; ya ni bun dan 2500-3000 y�l ön ce si -
nin ün lü hey kel t� ra� la r�, at let hey kel le ri yap m�� -
lar d�. Ya ni, in san vü cu du nun, sa nat ç� lar eliy le
i� len me si, yük sek es te tik ese le rin or ta ya ç�k -
ma s�n da ele al� nan te ma lar dan bi ri de at le tizm -
di. El bet at le tizm, ta rih bo yun ca ev ril di… Bu -
gün ar t�k hem er kek le rin, hem de ka d�n la r�n
yap t� �� bu spo run çe �it le ri ço �a l�p zen gin le� ti.
Sü rat ko �u la r�, or ta ve uzun me sa fe li ko �u lar,
en gel li ko �u lar, at ma ve at la ma ve de kat lon,
hep tat lon gi bi kar ma tür le ri son y�l lar da ek le -
nen “yü rü yü�” bran� la r�, k�r ko �u la r� ve ni ha yet
ün lü “ma ra ton”… At le tiz mi ya pan la r� k�s kanç -
l�k la, im re ne rek göz le rim… Ken di mi bir sa nat
da l� gi bi es te tik ni te lik ler de ki bu spo run bü tün
bran� la r� n� hay ran l�k la sey re de rek te sel li erim.
Bu yaz Lon dra’da ki olim pi yat at le tizm ya r�� -
ma la r� n� TV de sey ret mek için ken di me tam er -
go no mik bir kol tuk al ma y� plan l� yo rum. Ga ze te
Ka d� köy’ün ya y�n yö net me ni bu kö �e de ki
abuk sa buk ya z� la r� ma “ye ter” de se ve Lon dra
Olim pi yat la r�’n� iz le yip 3000 met re ste epl ya r� -
��n da su ya dü �en ol du mu; s� r�k la at la ma da
Ser ge i Bub ka’n�n re ko ru k� r� la bi le cek mi; be� -
bin ve on bin met re ler de Ken ya l� la r�n ma dal ya -
la r� na s�l top la ya ca �� n� yaz ma m� is te se di ye
avu nu yo rum. Siz siz olun bu spo run key fi ni al -
ma ya ba k�n. Seç me ya r�� ma la r�n dan fi nal le re
ve ma dal ya tö ren le ri ne ka dar at le tizm deh �et li
bir “man zu me”dir. Aca ba at le tizm ay n� za man -
da bir uy gar l�k öl çü sü mü dür?

Murat  KATOĞLU

Ş

ATLET�ZM

Ulus la ra ra s� Li ons Ço �ul Yö ne tim Çev re si 118
Kon fe de ras yo nu ta ra f�n dan dü zen le nen “2012
Li ons Ope ra Ödül le ri” tö re ni, 29 Ma y�s Sa l� gü -

nü Bü yük Ku lüp’te ya p�l d�. 
Tö ren de bir ko nu� ma ya pan Tür ki ye Li ons Ku lüp le -

ri Kon sey Ba� ka n� Ya �ar Ate �o� lu k� sa bir sü re ön ce ti -
yat ro ödül le ri ver dik le ri ni ha t�r la ta rak, “Bu gün de ope -
ra ödül le ri için bu ra da y�z. Ope ra bir ça� da� la� ma d�r. �n -
sa n� in san ya pan se si, se sin sö ze dö nü� me si, �ar k� ya,
oyu na dö nü� me si, in sa n� di �er can l� lar dan ay� ran te mel
özel li �i dir” de di. Sa nat ç� n�n hep ile ri ye bak ma s� ge rek -
ti �i ni söy le yen Ate �o� lu ko nu� ma s� n� �öy le sür dür dü:
“Genç Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su Ata türk, tüm sa nat -
lar için ile ri he def ler gös ter mi�, sa na ta ve sa nat ç� ya de -
�er ver mi�, hep önem se mi�, sa nat, kül tür ve e�i tim den
çok �ey bek le mi�, dog ma la ra kar �� ak la ve bi li me önem
ver mi�, biz le re ile ri he def ler gös ter mi� tir. Ope ra da Ata -
türk Cum hu ri ye ti nin ay d�n lan ma s� n�n bir ürü nü dür. �� te
bu ne den le Dev let Ti yat ro la r� n�n, ope ra ve ba le nin var
ol ma s� n�, ge li� me si ni ve top lu ma hiz met ver me si ni sa� -
la mak da dev le tin te mel gö re vi dir. Bu gün bu gö rev ya -
ra al m�� t�r. Bi rey ola rak, si vil top lum ku ru lu� la r� ola rak
biz le re dü �en gö rev ise y�l ma dan bu he de fe ko� mak, sa -
na t� ve sa nat ç� la r� des tek le mek sa hip len mek tir. Bu yol -
da emek ve ren, ça ba gös te ren tüm sa nat ç� la ra, iz le yi ci -
le re, des tek le yen her ke se te �ek kür edi yo rum.”

Ka za nan la ra ödül le ri ve jü ri üye le ri ne pla ket le ri,
Kon fe de ras yon Ba� ka n� ve Li ons’un 6 Yö ne tim Çev re -
si Fe de ras yon Ba� kan la r� ver di. Ödül tö re ni nin ar d�n -
dan,  ka za nan en iyi ka d�n ope ra so lis ti Bur cu Bü kem
Ku ru ve en iyi er kek ope ra so lis ti Eralp K� y� c� ile ope ra
sa nat ç� la r� Bü lent Kü lek çi ve Nes rin Gö nül da�, pi ya nist
Nur sel Ugan e� li �in de bir kon ser ver di ler. 

“2012 Lions Opera Ödülleri”ni kazananlar s�ras�
ile �öyle:
� Y�l�n En �yi Kad�n Opera Solisti: Soprano Burcu
Bükem Kuru
� Y�l�n En �yi Erkek Opera Solisti: Bariton Eralp K�y�c�
� Y�l�n En �yi Opera Orkestra �efi: Raul Grüneis
� Y�l�n En �yi Opera Rejisörü: Aytaç Manizade
� Y�l�n En �yi Opera Dekoratörü: Sava� Camgöz
� Y�l�n En �yi Opera Kostüm Tasar�m�: Çimen
Somuncuo�lu
� Y�l�n En �yi Opera Koro �efi: Alessandro Cedrone
� Y�l�n En �yi Opera Kareograf�: Selçuk Borak 
� Y�l�n En �yi Opera Prodüksiyonu (Sanat Yönetmeni
Ödülü): �zmir Devlet Opera Ve Balesi 
Turandot Operas�, C. Puccini Aytül Büyüksaraç 
� Y�l�n En �yi Türk Operas� Prodüksiyonu (Besteci
Ödülü): Midas�n Kulaklar� / Kompozitör Ferit Tüzün
� 2012 Y�l�nda Ülkemizi Dünyada En �yi Temsil Eden
En �yi Türk Opera Sanatç�s�: Bas Burak Bilgili

● Semra ÇELEB�

D� �a r� da De li Dal ga lar �n si ya ti fi’nin ce za ev le ri ne
gön der di �i fo to� raf lar dan ha re ket le po li tik tu -
tuk lu la r�n yaz d� �� öy kü ler den olu �an “K� y� ya

Vu ran Dal ga lar” ki ta b� n�n ilk im za gü nü, 2 Ha zi ran Cu -
mar te si gü nü Ka d� köy Khal ke don Ki ta be vi’nde ya p�l d�.
Ya zar la r� ce za evin de bu lu nan ki ta b�, �a ir ya zar Mu rat -
han Mun gan im za la d�. Yak la ��k 3 sa at sü ren im za gü nü -
ne il gi çok yo �un du. No ta Be ne Ya y�n la r�’ndan ç� kan
ki ta b�n, �u an d� �a r� da olan tek ya za r� ve edi tö rü Si bel
Öz ile ka pak ta sa r�m c� s� ve fo to� raf ç� la r� da ora day d�. 
Mu rat han Mun gan, ken di si ne ait ki tap la r� im za lat mak

is te yen le ri ge ri çe vi rir ken, “Bu gün sa de ce ce za ev le rin -
de ki po li tik tu tuk lu la r�n öy kü le rin den olu �an K� y� ya
Vu ran Dal ga lar’� im za la ya ca ��m. Çün kü on la ra böy le ce
des tek ol mak is ti yo rum. Siz de bu ki ta b� al�p ce za ev le -
ri ne gön de rir se niz, ara da ki du var la r� a� m�� olu ruz” de -
di. Ki ta b� alan la ra, ki tap la bir lik te ce za ev le rin den yol la -
nan mek tup lar ve ril di ve bu in san lar la “mek tup ar ka da -
��” ol ma la r� is ten di. Çok sa y� da ki ta b�n sa t�l d� �� im za
gü nün de, tu tuk lu ya k�n la r� da bi ra ra ya gel di. Ki ta b�n sa -
t� ��n dan el de edi len ge lir, ce za ev le rin de ki ih ti yaç lar için
kul la n� la cak.
“K� y� ya Vu ran Dal ga lar”�n ikin ci im za gü nü An ka ra’da
S�r r� Sü rey ya Ön der’in ka t� l� m�y la ger çek le� ti ri le cek.

● Gül SÖKMEN
Ka d� köy Be le di ye si’nin her y�l aç t� �� “Ka -
d� köy” te ma l� ge le nek sel 5. Re sim Ya r�� -
ma s�’n�n ödül töreni, 1 Ha zi ran Cu ma gü -
nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi 4. kat fu -
aye sin de ya p� l�. Re sim ya r�� ma s� n�n bu
y�l ki te ma s� “Dün den Bu gü ne  Tür ki ye’nin
Ça� da� Yü zü Ka d� köy”dü. Ya r�� ma n�n jü -
ri üye li �i ni; Mi mar Si nan Üni ver si te si ö� -
re tim üye si Ka ya
Üçer, aka de mis yen
res sam Ha ti ce Tür -
ke li ve aka de mis yen
res sam Te ti ana Mü -
se vi to� lu yap t�. Jü ri -
nin de �er len dir me si -
ne gö re, 1.lik ödü lü ne
“Bo �a ne re dey se
Ka d� köy ora s� d�r” ad l�
tab lo suy la Tet ya na
Pet rovs ka, 2.lik ödü lü ne “Hay dar pa �a’da
Tek ne ler” ad l� tab lo suy la Se vin Ak��, 3.lük
ödü lü ne de “Gül pem be-Ba r�� Man ço”
ad l� ese riy le Sa ba hat Us ta la y�k gö rül dü.
Jü ri Özel ödü lü ise “Ge le ce �in I�� ��” ad l�
tab lo suy la Nes li gül Er y�l d� r�m’a ve ril di. Ay -
�e Gü ven, Se vim Ol gun, Ay ten Çe ti ner,
Nur han Di ki ci, Nes gül Er y�l d� r�m ve Ay nur
Te ko� lu da man si yon ödü lü al d�. Ay r� ca

re sim le ri ser gi len me ye de �er gö rü len tüm
ka t� l�m c� la ra da ha t� ra ödü lü ve ril di. 31
ese rin ser gi len di �i bu y�l ki ya r�� ma ya
“mo da” ad l� tab lo suy la ka t� lan Ka d� köy’ün
An ne si Ha ti ce Ay ten Eti’ye de bir ödül ve -
ril di. Tö re ni n aç� l�� ko nu� ma s� n� mec lis
üye si Gül çin Er gun yap t�. Ya r�� ma n�n ko -
or di na törü ve Gö nül lü Kon se yi Yü rüt me
Ku ru lu Üye si Ye �im Men de res de ko nu� -

ma s�nda, “Ulu Ön der
Ata türk, ‘her kes sa -
nat ç� ola maz’ de mi� -
ti. Sa na t�n her da l� na
ve sa nat ç� ya ya p� lan
say g� s�z l���n yo �un
ya �an d� �� bu gün de
ke net len mek ve sa -
nat ç� la r� m� za des tek
ver mek önem ta �� yor.
Ne mut lu ki kül tür ve

sa na ta de �er ve ren bir ye rel yö ne ti mi miz
var. Ka d� köy’de ya �a mak bir ay r� ca l�k.
Biz ler bu ay r� ca l� ��, sev gi li Be le di ye Ba� -
ka n� m�z ve eki bi ne borç lu yuz. Kül tür Mer -
kez le riy le, Sü rey ya Ope ra s� ile aç�k alan -
la r�y la sa na t� ve sa nat ç� y�, Ka d� köy lü müz -
le bu lu� tur du, her et kin li �i des tek le di. Ka -
d� köy’ümü zü ör nek bir il çe ha li ne ge tir di.
Ba� ka n� m� za te �ek kür edi yo ruz” dedi.

● Semra ÇELEB�

2Tem muz Si vas yan g� n�n da yi tir di �i miz �a ir
Me tin Al t� ok an� s� na K�r m� z� Ya y�n la r� ta ra -
f�n dan bu y�l 5.si dü zen le nen “Me tin Al t� ok

�i ir Ödü lü Tö re ni”, 2 Ha zi ran Cu mar te si ak �a m�
Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda ya p�l -
d�. �a ir To zan Al kan’�n ödü le de �er gö rül dü �ü
ge ce ye ka t� lan lar bir il ke de ta n�k l�k et ti. Dün ya
tur ne sin den dö nen ve hak k�n da 1,5 y�l ha pis is te -

miy le aç� lan da va n�n ar d�n dan ilk
kez Sü rey ya Ope ra s�’nda iz le yi ciy le
bu lu �an ün lü pi ya nist ve bes te ci Fa z�l
Say, “Ses”- Opus 40 ese ri ni ilk kez �s tan -
bul lu din le yi ciy le bu lu� tur du. Fa z�l Say’�n
Me tin Al t� ok ve 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. 

Tö re ne ba� ta Me tin Al t� ok’un k� z� Zey nep
Al t� ok ve Beh çet Ay san’�n k� z� Eren Ay san ol -
mak üze re fai li meç hul ci na yet ler de ya �a m� n� yi -
ti ren ai le le rin olu� tur du �u Top lum sal Bel lek
Plat for mu üye si ai le ler ile çok sa y� da da vet li ka -
t�l d�. Do �an H�z lan, Hil mi Ya vuz, Ay d�n Il gaz,
Edip Ak bay ram, Gen co Er kal, Bü lent Emin Ya -
rar, Ben nu Y�l d� r�m lar, Ümit Zi le li, En ver Ay se -
ver, CHP mil let ve ki li Sü ley man Çe le bi, BDP
mil let ve ki li Se ba hat Tun cel ve ÖDP Ge nel Ba� -
ka n� Al per Ta� da vet li ler ara s�n day d�. Bir y� l� a� -
k�n bir sü re ce za evin de tu tu lan ga ze te ci ya zar
Ne dim �e ner de e�i ve k� z�y la tö re ne ka t�l d�. 

� ‘FA ZIL SAY G� B� ULUS LA RA RA SI
DE �ER LE R� M�Z GÖZ DEN ÇI KA RI LI YOR’

Aç� l� �� ya pan Zey nep Al t� ok Akat l�’n�n da ve -
tiy le sah ne ye ge len “Me tin Al t� ok �i ir Ödü lü” jü -

ri ba� ka n� Do �an H�z lan ko nu� ma s�n da �un la r�
söy le di: “An ma lar gü zel dir, ama bu an ma lar iç
bur kar ve can ya kar. Al t� ok ve Ay san Türk �i iri -
nin iyi �a ir le rin den di. �yi �a ir, iyi in san, iyi ay d�n
ol duk la r� için an� yo ruz. Si vas da va s� n�n za ma na -
�� m� na u� ra ma s� na biz de üzü lü yo ruz”

“Me tin Al t� ok �i ir Ödü lü”ne de �er gö rü len
�a ir To zan Al kan’� kut la yan Zey nep Al t� ok
Akat l� on la r� eser le riy le yal n�z b� rak ma yan ve fa -

l� dost sa nat ç� Fa z�l Say’a �ük ran la r� n� sun du.
Ödü lü Do �an H�z lan’�n elin den alan To zan

Al kan ise “Ni ce de �er li halk ozan la r� ye -
ti� ti ren Si vas’�n al n� na ka ra bir le ke ça -
l�n d�. Sa de ce Si vas’�n de �il bü tün Tür -
ki ye’nin... Za ma na �� m� da ac� m� z� kat -
mer le di. Bu gün ler de de Fa z�l Say gi bi
ulus la ra ra s� de �e ri miz ko lay l�k la göz -
den ç� ka r� la bi li yor. Böy le bir zor lu dö -
nem den ge çi yo ruz” di ye ko nu� tu. 

� SAY’DAN “�Y� �A �R LER”
�Ç�N “SES” - OPUS 40

Ödül tö re ni nin ar d�n dan, Fa z�l Say ve
eki bi nin din le ti si ne ge çil di. �lk bö lüm de Fa z�l

Say’a ti yat ro ve si ne ma sa nat ç� s� Tü lay Gü nal e� -
lik et ti. Gü nal, Say’�n pi ya no su e� li �in de Me tin
Al t� ok’un Sis, Bi rer Kib rit Ça k� m�, Ben Gül ve
Zak kum �i ir le ri ni oku du. �kin ci bö lüm de ise Fa -
z�l Say, ye ni pro je si “SES”i �s tan bul’da ilk kez
ses len dir di. 

Beh çet Ay san’�n “Bir Ba har Da l�y la”, Me tin
Al t� ok’un “Oda s�n da Bir Evin” ve Aziz Ne sin’in
“Si vas Ac� s�” ad l� �i ir le ri nin yer al d� �� “SES”te
genç sop ra no lar Dil ru ba Bil gi, Ni han �nan ve Se -
nem De mir ci o� lu’na, pi ya no da Fa z�l Say ve vur -
ma l� saz lar da Ay kut Kö se ler li e� lik et ti. Eser de,
pi ya no nun ya n� s� ra Ufo, Ha pi ve Wa terp ho ne
gi bi fark l� ens trü man lar da kul la n�l d�. 

“Ses”-Opus 40 ese riy le bü yü le nen iz le yi ci -
ler, Fa z�l Say ve ar ka da� la r� n� uzun sü re ayak ta
al k�� la d� lar. Uzun sü ren al k�� ne de niy le Say ve
sa nat ç� ar ka da� la r� n�n 4 kez se lam ver di �i ge ce -
de, ba z� da vet li le rin Say’�n ha pis ce za s�y la yar g� -
lan ma s� n� pro tes to için “Be ni de Fa z�l Say” di ye
ba ��r ma s� dik kat çek ti. 

MET�N Alt�ok ad�na K�rm�z� Yay�nlar�
taraf�ndan bu y�l be�incisi düzenlenen

“Metin Alt�ok �iir Ödülü” Tozan Alkan’a
verildi. Do�an H�zlan, Talat Sait Halman,
Ülkü Tamer, Hilmi Yavuz, Eray Canberk,

Güven Turan ve Ali Cengizkan’dan olu�an
seçici kurul; ödülün “Do�u’nun

sezgiselli�i ile Bat�’n�n ak�lc�l���n� hemen
ay�rt edilebilir bir duyu�la özgül bir potada
eriten, gerek halk �iirimizin gerek dünya
�iirinin ortak �iir haf�zam�zdaki süzülmü�

birikimini öykünmeye dü�meden, yeni lirik
söyleyi� olanaklar�n�n par�lt�lar�yla

harmanlayan, insan� farkl� mekânlar�n,
co�rafyalar�n, inançlar�n üstünde harfle,

kelimeyle, sevgi, merhamet ve
ba���laman�n erdemiyle kar��layan, yo�un
bir söyleyi� ustal���yla, ça��m�z insan�n�n
evrensel gerçekli�ini içten bir biçimde
aktarmas�, toplumun bütün kesimlerine
ula�an duyarl���n� entelektüel birikimiyle
dengeli biçimde yans�tmas� nedeniyle”

Tozan Alkan’�n “Sana �ehir Gelecek” adl�
eserine verilmesine karar verdi.

METiN ALTIOK ŞiiR
ÖDÜLÜ TOZAN ALKAN’IN

Duyarlar’�n ‘KEMENJAZZ’
KONSER� BÜYÜLED�

Piyanist ve besteci Baki Duyarlar, yeni çıkacak albümü
“Kemenjazz”ın ilk konserini Oyun Atölyesi’nde verdi. 

Piyanist ve besteci Baki Duyarlar'ın
üçüncü yeni albümü “Kemenjazz”,

Mayıs ayı sonunda çıkıyor.
Albümün çıkı�ı öncesi ilk konseri,

geçti�imiz günlerde Kadıköy Oyun
Atölyesi’nde gerçekle�ti.

Duyarlar’a konserde
kemençesiyle e�lik eden

Derya Türkan, yeni
albümde de yer alıyor.

Kontrbasta Erdal Akyol,
davulda Cem Aksel’in

oldu�u Kemenjazz’ın üç
konuk müzisyeni de var:

yorumcu olarak
�ncesaz'dan tanıdı�ımız
Dilek Türkan ve sözlere
de imzasını atan Azize

ve trompetiyle �enova Ülker.
Albümün en önemli özelli�i,

Duyarlar’ın bestelerin tamamının
virtüöz müzisyen Derya Türkan'ın

kemençesinden çıkardı�ı sese
yazılmı� olmaları. 

Yani bu albüm, bir anlamda uzun

yıllara dayanmasa da iki yakın
müzisyen dostun üretimlerini
müzikseverler ile payla�ıma açıyor
denilebilir. Bu güne kadar sayısız
uluslararası müzisyen ile farklı

projeler gerçekle�tiren
Baki Duyarlar’ın vokal
yaptı�ı ilk albümü olma
özelli�i ta�ıyan
“Kemenjazz” albümü Ada
Plak etiketiyle
yayınlanıyor. Piyanist ve
besteci Baki Duyarlar,
albümüyle ilgili �unları
söylüyor: 
“Kendimizi Miles Davis ile
Hamamizade Dede Efendi
arasında bir ayrımcılık

yapmadan ifade etmek istedik, her
ikisini de aynı kâsede eritip bütün
politikaların üstüne eri�en bir
beceride ve yorumladık”.
Albümün, Oyun Atölyesi’ndeki
tanıtım konseri, Kadıköylü
müzikseverlerden de tam not aldı. 

Hakkında hapis cezası istemiyle
açılan davanın ardından ilk kez
Kadıköy Süreyya Operası’nda

sahneye çıkan Fazıl Say’ın
dünya turnesinden dönü�ü

muhte�em oldu. ‘Metin Altıok
�iir Ödülü’ gecesinde, Behçet

Aysan, Metin Altıok ve Aziz
Nesin’in �iirlerinden besteledi�i
yeni eseri ‘SES’ ile dinleyicileri

büyüleyen Say, dakikalarca
ayakta alkı�landı. 

FAZIL SAY’IN ‘SES’i KADIKÖY’Ü BÜYÜLEDi
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Lions Opera Ödülleri sahiplerini buldu

Mungan Khalkedon’un konu�uydu
�air-yazar Murathan

Mungan, Kadıköy
Khalkedon

Kitabevi’nde ‘Kıyıya
Vuran Dalgalar’

kitabını imzaladı. 
8’i tutuklu 9 ki�inin

öykülerinden olu�an
kitabın geliriyle
cezaevlerindeki

ihtiyaçlar giderilecek.

Tuvallerdeki Kad�köy 

KADIKOY-6:Layout 1  6/7/12  11:40 AM  Page 1



● Semra ÇELEB�

24 Tem muz 2002’de
kay bet ti �i miz �a ir
Ad nan Yü cel an� s� na

bu y�l il ki dü zen le nen
Ede bi yat ve Sa nat Fes ti -
va li, 8-9-10 Ha zi ran ta rih -
le rin de, Ka d� köy ve Be -
yo� lu’nda ki çe �it li mer -
kez ler de ger çek le� ti ri le -
cek. Ya p� Sa nat Evi ta ra -
f�n dan ha z�r l�k la r� na bir
y�l ön ce ba� la nan fes ti val
kap sa m�n da dü zen le nen
�i ir ve Öy kü Ya r�� ma s�
so nuç la r� da fes ti va lin son
gü nün de Se la mi çe� me
Öz gür lük Par k�’nda ya p� -
la cak et kin lik te aç�k la na -
cak. 

Ad nan Yü cel Ede bi yat ve Sa nat Fes ti va li,
8 Ha zi ran Cu ma gü nü sa at 15.00’te Tak -
sim’den Ga la ta sa ray Li se si önü ne yü rü yü� le
ba� la ya cak. Son ra s�n da ise Div ri �i Kül tür
Mer ke zi’nde üç ba� l�k al t�n da pa nel ler ya p� la -
cak. Pa nel le re ko nu� ma c� ola rak �a ir ya zar lar
Gül süm Cen giz ve Sen nur Se zer ile ya zar Adil
Okay ve Ya p� Sa na te vi’nden La le Ge zer li ka -
t� la cak. Ka d� köy Be le di ye si ve Ata �e hir Be le -

di ye si’nin des tek ver di �i
fes ti va lin ikin ci gü nü,
Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde ger çek le� ti ri le -
cek. 9 Ha zi ran Cu mar te si
sa at 14.00’te Ha re ket Ti -
yat ro su’nun gös te ri siy le
ba� la ya cak et kin lik ler pa -
nel ve mü zik din le ti le riy -
le 19.00’a ka dar sü re cek.
10 Ha zi ran Pa zar gü nü ise
Se la mi çe� me Öz gür lük
Par k�’nda �en lik var. Sa at
16.00’da ba� la ya cak �en -
lik te, bin 600 �i ir ve 700
öy kü ba� vu ru su ya p� lan
Ad nan Yü cel �i ir ve Öy -
kü Ya r�� ma s�’nda de re ce -
ye gi ren ler aç�k la na cak.
Ödül tö re ni nin ar d�n dan
�a ir Gül süm Cen giz ile Ç� -

nar di bi Ço cuk la r� �i ir din le ti si su nar ken, Ali
As ker, Grup Yo rum, Meh met Ce lal, Tu ral As -
lan ve Ku tup Y�l d� z� �ar k� lar söy le ye cek. Tüm
et kin lik le rin üc ret siz ol du �u fes ti val le il gi li
ay r�n t� l� bil gi ye www.ya pi sa na te vi.org ad re -
sin den ula �a bi lir si niz. 

� KAV GA NIN VE A� KIN �A� R�:
AD NAN YÜ CEL

�a ir Ad nan Yü cel, 27 Mart 1953’te Ela -

z��’da do� du. Ev li ve iki ço cuk ba ba s�y d�. Di -
yar ba k�r E�i tim Ens ti tü sü Türk Di li ve Ede bi -
ya t� Bö lü mü ile An ka ra Üni ver si te si E�i tim
Fa kül te si Gü zel Sa nat lar Bö lü mü’nde oku du.
Bir dö nem ö� ret men lik yap t�k tan son ra Ada na
Çu ku ro va Üni ver si te si E�i tim Fa kül te si’nde
ö� re tim gö rev li si ola rak ça l�� ma ya ba� la d�. Bu
i�in den emek li ol du. Ya ka lan d� �� kan ser has -
ta l� �� ne de niy le 24 Tem muz 2002 ta ri hin de
ara m�z dan ay r�l d�. O ta rih ten iti ba ren de Ya p�
Sa nat Evi, Al�n te ri Ga ze te si, Çu ku ro va Ö� re -
tim Ele man la r� Der ne �i, E�i tim Sen Ada na
�u be si ve Çu ku ro va Ede bi yat ç� lar Der ne �i ta -
ra f�n dan, �ai rin e�i ve k� z� n�n da kat k� la r�y la
çe �it li et kin lik ler le an� l� yor. �a ir Ad nan Yü cel
ad� na dü zen le nen ilk fes ti val se bu y�l ya p� la -
cak.

� 12 EY LÜL ONUN �Ç�N
‘SA RI B�R EY LÜL SA BA HI’YDI

�a ir Ad nan Yü cel, ezen ve ezi len çe li� ki si -
nin en de rin ya �an d� �� dö nem ler de ta ra f� n� her
za man ezi len den ya na be lir le di. O’nun �ii ri,
emek çi le rin ye ni bir dün ya öz le mi ni hay k�r -
d�k la r�, bu u�ur da ve ri len mü ca de le yi an la tan
bir mec ray d�. 12 Ey lül onun için ‘sa r� bir ey lül
sa ba h�’yd�. Top lu mun bir çok ke si mi ni vu ran
12 Ey lül dar be si, Yü cel’i de de rin den sars t�
an cak o her za man so lu �u nu di re nen le rin so -
luk la r� na kat t�. Üre ti mi ni ce sa ret le sür dü ren
ay d�n lar dan bi ri ola rak ta ri he geç ti. �ai rin
“Rüz gâr la Bir”, “M�s ri K�z”, “Dö vü �en An lat -
s�n” gi bi bir çok �ii ri dil le re do lan d� ve �ar k� la -
ra söz ol du. An cak Ad nan Yü cel’in ge ni� kit -
le ler ta ra f�n dan sa hip le ni len en ün lü �ii ri “Yer -
yü zü A� k�n Yü zü Olun ca ya Dek” ol du.
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● Gökçe UYGUN

Eko lo jik Üre ti ci ler Der ne �i ve Ka -
ra ot To hum Der ne �i'nin ön cü lük
et ti �i; çev re, ta r�m, g� da vb. ko nu -

lar da fa ali yet yü rü ten pek çok ba� ka si vil
top lum ku ru lu �u ta ra f�n dan da yü rü tül -
mek te olan to hum mü ca de le si, “Dün ya -
y� Kur tar ma ya Ça l� �an lar” fil mi nin al d� -
�� ödül le taç lan d�. Tür ki ye'de ki to hum,
ta r�m ve bi yo çe �it li lik mü ca de le si ni ko -
nu alan “Dün ya y� Kur tar ma ya Ça l� �an -
lar” (The Pe op le Who Try to Sa ve the
World) ad l� k� sa film, Ko re'nin ba� ken ti
Se ul'de dü zen le nen 9. Se ul Eko lo ji ve
Çev re Film le ri Fes ti va li'nde ödül al d�. 

27 fark l� ül ke den ka t� lan 800 film
ara s�n dan ilk 10'a gi re rek fi na le ka lan
‘Dün ya y� Kur tar ma ya Ça l� �an lar’, 14
Ma y�s 2012'de so nuç la nan ya r�� ma da
‘En �yi K� sa Film Ödü lü’nün sa hi bi ol du.
Aki le Naz l� Ka ya'n�n yö net ti �i, gö rün -
tü yö net men li �i ni To ma� Do ru� -
ka'n�n yap t� �� k� sa bel ge sel film de;
Tür ki ye'de to hum, ta r�m ve bi yo -
çe �it li lik ve ken di alan la r�n da
yap t�k la r� ça l�� ma la r�y la bu ko -
nu lar da ki so run la ra çö züm
üret me ye ça l� �an üç in san olan
Tür ki ye'nin ilk ve tek to hum
der ne �i olan Ka ra ot To hum
Der ne �i'nin ku ru cu su Fe ray
Ka ra p� nar, Eko lo jik Üre ti ci ler
Der ne �i Ku ru cu su ve Ba� ka n�

Le vent Gür sel Alev ile yi ne
Tür ki ye'de bir ilk olan, ya -
y�n lis te si sa de ce eko lo ji ve
çev re ko nu la r�y la il gi li ki -
tap lar dan olu �an Si nek Se -
kiz Ya y� ne vi'nin ku ru cu su
ve Ya y�n Yö net me ni �rem
Ça ��l Tü tün cü'nün mü ca de -
le si ak ta r� l� yor. Ay n� za man -
da Çe tin �nanç'�n kült le� mi� fil mi ‘Dün ya y� Kur ta ran
Adam’dan ka re ler le ve yer yer k� sa ani mas yon lar la
har man la nan bel ge sel, Tür ki ye'nin gün de min de yer

alan bu çok önem li ve cid di ko nu yu
fark l� ve de ney sel bir yak la ��m la an -
lat ma ya ça l� �� yor. 

� YER L� TO HUM
MÜ CA DE LE S�

Eko lo jik Üre ti ci ler Der ne �i - Ka -
ra ot To hum Der ne �i'nden ko nu ya
ili� kin ya p� lan ya z� l� aç�k la ma da,
Hint li çev re ak ti vis ti Van da na Shi -
va'n�n “Çift çi için to hum yal n�z ca ge -
le cek te ki bit ki ler ve g� da için bir kay -
nak de �il dir; kül tür ve ta rih de to hum
için de sak l� d�r. To hum g� da zin ci ri -
nin ilk hal ka s� d�r. To hum g� da gü -
ven li �i nin ni hai sem bo lü dür” sö zü
an�m sa t�l d�. Aç�k la ma da, Ka s�m
2006’da yü rür lü �e gi ren To hum cu -
luk Ka nu nu’nun ar d�n dan ya �a m�n
kay na �� ve g� da zin ci ri nin ilk hal ka s�
olan to humun ulu sa �� r� ta r�m, g� da ve
to hum te kel le ri nin kon tro lü ne b� ra -

k�l d� �� da vurg lu la na rak, “Sö zü edi len
du rum yal n�z ca ül ke miz de de �il,

dün ya n�n pek çok ba� ka ül ke sin de
de ge çer li. DTÖ, IMF ve Dün ya
Ban ka s� gi bi ulus la ra ra s� ku ru -
lu� la r�n da yat t� �� ya sal dü zen le -
me ler, pa tent, ser ti fi ka vb. uy -
gu la ma lar yo luy la, to hum çift -
çi nin elin den al� na rak ulu sa �� -
r� ta r�m, g� da ve to hum te kel -
le ri nin de ne ti mi ne ve ri li yor.
Dün ya n�n dört bir ya n�n da
mü ca de le yü rü ten yok sul köy -
lü ler to hum la r� n� ye ti� tir me,

sak la ma ve sat ma hak k� n� ye ni -
den el de et me ye ça l� �� yor. Ül ke -

miz de ki kü çük çift çi ler ve yok sul
köy lü ler de To hum cu luk Ka nu -

nu'nun ç� k� ��n dan bu ya na to hum la il -
gi li hak la r� n� ye ni den ka zan ma mü ca de -

le si ve ri yor. Bu mü ca de le nin ön cü lü �ü nü
yü rü ten Eko lo jik Üre ti ci ler Der ne �i ve Ka ra ot

To hum Der ne �i, kü çük üre ti ci le rin ken di to hum la r� n�,
yer li mey ve-seb ze çe �it le ri mi zin to hum la r� n� ye ti� tir -
me, sak la ma ve de �i�-to ku� et me le ri ni ko lay la� t�r mak
için çe �it li et kin lik ler dü zen li yor. Bu kap sam da Aki le
Naz l� Ka ya'y� al d� �� ödül den do la y� kut lu yor, to hum
mü ca de le mi ze ver di �i des tek için te �ek kür edi yo ruz”
de nil di.

Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Festivali’nin ilki, 8-9-10 Haziran
günlerinde Kadıköy ve Beyo�lu’nda yapılacak çe�itli
etkinliklerle düzenleniyor. Festivalin son günü olan

10 Haziran’da Özgürlük Parkı’nda �enlik var!

Şair Adnan Yücel
ANISINA FESTiVAL

TOHUM
mücadelesine

Kore’den ödül

Kadıköy'deki organik
pazarın kurucularından

Ekolojik Üreticiler
Derne�i'nin tohum

mücadelesini anlatan
filmi Kore'den ödül aldı. 
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Ka d� köy Be le di ye si’nin Ko �u -
yo lu’nda 5 y�l ön ce sa hi bi ile
uz la ��p, yük sek bir fi ya ta ka -

mu la� t� r�p ma hal le sa kin le ri nin hiz -
me ti ne sok tu �u, sa nat, spor ve kül tü -
rel ak ti vi te le riy le  ma hal le sa kin le ri -
nin be �e ni si ni ka za nan Ko �u yo lu
Ma hal le Evi ve par k�, Be yaz TV’nin
ta raf l� ya y� n�y la gün de me gel di. 

Tv ka na l�, geç ti �i miz per �em be
ge ce si “Ka d� köy Be le di ye si'nde bü -
yük skan dal” ba� l� ��y la bir ha ber ya -
y�n la d�. Ko �u yo lu Ma hal le Evi'yle il -
gi li hak s�z id di alar da bu lu nu lan ha -
ber de, “Mah mut Odun k� ran ad l� bir va tan da ��n
ara zi si nin Ka d� köy Be le di ye si'nce park ya p� la ca ��
id di as�y la elin den al� na rak, pas ta ne ye dö nü� tü rül -
dü �ü” id di a edil di. “Park ya pa ca ��z de di ler, ka mu -
la� t�r ma ad� alt�nda gasp et tik le ri bi na y� ka fe tar ya -
ya çe vir di ler” gi bi suç la y� c� ifa de ler kul la n� lan ha -
ber de, par k�n ve ma hal le evi nin ama c� na uy gun
kul la n�l ma d� ��  id di a edile rek, bi na n�n y� k� l�p, es ki
sa hi bi ne ge ri ve ril mesi ima s�n da bu lun uldu.

� SÜ REÇ NA SIL GE L�� T�?
Plan lar da ye �il alan ola rak gö rü len Ko �u yo lu

Ma hal le Evi ve Par k�’n�n bu lun du �u ala n�
TMSF’den 400 bin li ra ya sa t�n alan Mah mut
Odun k� ran, üze rin de iz be du rum da ki bi na s�y la bir -
lik te pa zar l�k ya pa rak 4 ay son ra Ka d� köy Be le di -
ye si’ne 600 bin li ra ya sat t�. Ka d� köy Be le di ye si,
iz be bi na n�n da bu lun du �u ara zi yi k� sa sü re -
de el den ge çi re rek, do na n�m l� bir park ve
semt sa kin le ri nin sos yal, kül tü rel ve spor
ak ti vi te le ri yap t� �� bir Ma hal le Evi’ne
çe vir di. An cak ara dan 5 y�l geç tik ten
son ra mah ke me ye ba� vu ran Odun k� -
ran, ala n�n ka mu ya ra r� na kul la n�l ma -
d� �� n�, be le di ye nin ka fe ter ya i� let ti �i -
ni id di a et ti. Ga ze te ve te le viz yon ka -
nal la r� n� ara ya rak id di as� n� sür dü ren
Odun k� ran,  tek olum lu ya n�t al d� �� Be -
yaz TV ile par ka gi de rek hak s�z id di a ve
suç la ma la r� n� sür dür dü. Söz ko nu su TV ka -
na l� da “Skan dal” anons la r�y la ver di �i ha ber -
de  Ba� kan Öz türk’ün be le di ye nin aç�k la ma la r� na
yer ver me ye rek, ta raf l� ya y�n yap t�.

� PAS TA NE DE ��L
ÜC RET S�Z MA HAL LE EV�!

Ko nuy la il gi li aç�k la ma ya pan Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, söz ko nu su ala n�n
ka mu la� t�r ma sü re ci ni �öy le an lat t�; “Buras� 3 bin
500 met re ka re lik bir park ala n�. Bu nun 160 met -
re ka re si ye �il alan. 5 y�l ön ce bu ra s� Türk Ti ca ret
Ban ka s�'na ait ti. Son ra TMSF bu ra y� sa t� �� ç� kar -
m��. Oy sa TMSF'ye, ‘bu ra y� biz al mak is ti yo ruz’
di ye ba� vur mu� tuk. Ama TMSF ma ale sef bu ra y�
el al t�n dan bi ri ne sat m��. Bu nu da bi ze ma hal le li

ha ber ver di. TMSF'nin 400 bin li ra be del le
bi na y� ve par k�n ucun da ki o ye �il ala n� sat t� -
�� n� ö� ren dik. Biz de ora y� bi nay la bir lik te
ka mu la� t�r ma ka ra r� al d�k. Sa t�n alan ki �iy le
an la� t�k, 600 bin li ra be de li ka bul et ti. Ya ni
bu ki �i 1.5 ay da 200 bin lira kâr et mi� ol du.”

� ‘CHP DÜ� MAN LI �I NIN
GÖS TER GE S�’

Öz türk, es ki mal sa hi bi nin 5 y�l son ra ge -
lip de “Bu ra y� ama c� na uy gun kul lan ma d� -
n�z” de me si ne bir an lam ve re me di �i ni be lir -
te rek, “Oy sa böy le bir �ey yok. Ora s� ta ma -
men ama c� na uy gun kul la n� l� yor. Ko ca man
park ya p�l m��, al t�n da ka fe ter ya s�, üs tün de

ma hal le evi. Ko �u yo lu Ma hal le Evi'nden üc ret siz
ya rar la n� yor ma hal le li. Amaç da bu za ten, ka mu
ya ra r� bu dur. �l la her yer ye �il ola cak di ye bir ku -
ral yok, ye �il ala n�n yüz de 3/5'i ka dar ka pa l� hiz -
met me kân la r� yap mak müm kün. Biz za ten mal sa -
hi bi ne bu bi na için be del ver mi �iz” de di. Olay da
hu ku ka ay k� r� hiç bir i� lem ol ma d� �� n� vur gu la yan
Öz türk, �un la r� söy le di: “Ben hu kuk -
çu yum. Mah ke me den olum suz bir so -
nuç ç�k ma s� na ih ti mal ver mi yo rum.
Çün kü ama c� na ay k� r� bir kul la n�m
yok. Biz bu ra y� bir �ah sa ki ra ya ver mi�
ya da ba� ka bir �ey yap m�� de �i liz.
Tam ola rak is tim lak ama c� na uy gun
kul la n� yo ruz. Yurt ta ��n kul la n� m� na

aç�k üc ret siz bir yer. Bi ri le ri �an taj
ya pa rak pa ra al ma n�n pe �in de. En

üzü cü k� s�m da ulu sal ya y�n ya -
pan bir te le viz yon ka na l� n�n

böy le bir �e ye alet ve ara c�
ol ma s�. Yok sa tam ter si ne
nor mal, ah la ki bir ya y�n c� -
l�k ta ‘Bra vo Ka d� köy Be le -
di ye si'ne, bu ra y� ka mu la� -
t�r m�� hal ka aç m��. Va tan -
da� bu ra da ge zi yor, din le ni -

yor, ça y� n� içi yor, kül tü rel-
sa nat sal fa ali yet le re üc ret siz

ka t� l� yor’ den me si ge re kir di. Bi -
ze ma dal ya tak ma la r� ge re kir ken,

böy le bir yak la ��m son de re ce sa kil...
Za ten ha be rin ilk cüm le sin de ‘CHP'li
Ka d� köy Be le di ye si’ de ni le rek,
CHP’ye vur gu ya p�l ma s�, ola y�n ta ma -
men si ya sal bir yak la ��m ol du �u nu aç�k ça gös te ri -
yor. CHP dü� man l� �� vur gu la n� yor. Bu da on la -
r�n, bi zim gi bi de mok ra tik ku rum la ra, de mok ra -
tik ya p� ya sa hip be yin le re na s�l bak t� �� n� gös te -
ri yor. Önem se mi yo rum bu ola y�, çok cid di ye de
al m� yo rum... Ko nu yar g� da ve be le di ye ola rak

hak l� da va m� z� sa vu na ca ��z. Ko �u yo lu Ma hal le
Evi ve Par k�, yi ne semt sa kin le ri ne hiz met ve re -

cek''
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ad� köy’de �s tan bul’un tüm il çe le rin den fark l� bir
ha yat ya �a n�r. Ka d� köy’ün Gö nül lü le ri var d�r. On -
lar Ka d� köy’ü dü �ü nür, Ka d� köy için ça l� ��r ve Ka -
d� köy’e hiç bir kar �� l�k bek le me den hiz met eder ler.

Bu fark ise Ka d� köy’de ya �a ma y� ay r� ca l�k l� ha le ge ti ren
ne den le rin en önem li le rin den bi ri dir. �s tan bul ne den -
li bü yür se bü yü sün, Ana do lu’dan ge len göç ler kent li lik
duy gu su ve bi lin ci ni ne den li azal t�r sa azalt s�n, Ka d� -
köy’de ki bu fark l� l�k hiç kay bol maz. 

Ka d� köy’e her ge len “Ka d� köy �s tan bul’un di �er il çe -
le ri ne ben ze mi yor” der. Çün kü Ka d� köy’de ma hal le le ri ne
sa hip le nen, ma hal le le ri ne hiz met eden, dost luk la r� ve ar -
ka da� l�k la r� ile ma hal le le ri ni güç len di ren Ka d� köy Be le di -
ye si Gö nül lü le ri ar� lar gi bi ça l� ��r lar. 1995 y� l�n dan be ri Ka -
d� köy’de ki gö nül lü ler ken tin ya �a m� n� gü zel le� tir mek,  s� -
cak la� t�r mak ve dost lu �un do yum suz lez ze ti ni kat mak
için ça ba sarf edi yor lar. Amaç la r� Ka d� köy’de kent li lik bi -
lin ci ni ge li� tir mek ve Ka d� köy sev gi si ni yay g�n la� t�r mak -
t�r. Bi lir ler ki, in san lar sev me dik le ri, sa hip len me dik le ri
yer ler de mut lu ola maz lar. Ana do lu’dan �s tan bul’a akan
a�� r� göç, kent nü fu su nu her gün bi raz da ha ar t� r�r ken,
be ra be rin de ya ban c� la� ma y� da ge tir mi� tir. Kom �u luk lar
za y�f la m��, göç eden ler s� la has re ti için de �s tan bul’a al�� -
mak ta zor luk çe kip yer le� tik le ri ye re �s� na maz ken, o yö -
re nin yer li le ri de on la ra al� �a ma m�� lar d�r. �s tan bul’da, yal -
n�z ca Ka d� köy’de bu ya ban c� la� ma en az his se di lir du -
rum da d�r. Çün kü Ka d� köy Gö nül lü le ri y�l lar ca göç le yer -
le �en Ka d� köy lü ler’e ya ban c� l�k çek tir me mek için, “Hem -
�e ri Der nek le ri �en li �i” dü zen le yip bir ara ya top la m�� lar,
“Ai le Da n�� ma Mer kez le ri” ku rup her so run la r� ile il gi len -
mi� ler, mes lek ler ö� re tip ken di onur la r� ile pa ra ka zan ma
yol la r� aç m�� lar, atöl ye ler ku rup ö� ren dik le ri i�i yap ma
ola na �� sun mu� lar d�r. Ka d� köy bir genç emek li ler cen ne -
ti dir. Geç mi� y�l la r�n sos yal po li ti ka la r� ne de niy le bir çok
in san genç ya� ta emek li ol mu� tur. Ay r� ca bi linç li in san la -
r�n ya �am tarz la r� �im di 60-65 ya ��n da bi le in san la r� genç
ve dinç b� rak mak ta d�r. Ka d� köy lü emek li le rin tü mü tah -
sil li, kül tür lü, de ne yim li in san lar d�r. On la r�n bi ri kim le rin -
den sev gi le rin den ve ya �a ma olan üst dü zey ba k�� aç� -
la r�n dan Ka d� köy’ü ve Ka d� köy lü ler’i ya rar lan d�r mak, Ka -
d� köy Gö nül lü le ri’nin ku ru lu �u nun te mel ama c� ol mu� tur.
Ka d� köy Gö nül lü le ri, 2010 y� l� na ka dar Ka d� köy Be le di ye si
Sa� l�k ve Sos yal Da ya n�� ma Vak f� “KAS DAV” bün ye sin de
ör güt len mi� tir. Da ha son ra be le di ye le re ve ka mu ku ru lu� -
la r� na gö nül lü ör güt len me si yap ma ve gi der le ri ni kar �� la ma
yet ki si ve ren bir ka nun ç� k�n ca KAD SAV’� tas fi ye et me ka -
ra r� al�n m�� ve tüm gö nül lü ler Ka d� köy Be le di ye si bün ye -
sin de hiz met et me �e ba� la m�� t�r. 

So nuç ne ol mu� tur...
• Bin ler ce Ka d� köy lü gö nül lü lük ru hu nu ve il ke si ni be -
nim se mi� ve bu yol da ay lar sü ren e�i tim ler al m�� lar d�r.
Böy le ce Ka d� köy’de Ka d� köy’e hiz met he ye ca n� ta �� yan
bil gi li, bi linç li bü yük bir gö nül lü ler or du su olu� mu� tur.
• Bin ler ce en te lek tü el ve gön lü Ka d� köy sev gi siy le do lu
emek li, Ka d� köy’e hiz met et me ve hiz met ede rek mut lu
ol ma ola na �� bul mu� lar d�r.
• Ula �� m�n çok zor ve mas raf l� ol du �u gü nü müz de gö nül -
lü le re hu zur lu ça l�� ma or ta m� ya ra ta bil mek için Ka d� köy’ün
her ma hal le sin de bir gö nül lü mer ke zi ku rul mu� tur.
• Be le di ye mi ze ma li bir kül fet yük le me mek için park lar -
da, kül tür mer kez le rin de ve be le di ye mi ze ait her me kân -
da gö nül lü le re hiz met ye ri sa� lan m�� t�r.
• Gö nül lü ler hiz met yer le ri nin ka li te si ve ya kon fo ru üze -
rin de hiç dur ma dan en zor ko �ul lar da bi le ba �a r�y la hiz -
met ver mi� ler dir.
• 20 Gö nül lü mer ke zin de pro fes yo nel ele man ve ya be -
le di ye gö rev li si is tih dam edil me den gö nül lü mer ke zi nin
te miz li �i, bu la ��k la r� n�n y� kan ma s� hat ta tu va let le ri nin te -
miz li �i da hil her �ey gö nül lü ler ta ra f�n dan ya p�l m�� t�r.
• Her gö nül lü mer ke zi, me sa i saa ti kav ra m� gö ze til me den,
gö nül lü ler ta ra f�n dan, ge rek li her hiz me te ce vap ve re cek
�e kil de nö bet le �e, dai ma hiz me te ha z�r tu tul mu� tur.
• Gö nül lü mer kez le rin de 60’� a� k�n ko ro ku rul mu�, her y�l
200’den faz la kurs aç�l m��, kon fe rans lar, se mi ner ler, çe -
�it li kül tü rel ve sa nat sal et kin lik ler dü zen len mi� tir.
• Ka d� köy Gö nül lü le ri yal n�z ca Ka d� köy’e hiz met et mek -
le kal ma m��, tüm Tür ki ye’ye ör nek ol mu� lar d�r. Dev le ti -
mi zin ç� kar d� �� be le di ye le re ve ka mu ku ru lu� la r� na gö nül -
lü ör güt len me si yap ma hak k� ve ren ka nu na Ka d� köy’de ki
gö nül lü ha re ke ti il ham ver mi� tir. Y�l lar dan be ri Tür ki ye’de ki
tüm be le di ye le ri mi zin yap t� �� sos yal olay la ra, e�i tim le re,
kül tü rel, sa nat sal ve spor tif et kin lik le re yi ne Ka d� köy’de ki
gö nül lü ha re ke ti il ham kay na �� ol mu� tur.
• Ko �u yo lu’nda ki Ma hal le Evi de Tür ki ye’ye gö nül lü lü �ün
en gü zel ör nek le ri ni ve ren Ka d� köy Gö nül lü le ri’nin ha yat
bul du �u, hiz met et ti �i, sev gi yi, say g� y�, ar ka da� l� �� pay la� t� -
��; gö nül lü le rin gön lün den akan hay r�n, be re ke tin ve dost lu -
�un d� �a r� ya ta� t� ��, kent li lik bi lin ci nin ya �a t�l d� �� gü zel yer -
ler den bi ri dir. Ku ran la ra, ya �a tan la ra, güç ve ren le re, hiz met
eden le re ne mut lu…              
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HABER

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

Av. Selami ÖZTÜRK

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

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

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

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

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

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

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

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

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

No: 2 Kad�köy Belediyesi
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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 �

Bir TV kanalı, yaptı�ı yayında
Kadıköy Belediyesi’nin park

yapmak için aldı�ı yeri, pastane
haline getirip i�letti�ini öne sürdü.
Oysa habere konu olan Ko�uyolu

Mahalle Evi, semt sakinlerinin
ücretsiz olarak yararlandı�ı bir
kültür-sanat merkezi... Mahalle

Evi’ndeki etkinliklere,
Ko�uyolu'nda ya�ayan binlerce

vatanda� katılıyor.

KO�UYOLU MAHALLE EVi ÜZERiNDEN BELEDiYEYE SALDIRI...

Pastane değil
mahalle evi!
Pastane değil
mahalle evi!
Pastane değil
mahalle evi!
Pastane değil
mahalle evi!
Pastane değil
mahalle evi!
Pastane değil
mahalle evi!

Kadıköy Belediye Ba�kanı
Av. Selami Öztürk,  söz

konusu alanın yasalara uygun
bir �ekilde kamula�tırılıp,

halkın yararına sunuldu�unu
açıklayarak, ‘Vatanda�

burada geziyor, dinleniyor,
çayını içiyor, kültürel-sanatsal
faaliyetlere ücretsiz katılıyor.

Bu haberi haksız ve siyasi
buluyorum’ dedi. 

KÜLTÜREL, sanatsal faaliyetlerle
mahalle ve mahalleliye bir kültür merkezi
ruhu ile hizmet eden Ko�uyolu Mahalle
Evi'nde, sanat, kültür, sosyal, e�itim,

sa�l�k gibi konularda çal��malar yap�l�yor.
Mahalle evinde, Mustafa
Sa�ya�ar TSM Korosu,

Beste TSM Korosu,
Gönülden Gönüle TSM

Korosu, Fasl-� Bahar TSM
Korosu, Mutlu  TSM

Korosu, Ho� Sada TSM
Korosu, Keyf-i TSM

Korosu ve Dilruba TSM
Korosu olmak üzere 8 adet
Türk Sanat Müzi�i Korosu

bulunuyor.
Ayr�ca Sedat Sar�gül

yönetiminde Türk Halk
Müzi�i Korosu ile �brahim

Muslu yönetiminde
�stanbul Film Müzikleri
Orkestras� çal��malar�n

yap�ld��� Mahalle Evi'nde,
amatör tiyatrolar�n yan� s�ra

profesyonel tiyatrocu
Tar�k-Binnur �erbetçio�lu

çiftinin yönetiminde
ücretsiz olarak tiyatro

e�itimleri veriliyor. Anma
günleri, paneller, konserler,
brifingler, kutlamalar, sa�l�k
�enlikleri ve sergilere de ev
sahipli�i yapan Ko�uyolu

Mahalle Evi'nde, uzman hocalar
nezaretinde ücretsiz olarak mahalleliye

ki�isel geli�ime yönelik foto�rafç�l�k,
�ngilizce ve bilgisayar, satranç dersleri

veriliyor. Tüm bu etkinliklere
Ko�uyolu'nda ya�ayan binlerce vatanda�
kat�l�yor. Mahalle Evi'ndeki mütevaz� çay
oca��n� ise Kad�köy Belediyesi i�letiyor.

KO�UYOLU’NUN
SANAT MERKEZ�...

Mahalle Evi’ndeki tiyatro
çalı�malarından bir kare...

KADIKÖY’ÜN
GÖNÜLLÜLER�

KADIKOY-8:Layout 1  6/7/12  11:42 AM  Page 1



Bu haf ta gös te ri me gi ren “PRO MET -
HE US” fil mi üze rin den bir film ve top -
lum ana li zi yap mak farz ol du. Ef sa ne vi
ya ra t�k ta sa r� m�y la “Ali en” film le ri nin
ya ra t� �� n�n kök le ri ne in me ye ça l� �an
film ilk dört fil mi iz le yen ler için ay r� bir
he ye can ya ra t� yor. �lk dört film de da ha
çok ge ri lim ve ak si yo na odak l� iken ye -
ni film ken di ba �� na bir kul var aç�p ilk
film ler de ki ya ra t� ��n ya ra t� l�� sü re ci ni
in sa no� lu nun da ya ra t� l� �� na ba� la ya -
rak fark l� bir fik rin içi ne gi ri yor. �çin de
tan r� sal ele� ti ri de ba r�n d� r�p in sa no� lu -
nu ya ra tan ba� ka bir can l� n�n ol ma s�
fik ri ile di ni çev re le ri bi raz k�z d� ra bi lir
ama her tür lü ya ra t� �� gö rüp yi ne de
ha ç� n� boy nu na asan bi lim ada m� m�z la
di ni ta ra fa göz k�rp sa da fark l� an la t� -
m�y la al k� �� hak edi yor. Be ni en çok et -
ki le yen k� s�m sa “Ali en”la r� DNA bo zu -
muy la üret mi� da ha do� ru su on la r� ya -
rat m�� ve hat ta da ha ön ce in sa no� lu nu
da ya rat t� �� an la �� lan üs tün �r k�n an la -
��l maz bir �e kil de dün ya y� yok et me ye
ça l�� ma s� ol du. Bu an la ��l maz l�k fil min
en bü yük ar t� s� ken di ad� ma. Fil min ge -
ne lin de pek yer tut ma sa da gü nü müz
dün ya s�n da ki aç l� ��n, sa va� la r�n, e�it -
siz lik le rin kay na �� olan ya ra t� c� n�n me -
ta fo rik bir ele� ti ri sin den ba� ka bir �ey
de �il bu an la ��l maz l�k. Mic ha el Fass -
ben der’in ku sur suz oy na d� �� ro bot
üze rin den de bu ele� ti ri yi pe ki� ti ren
yö net men da ha ön ce ki sti li ze ça l�� ma -
s�  ”Bla de Run ner” fil min de ki ac� çe ken
ve in san l� �� an la ma ya ça l� �an ro bo ta
bir ye ni si ni ek li yor. Uzay ge mi si, ya ra t�k
ta sa r�m la r�, in sa no� lu nu üre ten dün ya
d� �� var l�k lar, az da ol sa ken di si ni ya ra -
tan in san la ra k�z g�n an dro id ro bot, �a -
ha ne set ta sa r�m la r�, efekt ler fil mi ba� -
ya p� ta çok ya k�n bir ye re ta �� yor. Bi lim -
kur gu se vi yor ve ya “Ali en” film le ri ni iz -
le diy se niz ke sin iz le me niz ge re ken bir
film. 
� EF SA NE PRO MET HE US

Ef sa ne ye gö re Pro met he us, öte ki
kar de� le ri gi bi, tan r� sal dü ze ne ka fa
tut mu�, kar �� ç�k m�� ne var ki öte ki kar -
de� le rin den fark l� ola rak so nun da in sa -
no� lu nu ya ra ta rak ve on la ra ate �i (ya -
ra t� c� l� ��, bi li mi, uy gar l� ��) ve re rek bu
dü ze ni de �i� tir me yi ba �ar m�� t�r. Uy -
gar l� ��n te me lin de ki ilk bü yük icat olan
ate� ve tem sil et ti �i üç un sur bel ki de
sa de ce mi to lo ji de ki Ze us’u de �il gü nü -
müz inanç sis te mi ni de teh dit edi yor
gi bi gö rü nü yor. Ya ra t� c� l� �� ve fark l� dü -
�ün me yi ya d�r ga yan, bi li min is pat la r� n�
hi çe sa yan ve uy gar l�k ad� na faz la ge -
li� me gös ter me yen gü nü müz inanç
sis tem le ri var l�k la r� n� da ha ne ka dar
sür dü re cek ora s� bel li de �il ama in san -
la r� bir le� ti re cek tek un sur ol ma s� ge re -
ken ve yüz y�l lar ön ce a��l m�� çok tan r� l�

sis te min hâ lâ var ol du �u nu gö re mi yor -
lar bel ki. Bu gün H� ris ti yan l�k ta ve ya Ya -
hu di lik te ki Tan r� n�n ay n� ol du �u söy le -
ne mez. Her inanç sis te mi nin ken di ya -
ra t� c� la r� fark l� söy lem ler için de olup ki -
tap la r�n da di �er inanç sis tem le ri gör -
mez den ge li ni yor ya da öte ki le� ti ri li yor.
Ço �u za man ve di le ge ti ri lip ele� ti ri ya -
p�l d� �� za man bi le ele� ti ri kay na �� n�
sor gu la ma ye ri ne ele� ti ri yi ya pa n� sor -
gu la ma yo lu na gi dip ken di inanç sis -
tem le ri ni öven aç�k la ma lar duy mak
son de re ce üzü cü. Ken di inanç sis te -
min de ol ma yan inanç l� la r� bi le hor gö -
ren zih ni ye tin, di �er ta raf ta du ran inan -
ma yan la ra ba k�� aç� s� da ha sert olu yor
el bet te ki. 
� MA �A RA BEN ZET ME S�

Ka ran l�k bir ma �a ra da, do� duk la r�
gün den be ri ma �a ra n�n ka p� s� na ar ka -
la r� dö nük ola rak ayak la r�n dan ve bo -
yun la r�n dan zin ci re vu rul mu�
otur ma ya mah kum ve
ba� la r� n� da ar ka ya
çe vi re me yen bir
grup in san, ma �a -
ra n�n ka p� s�n dan
içe ri gi ren ��� ��n
a y  d � n  l a t  t �  � �
kar �� du var da,
ka p� n�n önün -
den ge çen
ba� ka in san la -
r�n, hay van la r�n
ve ta �� d�k la r�
�ey le rin göl ge le -
ri ni iz le mek te dir -
ler. Sa hip ol duk la r�
bil gi, on la r�n göz le riy -
le ve ku lak la r�y la ka zan -
d�k la r� du yu sal bil gi dir ve bu
gör sel bil gi du var da ki göl ge le rin,
ya ni gö rü nü� le rin bil gi si dir. �ç le rin den
bi ri kur tu lur ve d� �a r� ç� k�p göl ge le rin

as�l kay na �� n� gö rür. Ken di de gör dük -
le ri ne ina na maz. �n san için ya n�l g� lar -
dan kur tul mak, es ki al�� kan l�k la r� terk
et mek çok güç tür. Tek rar içe ri gi rip
gör dük le ri ni an lat ma ya ba� lar ama

içer de ki le ri du var da gör dük le ri -
nin yan s� ma ol du �u na ve

ger çe �in ma �a ra n�n d� -
��n da ce re yan et -

mek te ol du �u na
inan d�r ma s� im -
kan s�z d�r. Ma �a -
ra ya dön dük ten
son ra gör dük -
le ri ni di �er in -
san la ra an la -
tan la r�n i�i hep
zor ola cak ga li -
ba. Ba� l� l�k ve

ka ran l�k ra hat t�r,
oy sa ger çek le ri

gör mek ve ��� �a
bak mak ce sa ret is ter.

Ger çe �e gi den yol,  yo -
ru cu, di ken ler le kap l� ve

uzun bir yol dur.
Pla ton’a gö re, in sa n�n ya �am için -

de bu lun du �u or ta m�, bu ma �a ra ben -
zet me si çok gü zel an lat mak ta d�r. Pla -
ton iki ev ren ay� r� m� yap mak ta d�r. Bir
yan da ba� lan g�ç s�z, son suz ve mü -
kem mel olan bir idea lar ev re ni, öte
yan da, ölüm lü, mü kem mel ol ma yan,
nes ne ler ev re ni.

�n san be de ni ile göl ge ler ev re nin de
bu lun ma s� na ra� men, ru hu bir za man -
lar idea lar ev re nin de bu lun mu� ol du �u
için, idea lar ev re nin de ki ger çek ler hak -
k�n da, ke sin ol ma yan fi kir le re sa hip ol -
mak ta d�r.

Pla ton’un bu ma �a ra ben zet me -
sin de;

“Ma �a ra ya zin cir len mi� in san”,
top lu mun par ça s� olan an cak bi rey sel -
le� me mi�, far k�n da l� �� ge li� me mi� ki �i -
yi tem sil eder.

“Ma �a ra” top lum, “Zin cir” top lum
içe ri sin de bi re yi s� n�r la yan ka l�p lar,
dog ma lar, ku ral lar d�r. Bun lar zih nin öz -

gür le� ti ril me sin de en gel ler dir.
“Göl ge ler” ise top lum ta ra f�n dan

be lir le nen ve be nim se nen sor gu lan -
ma m�� do� ru lar d�r. Ba� naz ve dog ma
zi hin ler den uzak la� t� r�l ma l� d�r.

Sa de ce ar ka la r�n da ki ���k kay na �� -
n�n; bir ne vi ha ki ka tin ��� �� n�n ya y�l d� ��
���k la kar �� la r�n da ki du var da olu �an
ken di göl ge le ri ni gör mek te, bu nun la
ye tin mek te ve bu göl ge le re ba ka rak
e� len mek te ve ha yat la r� n� böy le ge çir -
mek te olan in san l�k için, bir ne vi sü rü
psi ko lo ji sin de ol du �u be lir til mek te dir.

Zin cir le ri ni k� ran lar, ken di yo lu nu
bu lan lar, dü �ü nen ler bu göl ge ler le ye -
tin mez ler. Fi lo zof, ken di ni bu zin cir ler -
den kur ta ra rak her ne ka dar zor ve ac�
ve ri ci ol sa da yü zü nü ce sa ret le ger çe -
�in ��� �� na dö ne rek ha ya t�n ger çek an -
la m� n� ve do� ru yu gö re bi len kim se dir.
� BA KI� AÇI SI YA DA BA KI� ACI SI

Ta bi î ki bu hi kâ ye yi ters ten oku yup
inanç la te mel len dir mek de müm kün
ama ha ya t�n ida re si ina nan la r�n sis te -
mi ne gö re ida re edil di �i için da ha ön ce
söy le ne gel di �i gi bi “Kral ç�p lak” di yen -
ler ken di le ri ne teh dit olu� tur du �u için
nef ret le kar �� lan m�� lar d�r. Te mel de
inanç öz gür lü �ü nü sa vu nan tüm inanç
sis tem le ri “inan ma ma” öz gür lü �ü ne
he nüz ge çe me mi� ol ma s� ve inan ma -
yan la r�n her tür lü kö tü lü �ü ya pa bi le cek
�ey tan lar ola rak gör me si tu haf. Az ön -
ce ver di �i miz ben zet mey le de vam
eder sek ken di le ri zin ci re vu rul mu� bu
zih ni yet zin cir le ri ol ma yan in san la r�n
ya pa bi le cek le ri her tür lü kö tü lük ve sa -
p�k dav ra n� �� ya pa bi le cek le ri ni dü �ün -
mek te ve ne ya z�k ki zin cir len me mi� in -
sa n�n hiç de öy le �ey ler pe �in de ko� -
ma d� �� n� an la ma y�p ken di için de ki zeh -
ri inan ma yan lar üze rin den kus ma ya
ça l�� mak ta d�r. Em pa ti den yok sun bu
zih ni ye tin zin cir le ri ol ma sa ne ler ya pa -
bi le cek le ri ak l�n çok öte sin de. Bu cüm -
le ler den is te dik le ri ni ya pa ma d�k la r� an -
la m� ç�k ma s�n. Yap mak is te dik le ri ni za -
ten inanç sis tem le ri ni bü ke rek ger çek -
le� ti ri yor lar za ten. Tüm dün ya n�n mi nik
bir iz dü �ü mü olan ül ke mi ze bak mak
ye ter li sa n� r�m. �im di ki za ma na ba� lar -
sak, gün de mi de �i� tir mek ad� na ya p�l -
sa da, “Kür taj” ko nu su üst k� s�m da ya -
z� lan la ra ne ka dar ben zi yor. Bu çar p�k
dü �ün ce ba lon la r� n�n pe �in den ko �an -
la r�n ol du �u nu gör mek pek �a ��r t� c� ol -
ma sa da söz de bu zih ni ye te so rul du -
�un da çok ra hat “her kes inanç la r�n da
öz gür dür”  di ye bi le cek ka dar yüz süz -
dür. Top lu mun ge nel ah lak s� n�r la r� n�
ken di çiz me ye ça l� ��p top lu mu a�a �� la -
yan bu küf len mi� be yin le rin ta kip çi le ri
küf ten çok tan ze hir len mi� du rum da.
Film de ge çen ve in sa no� lu nun
DNA’s� n� dü zen le yen ya ra t� ��n ha re ke -
ti nin hak l� ol du �u nu dü �ü nü yor ba zen
in san. Be yin kür ta j� ge çir mi� zih ni yet le -
rin yö net ti �i bir dün ya bel ki de va m� hak
et mi yor dur. 
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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

ÇiViYLE ÇAKILIRKEN TA�LARA

SEVG�L� okurlar sizlerle bu hafta çok
de�i�ik bir mekâna gidiyoruz. Çok
de�i�ik, çünkü önemli bir sosyal

sorumluluk projesini hayata geçiren
güzel insanlar�n biraraya gelerek

hizmete sundu�u bir mekân. Bundan
az bir süre öncesine kadar, salonunda
harika gösterilerin izlendi�i, tiyatronun

en güzel örneklerini keyfle seyretti�imiz
Yayla Sanat Merkezi’nden

bahsediyorum.. Maalesef Sanat
Merkezi olarak hizmet veremiyor art�k

bu yer... Yerli-yabanc� markalar�n
ma�azalar�, yeme içme sektörünün
çe�itli markalar� da yeni düzenleriyle
boy gösterdikleri bir merkez haline

gelmi� buras�. Ama yanl�� anla��lmas�n
burada hizmet veren her mekân

birbirinden ��k ve kaliteli. Ben birazc�k
Sanat Merkezi olarak ra�bet görmedi�i
için bizlere k�rg�n�m. Yayla Grup A.�.’ye
ait olan bu hizmet adas�n�n üst kat�na
ç�kt���m�zda, muhte�em bir restoranla
kar��la��yoruz; a’da 216… Birkaç ayr�
salonda hizmet veren a’da 216’n�n her
salonu ayr� bir konseptte. Çok zevkli

dö�enmi�, rahatl�k ve lüks ön planda
tutulmu�. Renk seçimleriyle ve
kullan�lan dekoratif objeleriyle

Uzakdo�u rüzgâr� estirilen mekân,
zevkli bir iç mimari örne�i. Mekânda
hafta sonlar� canl� performans müzik

dinleyerek, Dünya lezzetlerini kaliteli bir
servisle tadabilirsiniz... Ancak ben

ba�ka bir olgudan, en ba�taki
sat�rlar�mda belirtti�im gibi sosyal
sorumluluk projesi kapsam�nda

uygulamaya sunulan mekân�n içindeki
ayr� bir bölümden bahsetmek

istiyorum: GLUTENS�Z a’da 216… Ayr�
bir mutfak, ayr� bir salon. Bu çok özel

bölümü tan�mak için mimar Tülin
Ünal’la sohbet ediyoruz.. Gurme yazar

ve konsept dan��manl���n� Ebru
Omurcal�’n�n, ürün dan��manl���n� Naf�z
Kenan Gören’in, mü�teri ili�kilerini de

Umut Tarman’�n el birli�i ile
üstlendikleri projeyle çölyak hastalar�
için özel bir mekân yarat�lm��. Yayla

Grup ise bu bölümden kira almayarak
büyük katk�da bulunmu� ve sonunda

Çölyak hastalar�na özel ürünler

haz�rlan�p sunulan mekân ortaya
ç�km��.  Bu sektörün içinden biri olan

deneyimli i�letmeci Ebru Omurcal� söze
ba�l�yor: “Glutensiz ürünler a’da 216
Mutfak Sanat’ta lezzete dönü�üyor.

Bu�day arpa, çavdar yulaf ve bu
tah�llardan üretilmi� ürünleri

kullanamayan besin alerjisi ya da
Çölyakla ya�amak zorunda olan

herkesin  canlar�n�n çekti�ini

yiyebilecekleri bir yer buras�. Duman�
üstünde ekmeklerin, ç�t�r simitlerin, mis
gibi tereya�l� mantarlar�n sunuldu�u bir
yer buras�. Evlere hatta uzak �ehirlere

bile uzanabiliyoruz. Pastalar�m�z özenle
haz�rlan�p özel paketlemelerle adreslere
gönderebiliyoruz. Özellikle çocuklar için
workshoplar düzenliyoruz…” Burada

söze Tülin Han�m giriyor: “Ayn�
zamanda Çölyak hastas� çocu�u olan
bir anneyim ben. K�z�m hastalanmadan

evvel bu hastal���n fark�nda bile
de�ildim. Ancak bu hastal��a herkes
her an yakalanabiliyor. Herhangi bir

fiziksel operasyondan sonra bile ortaya
ç�kabiliyor. Ülkemizde her 100 ki�iden

biri çölyakl�. Yani kaba hesapla,
ülkemizde 700 bin Çölyak hastas�

bulunuyor. Belirtileri tüm di�er sindirim
hastal�klar�yla kolayca kar��t�r�ld���ndan

te�hisi zor konan, alerji çe�idi bir
hastal�k. Besinlerin kana kar��ma

dokusunu bozarak, besin emilimini
aksat�yor. Dolay�s�yla bünye hiç

beslenemiyor.” Tülin Han�m k�z�n�n
olay�ndan sonra bu i�e gönül veriyor.

K�z� da turp gibi �u anda çünkü Çölyak
te�hise kadar öldürücü etkisi olan çok
tehlikeli bir hastal�k. Te�histen sonra

yeme biçiminizin de�i�ikli�iyle hastal�k
olmaktan ç�k�p yeni bir ya�am biçimi

oluyor. Evet söz yine sihirli bir
dokunu�uyla, Çölyakl�lar�n canlar�n�n

çekti�i her �eyi yiyebilmelerini sa�layan
Ebru Omurcal� da  “Özellikle çocuklar

etkiliyor beni, okullarda ders bitti zili
çald���nda, hamburgercilerin,

simitçilerin önünden geçmek onlara
cehennem azab� oluyor. Kendi

yiyebileceklerini maalesef her yerde
bulam�yorlar. Yerli yap�m yok denecek

kadar az. �thali çok pahal�. Biz bir
mihenk ta��y�z onlar için. Her �eyi
üretiyoruz ve Türkiye’de her yere

gönderebiliyoruz. En uzak yerdekilerin
sipari�leri bile 2 gün sonra ellerine
ula�abiliyor. Ayr�ca ‘ask�da ekmek’
projemizi de hayata geçirdik. Bu

sayede özel f�r�nlar�m�zda haz�rlad���m�z
her �eyi ücret ödeyemeyecek

durumdakilere de gönderebiliyoruz.
Buradan al��veri� yapanlardan, dileyen
bir miktar fazla ödeyenlerin toplam�yla

bu projemiz de çok güzel i�liyor.
Özellikle Anadolu �ehirlerindeki

çocuklar�m�za po�açalar, pastalar,
simitler gönderiyoruz. Sadece Glutensiz

ürünler haz�rlayan pastanemiz ve
glutensiz restoran�m�z her gün 09.00-
24.00 aras� kesintisiz hizmet veriyor.

Ekibimiz, y�llar�n� Çölyakla ya�am�
kolayla�t�rma mücadelesi veren

arkada�lardan olu�uyor. Konuyla ilgili
e�itimler de verilen bu mekâna herkesi
bekliyoruz…” Evet aç�kças� ben çok
etkilendim. Adalar manzaral� güzel bir
mekân, bir k�sm�nda böyle bir hizmet

veriyor ve bu hizmete yüre�ini koymu�
bir ekip var. Hepsini ayr� ayr�

kutluyorum. Çevrenizde Çölyak hastas�
olabilir, duyurursan�z bu hizmete siz de

bir katk� sa�lam�� olursunuz... Evet
biraz de�i�ik bir lezzet yaz�s� oldu…

Ama eminim hepiniz de etkilendiniz ve
eski Süreyya plaj�n�n bulundu�u yeri
mutlaka bir görmek isteyeceksiniz..

LEZZETLE KALIN
sevgili okuyucular…

Tel. 0216 371 35 60 / 0530 498 87 78

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Maltepe’deki eski Yayla Sanat Merkezi’nin yerinde açılan merkezde
yer alan a’da 216 adlı, lezzetli menüleri tadabilece�iniz mekânda,
çölyak hastaları için de birbirinden lezzetli yemekler sunuluyor.

Uzaklara gitmeye gerek yok,
hayalinizdeki k�r dü�ününü ��kl�kla birle�tiren

Nabizade kona��nda y�ld�zlar�n alt�nda gerçekle�tirebilirsiniz.

BAHÇEN�N HUZUR DOLU ATMOSFER�N� �IK B�R
AMB�YANSLA MÜ�TER�LER�NE SUNARAK

UNUTULMAZ GECELER DÜZENL�YOR

KADIKÖY'ÜN SAKLI CENNET� OLAN NAB�ZADE
KONA�INDA VER�LEN H�ZMETLER

� DÜ�ÜN DAVET (YEMEKL� & KOKTEYL)
� N��AN DAVET� � KINA GECES� � SÜNNET DÜ�ÜNÜ
� DO�UM GÜNÜ PART�LER� � KURUMSAL DAVETLER

REZERVASYON & B�LG�: 0216 405 13 54 / 546 616 00 06

NABİZADE SOKAK NO: 47 KADIKÖY (KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ KARŞISI)

ÇÖLYAK HASTALARI iÇiN ÖZEL BiR MEKÂN
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● Ar zu �� GÜ ZAR

Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i 18-
24 Ma y�s Mü ze ler haf ta s� ne de niy le ser gi aç t�.
1 haf ta de vam eden ser gi de, Ve ci hi Bey’le il -

gi li an� lar ve ob je ler yer al d�. Ser gi kap sa m�n da ara� -
t�r ma c�-ya zar Dr. Mü fid Ek dal, der ne �in ko nu �u
ola rak ka t�l d� �� söy le �i de Hür ku� hak k�n da bil gi ver -
di. Hay dar pa �a Nu mu ne Has ta ne si’nin es ki ba� he ki -
mi olan, Ka d� köy’ün ta ri hi ni an lat t� �� ki tap lar la ta n� -
nan, 1917 do �um lu Dr. Mü fid Ek dal, Ve ci hi Hür -
ku�’u ta n� ma im ka n� da bul mu�. Ek dal, söy le �i de
Ve ci hi Hür ku�’u �öy le an lat t�. 

“Ve ci hi Hür ku� 1895’de do� -
du. O za man lar ad� Ve ci hi idi. So -
ya d� ka nu nun dan son ra Hür ku� ad� -
n� al m�� t�r. 1. Dün ya sa va �� n�n ç�k -
ma s�y la sa va� ta en çok Rus uçak la -
r� dü �ür dü. Rus lar ona ‘ka ra teh li -
ke’ ad� n� tak m�� t�. Gök ler de Ve ci hi
be yi kim se vu ra maz d�. Sa de ce bir
Rus pi lot onu vur du. Rus pi lot Ka -
ra Teh li ke’yi vur du �u nu an la y�n ca
gu rur du yar. Rus bir pi lot Ve ci hi
Bey’i kur ta r�r. Ama ar t�k Rus la ra
esir ol mu� tur. Esir ol duk tan son ra
kaç ma ya ka rar ve rir. Tam 4 ay da
Er zu rum’a ge lir. 1930 y� l�n da Ka -
d� köy’de ki evin de uçak yap ma ya

ba� lar. Uça �� n� Ka d� köy’de ki evi nin 2. ka t�n da
ya p� yor du. Pe ki 2. kat tan uçak na s�l ç� ka cak? Bu
yüz den dük kâ n�n du va r� n� y�k t�. Uça �� kam yo na
ko yup Fi kir te pe’ye, Sul tan Mu rad’�n ar sa s� na ge -
tir di. Ta bi -
i o za man öy le her yer de bi na yok, ora s� bom bo�
ara zi. �ki ça d�r kur du. Uçak iki ka nat l� bir uçak.
Uça ��n ka na d� na Ame ri kan be zi sa r�l m�� ve ya -
p�� t� r�l m��. Uçak ta ma men bi ter, Ve ci hi Bey uça -
�a bin me ye ka rar l� d�r. Uça �a bi ner, ak �am d�r,
Çam l� ca se ma s� na do� ru uça �� sü rer. Da ha son ra
ar ka da �� Nu ri Bey, Ve ci hi Bey’e 5 bin li ra ve rir.

Ve ci hi Bey Kur ba �a l� de re’nin yan ta ra f� na
han gar yap t� r�r. Tek rar ye ni bir uça ��n in �a -
s� na ba� lar. Be yaz bir uçak t�r bu, üs tü ne
“Nu ri Bey” ya z� l�r. Ve ci hi Bey da ha son ra
bir okul açar. 12 ö� ren ci si var d�r. Bu ö� -
ren ci le re uçu� e�i ti mi ve ri yor du. Bir gün
ö� ren ci ler den bi ri, ‘Ho cam uçak dü �er se ne
ya pa ca ��z?’ di ye so rar. Ve ci hi Bey de bu
so ru yu ‘Sen hiç ku �un dü� tü �ü nü gör dün
mü? Bu ku� tur dü� mez’ di ye ce vap lar.” 

Ve ci hi Hür ku�’un ilk uça �� n� 1926 y� l�n da
�z mir’de yap t� �� n� be lir ten Dr. Ek dal, “Ve ci hi
Bey, Yu nan l� lar dan kal ma uçak mo to ru nu ta mir
et ti ve uç mak is te di. Ama izin ve ril mi yor du. Ve -
ci hi Bey bir gün izin siz bin di bu uça �a ve ce za
al d�. Ve ci hi Bey’in ha ya t� bü rok ra siy le u� ra� -
mak la geç mi� tir. Ufa c�k emek li ma a�� na bi le el
ko nul du. �n san lar onu te� vik ede ce �i ne dur dur -
mu� tur. Ge nel ola rak da cid di bir in san d�, faz la
gül mez di” de di.  
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ndy War hol’un “her kes bir gün 15 da ki ka l� �� na
ün lü ola cak” de di �i gün ler gel di çat t�. Ün lü ol -
ma fur ya s� s� ra dan in san la r� bir eve t� k�p, o ev -
den al d� �� gö rün tü le ri ya y�n la yan te le viz yon

�ov la r�y la ba� la d�; in ter net le ay yu ka ç�k t�. Blog lar, twit -
ler, vi de o yük le me le ri sa ye sin de ün lü ol mak bir tu� ka -
dar ya k�n. Yol yön tem bu ka dar ko lay la ��n ca ara dan
s�y r�l mak da bir o ka dar zor ol ma ya ba� la d� ha liy le. Mil -
yon la r�n için den öne ç� ka cak bir ‘en te re san l�k’ bul mak
la z�m. Cam yi yen, ku la ��n dan süt ç� ka ran, h�r gür ç� ka -
ran, ona bu na laf atan lar bir ya na dün ya da bir iz b� ra -
ka bil mek için öl me ye bi le ra z� olan lar var. 

‘Ün lü ol mak’, ken di ni önem li his set ti ri yor ol ma l� in -
sa na. Ve ba z� in san la r�n iç le rin de ki bo� luk öy le bü yük
ol ma l� ki, ün lü ol mak ba ha s� na öl me yi bi le gö ze al� yor -
lar. Ör ne �in in ter net te can l� ya y�n da in ti har ede rek dün -
ya da iz b� rak ma ya ça l� �an lar... Ama ne ya z�k ki o bi le
War hol’un ön gö rü sü gi bi yak la ��k 15 da ki ka l�k bir gün -
de me sa hip.

�n ter net si te le rin de on li ne ç� kan man �et ler yak la ��k
15 da ki ka son ra ye ri ni ye ni bir ha be re b� ra k� yor. 

El bet te ger çek ka l� c� l�k an cak kla sik le �e cek bir
eser le müm kün dür. Yüz y�l lar d�r eser le ri de �er le ri ni, ko -
ru yan hat ta git gi de de �er ka za nan ün lü sa nat ç� la r� say -
ma ya ge rek yok. Ama bir de ün lü le rin göl ge sin de ka lan
sa nat ç� lar var. Ün lü ol ma n�n ge re �i ve ge tir di �i ‘psi ko -
so ma tik’ dav ra n�� la r� az çok bi li yor ve an l� yo ruz. Bu du -
rum da iki ün lü ye bir ev; iki kar pu zun bir kol tu �a, iki
cam ba z�n bir ipe s�� ma ma s� mi sa li dar ge le bi lir. Ge nel -
de de fe da kâr l�k ka d�n lar dan bek le nir. Me se la pi ya nist
ve bes te ci Cla ra Schu mann (Ro bert Schu mann’�n ka r� -
s�), bes te ci Fanny Men del sohn (Fe lix Men del sohn’un
k�z kar de �i), bes te ci Al ma Mah ler (Gus tav Mah ler’in ka -
r� s�), hey kel t� ra� Ca mi le Cla udel le (Au gus te Ro din’in
sev gi li si) gi bi… Hep si nin or tak özel li �i yan la r�n da ki er -
kek le rin göl ge sin de isim le ri nin faz la ön pla na ç� ka ma -
ma s�. Sa de ce cin si yet le ri bi le bu gü ne ka dar bir çok ka -
d� n�n göl ge de kal ma s� na se bep ol ma m�� m� za ten?

31 Ma y�s’ta aç� l� �� n� ya pan �s tan bul Kül tür Sa nat
Vak f�’n�n Mü zik Fes ti va li bu ak �am (8 Ha zi ran Cu ma)
ka d�n bes te ci le re adan m�� bir kon se ri Ka d� köy iz le yi ci -
siy le bu lu� tu ru yor. Sü rey ya Ope ra s�’nda ger çek le �e -
cek ‘Mü zi �in Ka d�n Kah ra man la r�’ kon se rin de, Di ha yat
Kal fa, Da me Et hel Smyth, Fe hi me Sul tan, Fanny Men -
dels sohn, Ne ve ser Kök de�, Ley la Saz, Amy Be ach,
Cla ra Schu mann, Fai ze Er gin, Ay �e gül Kos tak Tok soy
ve Kev ser Ha n�m’�n eser le ri yer al� yor. 

Ün lü le rin göl ge si bü yük olur. Bu gün göl ge le rin al -
t�n da ka lan bü yük eser ler den ba z� la r� n� din le me f�r sa t�
bu la ca ��z ve Ci hat A� k�n’�n an lat mak is te di �i “(her
alan da ol du �u gi bi) mü zik te de ka d�n la r�n ol du �u na”
�a hit ola ca ��z.

As l ı  AY HAN
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‘ÜNLÜ’nün gölgesi
büyük olur
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DÜNYANIN dört bir yan�ndaki yüz milyonlarca insan�n
an�nda mesajla�ma platformu olan Twitter hakk�nda

say�s�z istatistik mevcut. Webrazzi Dijital 2012
konferans�nda sunum yapan sosyal medya ara�t�rma

�irketi Monitera kurucu orta�� Metin Kahraman, en
merak etti�imiz verileri, yani Twitter Türkiye

istatistiklerini aç�klad�. Kahraman’�n verdi�i bilgilerle
beraber, Twitter’�n 2012’de dünyada ve Türkiye’de

ula�t��� rakamlara bakal�m:
� Türkiye’de 7.2 milyon tekil Twitter kullan�c�s�

bulunuyor. 
� Bu kullan�c�lar�n 5.3 milyonu aktif olarak

Twitter kullan�yor. 
� 15 �ubat–15 Mart tarihleri aras�nda 1.7 milyon

Türkçe Tweet at�ld�. 
� Türkiye’deki Twitter kullan�c�lar� saniyede 

0 Tweet at�yor. 
� En çok 21.00-22.00 saatleri aras�nda Tweet

at�yoruz. 
� En fazla Tweet Cuma günü at�l�yor. 

� Türkiye’deki Twitter kullan�c�lar�n�n yüzde
53′ü erkek, yüzde 47′si ise kad�n. 

� Türkiye’deki ortalama takipçi say�s� 151. 
� Tweetlerin yüzde 58′i �stanbul, yüzde 13’ü Ankara,

yüzde 11’i �zmir’den at�l�yor. 
� Türkiye’deki Twitter kullan�c�lar�n�n yüzde 59’u mobil

cihazlar�, yüzde 41’i ise Web’i kullan�yor. 
� En fazla kullan�lan platformlar�n ba��nda yüzde

45′lik oranla Blackberry geliyor.
� Yüzde 27 oranla iPhone ikinci, yüzde 14 oranla

Android üçüncü s�rada yer al�yor. 
� Mesai saatlerinde en çok yüzde 52 oranla

Blackberry kullan�c�lar� daha çok Tweet at�yor.
ATTI�IN TWETT'LER NE KADAR GÜVEN�L�R?

Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin
yapt��� bir ara�t�rma sonucunda “güvenilir

tweet” kriterleri belirlendi. 
Sadece Türkiye’deki Twitter kullan�c�lar� saniyede

20 tweet at�yor. Durum böyle olunca tweet
bombard�man� kaç�n�lmaz. Peki bu at�lan tweetlerin

hangilerine güveniyoruz?
Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi’deki bir

grup ara�t�rma görevlisi bu konu hakk�nda bir
ara�t�rma gerçekle�tirdi. Bir grup Twitter kullan�c�lar�

üzerinde gerçekle�tirilen ara�t�rmada, kullan�c�lar
sorulan sorulara 5 puan üzerinden güvendikleri tweet

kriterlerini belirledi.
En çok güvenilen tweetlerin ba��nda, güvenilen
kullan�c�lar�n retweet etti�i iletiler yer al�yor. �kinci

s�rada konunun uzman� oldu�u bilinen ki�ilerce at�lan
tweetler geliyor. Üçüncü s�radaysa takip edilenler

listesine al�nan ki�ilerin tweetleri var.
Ara�t�rmada en çok dikkat çeken konuysa profil

foto�raflar�. Kullan�c�lar�n profil foto�raf� olarak kendi
foto�raflar� d���nda sembolik bir foto�raf� seçmeleri.

Ara�t�rman�n ayr�nt�l� sonuçlar�na için a�a��da
s�ralamalar�n� okuyabilirsiniz.

HANG� TWEETLERE DAHA ÇOK GÜVEN�L�YOR?
Güvenilen birinin retweet etti�i ileti : 4.08

Yazar�n konunun uzman� olmas�: 4.04
Tweeti atan ki�inin takip edilmesi: 4.00

Tweette bir link bulunmas�: 3.93
Tweeti yazan ki�inin ünlü olmas�: 3.93

Tweeti atan hesab�n onayl� olmas�: 3.92
Yazar kullan�c� s�k s�k gündem belirliyorsa: 3.74

Tweeti atan ki�inin s�k s�k ayn� benzer
konulardan bahsetmesi: 3.71

Yazar�n profilinde kendi foto�raf� bulunmas�: 3.70
Tweeti atan kullan�c�n�n s�k s�k retweet edilemesi: 3.69

Hangi Tweetlere daha az güveniliyor?
Hatal� yaz�lan Tweetler: 2.71

Profil foto�raf�na ‘Twitter Yumurtas�’ koymak: 2.87
Profil foto�raf�nda çizgi film karakteri bulundurmak: 3.22
Tweeti atan ki�inin çok fazla ki�iyi takip etmesi: 3.30

Yazar�n profil foto�raf�nda logo bulunmas�: 3.37
Tu�çe Çamsar� (TBD Giri�imcilik ve �novasyon

Çal��ma Grubu Üyesi)
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TWITTER TÜRKiYE iSTATiSTiKLERi

�lk Türk sivil havacılardan Vecihi Hürku�’un anısına adını ta�ıyan
dernek tarafından açılan sergide, ara�tırmacı-yazar Dr. Müfid

Ekdal, Kadıköylü havacı Vecihi Hürku�’u anlattı. 

KADIKÖY Belediyesi
Özel Kalem Müdürü ve

Gazetemizin Yayın Kurulu
üyesi Kadriye Kasapo�lu,
anne oldu. Çınar, 27 Mayıs

Pazar günü, 50 cm.
boyunda 3,5 kilo a�ırlı�ında

do�du. Çınar’a mutlu ve
uzun bir hayat diliyor,

Kadriye-Hakan Kasapo�lu
Çiftini tebrik ediyoruz...

Ho�geldin Ç�narHo�geldin Ç�narHo�geldin Ç�narHo�geldin Ç�narHo�geldin Ç�narHo�geldin Ç�nar

Ba�kan Öztürk’ten anlaml� ziyaret
KADIKÖY Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk, Yapı Kredi Bankası Emeklileri
Sosyal Yardımla�ma Derne�i Kadıköy

Lokali’ni ziyaret etti. Dernek Genel
Ba�kanı Erol Yaman, Genel Ba�kan

Yardımcısı Ali Bahadır Miniba�, Genel
Sekreter Arif Nazlıo�lu, Yönetim

Kurulu Üyesi Turgut Gözören, Denetçi
M. Cevat Torgan ile Kadıköy �ube

yöneticileri ve üyelerinin  hazır

bulundu�u toplantıda Ba�kan Öztürk,
kısa bir konu�ma yaptı. Kadıköy’ün

sorunları hakkında genel bilgiler veren
Ba�kan Selami Öztürk, dernek

üyelerinin sorunlarını dinledi, sorularını
yanıtladı. Üyelerin yeni imar

düzenlemesi, Kadıköy’ün çevre
sorunları ile muhtelif konulardaki

sorulardan bir kısmına da ilgililerle
görü�erek anında çözüm getirdi. 

19 ya ��n da ha ya t� n� kay be den Nil Bu ket
Gü ler gin an� s� na ba� la t� lan, �s tan bul
Va li li �i ile Ka d� köy Be le di ye si de ol -

mak üze re bir çok ka mu ve özel ku ru lu �un
des tek ver di �i kam pan ya da top la nan 16 bin
fi dan, geç ti �i miz haf ta so nu Çe� me Il d�r’da
olu� tu ru lan or ma na di kil di. 

�yi kalp li ve yar d�m se ver olu �u ne de -
niy le ar ka da� la r� ta ra f�n dan “Me lek” la -
ka b� ta k� lan 19 ya ��n da ki Nil, �z mir’de
23 Ara l�k’ta ge çir di �i tra fik
ka za s� so nu cun da ha ya t� n�
kay bet mi� ti. Has ta ne de iki
haf ta ya �am mü ca de le si ve -
ren Nil’in be yin ölü mü ger -
çek le �in ce ai le si or gan la r� n�
ba ��� la ma ka ra r� al d�, Nil or -
gan la r�y la 7 ki �i ye ha yat
ver di. K�z la r� n�n ad� n� ya �at -
mak is te yen ai le Nil’in ar ka -
da� la r�y la bir lik te �z mir’de
bir kam pan ya ba� lat t�. Ege
Or man Vak f� ile or tak yü rü -
tü len kam pan ya da, “O ba� ka
be den le ri ya �at t�. Biz de
o’nu fi dan la r� m�z la ya �a ta l�m” slo ga n�y -
la Çe� me’de Nil’in ad� na ha t� ra or ma n�
olu� tu rul ma s� na ka rar ve ril di. Nil’in an -
ne si �eh naz �en gül’ün ça ba la r�y la Tür ki -
ye ge ne li ne ya y� lan kam pan ya da top la -
nan 16 bin fi dan, 27 Ma y�s Pa zar gü nü

Çe� me Il d�r’da an� s� na olu� tu ru lan or ma -
na ai le si, ar ka da� la r� ve ya k�n dost la r� ta -
ra f�n dan di kil di.  

Tö ren de duy gu sal an lar ya �an d�.
Nil’in de de si Sa det tin �en gül, “He pi niz
be nim Ni lim si niz. Bun la r� siz ler yapt�n�z

Nil sa ye niz de son su za dek ya �a ya cak”
de di. An ne si Sen naz Sen gül ise “K�z�m�n
or man�nda eme �i bu lu nan sa natç� ar ka -
da� la r�m U�ur kan Erez’e, Ser pil Çak -
mak l�’ya, Me tin Aro lat’a, Em re Al tu�’a
ay r� ca �s tan bul Va li li �i ça l� �an la r� na ve
Kad�köy Be le di ye Ba� kan� Say�n Se la mi
Öz türk’e des tek le rin den do lay� son suz
te �ek kür ler. Siz ler sa ye sin de k� z� m�n yü -
zü gü lü yor, bu nu his se di yo rum” de di.

Ege Or man Vak f� Yet ki li le ri de
kam pan ya kap sa m�n da16 bi nin
üs tün de fi dan top lan d� �� n�, ba -
��� la r�n hâ lâ sür dü �ü nü söy le di -
ler.

� KAM PAN YA 
DE VAM ED� YOR

Nil Bu ket Ulu er gin Or ma -
n�’na fi dan ba �� ��n da bu lun mak
is te yen ler, a�a �� da ki ban ka la ra
1 fi dan be de li ola rak 4 TL. ya t� -
ra bi lir ler….
� De niz bank Ege Ku rum sal:
TR47 0013 4000 0042 5403

9000 01  
� Zi ra at Ban ka s� 26 A�us tos �u be si:
TR82 0001 0008 8406 9615 4350 01

� �� Ban ka s� Gün do� du �u be si: TR51
0006 4000 0013 4240 1161 49

� Va k�f bank Al san cak �u be si: TR69
0001 5001 5800 7284 9671 96

Trafik kazasında hayatını
kaybeden Nil’in anısına

Çe�me’de olu�turulan anı
ormanına destek büyüyor.

Kadıköy Belediyesi’nin de katkı
verdi�i kampanyaya, isterseniz

siz de 1 fidan bedeli 4 lira
ödeyerek katılabilirsiniz. 

Nil’in anısı fidanlarla büyüyorNil’in anısı fidanlarla büyüyorNil’in anısı fidanlarla büyüyorNil’in anısı fidanlarla büyüyorNil’in anısı fidanlarla büyüyorNil’in anısı fidanlarla büyüyor

Foto�raflar: Arzu ��GÜZAR

Göztepe Karakol Sokak’ta kayboldu.

Görenler lütfen 0542 332 47 14
veya 0530 881 72 94’ü arasın.

KAYIP KED�: TIRTIK
ANAHTAR SES�NE GEL�R,

KIRMIZI TASMALI 
3 YA�INDA ERKEK!
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● Haber ve Foto�raflar:
Mustafa SÜRMEL�

Dün ya Çev re Haf ta s� do la y� s�y la Ka d� köy Be -
le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dür -
lü �ü, Del ta Bi sik let, Ka d� köy Be le di ye si

Gö nül lü le ri ve Türk Kalp Vak f� bir lik te li �iy le dü -
zen le nen “Bi sik le ti mi Se vi yo rum Te miz Ula ��m
Kul la n� yo rum” et kin li �in de 7’den 70’e bi sik let -
se ver ler Yo �urt çu Par k�’nda bi ra ra ya gel di. 

4 Ha zi ran Pa zar te si gü nü Fe ner bah çe ve

Mo da Gö nül lü ev le rin den ha re ket eden bi sik let se -
ver ler Yo �urt çu Par k�’na ka dar pe dal çe vir di ler. Çe -
�it li ya� grup la r�n dan yüz ler ce çev re dos tu bi sik let -
se ve rin ka t�l d� �� ya r� ��n ar d�n dan e� len ce çe �it li ak -
ti vi te ler le Yo �urt çu Par k�’nda de vam et ti. 

� KA DI KÖY’DE B� S�K LET 
YOL LA RI YA PI LA CAK

�en li �in en bol al k� �� n�, aç� l�� ko nu� ma s�n da
“Ka d� köy’ün her ye ri ne bi sik let yo lu ya pa ca ��z” di -
yen Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol
Mü dü rü �u le Sü mer al d�. Yar d�m ço cuk la ra ön ce,

“Bi sik le ti se vi yor mu su nuz, oku la, ar ka da �� n�z la bu -
lu� ma ya, gez me ye, al�� ve ri �e bi sik le ti niz le git me yi
is ter mi si niz?” di ye sor du. Ço cuk lar dan “evet” ya n� -
t� n� alan Sü mer, “O za man biz de Ka d� köy Be le di -
ye si ola rak Ka d� köy’ün bir çok ye ri ne bi sik let se ver -
ler ve yü rü mek ten ho� la nan lar için ge rek li yol lar ya -
pa ca ��z. Her ta raf bi sik let yo lu ola cak” de di. Sü -
mer’in bu söz le ri üze ri ne ço cuk la r�n mut lu lu �u gö -
rül me ye de �er di. 

� ÇO CUK LA RA YIL DIZ AB LA’DAN 
TAV S� YE LER

Türk Kalp Vak f� ad� na bir ko nu� ma ya pan Prof.
Dr. Y�l d�z Tü mer dem ise “Bi sik le ti mi Se vi yo rum
Te miz Ula ��m Kul la n� yo rum” et kin li �i ne ka t� lan ço -
cuk la ra al t�n de �e rin de tav si ye ler de bu lu nur ken, bü -
yük le rin de bu tav si ye ler den ken di le ri ne pay ç� kar -
ma s� n� is te di. Tü mer dem, “Cips, ko la, fast fo od gi bi
dü zen siz ve sa� l�k s�z bes len me al�� kan l�k la r�n dan
ken di ni zi ko ru yun” di ye ço cuk la ra ses le nir ken, hem
ken di le ri nin hem de ebe veyn le ri nin dü zen li ola rak
kalp sa� l� �� n� kon trol et tir me le ri ni is te di. Ço cuk la r�n
Tü mer dem’e il gi si bü yük tü.

� ÇEV K� DE ORA DAY DI
Ço cuk la r�n sev gi li si Ka d� köy Be le di ye si Çev re

Ko ru ma ve Kon trol Mü dür lü �ü’nün at�k dö nü �ü mü -
nü sim ge le yen kah ra ma n�, �i rin mi �i rin ke di ÇEV -
K� de fes ti va lin en il gi gö ren ko nuk la r� ara s�n day d�.
ÇEV K�’yi ba ��r la r� na ba san ço cuk lar onun la ne �e li
ve ho� va kit ge çi rir ken, ara la r�n da ki sev gi ba �� ise
ob jek tif le re böy le yan s� d�. 

� EN KÜ ÇÜK YA RI� ÇI �L G� TOP LA DI
Bi sik let ya r� �� olur da pe dal ca mi as� n�n en fi ya -

ka l� is mi kü çük Ku zey ora da ol maz m�? Bi sik let
�en li �i ne; de de si ni de ya n� na ala rak ka t� lan ve çok
özel ta sa r�m bi sik le tiy le her ke si ken di si ne hay ran b� -
ra kan 2 ya ��n da ki Ku zey sevimlili�i ka dar sport -
men li �iy le de il gi oda �� ol du. 

� B� S�K LET LE DAL GA GEÇ T� LER!
Bi sik let ak ro ba si si nin iki özel ko nu �u nun da ka -

t�l d� �� fes ti val de ço cuk lar teh li ke li ve he ye can ve ri -
ci bi sik let �o vu nu da il giy le iz le di ler. Et kin li �in se -
vi len Pal ya ço ka rak te ri ço cuk la r�, “Aman bun la r�
de ne me yin!” di ye uya r�r ken, bi sik let ak ro bat la r�

ade ta bi sik let le dal ga geç ti ler. �o vun en he ye can l�
an� ise ara la r�n da Pal ya ço a�a be yin de bu lun du �u üç
ki �i nin üze rin den bi sik let le at lan ma s� bö lü müy dü. 
� CKM’DE ÇE ��T L� ET K�N L�K LER VAR DI

Çev re Haf tas� et kin lik le ri nin ikin ci si ise 5 Ha zi ran
Sa l� gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ya p�l d�.
ÇEV KO’nun des te �iy le Çev re ci Ke di Çev ki adl� ti yat -
ro oyu nu nun gös te ri mi ve At�k Bil gi len dir me et kin li �i
dü zen len di. 

Et kin lik te ayr�ca Do �u� Üni ver si te si Sa nat ve Ta -
sar�m Fa kül te si’nin dü zen le di �i “Ken di A�ac�n� Ken din
Ya rat” Ta sar�m yar��mas� kap sa m�n da li se ve den gi
okul ö� ren ci le ri nin yapm�� ol duk lar� ta sar�mlar da ser gi -
len di. Dereceye girenlere de ödülleri verildi.  
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Daha temiz bir çevre için
PEDAL ÇEViRDiLER

DO�AL Çevrenin korunmas� amac� ile 1972
y�l�nda �sveç'in Stockholm kentinde Birle�mi�

Milletler Çevre Konferans� topland�. Bu
toplant�da çevre sorunlar� ele al�nd�. Çevre
kirlenmesine kar�� üye ülkeler ortak çözüm
yollar� arad�lar ve 5 Haziran gününün, her y�l

Dünya Çevre Günü olarak kutlanmas�
kararla�t�r�ld�. Her y�l Birle�mi� Milletler’e üye

ülkelerde 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak
de�erlendiriliyor. Ülkemizde bu amaçla 1978

y�l�ndaTürkiye Çevre Sorunlar� Vakf�, daha
sonra Çevre Müste�arl��� kuruldu.

Ba�bakanl��a ba�l� Çevre Müste�arl���  5-11
Haziran tarihleri aras�n� Çevre Koruma Haftas�
olarak kabul etti. Çevre Koruma Haftas�’nda

okullarda ö�rencilere do�al çevrenin
korunmas� gerekti�i ö�retiliyor. Hafta boyunca
radyo ve televizyonda halka, çevre kirlili�inin

önlenmesi konusunda bilgiler veriliyor, al�nmas�
gerekli önlemler anlat�l�yor. Gazete ve

dergilerde do�al çevrenin korunmas�na ili�kin
yaz�lara yer veriliyor. Kad�köy Belediyesi de

Çevre Haftas�’nda çe�itli etkinlikler düzenliyor. 

1972 YILINDAN BERi
KUTLANIYOR

Dünya Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Yo�urtçu Parkı’nda
düzenlenen ‘Bisikletimi Seviyorum Temiz Ula�ım Kullanıyorum’
etkinli�inde çocuklar ‘Daha temiz bir çevre için’ pedal çevirdi.

De�erli  tüketiciler;
Çevre katliamlar�n�n
önüne geçilemez hal

ald���, ülkemizin yeralt� ve
yerüstü kaynaklar�n�n

talan edildi�i, sular�m�z�n
üzerine Hidroelektrik
Santraller kurularak

biyoçe�itlili�in, fauna ve
floran�n bir daha

olu�mayacak �ekilde yok
edildi�i, ülkemizin en

güzel kö�elerine nükleer
santraller kurulmas� için

gereken her �eyin
yap�ld���, �ehirlerde

çocuklar�m�za oyun alanlar� ve ye�il
alanlar b�rak�lmad��� gibi,

durmaks�z�n de�i�en imar planlar�
ile ye�il alan olarak ayr�lan alanlar�n

da imara aç�ld��� bugünlerde 5
Haziran Dünya Çevre Günü’nü

kutluyoruz... 
AKP Hükümeti iktidara geldi�inden

bu yana biliminsanlar�n�n, sivil
toplum kurulu�lar�n�n, meslek

odalar�n�n ve çevreci örgütlerin
yapt��� uyar�lara kulaklar�n� t�kam��
çevre katliam�n� destekleyen her

türlü karar� al�p, yasay� ve
yönetmelikleri yapm�� ve

uygulam��t�r. �imdi de “Afet Riski
Alt�ndaki Alanlar�n Dönü�türülmesi

Hakk�nda Kanun Tasar�s�” ile
bar�nma hakk�n�, mülkiyet hakk�n�
ve e�itlik ilkesini bertaraf etmeye,

afet riski oldu�u belirlenen her yeri
bizlerin elinden al�p yanda�lar�na

pe�ke� çekmeye haz�rlanmaktad�r.
Kanun tasar�s�; “afet” nedeniyle risk

alt�nda olan yerlerin “iyile�tirme,
tasfiye ve yenilenmesi” ad� alt�nda
dönü�türülmesi amac�n� ta��yan,

ancak uygulanmas� halinde kendisi
“afet” sonucu do�uracak olan bir

kanundur.
Dönü�üm” çal��malar�n�n, ekonomi,

sosyoloji, toplum
psikolojisi, hukuk, finans,

siyaset, mühendislik,
mimarl�k ve kentsel
tasar�m alanlar�n�

bulu�turan bir bilim ve
uygulama alan� oldu�u

bilim çevrelerince
vurgulanmas�na ra�men,

AKP Hükümeti daha
önceki 

uygulamalarda bunun çok
kârl� bir i� oldu�unu

görmü� olmal� ki, her
alanda uygulanabilmesi

için “afet” olgusunu
bahane ederek, ortaya ç�kabilecek

tüm engelleri bertaraf etmeyi
hedefleyen, ulusal ve uluslararas�

hukuk kurallar� taraf�ndan güvence
alt�na al�nan haklar� hiçe sayarak

haz�rlatt��� bir yasa tasar�s� ile
“dönü�üm”ün hukuk ve finans
k�sm�n� kotar�p di�er yönlerini

görmezden gelmektedir. Böylesine
önemli bir yasan�n haz�rlanmas�
sürecinde üniversitelerin, ilgili

meslek odalar�n�n ve di�er bilim
çevrelerinin görü�lerine

ba�vurulmam�� olmas�, amac�n
gerçekten afet riskinin azalt�lmas�
veya bilim ve tekni�e uygun bir
dönü�ümün gerçekle�tirilmesi

olmad���n� aç�kça göstermektedir.
Bu  yasa ile yetkilerin yerel
yönetimlerden al�narak  tüm
yetkilerin Çevre ve �ehircilik

Bakanl��� ile TOK�’ye verilmesi,

henüz haz�rlanma a�amas�nda
kanunun gerçek amac�n� ortaya

ç�karm��t�r. 
De�erli tüketiciler, kendimiz ve

çocuklar�m�z�n gelece�i için tüm
çevre katliamlar�na DUR demeli,

çevremizin elimizden gitmesine izin
vermemeliyiz.

HES’lere, Nükleer Santrallere, 
3. Köprü yap�lmas�na, BOR

madenimizin sat�lmas�na, park ve
bahçe yerine AVM’ler yap�lmas�na,
afet yasas� ad� alt�nda BARINMA
HAKKIMIZIN YOK ED�LMES�NE

HAYIR DEMEL�Y�Z. Do�aya sahip
ç�kman�n bizlerin en önemli

vatanda�l�k görevimiz oldu�unu
unutmamal�y�z. 

Bugün do�am�za, çevremize ve
haklar�m�za sahip ç�kmazsak yar�n

bunlar� bulamayaca��m�z�
akl�m�zdan ç�karmadan hep birlikte
örgütlenerek mücadele etmeliyiz.
TÜKODER 1990 y�l�ndan bu yana

her türlü tüketici hakk� için
mücadele etmeyi sürdürmektedir.
Hepinizi derne�imize üye olmaya

ve mücadelede bizleri
desteklemeye ça��r�yoruz. 

Unutmayal�m ki GÜZEL, TEM�Z VE
YA�ANAB�L�R  B�R ÇEVRE

YARATMAK B�ZLER�N
ELLER�NDED�R. 
Sayg�lar�m�zla.

TÜKODER (Tüketiciyi Koruma
Derne�i Genel Merkez Yönetim

Kurulu) 

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

5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ
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Bun dan tam 10 se ne
ön ce lö se mi ve onun
zor luk la r� ile sa va �an

ço cuk lar ile ai le le ri ne bir
haf ta ar ma �an et mek için
yo la ç� kan Lö se mi li Ço cuk -
lar Sa� l�k ve E�i tim Vak f�
(LÖ SEV), Ulus la ra ra s� Lö -
se mi li Ço cuk lar Haf ta s�’n�n
bu y�l 11’in ci si ni An ka ra,
�s tan bul, �z mir ve Bur sa’da
kut la d�. Tüm dün ya da kan -
se re dik kat çek mek, bu has ta l� ��n bir ka der ol ma -
d� �� n� an lat mak için LÖ SEV ön der li �in de 11 y�l -
d�r ger çek le� ti ri len bu özel haf ta n�n kut la ma la r�
�s tan bul’da Ka d� köy Mey da n�’nda so na er di ril di.
78 ül ke 132 ku ru lu� ta ra f�n dan kut la nan ve slo ga -
n� “'Ya �a mak o ka dar gü zel ki” olan haf ta et kin -
lik le ri kap sa m�n da, Vak fa ka y�t l� lö se mi li ço cuk -

lar, ai le le ri, LÖ SEV gö -
nül lü le ri ve tüm des tek -
çi le ri Ka d� köy Mey da -
n�’nda bu lu �a rak, hep
bir lik te kan se re “DUR”
de di. Mo da �lkö� re tim
Oku lu Ban do Ta k� -
m�’n�n e� li �in de aç� l� ��
ya p� lan kut la ma, Car na -
val Tur co’nun k� p�r k� -
p�r ri tim le riy le de vam
et ti. Kan ser has ta l� ��y la

il gi li far k�n da l�k art t�r mak için ya p� lan bu ça l�� -
may la, Ka d� köy hal k� da LÖ SEV ai le si nin bir par -
ça s� ol ma ya da ve te edil di.  1998 y� l�n da 35 ço cuk -
la ba� la d� �� ça l�� ma la r� na bu gün Tür ki ye ge ne lin -
de 11 bin ka y�t l� has ta ile de vam eden LÖ SEV, lö -
se mi li ço cuk la r� n�n ha ya ta tu tun ma s� için dur du -
rak bil me den mü ca de le si ni sür dü rü yor.   

YA�AMSA�LIK

LÖSEV’in Kadıköy buluşmasıLÖSEV’in Kadıköy buluşmasıLÖSEV’in Kadıköy buluşmasıLÖSEV’in Kadıköy buluşmasıLÖSEV’in Kadıköy buluşmasıLÖSEV’in Kadıköy buluşması
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DOKTORUNUZ YAZIYOR

G
ü nü müz de ya �am sü re ci miz 80-85 y�l ka dar d�r. Bu
ya �am y� l� n� uzat mak müm kün ola bi lir. �n san öm -
rü nü 120 ya� la r� na ka dar uzat mak hiç de im kan s�z

de �il dir.  Dün ya n�n ba z� böl ge le rin de ör ne �in Ja pon -
ya’da Oki na wa ada s�n da 100 ya ��n üze rin de ya �am nor -
mal sa y�l mak ta d�r…

YA� LAN MA ATAR DA MAR LA RI MIZ DAN BA� LAR
“Da mar ya p� m�z ne ka dar genç se biz de o ka dar

gen ciz” di ye bi li riz ilk fel se fe bu ol ma l� d�r. Bu ne den le da -
mar la r� m� z� ha sar dan, da mar sert li �in den, tan si yon yük -
sek li �i gi bi ba s�nç et ki sin den, ko les te rol yük sek li �i gi bi
da mar plak olu �u mun dan ve bir stres hor mo nu olan ad -
re na lin den de ko ru ma m�z ge re kir. Ya ni müm kün mer te -
be stre si alt et me miz ge rek mek te dir. Si -
ga ra n�n da da mar sis te mi ni boz ma da ki
ro lü ilk s� ra da gel mek te dir. Ge ne tik fak -
tör le rin uzun ya �am da ki ro lü çev re fak -
tö rü nün ya r� s� et kin li �in de dir. Ya ni çev -
re den al d� �� m�z za rar lar, öm rü mü zü k� -
salt ma da çok da ha et ki li ol mak ta d�r. Es -
ki ya �am lar da bu la �� c� has ta l�k lar, sa -
va� lar ve bes len me bo zuk luk la r� ne de ni
ile ya �am öm rü k� sa ol mak tay d�. Gü nü -
müz de bu fak tör ler bü yük oran da or ta -
dan kalk t� �� için in san öm rü da ha çok
uza m�� bu lu nu yor. Fa kat gü nü müz de de
in san öm rü nü k� sal tan çev re sel tok sik
fak tör ler ön pla na ç�k m�� bu lun mak ta d�r. 

ÖLEN HÜC RE N�N YE R� NE
YE N� S� GEL MEZ

Do �al ol ma yan bes len me, ge ne tik
�if re si de �i� ti ril mi� (GDO) ürün ler, rad -
yas yon, çev re kir li li �i, bit ki le rin bi linç siz
ilaç lan ma la r�, bi linç siz ilaç kul lan mak, do �a ku ral la r� na
ay k� r� dav ra n�� la r�n hep si öm rü mü zü k� sal tan ne den ler
ola rak kar �� m� za ç�k mak ta d�r. 

Bu ne den le uzun ve sa� l�k l� ya �am da bu ku ral ola rak
er ken ya� tan iti ba ren say d� �� m�z ted bir ler al�n ma l� d�r.
Çün kü ya� lan ma sü re ci 25-30 ya� la r�n dan son ra ba� lar.
Or gan la r� m�z da ölen hüc re sa y� s� genç lik y�l la r�n da ye ni -
den ya p� lan lar dan da ha az d�r. 30-35 ya� la r�n dan son ra
ölen hüc re sa y� m�z ye ni ya p� lan la r�n önü ne ge çer. So -
nuç ta: ölen hüc re sa y� m�z h�z la ar tar ve ye ri ne ye ni si gel -
mez! Bu ne den le bu apopy to zis h� z� n� (prog ram lan m��
hüc re ölü mü nü) er ken ya� lar da azalt ma m�z ge re kir.

ÇA �I MI ZIN 5 BÜ YÜK HAS TA LI �I NA D�K KAT!
�n san öm rü as l�n da ge ne tik ola rak 120 ya �� na gö re

plan lan m�� t�r. O za man bu ge ne tik ya p� y� d�� et ki ler le ne -
den bo zu yo ruz ki? Uzun  ya �am sü re ci ni et ki le yen bir -
çok te ori l var d�r. Ser best ra di kal ler, ya �am ener ji si nin er -
ken bi ti ril me si, kro mo zom lar da ki te lo mer le ri mi zin k� sal -
ma s�, genç lik hor mon la r� n�n (di hid ro epi an dro ste ron,

GTH gi bi) azal ma s�, ba �� ��k l�k sis te mi nin çök me si, bu
fak tör le rin tek tek ve ya bir ka ç� n�n bir lik te ol ma s� in san
öm rü nü k� salt mak ta d�r. Ça �� m� z�n 5 bü yük has ta l� �� olan
Obe zi te, �e ker Has ta l� ��, Hi per tan si yon, Ko ro ner Kalp
Has ta l�k la r�, Kan ser den  ko ru ma da an cak bu has ta l�k lar
hak k�n da bil gi sa hi bi olu nur sa ola bi lir. Bu ne den le bu 5
bü yük has ta l�k hak k�n da top lu mun bi linç len me si ge rek -
mek te dir. To tal ko les te rol se vi ye si 200 mg/dl al t�n da,
LDL ko les te ro lü mü zü 130 mg/dl al t�n da tut ma m�z ge re -
kir. Ko les te ro lün dü �ü rül me si ilk ba� ta sa� l�k l� bes len me
ve spor la ol ma l� d�r. E�er kri tik se vi ye nin üze rin de ise sta -
tin gru bu ilaç lar kul la n� la bi lir. Ser best ra di kal ler vü cu du -
muz da g� da la r�n ok si jen le yan ma s� so nu cu or ta ya ç� kar

ve ya� lan ma y� h�z lan d� r�r. Ser best ra di -
kal ler, ile ri ya� lar da ki tü mör ler, Par kin -
son, Alz he imer gi bi has ta l�k lar dan so -
rum lu dur. Ser best ra di kal le ri te miz le me -
de an ti ok si dan vi ta min le rin et kin lik le ri
çe �it li ça l�� ma lar da gös te ril mi� tir…

EG ZER S�Z LE ME TA BO L�Z MA NI ZI
HIZ LAN DI RIN

Be ta ka ro ten le rin de bu ra da ko ru yu -
cu ro lü var d�r. Ço cuk luk ça ��n da ki doy -
mu� ya� lar dan faz la bes len me, obe zi te,
ya� l� l�k ta da mar has ta l�k la r� na yol aç -
mak ta d�r.  Ya� l� l�k ta me ta bo liz ma ya va� -
lar. Bu ra da da me ta bo liz ma m� z�n bir �e -
kil de  (bes len me-fi zik eg zer siz) h�z lan d� -
r�l ma s� ge re kir. Hor mon lar ara s�n da ki
ili� ki  de çok önem li dir. Bu ili� ki de ya� -
lan ma da azal m�� t�r. Hor mon rep las ma -
n� n�n an ti-aging de önem li bir ro lü ola -
cak t�r. Bu ko nu da DHE A (vü cu dun sal g� -

la d� �� genç lik hor mo nu) te da vi de öne ç�k mak ta d�r ve
kar ti zo lün or gan lar da ki ka ta bo lik et ki si ni ön ler, ya� do -
ku su nu azal t�r, ba �� ��k l�k sis te mi ni kuv vet len di rir. Ya� l� -
l�k ta CAMP (ener ji hor mo nu) ya p� m� aza l�r. Me la to nin ve
bü yü me hor mo nu da öm rü uzat t� �� na da ir ça l�� ma lar
var d�r.

V� TA M�N LER YA� LAN MA YI GE C�K T� R�R
Bu et ki an ti ok si dan ne de ni ile dir. Ya� l� l�k la bir çok vi -

ta mi nin kan da ki dü zey le ri aza l�r. (Vit D, Fo lik Asit, Vit
B12, Vit B6) Bu ne den le ya� l� l�k ta bu vi ta min le rin des te -
�i ge re ke bi lir. (E, C, A, Fo lik Asit, Vit B6, Vit B12) Se len -
yum, Kal si yum, Çin ko ve Mag nez yum gi bi eser ele ment -
le rin dü zey le ri ya� l� l�k ta aza l�r. Sa� l�k l� bes len me, spor,
stres le ba� et me, tok sik mad de ler den uzak dur ma (si ga -
ra, al kol, ara ba du man la r�) ve dü zen li uy ku, uzun ömür
için mut la ka ge rek li dir. Alz heimer’dan ko run mak için  de
be yin de vam l� ö� ren me du ru mun da ol ma l� d�r. Sek sü el
ola rak ak tif ol ma n�n sa� lan ma s� ve do �al bes len me, an -
ti-agin gin ana pren sip le rin den dir. 

YAŞLANMAYI GECiKTiRMEK ELiMiZDE!

Prof. Dr. Zi ya MOCAN
(�ç Has ta lık la rı Uz ma nı)

Mer ha ba,
Ke di ve kö pek ler de ge nel ola rak ze hir len me olay la -

r� n� an la mak her za man müm kün ol ma mak ta d�r. Çün kü
dün ya m�z da bi li nen et ki li ze hir le rin d� ��n da bir çok mad -
de vü cu da gir di �in de de �i �ik de re ce ler de ze hir et ki si
gös te re bil mek te dir. Ze hir len me ler de, ze hir len me nin
kay na �� ve ze hir tü rü nün be lir len me si, has ta ya t�b bi mü -
da ha le ve iyi le� tir me aç� s�n dan ol duk ça önem li dir. Gü -
nü müz de in san lar da ol du �u gi bi hay van lar da da g� da
kö ken li ze hir len me ler di �er le ri ne gö re da ha ön pla na
ç�k mak ta d�r. Ge rek bo zul mu� g� da la r�n ge rek se de ze -
hir li mad de le rin g� da la ra bu la� ma s� ve bun la r�n ye ni le -
rek, içi le rek vü cu da al�n ma s� so nu cun da akut ve ya kro -
nik sin di rim yo lu ze hir len me le ri or ta ya ç�k mak ta d�r. Ze -
hir li mad de ler sin di ri lip ka na ka r�� t�k ça vü cut ta ki ya �am -
sal öne me sa hip do ku ve or gan la r�n gö rev le ri ni ak sat -
ma ya ve ya ta ma men boz ma ya ba� la mak ta d�r. 

Sa hip ol du �u nuz hay va n�n tür, �rk, ya�, ki lo gi bi du -
rum la r� n� göz önü ne ala rak bes len me özel lik le ri hak k�n -
da as ga ri bil gi le re sa hip ol ma l� s� n�z. Bi linç siz ce, biz le rin
tü ket ti �i ba z� g� da lar hay van la ra ve ril di �in de çok cid di
prob lem le re yol aça bil mek te dir. Bun lar dan bi ri si de çi -
ko la ta d�r. Çi ko la ta ze hir len me le ri ne ço �un luk la ke di ve
kö pek ler de rast la n�l mak ta d�r.
Çi ko la ta n�n esas mad de si ka -
ka odur.  Bu mad de mer ke zi si -
nir sis te mi ni (bey ni) ak ti ve eden
the ob ro min ve ka fe in içer mek -
te dir. Ke di ve kö pek le re çok
mik tar da çi ko la ta içe ren g� da lar
ve ril di �in de, the ob ro min mad -
de si vü cut ta id rar sök tü rü cü et -
ki ye yol aç mak ta, iç or gan la r�n
ya p� s�n da yer alan düz kas la r�
gev �et mek te ve mer ke zi si nir
sis te mi ni olum suz yön de et ki le -
mek te dir. Çi ko la ta da bu lu nan
the ob ro min, ke di ve kö pek le rin böb rek fonk si yon la r� n�
boz mak ta ve diü rez (id ra r�n ço �al ma s�) de ni len du rum
or ta ya ç�k mak ta, düz kas lar da ki gev �e me ha li ise en çok
id rar ke se sin de ken di ni gös ter mek te dir. Ka fe inin ise
kalp rit mi ni h�z lan d�r d� �� ve ta �i kar di ye yol aç t� �� bi lin -
mek te dir.

Faz la mik tar da çi ko la ta n�n ye di ril me sin den son ra
has ta da kli nik bul gu lar he men gö rül me ye bi lir. Akut du -
rum lar da be lir ti le rin ilk 8 sa at için de ba� la d� ��, has ta n�n
du ru mu nun h�z la kö tü ye git ti �i, 24 sa at için de de kalp
yet mez li �in den öl dü �ü göz len mek te dir. Çi ko la ta ve ri len
ke di-kö pek ler de kus ma, is hal, su sa ma, s�k id rar yap ma,
si nir sel prob lem ler (yü rü me de güç lük, ka s�l ma lar, kas
çe kil me le ri, tit re me ler, k�s mi ve ya ge nel felç tab lo su), bi -
linç kay b�, ta �i kar di gi bi be lir ti ler dik ka ti çek mek te, ba -
zen de ze hir len me �o ku ve ko ma so nu cu has ta n�n öl dü -
�ü gö rül mek te dir. Ölen hay van la r�n otop si le rin de sin di -
rim ka na l� n�n (mi de ve bar sak mu ko za la r� n�n) k� za r�k ve
kan l� ol du �u tes pit edil mek te dir.

Bir çok sin di rim yo lu ze hir len me sin de ol du �u gi bi çi -
ko la ta ze hir len me le rin de de has ta ya bol te miz iç me su -
yu içi ril me li, kus tu rul ma ya ça l� ��l ma l�, ke sin lik le süt ve ril -
me me li ve va kit ge çi ril me den der hal ve te ri ner he ki me
gö tü rül me li dir.  “Ne ya pa y�m, ben ne ye sem is ti yor, da -
ya na ma y�p ve ri yo rum” de me ye de vam edi yor sa n�z yu -
kar da an la t� lan la r� lüt fen bir kez da ha oku yu nuz.

Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDi-KÖPEKLERDE

ÇiKOLATA ZEHiRLENMESi

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

� ÖMSS nedir ve
Kimler Ba�vurabilir?

ÖMSS (Özürlü Memur Seçme
S�nav�)’na; ortaö�retim kurumlar�ndan,

yüksekö�retim ön lisans/lisans
programlar�ndan mezun olan veya

ÖMSS’nin yap�ld��� y�l
itibariyle mezun

olabilecek durumda
olan özürlü adaylar

ba�vurabilirler.
03/10/2011 tarihli ve
28073 say�l� Resmî

Gazete’de
yay�mlanarak yürürlü�e giren

“Özürlülerin Devlet Memurlu�una
Al�nma �artlar� ile Yap�lacak Merkezi

S�nav ve Kura Usulü Hakk�nda
Yönetmelik” uyar�nca Özürlü Memur

Seçme S�nav�, ÖSYM taraf�ndan
yap�lmaktad�r. �lki 29 Nisan 2012

tarihinde 81 il merkezinde
gerçekle�mi�tir. 

Kuraya; ilkö�retim/ilkokul/ortaokul
mezunu olan veya ÖMSS’nin yap�ld���
y�l itibariyle mezun olabilecek durumda
olan özürlü adaylar ba�vurmu�lard�r.

Bu adaylar s�nava girmeyerek, sadece
kuraya kat�lmak için ba�vuru

yapm��lard�r. Sadece kuraya kat�lmak
için ba�vuru yapan adaylar�n ba�vuru

süresi 14 May�s 2012 tarihinde
ba�lay�p, 25 May�s 2012 tarihinde

sona ermi�tir.
� ÖMSS Soruları ve Cevapları

ne zaman yayınlanacak?
29 Nisan 2012 tarihinde gerçekle�en

s�nav�n soru, cevap ve
sonuçlar�

www.osym.gov.tr
adresinde

yay�nlanmaktad�r.
S�nava kat�lan adaylar
s�nav sonuçlar�n� 29

May�s 2012 günü saat
21.30’dan itibaren ÖSYM'nin

http://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden T.C. Kimlik Numaralar� ve

�ifreleri ile ö�renebilirler.
Sonuç Belgesi bas�lmayacak ve

adaylar�n adreslerine
gönderilmeyecektir.
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
Tel: 0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884                                                                                     

Web:  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
https://www.facebook.com/engelsizis

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

İrem Toprakkaya, dünyaevine girdi
KADIKÖY Belediye Meclis Üyesi

Avukat �rem Toprakkaya ile
Avukat Hüsnü Babalık, 2 Haziran
Cumartesi ak�amı Fenerbahçe
Khalkedon’da dünyaevine girdi.
Çiftin nikâhını, Kadıköy Belediye
Ba�kanı Av. Selami Öztürk kıydı.

Anadolu Yakası’nda
yayınlanmakta olan Kadıköy Life

Dergisi’nin kurucularından da olan
Av. �rem Toprakkaya ile hayatını

birle�tiren Avukat Hüsnü
Babalık’ın dü�ününe seçkin bir

davetli toplulu�u katıldı. Yargıtay
Onursal Cumhuriyet Ba�savcısı

Sabih Kanado�lu ile birlikte
emekli savcılardan Kazım Polat,
Prof. Nazan Erkmen ve Doçent

Burak Oder nikâh �ahidi oldular.
Nikâhı kıyan Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk evlenme
cüzdanını vermesi için Sabih

Kanado�lu’na uzattı. Kanado�lu,
çifte mutluluk diledikten sonra,
“�kinizi de iyi tanıyorum ve çok
seviyorum. Burada çok de�erli

konuklarımızın  huzurunda
sizlerden son günlerde bazılarının

söyledi�i gibi üç-be� çocuk
yapmanızı de�il, Demokratik

Cumhuriyet’i, Atatürk’ü ve ülkesini
seven çocuklar yeti�tirmenizi

diliyorum” dedi. 
Biz de Gazete Kadıköy olarak

genç çifte ömür boyu mutluluklar
diliyoruz. 
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2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan A Milli Takım,
yurt dı�ı kampındaki be�inci ve son hazırlık maçında

Ukrayna'yı 2-0 ma�lup etti. Türkiye'ye galibiyeti getiren
goller, Caner ve Mustafa'dan geldi. A Milli Takımımız, Euro

2012’ye ev sahipli�i yapacak olan Ukrayna kar�ısında da
olumlu futbolunu devam ettirdi, Portekiz’den sonra Euro

2012’de yer alan Ukrayna’yı da devirmeyi bildi. Almanya'nın
Ingolstadt �ehrindeki Audi Sportpark Stadı'nda maça daha

iyi ba�layan Milli Takımımız, ilk dakikadan itibaren üstün

olan taraftı. Milli Takımın gollerini 30. dakikada Caner,
70. dakikada ilk golün asistini veren Mustafa Pektemek attı.
Hamit’in aya�ından çıkan bir topumuz ise direkten döndü.
Dünya futbolunun önemli isimlerinden Ukraynalı
Shevchenko ise  iki net pozisyonu de�erlendiremedi ve
maç, Milli Takımımızın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
17 günlük kamp sürecinde toplam be� özel maç oynayan
ay-yıldızlılar, Ukrayna kar�ıla�masının ardından önce
Nürnberg’e buradan da özel bir uçakla �stanbul’a döndü.

2014 DÜNYA KUPASI NiYETiNE

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK
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GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
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SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

SORULARLA
P�LATES 1Kad�köy Belediyesi’nin “Bana Denizi Anlat” projesi

bu y�l da devam ediyor. Kad�köy Belediyesi,
Marmara Yelken Kulübü (MYK) ve UNO’nun

hayata geçirdi�i, mümkün
oldu�unca çok say�da çocu�un

yelken sporu ile tan��mas�n�
hedefleyen sosyal sorumluluk

projesinin bu y�l be�incisi
gerçekle�iyor. 

“Bana Denizi Anlat” projesi
kapsam�nda düzenlenen resim

yar��mas�na yapt�klar� resimlerle
kat�lan 7-14 ya� aras�

çocuklardan dereceye girenler,
burslu olarak iki haftal�k Temel

Yelken E�itimi alacaklar.
Kad�köy Belediyesi i�birli�i ile

yürütülen projede geçmi� dört y�l
içerisinde toplam 110 çocu�a
MYK-UNO taraf�ndan temel

yelken e�itimi verildi. Çocuklara
ve gençlere yelken sporunu

sevdirmeyi amaçlayan, 4
dönemden olu�an MYK-

UNO’nun 2012 y�l� yaz dönemi
yelken kurslar�, bu y�l 18

Haziran’da ba�lay�p 14 Eylül’de
bitecek.

1. Pilates Nedir?
Zihin ve beden bütünlü�ünü öngören denge, nefes

ve hareket sistemlerinin bir sentezidir.
Eklem ve kemikleri hayat boyu korumak için

kaslar� güçlendiren, esneten ve özellikle kar�nda
derindeki kaslar�n kuvvetlendirilmesi esas�na

dayanan bir sistemdir.
2. Pilatesin di�er geleneksel
çalı�malardan farkı nedir?

Pilates’in di�er egzersizlerden fark� yöntemi ve
uygulama biçimidir. Pilates, zihni vücut

hareketlerine, kar�n-s�rt bölgesini geli�tirmeye,
vücut koordinasyonu kazanmaya odaklamaktad�r.

Pilates’te tüm
vücut

çal��t�r�lmaktad�r.
Kar�n-s�rt (core)

bölgesini
çal��t�ran,

omurgan�n
dayan�kl�l���n�
art�rmaya ve

eklemlerin hareket
kabiliyetini

geli�tirmeye
yönelik hareket
zincirlerinden

olu�ur.
Özetlemek

gerekirse Pilates core bölgesini geli�tiren, kaslar�n
dayan�kl�l���n� art�ran, vücut duru�unu düzelten

mükemmel egzersizleri içerir. 
3. Kifozum var. Pilates iyi gelir mi?

Pilates duru� bozukluklar�n�n tedavisinde, esneklik
kazanmada ve denge geli�iminde, sakatl�k

rehabilitasyonunda etkili olarak kullan�labilmektedir.
4. Kemik erimem var. Pilates iyi gelir mi?

Kal�tsal ya da ya�a ve hormonal geli�melere paralel
olarak geli�en kemik erimesi özel muayene sonucu
ortaya ç�kar. Genelde her sene belli oranlarda art��
gösteren kemik erimesinde; çok özel haz�rlanm��
programlarla ilerlemenin önüne geçildi�i hatta çok
yeni ve özel vakalarda gerilemelere rastlanm��t�r.

Nurcan BENG�N (KGM Pilates E�itmeni)

Denizi en güzel sen anlat, iki haftalık temel
yelken e�itimini sen kazan!   

Kadıköy Belediyesi birimleri
arasında düzenlenen birimlerarası
geleneksel futbol turnuvası bu yıl

da heyecanlı geçen maçlara sahne
oldu. 3 Mayıs-1 Haziran 2012

tarihleri arasında Kadıköy
Belediyesi Kalamı� Gençlik Merkezi

Halı sahalarında oynanan maçlar
sonunda, Destek Hizmetler

Müdürlü�ü ile Mali Hizmetler
Müdürlü�ü, finale yükseldi. 
�AMP�YONU PENALTILAR

BEL�RLED�
Kadıköy Belediye Ba�kanı Av.
Selami Öztürk, ba�kan yardımcıları,

belediye çalı�anları ve bölge sakinlerinin
de olu�turdu�u kalabalık bir seyirci

toplulu�unun izledi�i final maçı nefes

kesen mücadeleye sahne oldu. �ki takımın
da finali hak eden bir performans

sergiledi�i maçın normal süresi 2-2
berabere tamamlandı. Kural gere�i

penaltılara geçildi ve Destek Hizmetler
Müdürlü�ü, penaltıları gole çevirerek
maçtan ve turnuvadan birimler futbol

turnuvasının �ampiyonu olarak çıkmasını
bildi. �ampiyonluk kupasını Kadıköy

Belediyesi Ba�kan Yardımcısı Mahmut
Tanyol’dan alan Destek Hizmetler

Müdürlü�ü takımının sevinci görülmeye
de�erdi. 

KUPAYA MAL� H�ZMETLER DAMGA
VURDU

Mali Hizmetler Müdürlü�ü futbol takımı
kupayı alamasa da gol krallı�ı, en iyi
kaleci gibi unvanlara sahip sporcuları

bünyesinde topladı. Turnuvanın gol kralı
Tekin Tura oldu. Hukuk ��leri Müdürlü�ü
takımı ise en centilmen oyuncu ödülünü

kazandı.

Çocuklar denizi anlatacakÇocuklar denizi anlatacakÇocuklar denizi anlatacakÇocuklar denizi anlatacakÇocuklar denizi anlatacakÇocuklar denizi anlatacak

Ma y�s ay�, spor dün ya s� için �am pi yon luk lar
ay� ol du. Ge rek yurt içi ge rek se yurt d� ��n -
dan bir çok �am pi yon luk ha be ri nin yer al -

d� �� spor gün de mi ne, Spor To to Sü per Lig �am pi -
yo nu Ga la ta sa ray ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa s� �am pi -
yo nu Fe ner bah çe dam ga vur du.

Med ya Ta kip Mer ke zi (MTM)’nin ha z�r la -
d� �� spor gün de mi ne gö re; Sü per Fi nal’in �am -
pi yon luk ma ç�n da, Ga la ta sa ray ile be ra be re ka -
la rak �am pi yon lu �u eze li ra ki bi ne kap t� ran Fe -
ner bah çe, Ma y�s ay� n�n en çok ko nu �u lan fut bol
ku lü bü ol du. 29 y�l son ra ilk kez Tür ki ye Ku pa -
s�’n� mü ze si ne gö tü ren Fe ner bah çe’nin �am pi -
yon lu �u son ma ça ka dar sür dür me si ise bor sa -
da ki his se le ri nin ta van yap ma s� na ne den ol du.

� SE M�H, AR DA VE EM RE
MED YA NIN GÜN DE M�N DEY D�

Tür ki ye Ku pa s� maç la r�n da at t� �� gol ler le,
ta k� m� n�n �am pi yon ol ma s�n da bü yük pa y� olan
Se mih �en türk, Ma y�s ay� n�n en çok ha ber olan
fut bol cu suy du. Tür ki ye Ku pa la r�’nda top lam
19 go lü bu lu nan ye te nek li fut bol cu, 18 gol atan
Ce mil Tu ran’�n re ko ru nu k�r ma s�y la da med ya -
da s�k ça yer al d�. MTM’nin spor ca mi as� n� kap -
sa yan gün dem ra po ru na gö re, Ma y�s ay� n�n en
çok ko nu �u lan 2. fut bol cu su Ar da Tu ran ol du.
Ma y�s ay� n�n med ya da öne ç� kan bir di �er fut -
bol cu su, Em re Be lö zo� lu ol du. Se zon bo yun ca
ger gin za man lar ge çi ren Be lö zo� lu, Fe ner bah -
çe’den At le ti co Mad rid’e trans fer ol ma s�y la
med ya da il gi çek ti. 

� TRANSFERDE GS ÖNDE
May�s ay� transfer gündemine ise Sar�-

K�rm�z�l� tak�m damgas�n� vurdu. Medya Takip
Ajans� Interpress’in yaz�l� bas�n� kapsayan
ara�t�rmas�na göre, Galatasaray ezeli rakiplerini
geride b�rakarak ç�kan transfer haberlerinde en
çok ismi geçen tak�m oldu. 

Fenerbahçe, May�s ay� boyunca yay�nlanan
bin 574 haberle ikinci, Trabzonspor hakk�nda
ç�kan bin 436 haberle üçüncü oldu. Transfer
sezonuna öncelikle teknik direktör aray��lar�yla
giren Be�ikta� ise isminin geçti�i bin 301
haberle dördüncü s�ray� al�rken, Kayserispor da
731 transfer haberiyle be�inci oldu. 

1 Semih �entürk 7.536 -1
2 Arda Turan 7.275 57
3 Emre Belözo�lu 6.777 -33
4 Alex De Souza 6.491 -43
5 Burak Y�lmaz 6.290 -34
6 Volkan Demirel 5.618 5
7 Felipe Melo 5.328 -56
8 Johan Elmander 4.163 -49
9 Didier Zokora 4.000 -60
10 Miroslav Stoch 3.957 -34

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Mayıs
ayında 2 bini a�kın gazete, dergi,

TV kanalı ve haber sitesinde yaptı�ı
medya takibi sonuçlarından derlenmi�tir.

No Futbolcu Ha ber Ade di % Ar tı�

MA YIS AYIN DA EN ÇOK KO NU �U LAN
FUTBOLCULAR

1 Fe ner bah çe 89.297 4
2 Ga la ta sa ray Spor Ku lü bü 61.339 -14
3 Be �ik ta� Spor Ku lü bü 43.367 -15
4 Trab zons por 39.343 -29
5 Bur sas por 19.430 -18

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Mayıs
ayında 2 bini a�kın gazete, dergi, TV

kanalı ve haber sitesinde yaptı�ı medya
takibi sonuçlarından derlenmi�tir.

No Spor ku lü bü Ha ber Ade di % Ar tı�

MA YIS AYIN DA EN ÇOK KO NU �U LAN
SPOR KU LÜP LE R�

2011-2012 Futbol Sezonunun sona ermesinin
ardından Fenerbahçe �ükrü Saraco�lu

Stadyumu’nun bakımı kapsamında, Fenerium
Üst ve Maraton Üst tribünlerindeki 15 bin

koltuk yenilendi. Bakım ve onarım çalı�maları
dâhilinde ilk olarak çimler kumlama ve

havalandırma i�leminden geçirildi, ardından
da sahanın çim özelli�ini yitirmi� bölgelerinde
yeni çim ekimi ve yenileme çalı�maları yapıldı.
Taraftarların daha konforlu bir ortamda maç
izlemesi amacıyla, Fenerium Üst ve Maraton
Üst tribünlerindeki tüm sabit koltuklar, daha
önce Sarı ve Lacivert tribünlerde kullanılan
katlanabilir koltuklarla de�i�tirildi. Fenerium

Üst Tribünü’ndeki tüm sabit koltuklar
söküldükten sonra, sıva ve boya i�lerinin
ardından, katlanabilir koltuklar bu tribüne
monte edildi. Çalı�maların Temmuz ayının

ortalarında tamamlanması bekleniyor.
Fenerbahçe �ükrü Saraco�lu Stadı’nda, sabit
koltukların sadece kale arkası tribünlerinde

kalaca�ı belirtildi.

Saraçoğlu’nda
koltuklar yenilendi

�stanbul Anadolu Yakası Elektrik Da�ıtım
A.�. (AYEDA�) bünyesindeki AYEDA�

Spor Kulübü’nün düzenledi�i 9.
Geleneksel Futbol Turnuvası bu yıl da

büyük heyecanla geçti. Birim ve ��letme
Müdürlüklerinin birer takımla temsil

edildi�i ve 16 takım ile 192 sporcunun
mücadele etti�i turnuvada �ampiyonluk
ipini gö�üsleyen

takım, Kartal
��letme Müdürlü�ü
oldu. Nefes nefese
geçen Final Maçı,

Kartal ��letme
Müdürlü�ü �le

Samandıra ��letme Müdürlü�ü arasında
oynandı ve maçta Kartal ��letme

Müdürlü�ü 2-1 galip gelerek �ampiyonluk
kupasını kaldıran takım oldu. Üst üste

ikinci kez �ampiyon olan Kartal ��letme
Müdürlü�ü toplamda üçüncü kez

�ampiyonluk kupasını kazanmı� oldu.
Turnuvada dereceye girenlere kupa ve
plaketler, TEDA� Genel Müdürü Ha�im
Keklik, BEDA� Genel Müdürü Abdullah

Atalay, TREDA� Yönetim Kurulu Ba�kan
Vekili Ahmet Erdo�an, AYEDA� Yönetim

Kurulu Ba�kanı Zafer Erkan, AYEDA�
Genel Müdürü Mükremin Çepni, Tes-�� 1

Nolu �ube Ba�kanı Ersin Akma, Hamitabat
Elektrik Üretim Tic. A.�. Genel Müdürü

�brahim Kapusuz, AYEDA� Genel Müdür
Yardımcıları Nuri Kavak, Kubilay Kaplan ve

�rfan Dinçay tarafından verildi. 
Samandıra ��letme Müdürlü�ü’nün ikinci

oldu�u Turnuvada; Tahakkuk Müdürlü�ü
üçüncü, �çmeler ��letme Müdürlü�ü de
dördüncü oldu. Centilmenlik Kupası,

fairplay örne�i gösteren �dari ve Sosyal
��ler Müdürlü�ü’ne verildi. Gol Krallı�ı

kupasını ise tam 8’er kez fileleri
havalandıran Suat Kaya, Burak Durmu� ve

Tuncay Çakır payla�tı. 

AYEDAŞ
şampiyonu KartalEn çok Fenerbahçe konuşulduEn çok Fenerbahçe konuşulduEn çok Fenerbahçe konuşulduEn çok Fenerbahçe konuşulduEn çok Fenerbahçe konuşulduEn çok Fenerbahçe konuşuldu

AYEDA� Halı Saha
Futbol Turnuvasında

Kartal ��letme
Müdürlü�ü �ampiyon

oldu.

Kupa Destek Hizmetler
Müdürlü�ü’ne gitti

Turnuvanın 1.si Destek
Hizmetler Müdürlü�ü oldu.

Mali Hizmetler Müdürlü�ü Turnuva 2.si
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. Kat B Blok

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

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