
KADIKÖY BELEDİYESİ 29 YAŞINDA

� 12 - 18 N�SAN 2013 � Y›l: 14 � Say›: 683 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 216 542 50 00 / 1288  

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 6’da

Ölmeden önce
gidilecek 10 yer,
yapılacak 20 �ey,
izlenmesi gereken
100 film, 50 güzel

kadın/etkileyici erkek
ve bunun gibi daha
birçok liste sıkça
kar�ımıza çıkıyor. 

�� Haberi 10. Sayfada

Türkiye’nin lokomotif yerel yönetimi
Kadıköy Belediyesi’nin 29. ya�ını kutlayan

Ba�kan Selami Öztürk, “Kadıköylüler ile olan
‘beyin birlikteli�imiz’ ve ekibimizin çalı�kanlı�ı

bizi zirveye ta�ıdı” dedi.
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Dünyayı savaşlar değil SANAT kurtaracak! Kadıköy öğrencileriyle gurur duyuyor

ÇEKiCi VAR AMA...

�� Haberi 8. Sayfada

YILLARDIR trafik ve otopark sorunu ya�ayan
Kad�köy’de bir de hatal� parklanma, trafi�i iyice içinden

ç�k�lmaz hale dönü�türüyor. Yo�un nüfusu, aktif sosyo-
ekonomik ya�am�yla Kad�köy pek çok olumlu

yönü bünyesinde bar�nd�rsa da asl�nda
yo�un trafik sirkülasyonu ya�ayan
kent, otopark ve hatal� parkla�ma

sorunlar�yla bo�u�uyor. Zaman
zaman yaya ve araç trafi�ini

içinden ç�k�lmaz hale getiren hatal�
parkla�malara s�n�rl� yetkisine

ra�men Kad�köy Belediye
Zab�tas� müdahale ediyor. Resmi
yaz�ya göre araç çekme yetkisi

Trafik Vakf�’na ait araçlarda.
Durumdan �ikâyetçi olan

vatanda�lar ise araçlar�n çekilmesi
için trafik �ube müdürlü�ünü

arad�klar�nda kendilerine ‘çekici
olmad���’ yan�t� verildi�ini söylüyorlar.

10 TAVSiYE

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

DERİNDEKİ VE
YÜZEYDEKİ

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 8’de

Bu Pazar günü
(14 Nisan)
Kadıköy

Belediyesi
Süreyya
Opera

Sahnesi’nde
ilginç bir müzik
maratonu var. 

SESiN YOLCULUĞU ÜNLÜ �talyan sanatçı
Leonardo Da Vinci’nin
do�um günü olan 15
Nisan’ı “Dünya Sanat

Günü” olarak kabul eden
UNESCO, Kadiköy

Belediyesi’yle elele vererek
hafta boyunca Ba�dat
Caddesi’nde yüzlerce
etkinli�e imza atacak. 

� Sayfa 6’da

TÜRK�YE’N�N e�itim düzeyinin yüksek oldu�u ilçeleri
arasında ilk sıralarda gelen Kadıköy’ün bu ba�arısı YGS

sınav sonuçlarıyla da
belgelendi. Ö�rencisi

Irmak Öziskender
YGS6’da 1. olan

Kadıköy Anadolu Maarif
Lisesi’nin birçok

ö�rencisi de ilk 1000’e
girme ba�arısı gösterdi.  

� Sayfa 9’da

�� Haberi 11. Sayfada

Oyuncu F�rat Tan��, �ehir
Tiyatrolar� eylemlerinde ön

saflardayd�. Hâlâ da ‘muhalif'li�inden,
dü�üncelerini cesaretle söylemekten
geri durmuyor, her ne kadar herhangi

bir tan�ma s�k��t�r�lmaktan
ho�lanmasa da. Türkiye’de sinema

yapman�n ç�lg�nl�k oldu�unu
dü�ünüyor, alternatif tiyatrolar�n ise

“geçici bir moda” oldu�una inan�yor.
Kendisi hakk�nda ise “Ben bir

oyuncuyum. Oynamaktan keyif alan
biriyim. Herhangi bir partiye üye

de�ilim. Tek partim var tiyatro. Ba�ka
da parti tan�mam!”  diyor. 

Fikirlerin hayat
buldu�u, Kadıköy’ü

tasarlayarak insanların
kent ya�amından zevk

almasını sa�layacak olan
Yelde�irmeni’ndeki

Tasarım Atölyesi Kadıköy
(TAK) törenle açıldı. Açılı�

törenine CHP Genel
Ba�kanı Kemal

Kılıçdaro�lu da katıldı. 

SONER YALÇIN CKM’DE
GAZETEC�-yazar Soner

Yalçın, Kadıköy Belediyesi
Sanat Kütüphanesi’ne konuk
oluyor. Caddebostan Kültür

Merkezi’nde 20 Nisan
Cumartesi günü saat

14.00’te ba�layacak “Soner
Yalçın Büyük Oyunu

Anlatıyor”
adlı etkinli�e tüm

Kadıköylüler davetli. 

“Türkiye’de
sinema
yapmak

çılgınlık!”

�� Haberi 3. Sayfada

‘Tasarım Sizden Uygulaması Bizden’

Ruhsal farkındalı�a
ve etkiye

dayanmayan
yüzeysel çözümlerle

sürdürülebilir bir
mutlulu�a

ula�amayız.  
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● T� YAT RO
� Dur Bi Dak ka!
Tür kü cü Sa lim Ya va�, bir me le �in
ha ta s�y la vak tin den ev vel öl mü� tür.
Öbür dün ya da du rum an la �� l�n ca,
Sa lim iti raz eder. Me lek le rin Sa lim’i
ge ri gön der me ça ba la r� da so nuç -
suz ka l�r. Onu öl dü ren ler den in ti -
kam al mak ate �iy le ba� ka bir be de -
ne gi ren Sa lim’i bir sür priz bek ler.
Ya lan Dün ya di zi sin de ki oyun cu lu -
�uy la ad�n dan söz et ti ren Der ya
Ka ra da�’�n tür kü cü Sa lim’i can lan -
d�r d� �� oyun, 13 Ni san Cu mar te si
saat: 20.30’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Son dan Son ra
S� �� nak ta iki in san: Mark (Em re K� -
nay) ile Lo ui se (Ahu Türk pen çe).
Nük le er sal d� r� da, bi na lar çök mü�,
her kes öl mü�, her ya n� rad yo ak tif
toz bu lu tu kap la m�� t�r. Mark sal d� -
r� dan Lo ui se’i bin bir güç lük le s� �� -
na �a ta ��r… Den nis Kelly’nin oyu -
nun da iki te mel ko nu i� le ni yor:
Dün ya da özel lik le ABD’de 11 Ey lül
sal d� r� s� ile ge li �en “te rö rizm” pa ra -
no ya s� ve bu olay la bir lik te ar tan
fa �i zan e�i lim ler; güç kul la na rak
de mok ra si ye ka vu� tur ma ça ba s�
ya da bir er ke �in gü cü nü kul la n�p
bir ka d� n� el de et me mü ca de le si.
Oyun, 13 Ni san Cu mar te si
20.30’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Nak �ı dil Sul tan
Os man l�’dan gü nü mü ze uza nan bir
ay d�n lan ma hi kâ ye si. Dans, ���k ve
mü zi �in iç içe gir di �i, 11 ka d�n
oyun cu nun rol al d� �� oyun, “ye ni -
le� me” ça l�� ma la r� n�n ba� la d� �� bir
dö nem de Os man l� Sa ra y�’nda ya -
�a m�� Av ru pa kö ken li bir ka d� n�n,
kö le lik ten sul tan l� �a yük se li� se rü -
ve ni ni an la t� yor. “Nak �� dil Sul tan”,
12 Ni san Cu ma 20.30’da Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde, 20 Ni -
san Cu mar te si sa at 20.30’da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le -
ne cek. 
� Ölen Ada mın Cep Te le fo nu
Ke sil me yen bir cep te le fo nu se si.
Bir Ca fe. Bir ka d�n. Ölü bir adam.
S� ra dan bir gün, bir ya ban c� n�n cep
te le fo nu, ha ya t� n� z� bir an da ne ka -
dar de �i� ti re bi lir? Stüd yo eki bi nin
Tür ki ye prö mi ye ri ni ger çek le� tir di �i
oyun, cep te le fo nu ile gü nü müz de
ile ti �i min ve ili� ki le rin ne ha le gel di -
�i ni hem ger çek çi hem de iro nik ve
ger çe küs tü bir bi çim de se yir ci siy le
bu lu� tu ru yor.
13 Ni san Cu mar te si ve 29 Ni san
Pa zar te si 20.30’da Ka d� köy Be le di -
ye si CKM’de!

� Bi zim Ev
Ha ber ve e� len ce iç içe ge çe bi lir
mi? Te le viz yon dün ya s� n�n en
önem li ya p�m c� la r�n dan bi ri olan
Wes, gi de rek aza lan ray ting ler
kar �� s�n da, Ame ri ka’n�n en be �e -
ni len ha ber spi ke ri Jen ni fer’� po -
pü ler bir “rea lity show”un su nu -
cu su ha li ne dö nü� tü rür. Bu ara -
da, Or ta Ame ri ka’da bir evi pay -
la� mak ta olan dört genç, ger çek
dün ya n�n men fa at le ri üze ri ne
ate� li kav ga la ra tu tu� mak ta d�r lar.
Ti yat ro Fo ra’n�n “Bi zim Ev” oyu nu
13 Ni san Cu mar te si 20.30’da ve
21 Ni san Pa zar 19.00’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 
� De li ri yum
Alt kat Sa nat top lum sal ha f� za n�n yi -
ti mi ne kar �� Tür ki ye’de i� le nen po li -
tik ci na yet ler ve kat li am la r�n ko nu
edil di �i ye ni oyun la r� ”De li ri yum” ile
iz le yi ciy le bu lu �u yor. Oyun 14-21-
28 Ni san’da iz le ne bi lir. 
http://www.alt kat sa nat.com/de li ri -
yum
� Ada let, Siz si niz
Muh sin Er tu� rul ho ca la r� n�n, ya z� la -
r� na “Per de ci” im za s� n� at ma s�n dan
esin le ne rek, ken di le ri ne “Per de ci
Oyun cu lar” ad� n� ya k�� t� ran Rut kay
Aziz ve Ta ner Bar las; ilk oyun la r�
“Ada let, Siz si niz”i iz le yi ciy le bu lu� -
tur ma ya de vam edi yor. Ümit De ni -
zer’in ka le me al d� �� Ay sa Pro dük si -
yon Ti yat ro su ta ra f�n dan sah ne ye
ko nan oyun; yar g� n�n si ya sal la� t� ��
üç ta ri hi ola y� Sok ra tes, Ga li le o,
Sac co ve Van zet ti’nin ya �am la r�
üze rin den sah ne ye ta �� yor. Oyun
14 Ni san Pa zar sa at 16.00’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Fa ust
Dün ya n�n de rin le rin de ne ler var m��
kav ra y�p, son suz bil gi ye ula� mak
ama c�n da olan Dok tor Fa ust, so -
nun da �ey tan Mep his to’yla an la ��r
ve an la� ma y� ka n�y la im za la ya rak
ru hu nu Mep his to’ya, ya ni �ey ta na
sa tar. Hay dar Zor lu’nun uyar la d� ��,
çe vir di �i ve oy na d� �� “Fa ust”, 14
Ni san Pa zar 19.00’da Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Mah �er-i Cüm bü�
Mah �er-i Cüm bü�, Tür ki ye’de ilk
de fa ser gi le di �i Ti yat ro Spo ru gös -
te ri le riy le se yir ci-oyun cu ili� ki si ni
fark l� bir bi çim de ele al� yor. Do �aç -
la ma ti yat ro nun en önem li tem sil ci -
le rin den Mah �er-i Cüm bü�’ün gös -
te ri si 14 Ni san Pa zar 18.00’de Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Na fi le Dün ya
Po lis lik mes le �i ne 1930’lu y�l lar da
ba� la m�� ve ge çen za man için de
Cum hu ri yet re ji mi ne ve dev let hiz -

met il ke si ne ilk gün kü gi bi ba� l� kal -
d� �� için, de �i �en, yoz la �an top lum -
sal ko �ul la ra ayak uy du ra ma yan
kü çük bir ada m�n tra ji ko mik hi kâ ye -
si… Du ru Ti yat ro ta ra f�n dan sah ne -
ye ko nan “Na fi le Dün ya”, 18 Ni san
Per �em be 20.30’da Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ku çu Ku çu
Ko ca s�n dan ön ce ge len Me lis’i,
Kud ret Bey’in ka r� s� Mel da kar �� lar.
Mel da ve Me lis, ta n� ��p soh bet ede -
rek ko ca la r� n�n i� ten gel me si ni bek -
le me ye ba� lar lar. Za man iler le dik çe
soh be tin ren gi de �i �ir. Bel ki de on -
la r� bir ara ya ge ti ren �ey sa de ce ko -
ca la r� n�n i� ili� ki si de �il dir. Se len
Uçer ve Öz gü Na mal’�n rol le ri pay -
la� t� �� oyun 19 Ni san Cu ma
20.30’da Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Oyun Ar ka da �ım
11 y�l l�k bir ev li lik... Ha yat te la ��n da
olan bir er kek... Ev li lik le ri nin gir di �i
mo no ton luk tan �i kâ yet çi bir ka d�n
ve tüm bun la r�n bir le� ti �i bir haf ta
so nu... �� te bu düz lem üze rin de ev -
li li �in bir oyun ar ka da� l� �� ol du �u nu
ve her iki ta ra f�n da bu oyu nu la y� ��
ile oy na ma s� ge rek ti �i ni an la ta cak
se yir ci si ne. Bu ket De re o� lu, Er cü
Tu ran ve Kay ra �e no cak’�n oy na d� -
�� “Oyun Ar ka da ��m”, 19 Ni san Cu -
ma 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde iz le ne bi lir. 

● KON SER
� Fı rat Ta nı�
Ka d� köy, “Ha yal pe rest” ad l� ye ni bir
sah ne ye ka vu �u yor. Ti yat ro oyun la -
r� ve kon ser le rin ola ca �� Ha yal pe -
rest’in ilk ko nu �u oyun cu ve mü zis -
yen F� rat Ta n��. Ta n��’�n din le ti si 12
Ni san Cu ma sa at 20.30’da.
0530 941 65 17
� Hay ko Cep kin
Hay ko Cep kin, “A� k�n Iz d� ra b� n�”
ad l� son al bü mü nün kon ser le rin den
bi ri ni Ka d� köy Sah ne’de ve re cek.
Kon ser 13 Ni san Cu mar te si ge ce si
ger çek le �e cek.
� Se sin Yol cu lu �u 6: Genç Bes -
te ci ler �en li �i
Genç Bes te ci ler �en li �i’nde bu y�l
36 genç bes te ci ken di mü zi kal yol -
cu luk la r� n� biz ler le pay la �a cak. Se -
sin Yol cu lu �u bir ça� da� mü zik
�en li �i nin öte sin de ay n� za man da
ulu sal bir mü zik plat for mu. Tür ki -
ye’nin ner dey se bü tün bes te ci lik
bö lüm le ri nin, kom po zis yon sa nat
dal la r� n�n ka t�l d� �� bir plat form. Bu
plat form, sa de ce eser le ri ses len di -
ri len bes te ci ler le s� n�r l� de �il. Se sin

Yol cu lu �u �u an Tür ki ye’de ça� da�
mü zi �in tem sil edil di �i en ge ni�
kap sam l� or ga ni zas yon. Son be�
se ne dir bes te ci ler, yo rum cu lar, ö� -
re tim üye le ri ve ö� ren ci ler bü yük bir
uyum içe ri sin de bu or ga ni zas yon
ara c� l� ��y la hem bir bi ri le riy le olan
ile ti �im ve et ki le �im le ri ni güç len di ri -
yor, hem de ül ke mi zin ça� da� sa -
na t� na kat k� da bu lu nu yor lar. 14 Ni -
san Pa zar gü nü Sü rey ya Ope ra -
s�’nda ger çek le �e cek �en lik
12.00’de ba� la y�p 20.00’ye ka dar
de vam ede cek. 
� Em rah Ata lay Konseri
Sa nat ç� Arif Sa�’dan ba� la ma da
ile ri dü zey de ça lma tek nik le ri  al d� ve
ça l�� ma la r� n� sür dür dü. Ay r� ca bir -
çok fark l� ens trü man üze ri ne e�i tim
al d�. Bun lar Türk ve Ba t� saz la r� d� -
��n da �ran ve Aze ri sa z� ola rak da
bi li nen Ke man ça e�i ti mi ni, ala n�n da
bü yük bir ke man ça vir tü özü olan
As lan Haz re ti’den al d�. Em rah Ata -
lay 16 Ni san Sa l� 19.30’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde ki kon -
se rin de, halk mü zi �in den ör nek ler
su na cak. 
� Bo ru san �s tan bul Fi lar mo ni 
Or kes tra sı Konseri
Bo ru san �s tan bul Fi lar mo ni Or kes -
tra s�’n�n ni san ay�n da ki son ko nu �u,
20. yüz y� l�n avan gard ak�m ve bes -
te ci le ri ni yo rum la ya rak dün ya da ve
Tür ki ye’de ad�n dan s�k ça sö zet ti ren
pi ya nist To ros Can. Bar ber,
Schnitt ke ve  Schön berg’in eser le -
ri nin ses len di ri le ce �i “B� FO Avan -
gard” kon se ri 15 Ni san Pa zar te si
ak �a m� 20.00'de Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri le -
cek.
� Tar kan Çal lı o� lu Fla men ko Gi -
tar Re si ta li
Fla men ko Gi tar Sa nat ç� s� Tar kan
Çal l� o� lu’nun ken di eser le rin den ve

çe �it li Fla men ko eser le rin den olu -
�an re per tuv ar� n� su na ca �� üc ret siz
kon ser, 17 Ni san Çar �am ba
20.30’da Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde. 
� Es ki me yen Es ki ler de Gün cel -
le me ler 6
Te ren nüm Türk Mü zi �i Top lu lu �u,
Türk Mu si ki si nin ba har te ma l� �ar k� -
la r�y la, ba ha r� kar �� la mak için bir re -
per tu var ha z�r la d�. Do �a n�n tüm
co� ku suy la ye ni len me ye ba� la d� ��
bu gün ler de, ba ha r� dil len di ren, res -
me den, ses len di ren eser ler le kar �� -
n�z da ola cak lar. Kon ser 18 Ni san
Per �em be 20.00’de Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Ka dı köy “A Cap pel la” Oda Ko -
ro su
Ka d� köy “A cap pel la” Oda Ko ro su,
�ef Öz can Sön mez yö ne ti min de,
ba rok tan kla si �e, tan go dan tür kü -
ye, de �i �en yel pa ze de çok ses li ola -
rak dü zen len mi� eser le ri, e� lik li ve -
ya “a cap pel la” ola rak ses len di re -
cek. Üc ret siz kon ser 18 Ni san Per -
�em be 20.00’de Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde. 

● BA LE
� Ba le nin Yıl dız la rı
MSGSÜ Dev. Kon ser va tu va r� Ba le
Ana sa nat Da l� Ku �u Gö lü II I. Per de
ve Ga la Per for man s�’n� üc ret siz ola -
rak iz le yi ciy le bu lu� tu ra cak. Gös te ri
16 Ni san Sa l� 20.00’de CKM’de. 

● SÖY LE ��
� Kan de mir Kon duk ile Söy le �i
ve �m za
40. sa nat y� l� n� kut la ya ca �� m�z, ti -
yat ro ve mi zah ya za r�, gül dü rü us ta -
s� Kan de mir Kon duk ile ko me di ve
mi zah üze ri ne ger çek le� ti ri le cek
söy le �i, 14 Ni san Pa zar gü nü sa at
15.00’te Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Liz Beh mo aras - Bi yog ra fi Yaz -
ma Sa na tı
Ya zar, çe vir men ve ser best ga ze te -
ci Liz Beh mo aras 13 Ni san Cu mar -
te si gü nü sa at 15.00’te Mo da’da ki
Ta rih çi Ki ta be vi’nde “Bi yog ra fi Yaz -
ma Sa na t�” üze ri ne bir söy le �i ve re -
cek. Uzun y�l lar Afa Ya y�n la r�n da
çe vir men, edi tör ve da n�� man,
Cum hu ri yet ve Ye ni Yüz y�l’da ise
ser best ga ze te ci ola rak ça l� �an ya -
za r�n bu gü ne ka dar, Sel Ya y�n la r�,
Rem zi Ki ta be vi ve Do �an Eg -
mont’ta ya y�n lan m�� ye di ese ri bu -
lu nu yor.www.ta rih ci ki ta be vi.com
� Prof. Fat ma Esin ile Söy le �i ve
�m za
Prof. Fat ma Esin’in “�n san ve Ev -
ren” üze ri ne ko nu �a ca �� söy le �i ve
im za gü nü 14 Ni san Pa zar 15.00’te
Ka d� köy Be le di ye si Muh tar Öz ka ya
Halk Kü tüp ha ne si’nde. 

● ATÖL YE
� Ki tap Oku ma Gün le ri
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ya zar
Fat ma Bur çak’�n e� li �in de her haf ta
Çar �am ba gün le ri Türk ve Dün ya
Ede bi ya t�n dan fark l� ki tap la r�n oku -
na rak ki tap se ver ler le bu lu� ma la r�n
dü zen le ne ce �i ki tap oku ma gün le -
ri ne da vet li si niz. Sa at 14.00’te ba� -
la ya cak et kin lik te tar t� �� la cak ki tap -
lar �un lar: 17, 24 Ni san: Se mer kant
- Amin Ma alo uf

● ET K�N L�K
� An la tır sam Bel ki Ge çer
Fü gen K� v�l c� mer “An la t�r sam Bel ki
Ge çer” isim li ki ta b� n�n ta n� t�m ve
im za gü nün de Sa it Ma den, Ha san
Hü se yin, Nâ z�m Hik met �i ir le rin den
ve “Sok ra tes Sa vu nu yor” oyu nun -
dan ko laj la d� �� per for man s� ve fu -
aye de ki tap için yap t� �� ya� l�bo ya,

ka raka lem re sim le riy le okur lar la bu -
lu �a cak. Ley la �a hin, En gin Tur gut
ve Er tan M� s�r l�’n�n da ko nu� ma c�
ola rak ka t� la ca �� et kin lik, 20 Ni san
Cu mar te si 15.30’da Ka d� köy Be le -
di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde. 

● SER G�
� Red Kit Ka dı köy’de!
Tür ki ye’de bir çiz gi ro man kah ra -
ma n� üs tü ne ya p� lan en der ser gi ler -
den bi ri ol ma özel li �i ni ta �� yan “Red
Kit Ka d� köy’de” ser gi si 9 Ni san’da
aç�l d�. Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat Ga le -
ri si (CKM) kü çük bir Red Kit ka sa -
ba s� na dö nü� tü rül dü. Bu sa lon da
ev ler, pos ta ara ba la r� ve ün lü çiz gi
ro man ka rak ter le ri Red Kit, Dül dül,
Dal ton lar, Rin tin tin, Billy the Kid,
Ca la mity Ja ne ve di �er le ri bu lu nu -
yor. Bu unu tul maz ser gi yi ka ç�r mak
is te mi yor sa n�z 30 Ni san’a ka dar
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’ne
u� ra ma y� unut ma y�n!
� Ev rim Yur te ri “Öz gür lü �e Mer -
ha ba” Re sim Ser gi si
Dü� gü cü ve göz lem le riy le olu� tur -
du �u de sen le ri ni ço �un luk la geo -
met rik ö�e ler yar d� m�y la di le ge ti ren
sa nat ç�, ko nu al d� �� ob je le rin bi çim -
le riy le, renk le riy le, form la r�y la oy na -
ya rak nes ne le ri di le di �i gi bi gös ter -
me nin, hür ve öz gün ol ma n�n mut -
lu lu �u nu tu val le ri ne yan s� t� yor; im -
ge sel li �in tut sak l� ��n dan kur tu lu yor
ve mer ha ba di yor öz gür lü �e... “Öz -
gür lü �e Mer ha ba” ser gi si 13-20 Ni -
san ta rih le ri ara s�n da CKM’de gö -
rü le bi lir. 
� Ka çır ma / Kid nap ped
As falt Art Gal lery 10 Ni san-10 Ma -
y�s 2013 ta rih le ri ara s�n da, ‘Gö çe be
Ba ��m s�z Sa nat ç� �ni si ya ti fi’ ve ser -
gi ye da vet li sa nat ç� lar ta ra f�n dan,
“in san ti ca re ti”
so ru nu na dik -
kat çek me yi
he def le ye rek
h a  z � r  l a  n a n ,
“Ka ç�r ma / Kid -
nap ped” ser gi -
si ne ev sa hip li �i
ya p� yor.
Yüz ler ce y�l d�r
in san l� ��n en
ac� gö çü olan
�n san Ti ca re ti,
gü nü müz de de
kü re sel bir so -
run. Kö le li �in
ça� da� bi çi mi
ola rak ni te len -
di ri le bi le cek in -
san ti ca re ti, cid di bir suç ve in san
hak la r� n�n ih la li ola rak kar �� m� za her
top lum da ç�k mak ta, kö le lik ye ni bi -
çim ve yön tem ler le can lan d� r�l mak -
ta ve yay g�n la� mak ta. Gö çe be Ba -
��m s�z Sa nat ç� �ni si ya ti fi; as�r lar d�r
kö le lik le ba� la yan ve gü nü müz de
de sü ren bu ko nu ya du yar l� l�k ge li� -
tir mek, dik kat çek mek
için “Ka ç�r ma” isim li pro je
ile grup d� ��n dan sa nat ç� -
la r� da ka t� l� ma da vet ede -
rek ses le ri ni da ha kuv vet -
li du yur ma y� amaç l� yor. 
0216 418 08 06
� Esin ti ler Re sim
Ser gi si
Me lek Ka ra kurt re sim ö� -
ret me ni ola rak sür dür dü -
�ü ya �a m�n da, öz gür ru -
hu nu yan s� tan tab lo la r� ile
siz ler le bu lu� ma n�n mut -
lu lu �u nu ya �� yor. Ser gi 13-21 Ni san
ta rih le ri ara s�n da CKM’de gö rü le bi -
lir. 
� Ve li Ya zı cı Re sim Ser gi si 
Dü� Yol cu su Sa nat Du ra ��, Ve li Ya -
z� c�’n�n re sim ser gi si ne ev sa hip li �i
ya p� yor. Ser gi 13-26 Ni san ta rih le ri
ara s�n da gö rü le bi lir. 
0216 386 99 03
� �n san Ve…
�F SAK 178. Pro je Gru bu, ha ya t�n
mer ke zi ne in sa n� ko yu yor ve et ra -
f�n da ki ler le bir lik te fo to� raf la d� �� in -
sa n� “�n san ve…” ser gi siy le sa nat -
se ver ler le bu lu� tu ru yor. Ser gi 8-18
Ni san ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta ��

Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� �nanç…
Üç se ma vi di ni içe ren “�nanç” kar -
ma ser gi si; inan c�n in san ha ya t� na
olan bir le� ti ri ci, kay na� t� r� c�, ya p� c�
et ki si ni, kül tü rel ve top lum sal iz dü -
�üm le ri ni, ev ren sel li �i ni ve en gin
ho� gö rü sü nü gös ter me ama c�y la
üre til mi� fo to� raf lar dan olu �u yor.
�F SAK 173. Pro je Gru bu’nun
“inanç” ko nu lu fo to� raf ser gi si ni 8-
18 Ni san ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi’nde gö re bi lir si niz. 
� Din çer Öz çe lik Ki �i sel Ya�lı bo -
ya Re sim
Res sam Din çer Öz çe lik’in ya� l�bo -
ya tab lo la r�n dan olu �an ki �i sel re -

sim ser gi si 10-21 Ni san ta rih le ri
ara s�n da Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Muh sin Kut “Ça tı lar” Ser gi si
Muh sin Kut’un “Ça t� lar” ba� l�k l� Ka -
pa l� çar ��’y� an la tan ser gi si 4 Ma y�s’a
ka dar K� z�l top rak Sa nat Ga le ri -
si’nde gö rü le bi lir. 0216 418 38 06
� Fer zan Re sim Ser gi si
Fer zan Genç Çu ha da ro� lu’nun re -
sim ser gi si 30 Mart-25 Ni san ta rih -

le ri ara s�n da Tol ga Eti
Sa na te vi’nde gö rü le -
bi lir. 
0216 368 26 79
� Al per De de o� lu
“Ta nı” Ser gi si
En gel li bir genç olan
Al per De de o� lu’nun
tüm en gel le ri ara �a -
rak yap t� �� re sim le ri,
“Ta n�” ad�y la Ka d� köy
Be le di ye si �eh re ma -
ne ti Mer kez Ga le ri’de
ser gi le ne cek. 20 Ni -
san’da aç� l�p 26 Ni -
san’a ka dar gö rü le bi -
le cek ser gi siy le il gi li
De de o� lu �un la r� söy -
lü yor: “De rin an lam -

lar la yük lü 2 he ce li ke li me çok fark -
l� an lam lar içe re bi lir; i�in il ginç ya n�
bu fark l� an lam lar ba zen de tek an -
lam da bir le �ir. Ta n�: Te� his, Ta n�:
Ki �i le ri ta n� ma n�n isim ha li… Za ma -
n�n da ‘bir dai re bi le çi ze mez” ta n� s�
ko nan ço cu �un na s�l ta n� d� �� na da -
ir…”

● ÇO CUK
� Dü� le ri ni Kay be den Pal ya ço
“Pal ya ço lar hep mut lu dur ve in -

san la r�n gül me le ri için on la r� gör me -
le ri ye ter li dir.” Biz le re öy le ö� re til -
mi� tir. Te ori de do� ru olan bu olay
bi zim pal ya ço muz için pra tik te ge -
çer li li �i ni yi tir mi� tir. Çün kü onun
mut lu et ti �i in san lar onu dü� le rin -
den ko par m�� t�r. Der me Ti yat ro’nun
sah ne ye koy du �u “Dü� le ri ni Kay -
be den Pal ya ço”, 13 ve 20 Ni san
Cu mar te si gü nü 13.00’te Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde iz le ne bi lir. 

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.

12 - 18 N�SAN 20132 SANATKÜLTÜR
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Su da�ıtımımız sadece, 
Erenköy, Caddebostan, Göztepe, 

Fenerbahçe, Feneryolu, Kızıltoprak, 
E�itim ve Merdivenköy 

mahallelerinde yapılmaktadır. 

Dur Bi Dak ka!

Adalet Sizsiniz!
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Yelde �ir me ni’nde y�l lar ca Özen Si ne ma s�
ad�y la film ler le Ka d� köy lü le re ka p� s� n� açan
me kân y�l lar sü ren ses siz li �i ni boz du. An� lar -

la do lu bu me kân bun dan böy le sa nat sal fi kir le rin
�ek le dö nü� tü rül dü �ü bir yer ola rak Ka d� köy lü ye
hiz met ve re cek. 

Ka d� köy Be le di ye si, ÇE KÜL Vak f� ve Kent sel
Stra te ji or tak l� ��y la Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy
(TAK) 5 Ni san 2013 Cu ma gü nü  tö ren le aç�l d�. Aç� -
l�� tö re ni ne; CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� -
lu, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk,
�s tan bul’da ki CHP’li be le di ye ba� kan la r� ve çok sa -
y� da Ka d� köy lü ka t�l d�. 

� KA DI KÖY, �S TAN BUL LU NUN 
NE FES AL DI �I YER

Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy (TAK)’ün aç� l� �� n�
CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu yap t�. Aç� -
l� ��n ar d�n dan yap t� �� ko nu� ma da kent li ol ma n�n so-
 rum lu luk ta �� mak, ye �i le önem ver mek, so ka �� n�n ve
ül ke si nin so run la r� na sa hip ç�k mak, ken tin so kak la -
r�n da öz gür ce do la� mak ol du �u nu söy le yen Ke mal
K� l�ç da ro� lu, “ta sa r� m�” in sa no� lu nun ze kâ s� n�n üre-
 ti me dö nü� me si ola rak ta n�m la d�. Ta sa r�m la Ka d� -
köy’ün, kim li �i olan ve bü tün be le di ye le rin
im ren di �i bir ken te dö nü �e ce �i ni söy le yen K� l�ç da -
ro� lu, dün ya da ül ke le rin ya n� s� ra kent ler ve met ro -
pol le rin de ya r�� ha lin de ol du �u nu be lirt ti.
�s tan bul’un kim li �i ve es te ti �i nin olup ol ma d� �� n�n
otu ru lup tar t� ��l ma s� ge rek ti �i ni vur gu la yan K� l�ç da -
ro� lu kent li ol ma n�n; plan la r� olan, ge le ce �i olan bir
kent te ya �a ma y� ar zu la mak an la m� na gel di �i ni söy -
le di. Ne Ka d� köy ne de �s tan bul’un ye �il li �i nin kal -

ma d� �� n� söy -
le yen K� l�ç da -
r o �  l u ,
�s  tan bul’un
do �a s�n�n tah -
rip edil di �i ni
be lirt ti �i ko -
nu� ma s�n da,
ta sa r� m�n öne-
 mi ne vur gu
ya pa rak, “Ta -
sa r�m c� lar 21.
yüz y�l da çok
çok önem li.
Bu ra ya ge lip emek ve re cek olan is ter ö� ren ci ol sun
is ter üni ver si te yi bi tir mi� ol sun is ter mi mar ol sun is -
ter mü hen dis, is ter bil gi sa yar c� is ter dok tor… Ha ya -
t�n her ala n�y la il gi li in san lar ge lip, ta sa r� m�n
her han gi bir ala n� na kat k� su nar lar sa on dan he pi miz
k� vanç du ya ca ��z. Ka d� köy el bet te ço �u �s tan bul -
lu’nun ne fes al d� �� bir yer” di ye rek, CHP’li be le di -
ye le rin ol du �u yer ler de �s tan bul lu la r�n ne fes al d� �� n�
söy le di. K� l�ç da ro� lu, in sa n�n mut lu ol du �u, in sa na
hiz met eden kent le rin olu� tu rul ma s� ge rek li li �i ne
vur gu yap t�.
� TAK KA DI KÖY LÜ LE R�N F� K�R LE R� N�

ÖNEM SE YE CEK
Hay dar pa �a Li se si’nde ya t� l� ö� ren ci ol du �u

y�l lar da si ne ma ya git tik le ri bir me kâ n�n y�l lar son -
ra gel di �i ko nu ma de �i nen ve Yelde �ir me ni’nde
kap sam l� bir ça l�� ma ya git tik le ri ni an la tan Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, “5 y�l-
 dan be ri bu böl ge yi kal k�n d�r ma ya ça l� �� yo ruz.

Bu ra da Özen Si ne ma s�’n� bul du �u -
muz da du var la r� y� k�k, çöp için dey di.
�u an da en çok ih ti yaç duy du �u muz
bir bi ri mi bu ra ya koy duk. Bu ra s� �im -
di Ka d� köy’ün ta sa r�m atöl ye si” de di.
Ta sa r�m Atö lye si Ka d� köy (TAK)’ü,
Ka d� köy lü ler ’le ta sa r�m c� la r�n bu lu� -
tu �u bir me kân ola rak ta rif eder ken,
ön ce lik le Ka d� köy’de ya �a yan ve ça l� -
�an ta sa r�m c� la r�n birara ya ge le bi le ce -
�i bir yer ola rak ni te le yen Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ka d� köy Be -
le di ye si, ÇE KÜL Vak f� ve Kent sel
Stra te ji or tak l� �� ile yü rü tü le cek TAK
ça l�� ma la r�n da so run la r�n çö zü mün de
“Ta sa r�m Siz den Uy gu la ma s� Biz den”
söy le miy le fi kir pro je le ri nin üre ti le ce -
�i ni söy le di. Öz türk ko nu� ma s�n da,
Ka d� köy’ün ta sa r�m yo luy la da ha ra -
hat ya �a n� l�r ha le gel me si nin amaç lan -
d� �� n� da be lir te rek, ka t� l�m c�,
de mok ra tik ye rin de dö nü �üm mo del -
le ri nin ge li� ti ril me si nin ya n� s� ra sos yal

ya �a m�n ge li� ti ril me si ve eko no mik kal k�n ma n�n
sa� lan ma s� yö nün de de fi kir pro je le ri nin TAK ça -
t� s� al t�n da ge li� ti ri le ce �i ni aç�k la d�.

� YE N� KENT SEL DÖ NÜ �ÜM DE
TA SA RIM CI RO LÜ

TAK Ka d� köy So rum lu su Fa ruk Gök su da ta -
sa r�m mer ke zi nin mis yon ve viz yo nu ile ya pa ca ��
ça l�� ma lar hak k�n da uzun bir su num ger çek le� tir di.
Kent sel dö nü �üm kav ra m� n�n yan l�� an la ��l d� �� n�
be lir ten ve as l�n da kav ra m�n; yok sul luk ya �a yan
alan lar da ka mu ge rek si ni mi ne du yu lan top lum sal
ve eko no mik bi le �en le ri olan uzun va de li ey lem ler
ol du �u nu söy le yen Gök su, 200’e ya k�n genç ta sa -
r�m c� n�n TAK ça t� s� al t�n da ça l� �a ca �� n� ve ye ni
kent sel dö nü �üm sü re cin de va rol ma ya ça l� �a cak -
la r� n� ifa de et ti. Ka d� köy’ün so yut ve so mut de �er -
le ri ni na s�l ko ru ya cak la r� n� ta sar la ya cak la r� n� da
ifa de eden Gök su, Ka d� köy’ü ye ni den kur gu la ya -
cak la r� n� an lat t�.

● Semra ÇELEB�

�stanbul Anadolu yakas�nda posta da��t�m
ihalesini alan Asgün firmas�na ba�l� i�çiler, 8
Nisan Pazartesi günü i� b�rakt�. Üç ayd�r

maa�lar�n� alamad�klar� için da��t�ma ç�kmayan
i�çiler Kad�köy Merkez Postanesi önünde bir araya
geldi. Ayn� zamanda Anadolu Yakas� PTT Ba�
Müdürlü�ü olan Postane’nin önünde da��t�m
araçlar�yla uzun bir kuyruk olu�turan ve yolun bir
k�sm�n� trafi�e kapatan ta�eron i�çiler, üç ayd�r maa�
alamad�klar�n� belirterek Asgün firmas�yla yap�lan
anla�man�n iptal edilmesini istediler. En son 10
Ocak’ta maa� ald�klar�n� söyleyen i�çiler, bunun bil-
inmesine ra�men �ubat 2013 itibariyle gerçekle�en
ihaleyi ayn� firman�n kazanmas�n� protesto etti.
Ta�eron olduklar� için örgütlenme haklar�n�n ol-
mad���na ve sendikal mücadele yürütemediklerine
dikkat çeken i�çiler, Kartal’dan Ümraniye’ye kadar
tüm Anadolu yakas�ndaki posta kargo da��t�c�lar�
olarak birlikte mücadele edeceklerini söylediler.
��çiler, geriye dönük maa�lar�n� alana kadar
Kad�köy PTT önündeki bekleyi�lerini sürdürecek-
lerini belirttiler. 

312 - 18 N�SAN 2013HABER

Bilgi için: 0532 522 13 28

TECRÜBEL� �ngilizce Ö�retmeninden lise ve üniversite
ö�rencilerine UYGUN ÜCRETL� özel ders verilir.

iNGiLiZCE DERS VERiLiR

‘Tasarım Sizden Uygulaması Bizden’
Yıllar önce bir sinema olarak açılan binanın yıllar
sonra bir tasarım atölyesine dönü�üp, fikirlerin

�ekle büründü�ü bir mekân olaca�ını kim
bilebilirdi ki… Fikirlerin hayat buldu�u mekân
TAK, Kadıköy’ü tasarlayarak insanların kent

ya�amından zevk almasını sa�layacak.

Taşeron postacılar alacakları için iş bıraktı
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Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri, 23 Ni san Par -
k� Gö nül lü Evi’nde dü zen le dik le ri et -
kin li �e ko nu� ma c� ola rak Kent Kon se -

yi Ka d�n Mec li si Ba� kan Yar d�m c� s� Na lan
A� k�n’� ko nuk et ti. A� k�n, 1910 y� l�n dan bu
ya na 8 Mart’�n Dün ya Ka d�n lar Gü nü ola rak
ka bul edil di �i ni, ül ke miz de de 1985 y� l�n da
“Ka d�n Hak la r� Ev ren sel Be yan na me si”nin
ka bul edil di �i ni be lirt ti ve “Ka ��t üze rin de
ka d�n la r�n önem li hak la r� ol sa da ‘ka d� n� bi -
rey ola rak gör mek is te me yen zih ni ye tin var -
l� �� ka d�n so run la r� n�n, ci na yet le rin yay g�n
ola rak ya �an ma s� na ne den olu yor. Tüm ka -
d�n la r� m� z�n ikin ci s� n�f in san mu ame le si
gör me di �i bir Tür ki ye ve dün ya di li yo rum”
di ye rek ko nu� ma s� n� son lan d�r d�. 

� KA DIN SI �IN MA EV�’N�
Z� YA RET ET T� LER

Ka d� köy Be le di ye si Ka d�n Konuk Evi,
Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri Sos yal Yar d�m la� -
ma ve En gel li Ko mi te si ta ra f�n dan zi ya ret
edil di. Gö nül lü ler be ra ber le rin de gö tür dük -
le ri götürdükleri hediyeleri yet ki li le re tes lim
et ti ler.

Ka d�n S� ��n ma Evi yet ki li le rin den ih ti -
ya c� olan in san la r�n en do� ru �e kil de yön len -
di ri le bil me si için de tay l� bil gi alan gö nül lü -
ler, ih ti yaç lar çer çe ve sin de bu tarz zi ya ret le -
ri sür dü re cek le ri ni ifa de et ti ler.

� ÇA NAK KA LE ZA FE R�’N�N
YIL DÖ NÜ MÜ

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri, Mar ma ra Üni -
ver si te si Ta rih Pro fe sö rü Ce mil Öz türk’ü ko -
nuk et ti. Ça nak ka le Sa va ��’n�  an la tan Ce mil
Öz türk, 1915 Ça nak ka le De niz Za fe ri’nde

Ata türk’ün de ha s� sa ye sin de rüz gâr ve ak�n -
t� n�n et ki si he sap la na rak dö �e nen ma y�n la r�n
dü� man ge mi le ri ni na s�l et ki siz ha le ge tir di -
�i ni an lat t�. 

� KE M�K ER� ME S� NE D�K KAT!
Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri, Mart ay� içe ri -

sin de fi zik te da vi uz ma n� Sel ma Önel’i ko -
nuk et ti. Os te opo roz (ke mik eri me si) üze ri ne
ya p� lan ko nu� ma da Önel, ke mik eri me si nin
ne den le ri,  ön le mek için uy gu lan ma s� ge re -
ken bes len me yön tem le ri ve eg zer siz le ri ile
do� ru ilaç al� m� gi bi ko nu lar da bil gi ver di. 

1954 y� l�n da kut lan ma ya ba� l� yan Dün -
ya Ti yat ro lar Gü nü, Bos tan c� Gö nül lü
Evi’nde de e�i tim ko mi te si nin ha z�r l� -

��y la kut lan d�.  
Gönüllü Evi Ba� kan� Tu nay Soy dan’�n

aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan Hü se yin Çe li -
kel ti yat ro nun ta ri hi ni an la tan bir su num
yap t�. �lk oy na nan ti yat ro oyun la r� n�n ön ce -
lik le med da hi oyun lar  (kuk la, Ha ci vat-ka ra -
göz) ol du �u nu, Cum hu ri yet dö ne min den
son ra sah ne ve oyun cu la r�n dev re ye gir di �i -
ni an lat t�. Bu dö nem de Muh sin Er tu� rul’un
ti yat ro da ki öne mi ni ve de �e ri ni de vur gu la -
d�. 

Bu an la t�m lar dan son ra mi ni bir �i ir din -
le ti si ya p�l d�. A��k Vey sel’in ölüm y�l dö nü -
mü se be biy le ozan an�l d�. Kur si yer Ya �ar

Do �an, oza na ait “Uzun �n ce Bir Yol da y�m”
tür kü sü nü söy le di. Ka t� l�m c� la r�n çe �it li �i ir -
le ri oku ma la r�y la et kin lik son bul du. 

Et kin li �in ko nu� ma c� la r�; ti yat ro yö net -
me ni Hü se yin Çe li ker, �a ir-ya zar ve rad yo
prog ram c� s� Meh met Tan ju Aker man, ede -
bi yat ç� Ah met Po lat ve emek li ö� ret men
Ce ma let tin Ta� k� no� lu ol du. 

� ‘OCAK’ AD LI OYU NU
SAH NE LE D� LER

Halk la �li� ki ler Ko mi te si, Pen had Ti yat -
ro Gru bu’yla or tak la �a ola rak Tur gut Özak -
man’�n “Ocak” isim li oyu nu nu CKM’de üc -
ret siz ola rak sah ne le di. �l gi nin bü yük ol du -
�u oyu nu, Kad�köy Belediye Mec lis üye si
ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu
üyelerinden Ay �en Gü rer, Nurhan Kutman,

si vil top lum ör güt le ri ba� kan la r� ve ka la ba -
l�k bir da vet li top lu lu �u iz le di. Be �e niy le iz -
le nen oyun öv gü ler al d�. Ba� kan Tu nay Soy -
dan’�n, yö net men Hü se yin Çe li kel ve Pen -
had Ku ru cu Ba� ka n� Mu am mer E� siz’e te -
�ek kür bel ge le ri ni sun ma s� ve oyun cu la ra
çi çek ver me sin den son ra top lu hal de re sim
çe kil me siy le et kin lik so na er di. 

� KIZ YUR DUN DA K� �� SEL
GE L� ��M SE M� NE R�

Ka d� köy Be le di ye si K�z Yur du son s� n�f
ö� ren ci le ri ne, Bos tan c� Gö nül lü le ri Sos yal
Ko mi te si’nin ön cü lü �ün de, i� ha ya t� na at�l -
ma dan ön ce ne le re dik kat et me le ri ge rek ti �i
ve ye te nek le ri ni na s�l ke� fe de cek le ri ni da ir,
Bos tan c� Gö nül lü Evi’nde bir se mi ner ve ril -
di. K�z Yur du Mü dür Yar d�m c� s� Hu ri ye
Ek �i o� lu’nun ka t�l d� ��, su num lar la, bi re bir
so ru ve ce vap lar la sü ren et kin lik, ö� ren ci -
ler den bü yük il gi gör dü. 

� KA SEV, GÖ NÜL LÜ EV�’N�
Z� YA RET ET T�

�kin ci Ba har Ko mi te si, KA SEV Hu zur
Evi sa kin le ri ni 15 Mart Cu ma gü nü Bos tan -

c� Gö nül lü Evi’nde a��r la d�. Gö nül lü le rin
ha z�r la d�k la r� ye mek ler ye nil dik ten son ra
çay lar içil di, soh bet ler edil di, an� lar ko nu -
�ul du. Da ha son ra gö nül lü ola rak da ve te ka -
t� lan ba� la ma us ta s� Tu fan Çe lik ve THM
Sa nat ç� s� Se her Ak soy, gü zel bir mü zik zi -
ya fe ti sun du lar. KA SEV Ba� ka n� Ka mil Çe -
tin Ora lel’e te �ek kür pla ke ti ni ve ril di ve da -
ha son ra ki gün ler de ye ni et kin lik ler de hep
be ra ber ol mak söz le riy le zi ya ret son lan d� r�l -
d�. Gö nül lü ler, eme �i ge çen her ke se te �ek -
kür et ti ler. 

� UNUT KAN LI �A D�K KAT!
Sa� l�k Ko mi te si’nin ha z�r la d� �� Cen tral

Hos pi tal Has ta ne si’nin kat k� da bu lu nup
dok tor gön der di �i sa� l�k se mi ne rin de ça ��n
has ta l�k la r� Alz he imer ve De mans’la il gi li
bil gi ve ril di. 

Bostanc� Gö nül lü Evi’nde geç ti �i miz ay
dü zen le nen se mi ner de, bu has ta l�k lar dan
ko run mak için iyi bes len me, iyi uy ku, spor
ve stres ten uzak ol ma n�n öne mi vur gu lan d�.
Et kin lik, so ru-ce vap �ek lin de ki soh bet le son
bul du.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 12 - 21 N�SAN 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

UNUTKANLIK
Uzm. Dr. Mehmet

Emin Çak�r
Tarih: 12.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Osmana�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Osmana�a Gönüllüleri
CEREBRAL PALS�

Prof. Dr. Memet Özek
Tarih: 12.04.2013

Saat: 15.30
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen:

Gönüllü Merkezi ve
Ac�badem Hastanesi

��birli�i �le
RES�M VE EL

SANATLARI SERG�S�
Tarih: 13-19 Nisan
Ba�lang�ç Tarihi:

13.04.2013
Saat: 12.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Fuaye
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri,
Kad�köy Halk E�itim
Merkezi ��birli�i �le
RES�M SERG�S�

Tarih: 13-19 Nisan/
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi Sergi Salonu
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gönüllü

Merkezi, Kad�köy Halk
E�itim Merkezi

��birli�i ile
“VATAN YAHUT

S�L�STRE” T�YATRO
OYUNU

Yazan: Nam�k Kemal
Yöneten Gülin Ek�i
Tarih: 15.04.2013

Saat : 20.00
Yer: Bar�� Manço 

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
ATA�EH�R HAYVAN
BARINA�I Z�YARET�

Tarih: 16.04.2013
Saat: 13.30
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllü Evi
KENTSEL DÖNÜ�ÜM

Kad�köy Belediyesi
�mar Ve �ehircilik Md.

Erol Özyurt
Tarih: 16.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
KENTSEL DÖNÜ�ÜM

BELGESEL�
“EKÜMENOPOL�S”
Yönetmen �mre Azem

Tarih: 16.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
BA�DAT TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Sevinç Çelebi

�ekerci
Tarih: 16.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Ac�badem �stek
Vakf� Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
HO� NEVA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Ayd�n Oran

Tarih: 16.04.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
SEV�LEN

�A�RLERDEN ���RL�
B�R GÜN

�air At�lay Erge,
Bestekâr �air Celal

Dinçses
Tarih: 17.04.2013

Saat: 12.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gönüllüleri
ÇEVRE �LE �LG�L�
B�LG�LEND�RME
Kad�köy Belediyesi
Çevre Mühendisleri
Suzan Bodur, Merve

Kulbakan

Tarih: 17.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Hasanpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Hasanpa�a Gönüllüleri
D�Z A�RILARI VE

TEDAV�
SEÇENEKLER�
Dr. Adnan Koral

Tarih:
17.04.2013/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

KADIKÖYLÜ TÜRK
MÜZ��� AR��VC�S�

RAHM�
KALAYCIO�LU'NU
ANMA KONSER�
Tarih: 17.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:
Nuriye Kalayc�o�lu

0555 464 25 83
“KADINLIK B�ZDE
KALSIN” T�YATRO

OYUNU
Yazan: Y�lmaz Erda��n

Yöneten: Gülin Ek�i
Tarih: 17.04.2013

Saat: 20.30
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: 

Tiyatro Gönüllüleri
KENTSEL DÖNÜ�ÜM

Kad�köy Belediyesi
�mar Ve �ehircilik Md.

Erol Özyurt
Tarih: 18.04.2013

Tarih: 14.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi Kad�köy
Gençlik Merkezi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
23 N�SAN ULUSAL

EGEMENL�K VE
ÇOCUK BAYRAMI
Tarih: 18.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça

Gönüllü Evi
Düzenleyen: M.köy

Gönüllüleri
C�LT HASTALIKLARI

Uzman Dr. Betül
�engör

Tarih: 18.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Defne Park Gönüllü Evi
Düzenleyen: S.cedid

Gönüllüleri
GÜLDESTE

TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Metin Durgutlu
Tarih: 18.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Ac�badem �stek
Vakf� Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
KADIKÖY A

CAPPELLA ODA
KOROSU KONSER�
�ef Özcan Sönmez
Tarih: 18.04.2013

20.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi A Salon
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
MUTLU OLMA

SANATI
Ya�am Koçu �ffet Aksu

Tarih:19.04.2013
Saat: 14.00

Yer: CKM B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllü Evi
�LKYARDIM E��T�M�

 E�itim Hem�iresi
Duygu Sever Öztürk

Tarih: 19.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Ko�uyolu
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri, Center
Hospital ��birli�i ile

SA�LIKLI
BESLENME

Diyetisyen Serap Güzel
Tarih: 20.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Göztepe
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

CKM’DE SA�LIK SEM�NERi

HABER

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN MERD�VENKÖYLÜLER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 478 37 12

Adres: Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Ressam Salih Ermez Cad. Merdivenköy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

Bos tan cı’da Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü kut la ma sı
Bos tan cı’da Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü kut la ma sı
Bos tan cı’da Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü kut la ma sı
Bos tan cı’da Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü kut la ma sı
Bos tan cı’da Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü kut la ma sı
Bos tan cı’da Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü kut la ma sı

Sah ra yı ce did Gönüllüleri’nin gündemi yoğun  

Erenköy Gönüllüleri’nin okul ziyareti
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül -

lü Evi En gel li ler Ko mi te si, sos yal
so rum lu luk pro je si kap sa m�n da

geç ti �i miz ay böl ge okul la r�n dan �öh ret
Kur �u no� lu �l kö� re tim ve �� Oku lu’nu
ikin ci kez zi ya ret et ti. �lk zi ya ret le rin de
Okul Müdürü Meltem Emiralio�lu ile ta -
n� ��p oku lu ge zip, en gel li olan ö� ren ci ler -
le ko nu �up okul ih ti yaç la r� hak k�n da bil -
gi alan ko mi te, is te nen ih ti yaç mad de le -
ri ni gö nül lü ler den ve çev re le rin den te da -
rik et tik ten son ra da 2. zi ya re ti ni ger çek -
le� tir di. Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin
Kay nak, Ba� kan Yar d�m c� s� Sevgi
Tokuç ve En gel li ler Ko mi te si üye le ri,
Okul Mü dür Yar d�m c� s� Ok ran Çal b� y�k
ile soh bet ede rek, okulla ilgili bil gi ler al -
d� lar. Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin Kay -
nak, ge tir dik le ri ih ti yaç mad de le ri ni tes -
lim edip, Okul Mü dü rü Meltem
Emiralio�lu’na teslim etti. 

� ‘EK MEK-�N SAN-�� �R’
SÖY LE �� S�

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül -
lü le ri Kül tür Sa nat ve E�i tim Ko mi te si,
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi B sa lo nun da
�a ir-ya zar ö� re tim üye si ve ya ra t� c� ya zar -

l�k e�it me ni Yel da Ka ra ta�’�n “Ek mek,
�n san ve �i ir, ba� l�k l� söy le �i si ne ve im za
gü nü ne ev sa hip li �i yap t�. O Mu rat, Ar� -
bur nu �i ir (1996) Ma in dri Ulus la ra ra s�
Hai ku (2000) ve Tur gut Uyar �i ir gi bi pek
çok ödü lün sa hi bi olan Yelda Ka ra ta�, di -
na mik an la t� m� ve sah ne ha ki mi ye ti ile iz -
le yen le ri et ki le di. 

� KA DIN LAR GÜ NÜ 
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül -

lü le ri, 8 Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar gü -
nü do la y� s�y la ilk et kin lik le ri ni 7 Mart ge -
ce si Kad�köy’de bir restoranda
gerçekle�tirdiler. 50 ki �i lik ka la ba l�k bir
grup olarak e� le nip bir lik te ka d�n so run la -
r�n dan  ve �id det ten uzak  da ha mut lu
günler ya�amay� dileyen gö nül lü ler, er te si
gün de gö nül lü evin de “3 Ka d�n , 3 Ya -

zar” ad l� et kin li �e ka t�l d� lar. Kül tür Sa nat
ve E�i tim ko mi te si nin ev sa hip li �i yap t� ��
ve Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin Kay nak’�n
ko nu� ma s� ile ba� la yan söy le �i ye ko nuk
olarak as tro nom-ya zar Prof. Dr. Fat ma
Esin, oyun cu-ya zar Nur can El ver ile ya -
zar �a ir Nu ran Me do� lu ka t�l d�. 
� K� �� SEL GE L� ��M SE M� NE R�

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö -
nül lü Evi 20 Mart Çar �am ba gü nü “Bizz
Ki �i sel Ge li �im Mer ke zi”nden Dr. Er -
kan Sa r� y�l d�z ile “Far k�n da l�k l� Ya �a -
m�n �n ce lik le ri” ko nu lu bir se mi ner dü -
zen le di ler. �s tan bul T�p Fa kül te si iç has -
ta l�k la r� uz ma n� ola rak ça l� �an Er kan
Sa r� y�l d�z, t�p dok tor lu �u nun ya n� s� ra
10 y�l d�r ener ji ve spiri tü el e�i lim le ri ni

du yur mak ama c�y la fark l� ça l�� ma lar
yap�yor ve Rei ki ve ri ci si.

� �LK YAR DIM E�� T� M�
Eren köy Gö nül lü Evin de Cen tral Hos -

pi tal i� bir li �i ile E�i tim Hem �i re si Duy gu
Se ver Öz türk ta ra f�n dan ve ri len �k yar d�m
E�i tim Se mi ne ri, bü yük bir ka t� l�m ile
ger çek le� ti ril di. Hem �i re Öz türk, se mi ner -
de ilk yar d�m an�n da ya p�l ma s� ge re ken le -
ri slayt lar e� li �in de an lat t�. 

F�K�RTEPE Gönüllü Evi’nde 20 Mart Çar�amba
günü düzenlenen “obezite” konulu sa�l�k

seminerinde, Dr. Özlem Bodur Yalç�n’�n sunumu
ile Fikirtepeli kad�nlara bilgi verildi. Günümüzün

hastal��� olan obezitenin sadece kilo sorunu
olmad���n�, beraberinde �eker, tansiyon,

kolesterol, kalp ve damar hastal�klar�na yol açt���n�
söyleyen Dr. Yalç�n, “Bunun bilincinde olarak

diyet ve spor yapmam�z, daha  önemlisi yemek
yeme al��kanl���m�z� kilo almayacak �ekilde

de�i�tirmemiz gerekiyor” dedi.
Fikirtepe Gönüllüleri, seminerin sonunda Dr.

Yalç�n’a, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu’nun
haz�rlad��� te�ekkür belgesini verdi. 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE KUTLAMA
8  Mart Emekçi Kad�nlar Günü nedeniyle Fikirtepe

Gönüllü Evi’nde bir kutlama yap�ld�. Fikirtepeli
kat�l�mc� kad�nlar ve Gönüllü Merkezi Yönetim

Kurulu üyesi Ay�en Gürer, Gülçin Ergün, Nurhan
Kutman ile CHP Kad�n Meclisi üyelerinin sürpriz
kat�l�m�yla yap�lan kutlamada, ikramlar da yap�ld�.  

Fikirtepe’de ‘obezite’ semineri

SUADiYE Gönüllüleri, Caddebostan
Kültür Merkezi’nde (CKM), Jinekolog
Dr. Melike Batukan’� “Menopoz” konu

ba�l�kl� konferans için konuk ettiler. Bilgi
birikimini dinleyicilerle payla�an Dr.

Melike Batukan, bilimsel istatistikleri ve
kad�nlar için uygulanan yeni bulu�lar�,
tan� ve tedavi yöntemlerini en anla��l�r
biçimde aktard�. Merak edilen kad�n
hastal�klar�n�, miyomlar�, menopoz

s�k�nt�lar�n� barkovizyondan �emalarla
ak�c�, anla��l�r biçimde aç�klamalarda

bulundu. Soru-cevap bölümünde de
kat�l�mc�lar�n sorular�na aç�klamalar
getirdi. Suadiye Gönüllüleri Sa�l�k

Komitesi’nin CKM’deki bir di�er sa�l�k
etkinli�i de “estetik cerrahi” üzerineydi. 
Bilgi birikimini dinleyicilerle payla�an
estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi

uzman� Doç. Dr. Naz�m Çerke�, plastik
cerrahi konusunda eski ve yeni

uygulamalar�, son dönemdeki yeni
bulu�lar� barkovizyondan �ema ve

çizelgelerle anla��l�r bir biçimde aktard�. 
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Kad�köy Belediyesi’ne ödemi� bulundu�um
Kesin teminat 27.02.2006 tarihli  22.00 TL. bedel ve  491872

nolu,18.01.2005 tarihli,1.188.00 TL. bedelli ve 44677 nolu
makbuz, Kira emanet 27.02.2006 tarihli, 90.00 tl.bedel ve

491871 nolu, 21.01.2005 tarihli, 550.00 tl. bedelli ve 56341 nolu,
18.01.2005 tarih,1.100.00 bedelli ve 44676 nolu  makbuzlar�m

kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.
Tarkan DURAN

�stanbul Ticaret Üniversitesi ö�rencisiyim.
Ö�renci kimlik kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür

Fatma Melisa GÜLGÜN

KAYIP iLANI

Yak la ��k on y�l ya y�n da ka lan ve
Tür ki ye’de ki si ne ma kül tü rü -
nün ge li �i mi ne önem li kat k�

su nan si ne ma prog ra m� En He ye can l�
Ye ri ar t�k ki tap ola rak raf lar da...
Prog ra m� ha z�r la y�p su nan Cey lan
Öz çe lik, prog ra m�n fark l� dö nem le -
rin den seç ti �i soh bet le ri, ko nu� ma di -
li ne sa d�k ka la rak ki ta ba ak tar d�. Kül -
tür Maf ya s�’ndan ç� kan ar �iv ni te li -
�in de ki ki tap ta yer alan yir mi soh bet,
Tür ki ye si ne ma s� n�n son 10 y�l içe ri -
sin de üret ti �i önem li film le rin izi ni
sü rü yor, bu üre ti mi ger çek le� ti ren

önem li si ne ma in san la r�y la bu sü re ci
ve film le rin öy kü sü nü say fa la ra ta �� -
yor.  Ki tap la bir lik te su nu lan Tig lon
eti ket li DVD’den S�r r� Sü rey ya Ön der
ile En gin Gü nay d�n’�n kült le �en Ye -
ral t� soh bet le ri ve En He ye can l� Ye -
ri’nin Tun cel Kur tiz ile Er den K� ral’�
ko nuk et ti �i son bö lü mü iz le ne bi li -
yor.

� K�M LER VAR?
Dik kat Çe kim Var’da; Ömer Ka -

vur, Er kan Can, Ön der Ça kar, Ömür
Atay, Se lim De mir de len, Kud ret Sa -
ban c�, Yü cel Yol cu, Re ha Er dem, Ça -

�an Ir mak, Öz can Al per, Se mih Kap -
la no� lu, Ba �ak Kök lü ka ya, Me lih
Sel çuk, Ye �im Us ta o� lu, Os man So -
nant, Onur Ün sal, Der vi� Za im, �nan
Te mel ku ran, Ka dir Çer mik, Öner Er -
kan, Dam la Sön mez, Du rul ve Ya� -
mur Tay lan, Ümit Ünal, Meh met
Gün sür, Onur Ün lü, Se ren Yü ce, Set -
tar Tan r� ö�en, �lk sen Ba �a r�r, Ner gis
Öz türk, Der ya Ala bo ra, Tay fun Pir se -
li mo� lu, Na zan Ke sal, Na ta li Ye res,
Ta ner Bir sel, Er can Ke sal, Ser dar
Akar, Em rah Ser bes, Gü ven K� raç ile
ya p�l m�� rö por taj lar yer al� yor.

Türkiye sinemasının son 10 yılından demetler sunan ‘Dikkat Çekim Var’
kitabı, Taksim'deki Emek ve Kadıköy'deki  Süreyya (�imdiki Süreyya

Operası) sinemalarına ithaf edildi.

DiKKAT ÇEKiM VAR!
Kadıköy’de buluştu
SEY-DER

SUBAY E�leri ve Yak�nlar� Yard�mla�ma
Derne�i (SEY-DER) üyeleri, 29 Mart Cuma

günü Kad�köy Belediyesi Brifing Salonu’nda
bulu�tu. Türkiye’de kad�na �iddet sorunlar� ve
kad�n�n istihdam�nda hükümetin tutumu, su
kaynaklar�n�n tahribat�, Türkiye’nin tar�mdaki

yeri ve dünyadaki tar�m��n rakamlarla
kar��la�t�rmas� gibi çe�itli konular� konu�an

dernek üyeleri, bir sonraki toplant�s�n�, Beyaz
Kö�k Nabizade Kona��’nda yapacak.
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● Sem ra ÇE LE B�

Mek si ka’n�n Gu ada la ja ra ken tin de 3-7
Ni san 2011 ta rih le rin de ya p� lan U-
NES CO AI AP 17. Dün ya Sa nat Der -

nek le ri Ge nel Ku ru lu’nda Tür ki ye’yi tem sil
eden UNES CO AI AP Tür ki ye Mil li Ko mi te si
Ulus la ra ra s� Plas tik Sa nat lar Der ne �i’nin gi ri -
�i miy le, ün lü �tal yan Sa nat ç� Leo -
nar do Da Vin ci’nin do �um
gü nü olan 15 Ni san, “Dün -
ya Sa nat Gü nü” ilan edil -
mi� ti.

Tür ki ye De le gas yo nu’nu
tem sil eden UNES CO AI AP
UPSD Ba� ka n� res sam Bed ri
Bay kam’�n Tür ki ye ad� na sun-
 du �u öne ri siy le gün de me ge len
bu ka rar, dört y�l da bir top la nan
Dün ya Ge nel Ku ru lu’nun 2011
bu lu� ma s� na dam ga s� n� vur mu� -
tu.

Bed ri Bay kam, Ge nel Ku-
 rul’a su nu mu nu ya par ken, özel lik -
le Leo nar do’nun di sip lin ler ara s�
ge çi� ka bi li ye ti ve yo rul maz ya ra -
t� c� l� �� üze rin de dur mu� tu. “Dün ya
Sa nat Gü nü”nü be lir le me nin sa nat
eko no mi si ve pi ya sa s� n� can lan d�r ma n�n ya n�
s� ra, dün ya ya ve ye ni ku �ak la ra sa nat bi lin ci ve
sa na ta say g� y� ge ti re ce �i ni sa vu nan UPSD’nin
öne ri si al k�� lar ve oy bir li �iy le ka bul edi le rek
yü rür lü �e gir mi� ti. 

Dün ya Sa nat Gü nü’nün ge çen y�l ger çek -
le �en ilk kut la ma la r� ba� ta Mek si ka, Tür ki ye,
Slo vak ya, �s veç ol mak üze re birçok ül ke de ya -
p�l d�. Vit rin ser gi le ri, pa nel ler, kon ser ler ve Ni -
�an ta ��-Ab di �pek çi Cad de si’nde ku ru lan ki tap

ve mü ze stand la r�y la  ya �a nan bu ilk kut la ma
y� l� son de re ce ba �a r� l� geç ti.

� BA� DAT CAD DE S�’NDE 
SA NAT STANT LA RI

15 Ni san Dün ya Sa nat Gü nü 2013 y� l� kut-
 la ma la r� Ka d� köy Be le di ye si’nin kat k� la r�y la
Ka d� köy Ba� dat Cad de si’nde 14 Ni san Pa zar
gü nü yap�lacak aç� l�� tö re ni ile ba� la ya cak. 

Sa at 13.30’da �a� k�n bak kal Ka z�m Ku lan
Çar �� s� önün de ku ru la cak sah ne de UNES CO

AI AP UPSD Ba� ka n� Bed ri Bay kam’�n ve Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün aç� -
l�� ko nu� ma la r� ile ba� la ya cak prog ram ün lü
mü zik gru bu Bu lut suz luk Öz le mi’nin ve re ce �i
kon ser le de vam ede cek. Ba� dat Cad de si’nin
fark l� yer le rin de, Dün ya Sa nat Gü nü lo go lu ba -
lon lar da �� t� la cak aç� l�� gü nü bir bay ram ha va -
s� için de kut la na cak.

�a� k�n bak kal ve Eren köy Ca mii ara s�n da
önem li ya y� nev le ri, sa nat ku rum la r�, mü ze ler

ve va k�f la r�n kat k� s�y la 30 adet stand ku ru la rak
sa nat ki tap la r� ve sa nat ku rum la r� n�n ta sa r�m
ma� aza la r� n�n ürün le ri nin sa t� �� ger çek le� ti ri -
le cek. Bun lar ara s�n da �s tan bul Mo dern, �KSV,
�s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri TUR SAB, Is tan -
bul Oyun cak Mü ze si, Tür ki ye Ko run ma ya
Muh taç Ço cuk lar Vak f�, Mi len yum Ki ta be vi,
Li ta ra tür Ya y�n c� l�k, Bo yut Ya y�n c� l�k, Pa ti ka
Ya y�n c� l�k, Ro bin son Ya y� ne vi, Sa ban c� Mü -
ze si, Pi ra mid Sa nat, AR GE PA (Esil) K�r ta si ye,
I� Ban ka s� Ya y�n la r� ve Ya p� Kre di Ya y�n la r�
bu lu nu yor. 

� CAD DE’N�N V�T R�N LE R� 
GA LE R� YE DÖ NÜ �Ü YOR

Sa na t� ga le ri le re hap set mek ten se so kak la -
ra ç� ka r�p halk la bu lu� tur ma y� he def le yen
Vit rin Ser gi le ri kap sa m�n da ün lü sa nat ç� la -
r�n seç kin ya p�t la r� �a� k�n bak kal ile Eren -
köy Ca mii ara s�n da ki ma �a za la r�n
vit rin le rin de ser gi le ne cek. 10 Ni san-23 Ni -
san ta rih le ri ara s�n da de vam ede cek Ba�-
 dat Cad de si Vit rin Ser gi le ri’nde 22
sa nat ç� n�n eser le ri 22 fark l� ma �a za n�n
vit ri nin de ser gi le ne cek. Sa de ce ser gi ler

de �il kon ser ve pa nel ler de ya p� la cak. 15
Ni san Pa zar te si ak �a m� Ka d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde Jü li de Gün düz,
Gök nil Genç ve Mü ge Hen dek li’den olu �an
Tri onan do’nun Dün ya Sa nat Gü nü kon se ri ola-
 cak. Kon ser sa at 20.00’de ba� la ya cak. Ay r� ca
Dün ya Sa nat Gü nü kut la ma la r� kap sa m�n da
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde 18 Ni san Per �em be gü nü “Sa na t�n
A��r l� �� n� Ta �� mak” ko nu lu pa nel ya p� la cak.
Sa at 15.00’te ba� la ya cak pa ne le Bed ri Bay kam,
Prof. Tü lin Onat ve Prof. Ni lü fer Er gin ka t� la -
cak.  
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lme den ön ce gi di le cek 10 yer, ya -
p� la cak 20 �ey, iz len me si ge re ken
100 film, 50 gü zel ka d�n/et ki le yi ci
er kek ve bu nun gi bi da ha bir çok

lis te s�k ça der gi ler de, ga ze te ler de, yön -
len di ril mi� e-pos ta lar da, ki tap ç� lar ve te le -
viz yon prog ram la r�n da kar �� m� z� ç� k� yor.
Ben de bu haf ta si zin için, 10 bü yük
adam dan, be ni gü lüm se ten 10 al�n t� y� siz -
ler le pay la �� yo rum... 

� “Gö re li lik ku ra m�m ba �a r�y la ka n�t la -
n�r sa Al man ya be nim bir Al man ol du �u mu
id di a ede cek, Fran sa ise dün ya va tan da ��
ol du �u mu aç�k la ya cak t�r. Ku ra m�m ger -
çek d� �� ç�k t� ��n da ise, Fran sa bir Al man
ol du �u mu söy le ye cek, Al man ya ise bir
Ya hu di ol du �u mu aç�k la ya cak t�r.” /

Al bert Eins te in
� “�n san la r� ya lan söy le dik le rin de din -

le me yi se ve rim. Çün kü; ol mak is te dik le ri
ama ola ma d�k la r� in sa n� an la t�r lar.” / 

Le o Tols toy
� “Bel ve göm lek öl çü mü göz önün de

bu lun du ru la cak olur sak bu fa ni dün ya da
an lam bul mak ne müm kün?” / 

Wo ody Al len
� “�n san lar ara s�n da iyi lik ten ba� ka

hiç bir üs tün lük ka bul et mem. Ka rak te rin
ol ma d� �� yer de, ne bü yük sa nat ç�, ne de
bü yük mü ca de le ada m� var d�r. Ora da var
olan, za ma n�n yok et ti �i, iç le ri bo� ya ra t�k -
lar d�r. Bü tün me se le, bü yük gö rün mek
de �il, ger çek ten bü yük ol mak t�r.” / 

Lud wig van Be et ho ven
� “Ta rih ben den iyi bah se de cek tir

çün kü ni ye tim ken di si ni yaz mak.” / 
Wins ton Churc hill
� “�im di ola cak sa bir �ey ya r� na kal -

maz, ya r� na ka la cak sa bu gün ol maz. Bü -
tün me se le ha z�r ol mak ta. Ma dem hiç bir
in san b� ra k�p gi de ce �i �e yin ger çek ten
sa hi bi ol ma m��; er ken b� rak m�� s�n ne ç� -
kar, ne ola cak sa ol sun.” / 

Wil li am Sha kes pe are
� “�n san la ra ne is te dik le ri ni sor say -

d�m, da ha h�z l� gi den at üre tir dim.” /
Henry Ford

� “Bir may mu nun ak l�n dan ç� kan �ey -
le re gü ve ne bi le cek bi ri var m� d�r, e�er bir
may mu nun ak l�n dan bir �ey ç� ka cak ol -
say d� bi le?” / Char les Dar win

� “Ni etzs che de ha s� n�n bu run de li �in -
de ol du �u nu söy le mi� tir ve ben ce de bu -
ra s� de ha n�n bu lun ma s� için mü kem mel
bir yer.” / Fe de ri co Fel li ni

� “Hiç ya n�l ma d�m, 10000 i�e ya ra ma -
yan yol bul dum.” / Tho mas Edi son

� “Ben 5 ya ��n day ken an nem ba na
mut lu lu �un ha ya t�n anah ta r� ol du �u nu
söy ler di. Okul da bir ders te bi ze bü yü yün -
ce ne ol mak is te di �i mi zi sor du lar, ben
MUT LU yaz d�m. Ba na öde vi an la ma d� �� m�
söy le di ler, ben de on la ra as�l siz ha ya t�
an la m�� s� n�z de dim.” / John Le nnon

“Hep si ni art ar da oku yun ca, or tak nok -
ta la r� n�n ‘öz gü ven’ ol du �u nu gö re cek si -
niz. An cak bu ra da ki ama c�m ders ver mek
de �il; bi la kis özel lik le ö�üt ve ri ci ol ma yan
söz le ri ni seç me ye ça l�� t�m. Ama c�m sa de -
ce siz le ri bi raz ol sun te bes süm et ti re bil -
mek ti. Uma r�m ba �ar m� ��m d�r. Yü zü nüz -
den gü lüm se me nin ek si ol ma ya ca �� bir
haf ta di lek le rim le...

As l ı  AY HAN

Ö

Hafta bitmeden
okumanızı tavsiye

ettiğim 10 söz

Dünyayı savaşlar değil
SANAT kurtaracak! 

Ünlü �talyan sanatçı Leonardo Da Vinci’nin do�um günü olan 
15 Nisan’ı “Dünya Sanat Günü” olarak kabul eden UNESCO,
Kadıköy Belediyesi’yle elele vererek hafta boyunca Ba�dat

Caddesi’nde yüzlerce etkinli�e imza atacak. 

Fo to� raf sa na t� na il gi du yan 18 ya� üze ri
ama tör ve pro fes yo nel ka d�n fo to� raf ç� -
la r�n ka t� l� m� na aç�k olan ve bu y�l da

“Ha ya ta Da ir” te ma s�y la dü zen le -
nen Ka d�n Gö züy le Ha y-
at tan Ka re ler
Fo to� raf Ya -
r�� ma s�, Ka d� -
n� n�n sos yal,
kül tü rel ve top -
lum sal ge li �i mi -
ne kat k� da
bu lun ma y� he def li -
yor ve ka d�n la ra
ken di le ri ni ve ha ya ta
ba k�� la r� n� öz gür ce ifa -
de ede bi le cek le ri bir
plat form su nu yor. 

�lk kez dü zen len di �i 2007
y� l�n dan bu ya na 7 bi -
ni a� k�n ka -
d� n�n, 25 bi ni
a� k�n fo to� -
raf la ka t�l d� ��
“Ka d�n Gö züy le
Ha yat tan Ka re ler
Fo to� raf Ya r�� ma -
s�” k� sa za man da
Tür ki ye’nin en çok
il gi gö ren fo to� raf ya -
r�� ma la r�n dan bi ri ha li -
ne gel di. Bu y�l bin 134
ya r�� ma c� n�n 5 bin 143
fo to� raf la ka t�l d� �� ya r�� -
ma da Nur ten Öz türk, “Mo -
dern Yal n�z l�k la r” ad l� fo to� ra f�y la bi rin ci li �e
la y�k gö rü lür ken, Sey han Ba bal, “S� n�r s� z” ad -
l� fo to� ra f�y la ikin ci, Tu� ba Yük sel “�sim siz”
fo to� ra f�y la üçün cü ol du. 

Ana do lu Ha yat Emek li lik’in Tür ki ye Fo-
 to� raf Sa na t� Fe de ras yo nu (TFSF) da n�� man l� -

��n da yü rüt tü �ü ya -
r�� ma n�n bu y�l ki jü -
ri üye le ri ara s�n da;
Arel Üni ver si te si
Gü zel Sa nat lar
Fa kül te si Ö� re -
tim Üye si
Prof. Gü ler
Er tan, Mi -
mar Si nan
Gü zel Sa -

nat lar Üni -
ver si te si Gü zel

Sa nat lar Fa kül te si Fo to� raf
Bö lü mü Ö� re tim Üye si
Prof. Ni hal Ka fa l�, fo to� -
raf sa nat ç� s� Cen giz
Kar l� ova, fo to� raf sa -
nat ç� s� Meh met K�s-
 met ve Ana do lu
Ha yat Emek li lik
�le ti �im Mü �a vi ri
Ni han Gü ney yer
al d�. 

Ya r�� ma -
n�n bi rin ci si
5.000 TL, ik-
in ci si 3.000

TL, üçün cü -
sü ise 1.000 TL ile

ödül len di ril di. Ay r� ca ser gi -
len me ye de �er bu lu nan her ese re de

250 TL te lif öde ne cek. Ya r�� ma da de re ce ye gi -
ren ve ser gi len me ye de �er bu lu nan eser ler 9
Ma y�s iti ba riy le Ka d� köy Te pe Na uti lus Al�� -
ve ri� Mer ke zi’nde fo to� raf se ver ler le bu lu �a -
cak.

Ka d�n Gö züy le Ha yat tan Ka re ler fo to� raf
ya r�� ma s� hak k�n da da ha de tay l� bil gi, ana do -
lu ha yat.com.tr ad re sin den ve ya 0212 317 70
25 nu ma ra l� te le fon dan edi ni le bi lir. 

Ca l�� ma ha ya t� n� dün ya ca ün lü mü zis -
yen ler ye ti� ti ren ve me zun la r� n�n
ara s�n da Fa z�l Say’�n da bu lun du �u

Düs sel dorf Ro bert Schu mann Mü zik Yük-
 sek Aka de mi si’nde ö� re tim gö rev li si ola -
rak sür dü ren �ev ki Ka ra yel, 17 Ni san’da
Tür ki ye’de ki sa nat se ver ler le bu lu �a cak.
Tür ki ye’de bir mü zik oku lu aç ma pro je si
olan sa nat ç�, 5 Ni san’da MEF Okul la r�’nda
anao kul ve il ko kul ö� ren ci le ri ne kla sik mü -
zi �i ta n�t ma ve sev dir me ama c�y la özel bir
se mi ner de ve re cek.

5 ya ��n da pi ya no çal ma ya ba� la yan ve
yur d� ��n da sa y� s�z ba �a r� ya im za atan pi -
ya no vir tü özü Ka ra yel, e�i ti mi nin önem li
bir k�s m� n� Av ru pa’da ta mam la d�. Ha len
Düs sel dorf Ro bert Schu mann Mü zik Yük-
 sek Aka de mi si’nde gö re vi ni sür dü ren sa -
nat ç�, ken di si gi bi pi ya nist olan kar de �i
Em re Can Ka ra yel ile bir lik te kon ser ler
ver me ye de de vam edi yor. Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
ger çek le �e cek olan kon se rin prog ra m�n da
Bach, Be et ho ven, Cle men ti ve Schu bert gi -
bi dün ya ca ün lü bes te ci le rin eser le ri yer al� -
yor. �ev ki Ka ra yel ay n� za man da bu

kon ser de ken di si için Tur gut Pö �ün ta ra -
f�n dan özel ola rak bes te le nen “Frag man lar
1” ça l�� ma s� n� da din le yi ci ler le pay la �a cak.
�ev ki Ka ra yel 2013 y� l�n da Tür ki ye'de özel
bir pi ya no oku lu aç ma y� he def li yor. Kla sik
mü zik sev gi si nin ül ke miz de da ha da ya y�l -
ma s� na kat k� da bu lun mak için ça l�� ma la r� -
n� sür dü ren sa nat ç�, “�n san la r�n sa nat la
ba� la r� n� kuv vet len dir mek ve da ha çok en-
 te lek tü el ke si me hi tap et ti �i dü �ü nü len kla -
sik mü zi �i her ke se ya k�n la� t�r ma y�
amaç l� yo rum. Ül ke miz de “bi zim kül tü rü -
mü z ve Ba t� kül tü rü nün mü zi �i” ola rak ya -
p� lan ay r� m� son lan d�r mak da bü yük önem
ta �� yor. Ya pa ca �� m�z ça l�� ma lar la bü tün in-
 san l� ��n ba �a r� s� olan kla sik mü zi �in ül ke -
miz de da ha faz la sa hip le nil me si ni
sa� la ya ca ��z” di ye ko nu �u yor. 

Piyanist Şevki Karayel’in 
Türkiye konseri CKM’de!

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen
‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Foto�raf Yarı�ması sonuçlandı.

Bu yıl da ‘Hayata Dair’ temasıyla foto�rafseverleri bulu�turan
yarı�maya bin 134 yarı�macı 5 bin 143 foto�rafla katıldı.

Kadınların ‘Hayata Dair’ 
FOTOĞRAFLARI YARIŞTI

Akademik ve sanat kariyerini
Avrupa’da sürdüren piyanist
�evki Karayel, 17 Nisan’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
sanatseverlerle bulu�acak.
Karayel aynı zamanda çocuklara
klasik müzi�i sevdirme amaçlı
özel bir seminer düzenleyecek.

Enver Gökçe anısına şiir yarışması

Ede bi yat der gi si Kar, 19 Ka s�m 1981
ta ri hin de ha ya ta ve da eden 1940 ku -
�a �� n�n önem li �a ir le rin den En ver

Gök çe an� s� na �i ir ya r�� ma s� dü zen li yor.
Ödül, ki tap ve ya y� na ha z�r dos ya ola rak iki
dal da ve ri le cek. Yar��maya �a ir ler, 2011-
2013 y�l la r� ara s�n da ya y�n la nan ki tap la r�y -
la ka t� la bi le cek. 2011-2013 y�l la r� ara s�n da
ya y�n lan m�� ‘top lu �i ir -
ler’le de yar��maya
ka t�l mak müm kün.

Her dal için ödül
tu ta r� 5 bin TL. Ge -
re kir se jü ri özel ödü -
lü de ve re bi le cek.
Ka t� l�m c� la r�n ger çek
ad ve so yad la r� n� k� sa
öz geç mi� le ri ni ka t�l -
d�k la r� ya p� t�n ad�y la bir lik te ley la sa -
hin256@gma il.com elek tro nik pos ta
ad re si ne bil dir me le ri ge re ki yor. Ki tap ve

dos ya la r�n ula� t� r� la ca �� pos ta ad re si ise
“Ni ya zi Ya �ar P.K.32 Kar tal/�s tan -
bul” ola rak aç�k lan d�. Ya r�� ma ya
son ka t� l�m ta ri hi ise 15 A�us tos.

Ödül ler, Ey lül 2013’te �s tan -
bul’da dü zen le ne cek bir tö ren le ve -
ri le cek. En ver Gök çe’nin do� du �u
yer olan Er zin can /Ke ma li ye’de
ay r� ca bir tö ren dü zen le ne cek.

Ba� kan l� �� n� Ley la �a hin’in
yap t� �� jü ri de Yu suf Al per, Me tin Cen giz,
Me tin De mir ta�, Hay ret tin Geç kin, Tu� rul
Kes kin ve Kar Der gi si ad� na Ni ya zi Ya �ar
yer al� yor.

Edebiyat dergisi Kar, 1940
ku�a�ının önemli �airlerinden

Enver Gökçe anısına �iir
yarı�ması düzenliyor.

Yastıklar
havada uçuştu!
Ka d� köy, geç ti �i miz gün ler de e� len ce li bir

yas t�k sa va �� na sah ne ol du...  Dün ya da
da kut la nan, 2010'dan be ri �s tan bul aya -

�� Cad de bos tan Sa hi li’nde ger çek le �en “Dün ya
Yas t�k Sa va ��” bu se ne 6 Ni san'da ge ne Cad de -
bos tan Sa hi li'nde to zu du ma na kat t�!

Ha va n�n gü zel li �i ni de f�r sat bi le rek yas t� �� n�
ka p�p sa hi le ko �an yas t�k ç� lar, k� ya s� ya yas t�k sa -
va �� yap t�, k� ya s� ya e� len di! Her y�l Ni san ay� n�n
ilk cu mar te si si dün ya n�n her ye rin de so kak ta oyun
oy na mak is te yen le ri bi ra ra ya ge ti ren et kin lik �s-
 tan bul'da ilk y�l 2500 ki �i ile ba� la m��, son ra ki y�l-
 lar hem ha va mu ha le fe ti hem dün ye vi
ko� tur ma ca lar ne de niy le az kit le ler ce sa hip le nil -
mi� ti. Y�l lar için de omuz omu za sa va �an ta k�m lar
or ta ya ç�k m�� ve ar t�k sa ha la ra in mek için o gü nü
bek ler ol mu� lar d�. Do la y� s�y la bu se ne ki et kin li �e
at� l�m c� la r�n ta k�m ku rup, sa va� ç� kos tü müy le ka -
t�l d� lar. Et kin li �i 4 y�l d�r or ga ni ze eden Er dem
Dil baz, “Ka mu sal alan da ey lem ta sa r�m la r�y la il-
 gi le ni yo rum. Bi ze ait kul la n�l ma y� bek le yen alan-
 lar bom bo�. Bu nu ha t�r lat mak önem li. So ka ��
se vi yo ruz ve her se ne ay n� ta rih te in san la r� da vet
edi yo ruz. �n san lar iki sa at li �i ne de ol sa her �e yi
unu tup bu co� ku yu ya �� yor, sos yal le �ir ken de �arj
olu yor. �e hir ya �a m� na ha re ket ge li yor” di yor. 

(Fo to� raf   Ca non TURK eki bi)

1. Nurten Öztürk / Modern Yalnızlıklar

2. Seyhan Babal / S
ınırsız

3. Tu�ba Yüksel / �s
imsiz
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● Gül SÖKMEN

Var di ya Biz de Plat for mu ’nun dü zen le -
di �i “Tu tuk lu Ada let, Dö nü �en Tür ki -
ye” ad l� pa nel, 6 Ni san Cu mar te si

gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nin
(CKM) bü yük sa lo nun da ya p�l d�. CKM’nin
bü yük sa lo nu  gü zel ha va ya ra� men t�k l�m
t�k l�m do luy du.. 

Din le yi ci ler ara s�n da Var di ya Biz de Plat-
 for mu üye le ri, emek li or ge ne ral Edip Ba �er,
CHP Mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt ve
gazeteci Or han Bir git de var d�… 

Var di ya Biz de Plat for mu ad� na Nil gün
Do �an’�n ko nu� ma s�y la ba� la yan pa ne le,
CHP Mil let ve ki li Mu har rem �n ce, �s tan bul
Ba ro su es ki ba� kan la r�n dan avu kat Tur gut
Ka zan, �s tan bul Ba ro Ba� ka n� Doç. Dr. Ümit
Ko ca sa kal,  Cum hu ri yet Ga ze te si ya zar la r�
Ali Sir men, Or han Bur sa l� ve Hür ri yet Ga ze -
te si’nden Tu fan Tü renç ka t�l d�. Pa ne li, Cum -
hu ri yet Ga ze te si ya zar la r�n dan Ümit Zi le li
yö net ti. 

Nil gün Do �an, bu pa ne li dü zen le mek ten
ve pa ne le gös te ri len il gi den çok mut lu ol du -
�u nu be lir te rek, sa lo nu ken di le ri ne açan Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e

te �ek kür et ti ve Öz türk’ü ko nu� ma ya da vet
et ti. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Öz türk
de “Bu sa lon da hep öz gür lük ler, öz -
gür dü�ünceden yana olanlar ko -
nu� tu lar, Ke ma list ler ko nuk
ol du. Cum hu ri yet için yan ya na,
dim dik, kop ma dan el ele ve re -
lim ki ya r�n la r� m�z ay d�n l�k ol -
sun, gün Mus ta fa Ke mal
Ata türk’le bü tün le� me gü nü dür”
de di. Pa ne lin mo de ra tö rü Ümit
Zi le li, ilk sö zü CHP Mil let ve ki li
Mu har rem �n ce’ye ver di. �n ce, in ce
es pri le riy le ba� la d� sö ze, “Ben al� ��k
de �i lim böy le ko nu� ma ya, önüm de kür sü,
kar ��m da AKP’li yok ken �im di ben si ze ne
söy le ye yim” di ye rek, her ke si kah ka ha ya bo� -
du. �n ce, söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“Par la men to da i� ler na s�l yü rü yor, ben is-
 ter se niz onu an la ta y�m si ze; Par la men to da
h�r s�z l�k ya sa s�, k� sas ka nun la r� i� li yor. Tür ki -
ye’de ana ya sa i� le mi yor, ko nu� sak ne olur
ko nu� ma sak ne olur. Bir de ben sav c� la r� an-
 la m� yo rum. �yi le� tir me hak k� n� Ba� ba kan ve -
ri yor, iyi le� tir me hak k� n� ve ri yor san çö zü mü
de sen yap sa na. TÜ B� TAK’� ele ge çir di, ben

de o za man ko mis yon day d�m an la ya ma d�m,
ne ya z�k ki an la ya ma d�m. O TÜ B� TAK me -
�er bu gün ler için ele ge çi ril mi�, Er ge ne kon
da va la r�, Bal yoz da va la r� için.. Em rin de ki
TÜ B� TAK’a di le di �i her �e yi yap t�r d�. �im -
di ça l�� ma vak ti, bi ze dü �en, si ze dü �en gö -
rev in san la r� ik na et mek, do� ru la r� an lat mak.
Do� ru la r� hal ka halk di liy le an lat mak.”

Or han Bur sa l� ise “akil adam la r�” an la ta -
rak ba� la d� söz le ri ne, “Siz ler hal k�n ön de ri,
si ya set ön de ri ol ma l� s� n�z, as�l akil adam lar
siz ler si niz” de di. Ken di ne Bal yoz, Er ge ne kon
tu tuk lu la r�n dan ge len mek tup lar dan ba z� la r� -
n� oku duk tan son ra, “Bu mek tup la r� hal ka du -
yur ma l� y�z, ora da ki ç�� l�k la r�n, is yan la r�n se si
ol ma l� y�z. Ma hal li ga ze te le ri mi ya pa r�z, ne
ya par sak ya pa l�m ama bu mek tup la r� ya ya -
l�m. En s� cak gün ler den ge çi yo ruz, çok ma-
 su ma ne olan ‘ana lar a� la ma s�n’ slo ga n� n�
kul la na rak, ken di si için ba� kan l�k kol tu �u nu
ç� ka ra cak. Bü yük bir pa ran te zi ka pa t� yor, TC
ve Ata türk’ün il ke le ri ni ka pa t� yor. Kim ne
alacak pa zar l� �� sürüyor. �im di ak tif mü ca -
de le za ma n�” di ye ko nu� tu.

Ga ze te ci Tu fan Tü renç de Ba s�n Kon se yi
ad� na s�k s�k Si liv ri’ye git ti �i ni be lir te rek,
ora da ya �a nan dram la r� an la t�. 

Ör ne �in Tun cay Öz kan’�n 467 gün in san
se si duy ma d� �� n�, Mus ta fa Bal bay’�n o� lu nun
park ta ba ba s�y la ge len ço cuk la r� k�s ka na rak
tek me le di �i ni an lat t�. 

Tü renç, her ke sin bu gün ar t�k va tan için

mü ca de le et me si ge rek ti �i ni söy le di. 
Tur gut Ka zan ise ko nu� ma s�n da “Tu- tuk -

lu ada let la f� n� ka bul et mi yo rum. Her �e ye
kat k� olur, ama ada le te kat k� fa lan ol maz.

Ada let tu tuk lu de �il, çün kü ar t�k ada let
di ye bir �ey yok. Ad li ye sa ray la r� yap t�k
içi ne ada let koy ma d�k, Ben ken di mi de -
ni zi ola ma yan ül ke de ki bah ri ye su bay -
la r� na ben ze ti yo rum, �im di ada le tin
ol ma d� �� bir ül ke de hu kuk ada m� y�z.

Çok ka ran l�k dö nem ler den ge çi yo ruz,
an cak umut suz de �i lim, umut suz lu �u da

ka bul et mi yo rum. Umut her za man var d�r,
ola cak t�r. �im di mü ca de le et me za ma n�” di ye
ko nu� tu. 

� ‘ÜL KE BÖ LÜ NÜ YOR’
Ga ze te ci Ali Sir men de “Bu ka dar âkil

adam ara s�n da, ben bir de li adam ola rak ba� -
la ya ca ��m ko nu� ma ya” di ye rek sö ze ba� la d�.
Sir men bu gün le rin 24 Ocak ka rar la r� ile ba� -
la d� �� n�, 12 Ey lül as ke ri dar be siy le ge li� ti �i -
ni de söz le ri ne ek le ye rek, “O gün le rin
ge tir di �i de �i �i mi ya �� yo ruz, o gün bö lün me -
yen va tan ‘An ne ler a� la ma s�n m�?’ gi bi bu
ma su ma ne, gö nül te li ne do ku nan sö zün ar ka -
s�n da ile ri de mok ra si ad� al t�n da bö lü nü yor”
de di. Sir men ay r� ca 12 Ey lül’ün ada le ti nin bu
gün den da ha iyi ol du �u nu söz le ri ne ek le ye -
rek, “El bet te kö tü ada let in iyisi ol maz, ama o
za man da ha az kö tüy dü. Bir de �u var, dar be -
ci le rin bi le ha yal et me di �i �ey le ri bu gün ya -
�� yo ruz.. Bu ka der mi ka za m�? Ben ce ka der
de �il. Ba r� �a ge lin ce; ‘ana lar a� la ma s�n m�?’

di yor lar, ana lar el bet te a� la ma s�n ama al ül -
ke yi, ver ba� kan l� �� pa zar l� �� ile ya p� lan bu
ba r� �a, kim se ku su ra bak ma s�n ben kar �� y�m”
de di. Son ola rak Zi le li, �s tan bul Ba ro Ba� ka -
n� Ümit Ko ca sa kal’a söz ver di. Sa lon dan al -
k�� ve ‘Tür ki ye se nin le gu rur du yu yor’ ses le ri
ara s�n da ko nu� ma ya ba� la yan �stanbul Baro
Ba�kan� Ko ca sa kal, yi ne ay n� he ye can la, �öy -
le de vam et ti:

“Son söz se nin de di ler, ben de di yo rum
as�l ben si zin le gu rur du yu yo rum. Her kes tek
ba �� na ne ifa de ede bi lir ki.. 

Tez gâh da va lar, hu kuk suz yar g� la ma lar,
hâ kim hâ kim de �il, sav c� sav c� de �il, hu ku ku
na s�l ko nu �a ca ��z? As l�n da bü yük fo to� ra f�
gör mek önem li. T�p k� puzz le gi bi, ön ce par -
ça la r� bir le� ti re bi lir sek o za man bü yük fo to� -
ra f� gö re bi li riz. 

Ger çe �i gö re lim, se nar yo yu kim ya z� yor
ona ba ka l�m. Em per ya lizm, 90 y�l ön ce ya-
 pa ma d� �� n� bu gün ce ma at hü kü met eliy le ya -
p� yor. Top tü fek de �il zi hin le ri i� gal ede rek,
zi hin sel sal d� r� lar la ya p� yor. Bak ma y�n ce ma -
at-hü kü met ara s�n da ki ça t�� ma la ra, Ka ra göz-
Ha ci vat gi bi ler. Sah ne önün de kav ga
edi yor lar ama ip le ri hep per de ar ka s�n da bir
elin elin de.. Top lum sal hip noz için de yiz.
Ama ya pa ma ya cak lar, ce se di mi zi çi� ne me -
den ba �a ra ma ya cak lar. Bu gü ne ka dar si zi sü -
pü re me dik le ri de li �e Türk mil le tini
sü pü re cek ler. Gen le ri oy na nan ay d�n la ra da
ses le ni yo rum, ge lin yol ya k�n ken ge ri dö nün,
yok sa la net le ne cek si niz.”

Tutuklu adalet, değişen Türkiye 
Vardiya Bizde
Platformu’nun

düzenledi�i panele; CHP
Milletvekili Muharrem
�nce, �stanbul Barosu

Ba�kanı Ümit Kocasakal,
�stanbul Barosu eski

ba�kanlarından avukat
Turgut Kazan,

gazeteciler Ali Sirmen,
Orhan Bursalı ve Tufan

Türenç  konu�macı
olarak katıldı. Tüm

konu�macılar Türkiye’nin
bu gününü anlattı ve

‘Gün bu gündür,
mücadele etmeliyiz’

dediler.
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TÜRK K�z�lay� kan ba���� kampanyalar�na
devam ediyor. K�z�lay Kad�köy �ubesi ile

Kad�köy Belediyesi taraf�ndan düzenlenen
kampanya kapsam�nda 10 Nisan Çar�amba

günü Kad�köy Belediye hizmet binas�nda
kurulan K�z�lay stand�nda, belediye

personeli kan ba����nda bulundu. K�z�lay
Kad�köy �ubesi, kan ba���� kampanyas�

çerçevesinde geçti�imiz günlerde Kad�köy

Belediyesi çal��anlar�na kan ba���� ile ilgili
bro�ür da��tarak kan verme ça�r�s�nda

bulunmu�tu. Ça�r�ya cevap veren belediye
personelinin Kad�köy Belediye binas�nda

bulunan K�z�lay stand�na yapt��� kan
ba���lar�, ayn� gün içinde sürdü. Kan ba����

yapanlar aras�nda Kad�köy Belediyesi
Ba�kan Yard�mc�s� Hulusi Özocak da vard�. 
Dileyenler, hafta içi 5 gün aç�k olan Kad�köy

meydan�nda bulunan K�z�lay çad�r�nda kan
ba����nda bulunabilir. 

� KAN BA�I�I KAMPANYALARI
SÜRÜYOR!

Ya�am�n sürdürülebilmesi için hayati öneme
sahip olan kan, olas� kazalarda ve her tür

cerrahi operasyonlarda ilk arananlar
aras�nda. Di�er taraftan kan ba����n�n

toplumda ihtiyaç duyulan seviyeye
ula�amamas� K�z�lay�, kan ba����n�

artt�rmaya yönelik yeni aray��lara itiyor.
Toplumun bu konudaki duyarl�l���n�
geli�tirmek için yeni yeni yöntemlere

ba�vuruluyor. Bunlar�n ba��nda da,
kurumsal kimlik ta��yan kurum ve kurulu�lar
ile i�birli�ine gidilip, kan ba���� kampanyalar�

düzenleniyor. Bu kampanyalar�n biri de
Kad�köy Belediyesi ile Türk K�z�lay� Kad�köy

�ubesi aras�nda gerçekle�tiriliyor. 
Kat�lmak isteyenlerin ad ve soyadlar� ile

birlikte bu kampanyaya kat�l�p
kat�lmayaca��na dair bilgilerine ba�vurulan
ankette, kan�n acil de�il, sürekli bir ihtiyaç

oldu�u da vurgulan�p, insanlar
bilinçlendirilerek sürekli kan ba���ç�s�

olmaya davet ediliyor.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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u Pa zar gü nü (14 Ni san) Ka d� köy Be le di -
ye si Sü rey ya Ope ra Sah ne si’nde il ginç bir
mü zik ma ra to nu var. Sa at 12:00’den ba� -
la ya rak ge ce 22:00’ye ka dar Sü rey ya

Ope ra s�’n� GENÇ BES TE C� LER ve on la r�n eser -
le ri ni yo rum la yan GENÇ LER dol du ra cak. Tür ki -
ye’nin çe �it li �e hir le rin de ki kon ser va tu var la r�n
bes te ci lik bö lüm le rin de ki mes lek ha ya t� na at�l -
ma n�n ari fe sin de ki mü zik çi ler bu me kân da
birara ya ge le cek; he ye can ve ri ci bir mes lek da� -
lar bu lu� ma s� ola cak. Ay n� gün eser le ri ilk kez
pe� pe �e ic ra edi le cek genç kom po zi tör le rin
otuz al t� y� bu lan sa y� s� bi le bu he ye ca n� duy ma -
ya ye ter li dir. Böy le bir mü zik or ga ni zas yo nu na
her za man rast la na maz. 

Bu bu lu� ma y� ve mü zik �ö le ni ni; mü zik ya -
ra t� c� l� �� ile il gi li bir se mi ner di ye de ta n�m la ya bi -
li riz. Çok ses li ar mo nik yük sek mü zik di li nin üst
dü zey de e�i ti mi ni al m��; uy gu la ma s� na gö nül
ver mi� pro fes yo nel li �e ad� m� n� at mak ta olan la -
r�n de ne me le ri nin ara� t�r ma la r� n�n su nu la ca �� ve
el bet sa nat sal ir de le me le re im kan ve re cek bir
se mi ner… Mü zik ya ra t� c� l� �� se rü ve ni ne at�l m��
in san la r�n ke yif li bir ile ti �im or ta m�n da tar t�� ma -
la r� ve so run la r� n� di le ge tir me le ri için bu �ö len
de �er li bir f�r sat t�r. Ka t� lan la r�n bu gü nün Türk
mü zik ha ya t� n�n so run la r� n� üst dü zey de ko nu -
�a caklar� bir mil li mü zik plat for mu di ye de �er -
len di re cek le ri ni de dü �ü ne bi li riz. 

Gü nün bi rin cil öne mi, mü zik ya ra t� c� l� ��y la il -
gi li ol ma s� d�r. Hiç ku� ku suz ev ren sel stan dart -
lar da mil li bir mü zik ha ya t� n�n ola bil me si, her
�ey den ön ce yer li eser re per tu va r� n�n var l� �� na
muh taç t�r. Bu her mü zik tü rü için ge çer li bir ku -
ral d�r. 

Mü zik ya ra t� c� l� ��, di �er yük sek kül tür ürün -
le ri ede bi yat, �i ir, re sim, ti yat ro ya ra t� c� l� ��n dan
fark l� d�r. Çün kü mü zik, dün ya n�n her ye rin de in -
sa no� lu nun ha ya t� na do �u mun dan ölü mü ne
ka dar e� lik eder. Be �ik te nin niy le ba� la yan ses -
ler ale mi, okul da e�i tim mü zi �i, gün lük ha yat ta
dü �ün/der nek te e� len ce ara c�, as ker lik te mar� -
lar, si ne ma mü zi �i, rek lam mü zi �i, yük sek sa nat
mü zi �i, der ken ölüm de a��t lar la bi re yin çev re si -
ni kap sar. �n san lar ço �u za man ken di ira de le ri
d� ��n da mü zik le bes le nir ler ve far k�n da ol ma dan
bir ku lak zev ki ne yol al�r lar. Her sos yal çev re nin
her mil le tin ken di ne öz gü bir t� n� s�; ses du yar l� l� -
�� var d�r. El bet is ter bi rey le rin, is ter kit le le rin ya -
�am la r�n da bir bi rin den fark l� mü zik tür le ri ne ih ti -
yaç du yu lur. Önem li olan bü tün mü zik tür le ri nin
es te tik kay g�, mes le ki bil gi ile mey da na ge ti ril -
me si dir. Her mü zik tü rü nün iyi si ve kö tü sü, he le
Tür ki ye’de bol mik tar da mev cut tur.

�� te Tür ki ye’nin mü zik ya ra t� c� l� �� aç� s�n dan
za y�f l� ��, özel lik le gün de lik ha ya t�n hat ta is ter se -
niz “pi ya sa”n�n di ye lim ih ti ya c� olan mü zi �in ka -
li te li si ni ye te rin ce ve za ma n�n da üre te me mi� ol -
ma s� d�r. Çün kü bu alan, bir an lam da ge nel mü -
zik zev ki nin alt ya p� s� sa y� la bi lir. Mü zik ve bes te -
ci lik e�i ti min den ge çen ye ter li sa y� da pro fes yo -
nel bes te ci “vak ti za ma n�n da” ola bil sey di her -
hal de ül ke nin mü zik zev ki ba� ka bir dü zey de
olur du. 

Bi li nen bir ger çek tir: Ya ban c� ül ke ler de,
dün ya n�n çok ye rin de ge ni� kit le le rin din le yip
tü ket ti �i po pü ler mü zik, do� ru dü rüst mü zik
e�i ti mi al m�� in san lar ta ra f�n dan üre ti lir. Tür ki ye
bu nu ba �a ra ma d� �� için mü zik le il gi li tar t�� ma lar
içe rik siz, an lam s�z ve “el ma lar la ar mut la r�” ka -
r�� t� ran so nuç suz bir mec ra da sü rük len mek te -
dir. Ev ren sel dil de mil li bir yük sek mü zik ya ra t� -
c� l� �� Tür ki ye’de çok zor lu bir sa nat t�r. Bü tün sa -
nat lar dan da ha çe tin bir ener ji ye, bi lin ce ve dik -
ka te muh taç t�r. Genç bes te ci ler ül ke nin her tür -
lü mü zik ih ti ya c� n� gö ze te rek el bet ken di e�i lim -
le ri ne gö re ter cih ler ya pa cak lar d�r. Ka mu yö ne -
ti mi nin so rum lu lu �u ise kay be di len za ma n� te la -
fi ede cek ön lem le ri al mak ve her hal de bes te ci -
lik e�i ti mi ni ger çek çi bir �e kil de plan la y�p, özen -
dir mek ol ma l� d�r. 14 Ni san Pa zar gü nü gü zel
ses le rin ve din le ti le rin ya n� s� ra, Türk mü zi �i nin
so run la r� üze ri ne de genç pro fes yo nel le rin soh -
bet f�r sa t� d�r. 

Murat  KATOĞLU

B

SES�N YOLCULU�U
(Müzikte Yaratıcılık Sorunları)

● HA BER MER KE Z�

K
a dı köy Be le di ye si yan lı� park
eden ve ge rek ya ya ge rek araç
ge li�-gi di� le ri ni sı kın tı ya so kan

araç la rı çe ke me di �i için va tan da� la rın
yo �un �i kâ ye ti ne ma -
ruz ka lı yor. 
Özel lik le haf ta
son la rı ve maç
gün le rin de
park so run la -
rı nın ay yu ka
çık tı �ı Ka dı -
köy’de, sınırlı
yetkisi
oldu�u için
va tan da� lar -
dan ge len ha ta lı
park �i kâ yet le ri ne
ce vap ve re me yen Ka -
dı köy Be le di ye si bu ko nu da çok dert li.
Ka dı köy Be le di ye si’nin ba� ta za bı ta,
sos yal med ya bi ri mi ve ça� rı mer ke zi
bu �i kâ yet le re ce vap ver mek le u� ra -
�ır ken, va tan da� lar he men her gün
ha ta lı park et mi� araç la rın fo to� raf la -
rı nı çe kip, elek tro nik or tam da sos yal
med ya bi ri mi ne gön de ri yor ve �i kâ ye -
tin be le di ye tra fik za bı ta sı ta ra fın dan
çö zü me ka vu� tu rul ma sı nı is ti yor. 
Oy sa �s tan bul Em ni yet Mü dür lü �ü’nün
ba� ta �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si
ve Ka dı köy Be le di ye Ba� kan lı �ı’nın da

ara la rın da yer al dı �ı �s tan -
bul’da ki 39 il çe be le di ye -
si ne gön der di �i “Araç
Çek me �� lem le ri” ko -
nu lu res mi ya zı sın da,
“…An cak �l Tra fik
Ko mis yo nu Ba� -
kan lı �ı’nın
18/02/1999 ta rih ve
1999/03 Sa yı lı Ka ra rı
ge re �in ce ‘�s tan bul
Tra fik Vak fı’na ait çe -
ki ci ler den is ti fa de edil -
me si uy gun gö rül mü�…’
de nil mek te olup; �li miz de
ya pı lan de net le me hiz met le ri
es na sın da ki araç çek me i� lem le ri -
nin yal nız ca Tra fik Vak fı’na ait araç lar -
la ya pıl ma sı, ke sin lik le Be le di ye le re ait
çe ki ci ler den fay da la nıl ma ma sı ge rek -
mek te dir…” de ni le rek, ko nu nun il gi li
bi rim ler ce ta kip edil me si ve uy gu la -
ma da her han gi bir so run ya �an ma ma -
sı be lir ti li yor.
� ��KÂYET ÇOK
Ka dı köy’de he men her gün ha ta lı
park la� ma so run la rıy la kar �ı la� tık la rı nı
ve yo �un �i kâ yet al dık la rı nı söy le yen
Ka dı köy Be le di ye si Za bı ta Mü dü rü
Hak kı Ay dın, yo �un ola rak kar �ı la� tık -
la rı bu gi bi du rum lar da uy gu la dık la rı
pro se dü rü an lat tı. Ön ce lik le tra fik za -
bı ta sı nın ru tin de ne tim le ri ol du �u nu,
de ne tim ler sı ra sın da  ve ge len �i kâ -

yet ler do� rul tu sun da tre -
tu var la ra park eden

araç la rı tes pit et tik -
le rin de du ru mu fo -
to� raf la yıp, ara cın
üze ri ne ih bar na -
me bı rak tık la rı nı,
çe ki ci le ri ol ma sı -
na ra� men çek -
me i� le mi ya pa -
ma dık la rı nı söy le -

yen Hak kı Ay dın,
“Araç üze ri ne ih bar -

na me bı ra kı yo ruz.
Han gi tra fik tes cil bü ro -

su na ka yıt lıy sa o il çe ye bu -
ra dan ya zı ya zı -

yo ruz. Ara cın ya ya
ge çi �i ni en gel le di �i ni
bil di ri yo ruz. Bu ko -
nu da araç il gi li si ne
ge rek li i� le min ya pı -
la bil me si için araç
sa hi bi nin kim lik bil gi -
le ri nin ta ra fı mı za
gön de ril me si ni ta lep
edi yo ruz. Bir çok il çe
gön de rir ken bir çok
il çe de gön der mi yor
bu bil gi le ri. �l çe den
ge len kim lik bil gi le ri -
ni ida ri yap tı rım ka -
rar tu ta na �ı ha li ne
ge ti ri yo ruz. E�er

ken di il çe miz sı nır la rı içe ri sin dey se
ken di miz teb li� edi yoruz. Yok sa pos ta
ile ve ya il gi li be le di ye ye gön de ri yo ruz,
il gi li be le di ye me mur la rın ca bu, il gi li
�â hı sa teb li� edi lip bi ze ge ri ge li yor.
�a hıs ce za yı ödü yor. Pro se dür bu”
de di. Araç sa hip le ri nin kim lik bil gi le ri -
nin Tra fik Za bı ta sı’nda bu lun ma ma -
sın dan do la yı kar ma �ık bir pro se dür
uy gu la mak zo run da kal dık la rı nı, bu
ne den le ha ta lı park la� ma la ra et kin uy -
gu la ma ya pa ma dık la rı nı vurgulayan
Ay dın, yet ki le ri ol ma dı �ı için çe ki ciy le
araç kal dı ra ma dık la rı nı, bu nun da hiz -
me ti ak sat tı �ı nı, va tan da �ın da ken di -
le ri ne tep ki gös ter di �i ni be lirt ti.

ÇEKİCİ VAR YETKİ YOK

Yıllardır trafik ve otopark sorunu ya�ayan Kadıköy’de bir de hatalı parklanma, trafi�i iyice içinden çıkılmaz hale dönü�türüyor.
Yo�un nüfusu, aktif sosyo-ekonomik ya�amıyla Kadıköy pek çok olumlu yönü bünyesinde barındırsa da aslında yo�un trafik
sirkülasyonu ya�ayan kent, otopark ve hatalı parkla�ma sorunlarıyla bo�u�uyor. Zaman zaman yaya ve araç trafi�ini içinden

çıkılmaz hale getiren hatalı parkla�malara sınırlı yetkisine ra�men Kadıköy Belediye Zabıtası müdahale ediyor. Resmi yazıya göre
araç çekme yetkisi Trafik Vakfı’na ait araçlarda. Durumdan �ikâyetçi olan vatanda�lar ise araçların çekilmesi için trafik �ube

müdürlü�ünü aradıklarında kendilerine ‘çekici olmadı�ı’ yanıtı verildi�ini söylüyorlar.

Personel KAN BAĞIŞINDA bulundu

Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya Birimi’ne
hemen her gün hatalı parklanmayla ilgili

foto�raflı �ikayetler geliyor.

Za bı ta Mü dü rü
Hak kı Ay dın
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KIRINTI dergisinin 9.y�l
gecesi, 19 Mart Sal� günü

saat 19.30’da �STEK VAKFI
Ac�badem Okullar�

Salonu’nda yap�ld�. Gece ,
K�r�nt� dergisinin 9. y�l�
nedeniyle haz�rlanan

görüntülü sunumla ba�lad�. 
Gecenin aç�� konu�mas�n�

yapan K�r�nt� dergisi Yaz� ��leri
Müdürü ve �mtiyaz sahibi

Osman Ünal, K�r�nt� dergisine
destek veren herkese ve her

kuruma te�ekkür etti.
Ard�ndan, �ef Fahri Dibeko�lu

yönetimindeki Kad�köy Belediyesi “Dilrüba” Türk
Sanat Müzi�i Korosu unutulmaz bir konser verdi.
Koro, birbirinden güzel eserleri solo biçiminde de

seslendirerek izleyicilere ho� vakit geçirtti.

GEÇT�I��M�Z günlerde Göztepe’de
bulunan �STEK Vakf� Semiha �akir

Anadolu Lisesi ö�rencilerinin haz�rlam��
oldu�u birinci kitap fuar� aç�l���na Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk de kat�ld�.
Kitap Fuar�’n�n ilk gününde Atilla �lhan’�n

�iirlerine ve hayat�na yer verildi.
Ö�rencilerin haz�rlam�� oldu�u �iir
dinletileri, Atilla �lhan’�n hayat�n�n

anlat�ld��� ve �iirinin okundu�u
sunum, konserler ve �ark�larla

birinci kitap fuar� günleri
ba�lad�. Ba�kan Öztürk

konu�mas�nda ö�rencilerle
etkinlikte beraber olmaktan
büyük mutluluk duydu�unu
belirterek, “Kitap okuyarak

sizler kendi benli�inizi
olu�turacak fikir sahibi
olacaks�n�z. Girdi�iniz

ortamlarda konu�ulanlara siz
de kat�lacak,  fikir sahibi

oldu�unuzu göstereceksiniz,
konu�acaks�n�z bunlar

okuyarak olacakt�r” dedi. 

● Mustafa SÜRMEL�

Kad�köy Anadolu Maarif Lisesi Kad�köy’e
gurur ya�att�. Lisenin pek çok ö�rencisi,
2012-2013 üniversiteye giri� s�nav� olan

YGS’de derece yapt�. Irmak Öziskender YGS6’da
Türkiye 1.si olurken, Dilek Özgenaz YGS1’de
Türkiye 56.s�, S�la Ayd�n YGS6’da Türkiye 59.su
olarak Kad�köy’ün gururu oldular. 

Lisenin ba�ar�s� bu ö�rencilerle bitmedi. Melis
Memio�lu, Muhemmet S. Dindar, Ercan Usta,
Muhammet O. Elaçmaz, Zeynep Yirmibe�o�lu,
Sümeyye Özdemir, Emirhan Kandemir, Barbaros
Albayrak, Melisa Aslan, Helin Ay, Kemal Sezer ve
Mehmethan Gevrek de Türkiye’de ilk 1000’e giren
ö�renciler aras�ndayd�. 

Derece yapan ö�renciler için Kad�köy Anadolu
Maarif Lisesi’nde 5 Nisan 2013 Cuma günü
11.00’da bir tören düzenlendi. Törene Kad�köy
Kaymakam� Birol Kurubal, Kad�köy �lçe Milli
E�itim Müdürü Fer�at Ayar, okul yönetici ve ö�ret-

menleri kat�ld�. 
Kad�köy Kaymakam� Birol Kurubal ile Kad�köy

�lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar’�n, Kad�köylü
ö�rencilerin ba�ar�lar� üzerine konu�malar yapt���
ve gelecek hedeflerinden bahsettikleri konu�malar�n
ard�ndan ba�ar�l� ö�rencilere plaket ve hediyeleri
verildi. Dereceye giren ö�rencilerin isimlerinin
yaz�l� oldu�u pankartlar�n da okulun giri�ine ve du-
varlar�na as�lmas� dikkat çekti.

12 - 18 N�SAN 2013YA�AM 9

İş Bankası Konut Sitesi Sokak No: 1/ B
Acıbadem Kadıköy

Kadıköy öğrencileriyle gurur duyuyorKadıköy öğrencileriyle gurur duyuyorKadıköy öğrencileriyle gurur duyuyorKadıköy öğrencileriyle gurur duyuyorKadıköy öğrencileriyle gurur duyuyorKadıköy öğrencileriyle gurur duyuyor
Türkiye’nin e�itim düzeyinin

yüksek oldu�u ilçeleri arasında
ilk sıralarda gelen Kadıköy’ün

bu ba�arısı YGS sınav
sonuçlarıyla da belgelendi.

Irmak Öziskender YGS6’da 1.
olurken Kadıköy Anadolu
Maarif Lisesi’nin birçok

ö�rencisi de ilk 1000’e girme
ba�arısı gösterdi.  

Kadıköy Belediye Ba�kanı Öztürk,
�STEK Vakfı Özel Semiha �akir

Anadolu Lisesi Birinci Kitap Fuarı
açılı�ında ö�rencileri yalnız bırakmadı.

Kırıntı Dergisi 9 yaşında

iSTEK’te kitap fuar�
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● Gök çe UY GUN

Tür ki ye’nin ön cü ye rel yö ne tim le rin -
den bi ri ola rak öne ç� kan Ka d� köy
Be le di ye si, 29. ya �� n� kut lu yor.

Ka d� köy Be le di ye si’nin ye ni ya �� ne de -
niy le 10 Ni san Çar �am ba ak �a m� Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde bir kut la ma

prog ra m� ger çek le� ti ril di. 
Ba� ta Ata türk ve si lah ar ka da� la r�

ol mak üze re, 29 y�l da yi ti ri len tüm be -
le di ye yö ne ti ci le ri ile per so ne li nin an�l -
d� �� ge ce de, Ka d� köy Be le di ye si
yö ne ti ci le ri, ça l� �an la r�, Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül lü le ri ve Ka d� köy lü yö ne -
ti ci ler bi ra ra ya gel di. 

Tö ren de Ka d� köy Be le di ye si per so ne li ne
hi tap eden Ba� kan Se la mi Öz türk, “29 y�l l�k
sü reç te ara m�z dan ay r� lan la r� say g�y la an� yo -
rum. Ka d� köy Be le di ye si’ni zir ve ye ta �� yan
be le di ye ça l� �an la r� d�r. Ben sa de ce on la r� tem-
 sil eden bir sim ge yim” de di. Be le di ye nin ku ru-
 lu �un dan ve geç mi� gün le rin den bah se den
Öz türk, “O za man lar her bir bi ri mi miz fark l�
yer dey di. Par ça l� bir �e kil de hiz met ver me ye
ça l� �� yor duk” di ye rek, �im di Ka d� köy’ün Tür -
ki ye’nin en göz de, en iyi be le di ye si ha li ne gel -
di �i ni söy le di. Öz türk, be le di ye nin he def
kit le si nin ço cuk, ya� l�, ka d�n ve en gel li ler ol -
du �u nu vur gu la ya rak, “Ba zen yap t� �� m�z hiz -
met ler de bi zi an la m� yor lar. Ör ne �in son ola rak
Mo da’da kal d� r�m la r�  dü zen le dik. ‘Ne den
araç la ra yer yok?’ de nil di. Oy sa bi zim ön ce li -
�i miz o kal d� r�m lar da yü rü ye cek olan ya� l� lar,
en gel li ler ve pu set li ka d�n lar. Gö rev yap t� �� -
m�z bu uzun sü re de Ka d� köy’ün ye �il alan la r� -
n� na mu su muz gi bi ko ru duk, ko ru ma ya da
de vam edi yo ruz. Ama ba zen yar g� mü ca de le -
miz de so nuç suz ka l� yor. Ör ne �in Göz te -
pe’de ki Me te oro lo ji ar sa s� na ya p� lan 48 kat l�
4 bi na bi ze ba t� yor. Yar g� mü ca de le miz bu nun
ya p�l ma s� n� en gel le ye me di. �im di ki he de fi miz
Ku� di li’ni sa vun mak... Ön ce yar g� yo lu nu de -
ne ye ce �iz. Ol maz sa ve ge re kir se do zer le rin al-
 t� na ya ta ca ��z” di ye ko nu� tu. 

� KA DI KÖY’DE 
BE Y�N B�R L�K TE L� ��...

Öz türk Ka d� köy lü ler ile “be yin bir lik te li -
�i” ol du �u nu vur gu la ya rak, �öy le de vam et ti;
“Hiz met le ri miz za man za man ak sa sa bi le Ka -
d� köy lü ler bu be yin bir lik te li �i sa ye sin de bun-
 la r� ho� gö rür ler. Bi zi ho� bir �e kil de ikaz
eder ler. Biz mez he bi, di ni, di lin den do la y�
kim se ye fark l� bak ma d�k. Her ke si ulu sun bir
par ça s� ola rak ba� r� m� za bas t�k. Bi zim ulu sal -
c� l� �� m�z ka fa tas ç� l�k de �il, in san sev gi si dir.
Bi zim ulu sal c� l� �� m�z ba r�� tan ya na d�r. Or ta -
do �u’da bi zi sa va ��n e�i �i ne sü rük le yen le re
kar �� di ren ci miz var. Tür ki ye’nin s� n�r la r�y la
oy na mak is te yen le re kar ��  da di renç li yiz. Bi -
zim i�i miz ye rel hiz met ama in san hak la r� n�,
hu ku ku da sa vu nu yo ruz el bet te. Yurt ta �� na e�it
dav ra nan, gü ven duy du �u muz ha kim ve sav c� -
lar is ti yo ruz. Biz be le di ye hiz met le ri mi zi sun-
 ma n�n ya n� s� ra hu ku kun, ba r� ��n, �s tik lal
Mar �� m� z�n ta kip çi si, ko ru yu cu su yuz.”

12 - 18 N�SAN 2013 HA BER

ÖN CE SEV Gİ �
DER�NDEK� ve
YÜZEYDEK�
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ir ta n� d� �� m�n çok ya k� ��k l�, ka riz ma -
tik, ko nu� ma s� n� gü zel es pri ler le
süs le yen, se vim li bir o� lu var d�. Üni -
ver si te bi rin ci s� n�f ta iki y�l üst üs te

ka l�n ca, “Ben bu i�i ya pa mam” de yip ay r�l -
m��, bir �ir ke te pa zar la ma ele ma n� ola rak
gir mi� ti. Bir kaç y�l son ra iyi e�i tim li bir genç
ba yan �ir ket te mu ha se be mü di re si ola rak
i�e ba� la m��. De li kan l� öy le ya k� ��k l� ve öy le
ko nu� kan ki he men mu ha se be mü di re si nin
il gi si ni çek mi�. Bir y�l l�k flör tün so nun da ise
ev len mi� ler. �im di ev li lik le ri nin do ku zun cu
y� l� n� ya �� yor lar. En bü yük so run la r� için de
bu lun duk la r� önem li pa ra s� k�n t� s�. Çün kü
ikin ci ço cuk do� duk tan son ra, ev len dik le ri
gün den be ri, “�� ten ay r�l evi nin ka d� n� ol” di -
ye �s rar eden e�i ne uyup mü di re ha n�m i� ten
ay r�l m��. Ek si len ge li ri ta mam la mak için de -
li kan l� ge ce gün düz de me den ça l� �� yor mu�
ama eve de her ak �am ba rut gi bi ge li yor -
mu�. Sert kav ga lar, bi tip tü ken me yen çe ki� -
me ler ve a��r ha ka ret ler ev li li �i çe kil mez ha -
le ge tir mi�. Her iki ta ra f�n ai le si dev re ye gir -
mi�; her gün üret tik le ri ay r� bir çö züm öne ri -
si ile ara y� bul ma ya ça l� �� yor lar m��. Ben den
fi kir sor du lar. Öner dik le ri her çö züm �ek li nin
ge çi ci bir iyi lik sa� la mak tan da ha ile ri gi de -
me ye ce �i ni söy le dim. Çün kü so ru nun ne -
de ni çok de rin dey di ve yü zey sel ön lem ler le
ka l� c� bir so nu ca ula ��l ma s� ola nak s�z d�. Te -
mel de a�a �� l�k duy gu su var d�. De li kan l� ço -
cuk lu �u bo yun ca hep ken din den da ha et ki -
li ve ba �a r� l� gö rü nen a�a be yi nin a��r l� �� al -
t�n da ezil mi� ti. Bu on da te da vi si zor bir a�a -
�� l�k duy gu su ya rat m�� t�. Ken din den da ha
üst bir gö rev de olan, yük sek tah sil li bir ba -
yan ile ev le nin ce bi lin çal t�n da ya tan a�a �� l�k
duy gu su he men dev re ye gir mi�, e�i ni k�s -
kan ma ya ve her an yen me si ge re ken bir ra -
kip gi bi gör me ye ba� la m�� t�. Bü tün ya �a m� -
n� bu üs tün lü �ün al t�n da ge çir me si ola nak -
s�z d�. Ete �in den çek me li, ye re dü �ür me li,
üs tü ne bas ma l�, ge ri b� rak ma l�, ge çim s� k�n -
t� s� na kat lan mak ve ge ce gün düz ça l�� mak
pa ha s� na bi le ol sa i� ten ç� kar ma l�, üs tün lü -
�ü nü ka n�t la ma l�y d�. E�i nin on dan da ha tah -
sil li, da ha güç lü ve da ha iyi bir ko num da ol -
ma s� ç�l d�r t� yor du onu. 

Spe kü la tif i�i ne de niy le h�r s�, mü ca de le -
yi ve stre si ya �am bi çi mi ha li ne ge ti ren bir
ar ka da ��m var d�. Son y�l lar da sü rek li mi de
ra hat s�z l�k la r� çe ker di. Dok to ra git mek için
pek za man bu la ma d� ��n dan, çok bi li nen mi -
de ilaç la r� ile her gün do zu bi raz da ha ar t� ra -
rak için de ki yan ma ve ac� la r� ya t�� t�r ma ya
ça l� ��r d�. Oy sa ki mi de sin den ge len her ses,
h�rs ve stres le do lu mü ca de le li ha ya t� dur -
dur ma s� yo lun da bir uya r�y d�. Bil ge ki �i ler,
“F� s�l t� lar la uyan ma yan bir gün ç�� l�k lar la
uya n�r” der ler. Ar t�k ac� la ra da ya na ma y�p
ame li yat ol du �un da içi ni sa ran iler le mi� bir
kan ser le kar �� la ��l m�� t�. 

�n san ya �a m� n� et ki le yen her olay da,
ruh sal far k�n da l� �a, duy gu sal yet kin li �e ve
bi lin çal t�n da ki bi ri kin ti le rin ne den le ri ne in -
me yen her çö züm yü zey de ka l�r. Yü zey den
ya p� lan te da vi ler le de rin de ki ya ra lar iyi le� ti -
ri le mez. Ruh sal an la y�� ve et ki le �im ol mak -
s� z�n in sa na öz gü so run lar da ka l� c� çö züm -
le re ula� mak ola s� de �il dir. 

�n san çok zen gin iç sel de �er le ri ve de -
rin li �i olan bir ya ra t�k t�r. Yü zey sel ili� ki ler le
onu an la mak ve iç dün ya s� na ula� mak ko lay
de �il dir. Özel lik le her i� düz gün gi der ken in -
sa n� an la mak ve ta n� mak da ha zor la ��r.
Düz gün gi den i� ler de or ta ya ç� kan ka zan c�
her kes en ile ri dü zey de ki ne za ket, ter bi ye,
sev gi ve say g� ifa de le ri ni or ta ya dö ke rek
pay la ��r. Her yer gül lük, gü lis tan l�k olur. Ka -
zanç da ha çok bü yü yüp her ke sin i� ta h� bu
bü yük ka zanç tan da ha bü yük pay al mak
için ka bar d� ��n da ve ya i� za ra ra dö nüp, za -
rar pay la ��l ma ya ba� la d� ��n da prob lem ler
or ta ya ç� kar. O za man gö rür sü nüz ki yüz de -
ki tüm mas ke ler in mi� ve in san la r�n iç yü zü
or ta ya ç�k m��.

�n san lar ara s�n da ki ili� ki ler ka zan ca,
�ans la ra, f�r sat la ra ve ya de �i �en ko �ul la ra
gö re de �il in sa na öz gü te mel de �er le re; gü -
ve ne, inan ca, sev gi ye, dost lu �a da yan d� ��
sü re ce ka l� c� ve sa� lam olur. �yi so nuç la r�
hiç ses ç� kar ma dan ter bi ye ve ne za ket için -
de pay la �an, zo ru ve za ra r� gör dü �ü za man
so rum lu luk al ma dan suç lu ara yan kim se le -
re, “iyi gü nün dos tu, ner de sin ha ni?” di ye
so rar ve ger çek yü zü nü or ta ya ko yar lar.
Çün kü �n sa n�n in san l� �� zor gün ler de ve zor
olay lar da or ta ya ç� kar. Zor luk için de olan in -
san lar la kar �� la� ma y� bir hiz met f�r sa t� ola rak
gör mek ve hiç bir kar �� l�k bek le me den hiz -
me te ko� mak, �ef ka tin, mer ha me tin ve ruh -
sal zen gin li �in ifa de si dir. Oy sa ki zor du rum -
da olan in san la r�n zor luk la r�n dan ya rar lan -
ma ya ça l�� mak, ya p� lan yar d�m ve hiz met -
ler den kar �� l�k bek len ti si için de ol mak, iç te -
ki aç l� ��n, de rin se vi ye ler de bu lu nan uyum -
suz lu �un ve bel ki de duy gu sal ya ra lan ma la -
r�n ya rat t� �� do yum suz lu �un so nu cu dur. Te -
mel de �n san do �a s� na uy gun ol ma yan ve
bi le bi le yap t� �� m�z bu dav ra n�� la r�n so nu cu
kor ku, en di �e ve mut suz luk tur. �n san do �a -
s� na ay k� r� dav ra n�� lar da bu lu nur sak ken di
özü müz le çe li� ki le re dü �e riz, suç lu luk duy -
gu su na ka p� l� r�z; in san lar la net, aç�k, iç ten
ili� ki ler ku ra ma y�z. 

Özet le; ruh sal far k�n da l� �a ve et ki ye da -
yan ma yan yü zey sel çö züm ler le sür dü rü le -
bi lir bir mut lu lu �a ula �a ma y�z.  

B

Kadıköy Belediyesi 29 yaşında

Türkiye’nin lokomotif  yerel
yönetimi Kadıköy

Belediyesi’nin 29. ya�ını
kutlayan Ba�kan Selami
Öztürk, “Kadıköylüler ile

olan ‘beyin birlikteli�imiz’ ve
ekibimizin çalı�kanlı�ı bizi

zirveye ta�ıdı” dedi.

Kadıköy Belediye
Personeli adına Ba�kan
Öztürk’e çiçek sunuldu.

Balkan �arkılarının bu�ulu sesi Suzan Karde�, seslendirdi�i Rumeli ve
Türk ezgileri ile dinleyenleri hem hüzünlendirdi, hem e�lendirdi. 

Foto�raflar: Gürbüz ENG�N
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● Gökçe UYGUN

Ak tör F� rat Ta n��’�n yap t� �� pek çok
�ey var; ti yat ro sah ne si ne ç� k� yor, si -
ne ma film le rin de ve te le viz yon di zi -

le rin de bir bi rin den fark l� ka rak ter le re
bü rü nü yor, Sol ga ze te sin de gün de mi yo rum-
 lu yor üs lu bun ca, yaz ak �am la r� Ka d� köy Nâ -
z�m’�n bah çe si ni mü zi �iy le dol du ru yor...

H�d rel lez do �um lu ol ma s� na ba� l� yor bu
yük sek ener ji si ni ve he ye ca n� n�. �im di ler de
ha ya t� na bir ta ze lik da ha gir di; Ka d� köy-
BLOK. Sa na t� so ka �a ç� kar ma y� he def le yen
Sa nat Ha re ke ti’nin bir ürü nü olan bu olu -
�um, F� rat Ta n��’�n ye ni göz be be �i... Ku� di -
li Cad de si üze rin de ki Ka d� köy BLOK’ta
zi ya ret et ti �i miz Ta n�� ile uzun bir soh bet
ger çek le� tir dik...
� �çin de yer al d� �� n�z en son pro je olan F
Ti pi Film ile ba� la ya l�m. Ha pis ha ne ler de ki
tec ri ti an la tan bir film de yer al mak, ken di -
ni ya kan bir ölüm oru cu di re ni� çi si ni can-
 lan d�r mak, sol kim li �i niz den ge len bir
ter cih ti sa n� r�m. Ne der si niz?

Bu ra da he men bir ay r� m� ko ya l�m. Ben
ki �i sel ola rak ada let ten, öz gür lük fik rin den,
e�it pay la ��m dan ya na bi ri yim. E�er bu ba� -

l�k lar al t�n da sol cu luk de di �i niz �ey top la n� -
yor sa, ne den ol ma s�n? Ama bu be nim bir
sos ya list, ko mü nist ol du �um an la m� na gel -
mi yor. Her han gi bir par ti ye üye de �i lim. Tek
par tim var ti yat ro. Ba� ka da par ti ta n� mam!

(gü lü yor) 
� Ama bir du ru �u nuz da var. F Ti pi
Film’de yer al ma n�z da bu nu gös ter mi yor
mu?

El bet te ki bir sem pa tim var. El bet te ki
sa na t� mu ha fa za kar bir ey lem ola rak ta n�m -
la mak ka dar,  ger çe �in amu da kal m�� ha li gi -
bi tu haf ve ab sürt bir mev zu ola maz. Ama
mu ha fa za kar bir zih ni ye tin ti yat ro yu na s�l
bas k� la d� �� tar t�� ma s� n�n da as l�n da özün de
ti yat ro yu çok da il gi len dir me di �i ni dü �ü nü -
yo rum! Ti yat ro nun bam ba� ka dert le ri var
bu gün. Bel ki de bu dert le rin çö züm le ri ne yö -
ne lik ça l�� ma lar çok er te len di �i için bu gün -
le re ge lin di. 

Ney se, fil me dö ne yim. Bir film de oy na -
m�� ol mak ya da  oy na ma ma y� ter cih et mek
kim se yi bir ide olo ji nin in sa n� yap maz. Oy sa
ben, bir si ne ma fil min de ya da ti yat ro oyu-
 nun da na s�l oy na d� ��m’la öl çül mek is te rim. 
� Ya p� lan i�in ka li te si önem li di yor su -
nuz....

Evet, bu nok ta dan ba k�l d� �� za man F Ti -
pi Film ay r� ca da es te tik an la t�m ola rak ba �a -
r� l� bir film! 9 fark l� yö net me nin bir yol da,
fark l� hi ka ye ler le  yo la ç� k�p bir ama ca hiz -
met et me le ri önem li bir me se le. Ce sa ret is te -
yen bir i�in al t�n dan ba �a r�y la kal k�l m��.
An cak ne ya z�k ki top lu mu muz da si ya set,
he le ki sol cu luk ‘ca d� l�k’ gi bi gö rül dü �ün -
den, bu film bir ço �un luk ta ra f�n dan gör -
mez den ge lin di.
� Bu ra dan �u ko nu ya gel mek is te rim; de -
min bi raz bah set ti niz ama. Bir Za man lar
Ana do lu’da gi bi film ler de de  Ge ni� Ai le
tar z� di zi ler de de oy na d� n�z. Ben ce ge ni� bir
sar kaç... Bir pro je de yer al ma y� se çer ken
kri ter le ri niz ne ler?

He ye can! Si ne ma dan bah se di yo ruz de �il
mi?
� Evet ve ti yat ro dan da.

Pe ki te le viz yon dan bah se di yor mu yuz? 
� Evet on dan da bah se de bi li riz. 

Te le viz yo nun kri ter le ri fark l�. Çün kü
bun lar fark l� mec ra lar. Te le viz yon ti ca ri bir
mec ra d�r.  He def;  in san la r�, bir rek lam fil -
mi ni iz le te ne ka dar ek ran ba ��n da oya la -
mak!
� Bu durumda, siz bir tv dizisinde oy-
nad���n�zda kendinizi kötü hissetmiyor
musunuz?

Ha y�r his set mi yo rum. Siz Ga ze te Ka d� -
köy’de ça l� �� yor su nuz de �il mi? Ve bir ma -
a� al� yor su nuz. Si zin bu i�i niz de �il mi?
� Evet.
Ken di ni zi kö tü his se di yor mu su nuz?
� Ha y�r, ne den his se de yim ki?!.

Ta mam i� te. Ben de te le viz yon da his set -
mi yo rum.
� Ne de mek is te di �i ni zi an la d�m. Ama be -
nim de gö rev ica b� yap t� ��m ha ber ler var,
çok ke yif le yap t� ��m ha ber ler var! 

Ben de te le viz yon da ‘müm kün ol du �un -
ca’ zevk al ma ya ça l� �� yo rum! Bu ma lum
cüm le yi ne amaç la kur du �u mu da okur la r�n
tak di ri ne b� ra k� yo rum. Tür ki ye’de si ne ma
yap mak bü yük ç�l g�n l�k.  Ma ale sef he nüz
dün ya stan dar t�n da bir sek tö rü müz yok. ‘�s -
te me di �im film de, çok pa ra ver di ler oy na -
d�m’ gi bi, te le viz yo na çok ya k�n bir
se çe nek le aç�k la ma yap mak zor. Do la -
y� s�y la bir fil min için de yer al�p al ma-
 ma y� pek çok kri ter be lir li yor. O
fil min si zin oyun cu luk ka ri ye ri niz le
il gi si, rol ska la s�, hi ka ye nin et ki le -
yi ci li �i vb. Ti yat ro nun ise bam ba� ka
kri ter le ri var. Ti yat ro da oyun cu luk
için �öy le de nir; bir ço cu �un oyun la -
r� na oy na d� �� ka dar sa hi ci ol mak...Bir
ço cuk oyun ar ka da� la r� n� se çer. Ti yat ro
kri ter le rin den bi ri de bu dur. Ay n� ku li si
pay la� mak tan ho� nut ol ma ya ca �� n�z in san -
lar la ti yat ro  gi bi bir yol cu lu �a ç�k maz s� n�z.
Ba �a dö ner sek; si ne ma ve ti yat ro... Bu iki
ç�l g�n l� �a at la ma ya de �e cek bir he ye ca na ih -
ti yaç var. 
� Te le viz yon için?

Pa ra
� Si ne ma, tv ve ti yat ro... Hep sin de oyun-
 cu luk yap t� n�z... Han gi si si zin gön lü nü zü
en çok fet he den? 

Si ne ma fil min de oy na d�m di ye si ne ma -
c�, te le viz yon di zi sin de yim di ye te le viz yon
sta r�, sah ne ye ç�k t� ��m için ti yat ro cu de �i -
lim. Ben bir oyun cu yum. Ben oy na mak tan
ke yif alan bi ri yim. Tür ki ye’de oyun cu nun
�öy le bir ma kus du ru mu var; in san l�k onu-
 ru na ay k� r� söz le� me ler bas k� s� al t�n da ve ça -
l�� ma ko �ul la r�n da ça l� �� yor lar. Son ra bir
gün, ‘Pa ra s� ne olur sa ol sun la net ol sun. Be -
nim de bir ca n�m var’ di yor su nuz. 
� Ki de di niz! Te le viz yon da ki Bir Za man -
lar Os man l� K� yam di zi sin den bü yük bir is -

yan la ay r�l d� n�z. Ko nu yu, ka mu oyu na
de tay l� bir mek tup la an lat t� n�z. O dö nem
çok ko nu �ul du bu ko nu, tek rar sor ma ya ca -
��m o ne den le. An cak �u nu ö� ren mek is te -
rim; o sert ç� k� �� ya par ken çe kin me di niz
mi? En di �e et me di niz mi ‘Bun dan son ra
kim se ba na i� ver-
 mez’ di ye? 

Ha y�r!
� Son ra ki sü reç ne
ol du? Des tek ya hut
tep ki al d� n�z m�?

Hiç ama hiç kim -
se den bu tav r� m�n
yan l�� ol du �un yö -
nün de bir ima bi le
duy ma d�m. 
� Oyun cu lar Sen di -
ka s�’ndan des tek
gör dü nüz mü? Üye
mi si niz sen di ka ya?

Oyun cu lar Sen di ka s� geç ka l�n m�� bir
olu �um ama ol sun za ra r�n ne re sin den dö nü -
lür se kâr d�r. Bi zim Nâz�m Hik met Ti yat ro
Aka de mi si’nin me zu ni yet ko �ul la r�n dan bi -
ri sen di ka üye li �i dir. 

Sen di ka, mes le ki bir ör güt ola rak oyun-
 cu la r� bu in san onu ru na ay k� r� ça l�� ma ko �u -
lar dan ko rur. 

Bu ve si ley le tüm mes lek ta� la r� m� sen di -
ka ya üye ol ma ya, i� bir li �i yap ma ya da vet
edi yo rum.
� Son gün ler de ti yat ro dün ya s�n da tar t� �� -
lan bir ko nu olan al ter na tif ti yat ro lar hak -
k�n da si zin fik ri ni zi me rak edi yo rum. Çok
sa y� da al ter na tif ti yat ro var. Bu ra kam sal
çok luk ni te li �e de yan s� yor mu siz ce? 

Al ter na tif ti yat ro ne ye al ter na tif di ye so-
 ra r�m. Al ter na tif ti yat ro da in san la r�n mu ra -
d�; ti yat ro  me kân� ola rak ta sar lan ma m�� bir
yer de, da ha az sa y� da ki se yir ci ye, da ha az
say da oyun cu lar la, far ze di �i da ha fark l� �ey -
ler de aç� lan bir ti yat ro ise bu nun bu top rak -
lar da kra l� n� med dah yap t�! Tür ki ye’de
‘al ter na tif ti yat ro’ bir
m o  d a .

M o  d a
ol mak tan da öte -
ye de ge çe me ye ce �i ni dü �ü nü yo rum. 

Kal d� ki �u  an Tür ki ye’de ki yer le �ik ti y-
at ro al g� s� za ten al ter na tif! Ya ni �e hir Ti yat -
ro la r�, öde nek li ku rum lar, Dev let Ti yat ro su
vs....  Ma ale sef bu ül ke nin in san la r� n�n ha y-
at la r� n�n için den öte sin den bu ca ��n dan hiç -
bir  ye rin den geç mi yor lar! Za ten
al ter na tif ler! Ba� tan ko kan ba l�k söz ko nu -
su....

Al ter na tif ti yat ro 1950’li y�l lar da or ta ya
ç�k m��. �n gi liz ler, bak m�� lar ki 2. Dün ya Sa -
va ��  son ra s� top lum da kü re sel bir erez yon
söz ko nu su, ti yat ro da bun dan na si bi ni al m��.
Ye ni bir alan aç mak ge rek li di ye dü �ün mü� -
ler. Hü kü met is tek li genç le ri birara ya top la -
ya rak, ‘Bi ze ye ni bir �ey ya p�n ço cuk lar. �l la
ki bir ti yat ro me kâ n� n�n için de ol mak zo run -
da de �il bi ri ni zin evi nin  oda s� da ola bi lir,
bir i� ye ri de’ de mi�. Ve bu genç ler öy le me -
tin ler, öy le bi çim ler or ta ya ç� kar m�� lar ki...
Sah ne le nen oyun lar, ger çek le ri bü yük bir
ya l�n l�k la-za man za man �id det le za man za -
man sü per na tu ra list ifa de ler le-iz le yen le rin
yü zü ne yü zü ne vur mu�. 
� �n-yer- fa ce’ten (su ra t� na ti yat ro) bah se -
di yor su nuz de �il mi?

Evet tam da söy le di �i niz �ey. Dün ya da
1960’lar da mo da s� çok tan geç mi� olan bu it -
hal du yar l� l� ��-ki bu du yar l� l�k �n gil te re gi bi
or ta s� n� f� olu� mu�, bu ko nu da ge rek li bü tün
top lum sal ev r�m ler den geç mi� bir hal k�n
ürü nü dür ve Tür ki ye’de or ta s� n� f�n var l� -
��n dan bah set mek bi le zor-�im di Tür ki ye’de
po pü ler. Bü tün bun la r�n ol ma d� �� bir yer de
tu tup da ‘su ra t� na ti yat ro’ Yap ma kar de �im!
50 li ra bi let sa ta rak al ter na tif ti yat ro ya pa -
maz s�n. Bu bir mo da ise bi le, biz mo da y� da
çok ge ri den ta k�p edi yo ruz. Bu biz de bir
al�� kan l�k. 
� Ti yat ro ya da yan s� m��...

Her �e yi mi ze yan s� yor. Çok gü zel der
Mev la na;  ‘Ya ol du �un gi bi gö rün ya gö rün -
dü �ün gi bi ol’ 

Biz ne ol du �u muz gi bi yiz ne de gö rün -
dü �ü müz gi bi ola bi li yo ruz. Bu biz de bü yük
bir çe li� ki, bü yük bir so run!
� Ka d� köy-BLOK’a ge le lim. Sa nat Ha re -
ke ti’nin bir par ça s� bu ra s� da, Sa nat Ha re -
ke ti ne dir tam ola rak? 

Ka d� köy-BLOK, Nâ z�m Hik met Ti yat ro
Aka de mi si, Ses Kum pan ya s�... Bü tün bun lar
Sa nat Ha re ke ti de di �i miz bir ça t� n�n al t�n da
top lan m�� fa ali yet ler di zi si. Sa nat Ha re ke -

ti’nin te mel ama c� sa na t� ye te nek li ol du �u
dü �ü nü len dar ve elit bir  mec ra dan ç� kar t�p
so kak la ra/in san la ra ta �� mak. 
� �öy le bir mot to’nuz var; ‘He pi niz sa nat -
ç� s� n�z ama bu ger çek siz den sak la n� yor’.
Çok id di al� bir cüm le. Ne den biz den sak l� -
yor lar?

Sa nat bü yük bir güç tür. �u yüz den bü -
yük tür; as l�n da her di sip lin ev re ni ta n�m la -
ma ya ça l� ��r. Sa nat için ev re ni ta n�m la mak
ad� na her han gi bir dil bil me ni ze ge rek yok-
 tur. Bir ye re bir dai re çi zer si niz, bu be nim
ev re nim der si niz. Sa nat hem her ke se hem de
son suz çe �it li lik te ev re ni ta n�m la yan bir
alan. Ve çok et ki li. Me se la  si ya set, sa na t�n
ka tet ti �i yo lu y�l lar, y�l lar ve dev rim ler son-
 ra s�n da ala bi li yor. �z le di �i niz bir film ha ya -
t� n� z� de �i� ti re bi lir!

Böy le si ne bir güç her za man teh li ke li gö -
rül mü� ha kim ide olo ji ler ta ra f�n dan. Bu yüz-
 den de bu ger çe �i her kes ten sak lar lar ve bu
yüz den de sa nat la il gi len mek için ye te nek li
ol ma n�z ge rek ti �i gi bi bir ön ko �ul inan d� r� -

l�r s� n�z. Ön ce bu ö� re nil mi� kor ku yu or ta -
dan kal d�r mak  la z�m. Sa nat Ha re ke ti

bu yüz den sa na t� ken di ne ait bir �ey
ol mak tan ç� kar t�p, so kak ta ki in-

 san la ra ta n�� t�r mak için var. 
Me se la Ses Kum pan ya s�

böy le bir olu �um. 70 ki �i lik
bir �i ir ko ro su. So kak ta �i ir
ses len di ren 70 ki �i! Ga ze te -
niz ve si le siy le du yu ra y�m;
Ses Kum pan ya s� ço cuk ko ro -
su ku ra ca ��z. 9-12 ya� gru bu

40 ço cuk ola cak. Ço cuk la r� n�,
to run la r� n� ge tir mek is te yen Ka -

d� köy lü le ri da vet edi yo ruz.
� Sa nat Ha re ke ti’nin bu mot to su -

nu Ka d� köy-BLOK’ta da gö re bi lir mi -
yiz?

So kak ta �i ir oku mak bir ey lem dir. �n san-
 la r� gü lüm se ten bir ha re ket tir, hem de bir ifa -
de ala n�, bir va ro lu� �ek li. Bu tar z� Sa nat
Ha re ke ti’nin alt fa ali yet le rin de gö re bi lir si -
niz. Ka d� köy-BLOK’ta da el bet te bu et ki yi
gö rür sü nüz. Na s�l ki vü cut ge li� tir me sa lon -
lar var, bu ra s� da oyun cu ge li� tir me sa lo nu!
Bu ra s� ele� ti ri ve öz ele� ti ri me kâ n�. Ama tör
ve pro fes yo nel her ke se aç�k. 
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Oyuncu Fırat Tanı�, �ehir
Tiyatroları eylemlerinde
ön saflardaydı. Hâlâ da

‘muhalif’li�inden,
dü�üncelerini cesaretle

söylemekten geri
durmuyor, her ne kadar

herhangi bir tanıma
sıkı�tırılmaktan
ho�lanmasa da.

Türkiye’de sinema
yapmanın çılgınlık

oldu�unu dü�ünüyor,
alternatif tiyatroların ise

‘geçici bir moda’
oldu�una inanıyor.

Kendisi hakkında ise ‘Ben
bir oyuncuyum.

Oynamaktan keyif alan
biriyim. Herhangi bir

partiye üye de�ilim. Tek
partim var tiyatro. Ba�ka
da parti tanımam!’ diyor. 

“Türkiye’de sinema
yapmak çılgınlık!”
“Türkiye’de sinema
yapmak çılgınlık!”
“Türkiye’de sinema
yapmak çılgınlık!”
“Türkiye’de sinema
yapmak çılgınlık!”
“Türkiye’de sinema
yapmak çılgınlık!”
“Türkiye’de sinema
yapmak çılgınlık!”

� NÂZIM Hikmet Kültür Merkez-
i'nde sizinle yapılmı� mini bir video
röportajı izledim. Nâzım’ın
bahçesinden bahsederken “ma-
hallemin mekânı” diyorsunuz.
Metropolde ‘mahalleli’ kalabilmek
belli ki de�erli bir durum sizin için...
Bu anlamda, ‘mahallemiz Kadıköy’
için neler söylemek istersiniz?
Benim için Kad�köylü olmak çok ayr�

bir �eydir, bamba�kad�r. Burada
do�dum, burada büyüdüm, her �eyi

burada ya�ad�m. Uzak bir yerde
ölürsem bir �ekilde Kad�köy’e
dönmeyi isterim (Gerçi vücudu

kadavra olarak ba���lad�m bile...)  
Kad�köylü olmak esnaf� tan�makt�r,

istedi�in saatte istedi�in gibi sokakta
yürüyebilmektir, burada kendini
evinde, güvende hissetmektir..

Kad�köylü olmak çok �ey demek,
tan�mlayamad���m çok �eydir,

kuramad���m pek çok cümledir.
Bir insan bir semti nas�l bu kadar çok

sevebilir? Bilmiyorum, nas�l
bula�t�m... (Gülüyor) Kad�köylü

demek kör olmak de�ildir.
Kad�köylülerin gördü�ü ba�ka

güzellikler vard�r.
� Son söz olarak, eklemek iste-
di�iniz bir �ey var mı?

Evet evet, bunu hep söylemek
istemi�imdir (Gülüyor) Sevgili

Kad�köylüler; lütfen toplu ta��may�
tercih ediniz! Hatta bisiklete bininiz.

Bisiklet kullanmak müthi� ça�da� bir
harekettir, ekonomiktir, sa�l�kl�d�r,

çevrecidir...
� Siz kullanıyor musunuz?

Tabiî ki kullan�yorum. Cadde’ye
bisiklet yolu yap�ld��� zaman çok

heyecanlanm��t�m ama onu da ters
yöne yapm��lar! Ayr�ca Kad�köylüleri
kentsel dönü�üm meselesiyle daha
duyarl� olmaya davet ediyorum. Bu

pek çok konuda avantaj gibi görünen
durumun, süreç içerisinde nas�l bir

dezavantaja dönü�ebilece�i
konusunda daha çok panel, seminer

düzenlenmeli. 

‘Mahallemizin
sanatçısı’ Fırat

Tanış ve Kadıköy

“Türkiye’de sinema
yapmak çılgınlık!”

Foto�raflar: Sinem TEZER

‘Logomuz,
�kametgâh
Kadıköy’ün

tasarımı... O kadar
güzel ki. Bu

röportaj vesilesiyle
onları ismini de
analım. Onlar

�kametgâh
Kadıköy'se, bizim

de ikametgâh
Kadıköy! (gülüyor)
Onları seviyoruz,

onlar da bizi
sevsinler...

Fırat Tanı�’ın rol
aldı�ı ‘Vay
Arkada�’ 

filminden bir kare
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SES her yerde ve
kulaklar�m�z istenen sesi
istenmeyen gürültüden
ay�rt edemez. Gürültü
genellikle yapay olarak
ortaya ç�kan niteli�i ve
niceli�i bozulmu� arzu
edilmeyen seslerdir.

Subjektiftir yani ki�iden
ki�iye de�i�kenlik

gösterebilir. Pasif sigara
içicili�ine benzer.
Amerika Birle�ik

Devletleri’nde be�
gençten birinde i�itme

kayb� bildiriliyor. Bu
durumdan Ipad ve benzeri müzik çalarlar

yüzde 70 sorumlu tutuluyor.
Hafif i�itme kayb�; hafif ast�ma

orta i�itme kayb�; bel f�t���na ba�l� kronik
a�r�ya, ciddi i�itme kayb� da zatürree ve
benzeri s�k�nt� verir. Kontrasyonu azalt�r,
yorgunlu�a ve kazalara sebep olabilir.

Sinirlilik, davran�� bozuklu�u, hipertansiyona,
strese ve diyabete neden olabilece�i gibi

diyabetlilerde i�itme kayb�n� art�r�r. Anlaml� bir
biçimde gürültünün en önemli etkisi i�itme

üzerindedir.
“Obezite” gibi gürültüye ba�l� i�itme kayb� da

ancak genç insanlar bunun tehlikelerini
anlay�p davran��lar�n� isteyerek ve inanarak
de�i�tirirse önlenebilir. Geli�mi� ülkelerde
i�itmeyi koruma t�pk� sigara, genç annelik,

cinsel yollarla bula�an hastal�klardan korunma
gibi okullarda ö�retiliyor. Çünkü halk�n

fark�ndal��� yok ve i�itme kay�plar� ancak
ileti�imi etkileyecek kadar a��rla��nca

ara�t�r�l�r. “Gürültüye ba�l� i�itme kayb�
a�r�s�zd�r, gözle görülmez, kal�c�d�r fakat

önlenebilir”!

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Gürültü ve işitme
kaybına DİKKAT!
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A�LE ve Sosyal Politikalar Bakanl���, Çal��ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl���, Maliye Bakanl���, Millî
E�itim Bakanl��� ve Sa�l�k Bakanl���; Özürlülük
Ölçütü, S�n�fland�rmas� ve Özürlülere Verilecek
Sa�l�k Kurulu Raporlar� Hakk�nda Yönetmelik

Hakk�nda, 30 Mart 2013 Cumartesi Resmî
Gazetenin 28603 say�s�nda 20 maddelik bir

yönetmelik yay�nlad�. 
Yönetmeli�in bütün maddeleri Engelsiz Bulu�ma
Noktas�nda bu haftadan itibaren bölümler halinde

yay�nlanacak.
B�R�NC� BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; özürlü sa�l�k
kurulu raporlar�n�n al�n���, geçerlili�i,

de�erlendirilmesi ve özürlü sa�l�k kurulu raporu
verebilecek yetkili sa�l�k kurumlar�n�n tespiti ile
ilgili usul ve esaslar� belirlemek; özürlülerle ilgili

derecelendirmelere, s�n�fland�rmalara ve
tan�mlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak

bir uygulama geli�tirmek ve uluslararas�
s�n�fland�rma ve ölçütlerin kullan�m�n�n

yayg�nla�t�r�lmas�n� sa�lamak amac�yla haz�rland�. 
KAPSAM

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özürlülere
sa�lanan haklardan ve verilecek hizmetlerden

yararlanmak üzere istenilen özürlü sa�l�k kurulu
raporlar� ile özürlü sa�l�k kurulu raporu verebilecek

yetkili sa�l�k kurumlar�n� ve özürlülerle ilgili
s�n�fland�rma ve ölçütleri kapsar.

(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 say�l� Bakanlar
Kurulu Karar� ile yürürlü�e konulan Türk Silahl�

Kuvvetleri Sa�l�k Yetene�i Yönetmeli�i
kapsam�nda asker hastanelerince malullük ayl���

ba�lanacaklara verilecek özürlü sa�l�k kurulu
raporlar� ve sosyal güvenlik kurulu�lar�nca primli

sisteme tabi olanlara ba�lanacak malullük ayl�klar�
için istenecek özürlü sa�l�k kurulu raporlar� bu

Yönetmelik kapsam�nda de�erlendirilmez.
DAYANAK

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli
ve 193 say�l� Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli

ve 2022 say�l� 65 Ya��n� Doldurmu� Muhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda�lar�na Ayl�k

Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun, 7/5/1987 tarihli ve

3359 say�l� Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanunu ile
1/7/2005 tarihli ve 5378 say�l� Özürlüler ve Baz�
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunun 5 inci

maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.
TANIMLAR

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A��r özürlü: Özür durumuna göre özür oran�
%50 ve üzerinde oldu�u tespit edilenlerden

günlük ya�am aktivitelerini ba�kalar�n�n yard�m�
olmaks�z�n yerine getiremeyece�ine özürlü sa�l�k

kurulu taraf�ndan karar verilen ki�ileri,
b) Balthazard formülü: Ki�inin özür oran�

belirlenirken birden fazla özrü olanlar için kullan�lan
hesaplama �eklini,

c) Özürlü: Do�u�tan veya sonradan; bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini

çe�itli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal ya�ama uyum sa�lama ve günlük

gereksinimlerini kar��lamada güçlükleri olan ve
korunma, bak�m veya rehabilitasyon, dan��manl�k

ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan ki�iyi,
ç) Özürlü sa�l�k kurulu: Ki�ilerin hastal�k ve özürleri

hakk�nda karar vermeye yetkili olan ve bu
Yönetmeli�in 6 nc� ve 7 nci maddelerinde belirtilen

organlar�,
d) Özürlü sa�l�k kurulu raporu: Özürlü sa�l�k
kurulunca haz�rlanan, ki�ilerin özür ve sa�l�k
durumu ile kullan�m amac�n� belirten belgeyi,
e) Özürlülük s�n�fland�rmas�: Önemli bir sa�l�k

ö�esi olarak özürlülü�ün tan�m� konusunda ortak
ve standart bir dil ve çerçeveyi,

ifade eder.
Kaynak:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20
130330-4.htm
B�ZE ULA�IN

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

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

Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 
E-Posta: engelsiz@kadikoy.bel.tr

Tel: 0216 338 2414 Faks: 0216 338 88 84               

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
Engellilere verilecek sağlık kurulu raporları

Kad�köy Belediyesi Dr. Rana Be�e
Sa�l�k Poliklini�i, yeni projesi  “Bu
Sese Kulak Ver” ile Kad�köylü

çocuklar� gürültü ve i�itme kayb�na kar�� bil-
inçlendiriyor!

Proje ile amaç; Kad�köy ilçesi s�n�r-
lar�nda bulunan resmi ilkö�retim okullar�nda
ö�rencilerin kolayl�kla ö�renebilecekleri
temel bilgilerle gürültünün kula�a zararlar�,

i�itme kayb� ve i�itme kayb�ndan kula�� ko-
runma yollar� konular�nda gerekli du-
yarl�l���n olu�turmas� ve sa�l�kl� ve iyi bir
ya�am kültürü edinmelerini sa�lamak...
Böylelikle, sa�l�k e�itimleri yoluyla ö�ren-

cilerde gerekli duyarl�l���n olu�turulmas� ve
sa�l�kl� ve iyi bir ya�am kültürü edinmesi
hedefleniyor.
� ETÜT MERKEZLER� Ö�RENC�-

LER�NE E��T�M
Hedef grubu 3 ve 4. s�n�f ilkö�retim

ö�rencileri olan proje kapsam�nda Kad�köy
Belediyesi’ne ait etüt merkezlerindeki
çocuklara e�itimler veriliyor. 

Kulak burun bo�az uzman�, miniklere
gürültünün i�itme kayb�na sebep oldu�unu
ve gürültüden korunma yollar�n� anlat�yor.
Tüm etüt merkezlerini gezerek s�n�f s�n�f
e�itim veren proje ekibi, bugüne dek 81
çocu�a ula�t�. Tüm etüt merkezlerindeki
e�itimler sona erdikten sonra, Kad�köy
Belediyesi Gönüllüleri ile irtibata geçilecek
ve onlara e�itim sunulacak.

Kad�köy Belediyesi Veteriner ��leri
Müdürlü�ü, yakla�an yaz aylar�
öncesinde ilaçlama çal��malar�na h�z

verdi. 
Geçti�imiz Mart ay�ndan itibaren önce-

den tespit edilen sivrisinek üreme kay-
naklar�n�n ilaçlanmas�na ba�land���n�
belirten Kad�köy Belediyesi Veteriner ��leri
Müdürü Ali �hsan Mete, çal��malar�n
önümüzdeki aylarda yo�unla�arak devam
edece�ini söyledi. 

Sivrisineklerin her türlü durgun sularda
üreyebilece�ine dikkat çeken Mete,
“Evinizin bahçesindeki eski oto lastikleri,
bo� saks� ve saks� altl�klar�, çiçek sulama
kaplar�, üstü aç�k su depolar�, varil ve bidon-
lar, kedi-köpek su kaplar�, plastik veya süs
havuzlar�, foseptik kuyular, çat� oluklar� ve
giderler, in�aat veya binalar�n bodrumlar�na
biriken sular, ya�mur suyu birikintileri gibi

birçok nokta sivrisinek üremesine yol
aç�yor” diye konu�tu. 

Vatanda�lar�n bu konuda bilinçli ol-
malar� gerekti�ini vurgulayan Mete, “Bu
konuda vatanda�lar�m�z,  Belediyemiz Ve-
teriner ��leri Müdürlü�ü �laçlama Birimi’ni
0216 325 17 32/dahili 108-110 nolu tele-
fondan arayabilirler” dedi. 

Bu sese kulak vermek gerek!

Kadıköy Belediyesi
Dr. Rana Be�e

Sa�lık Poliklini�i
Uzm. Dr. Nilüfer

ÜNAL

Kadıköy Belediyesi, 
Kadıköylü miniklere gürültüden
korunmanın yollarını anlatıyor...

Kadıköy’de sivrisinek
mücadelesi sürüyor 

● Ha ber: Ba ran ÇE V�K

�s tan bul �� çi Sa� l� �� ve �� Gü ven li �i Mec li si
üye le ri, 3 Ni san Çar �am ba gü nü Ka d� köy
�s ke le Mey da n�’nda “i� ci na yet le rin de ya -

�a m� n� yi ti ren i� çi ler” ile il gi li bir ba s�n aç�k la -
ma s� yap t�.  “13 ya ��n da ki Ah met Y�l d�z pres te
can ver di. Ar ta rak de vam edi yor. �� ci na yet le -
ri ne son. Ada let is-ti-yo-ruz!” ya z� l� pan kart
açan grup “�� ka za s� de �il i� ci na ye ti”, “�� ci na -
ye ti ka za ka der de �il bu bir ci na yet” slo gan la -
r� at t�. Grup ad� na ya p� lan ba s�n aç�k la ma s�n da,
ye ter li ön lem al�n ma d� �� için mey da na ge len i�
ci na yet le ri nin Mart ay�n da da ar ta rak de vam et-
 ti �i ne dik kat çe kil di. Mart ay�n da en az 55 i� çi -
nin ya �a m� n� i�yer le rin de ki ka za lar da yi tir di �i
be lir ti len aç�k la ma da, ge çen ay ka fa s� pres ma -
ki ne si ne s� k� �a rak ölen ço cuk i� çi Ah met Y�l -
d�z’�n hi kâ ye si an la t�l d�:  “Ada na’da 13
ya ��n da ki ço cuk i� çi Ah met Y�l d�z pres ma ki -
ne si ne s� k� �a rak can ver mi� ti. Ah met Y�l d�z
okul harç l� �� n� ç� kart mak ve ih ti yaç la r� n� kar �� -
la mak için mer kez Yü re �ir �l çe si Ke res te ci ler
Si te si’nde ki Koç Plas tik’te ça l�� ma ya ba� la m�� -
t�. Or ta l� �� sü pü re cek, çay ge ti re cek ve haf ta l�k

100 li ra ala cak t�. ��e ba� la d�k tan iki ay son ra,
14 Mart’ta, pat ro nu Ali Koç ta ra f�n dan a��r ya -
ra l� ola rak Ada na Dev let Has ta ne si’ne ge ti ril -
mi� ti ve “pla ka s� n� ala ma d� �� m�z bir oto mo bil

çar p�p kaç t�” de nil mi� ti. An cak ya p� lan tes pit -
ler so nu cu Ah met’in ka fa s� n�n pres ma ki ne si ne
s� k�� t� �� be lir len mi� ti. Ül ke miz de bi ri le ri do lar
mil yar de ri olup te le viz yon lar da boy gös te rir -

ken onun pa y� na öl mek dü� tü…  13 ya ��n da ki
Ah met Y�l d�z, ül ke miz de ki bir mil yon ço cuk
i� çi nin ya �a m� n�n sem bo lü dür!”

�  “ÇO CUK �� Ç� YÖ NET ME L� �� 
DA HA FAZ LA ÖLÜM DE MEK”

Mart ay�n da ya �a m� n� yi ti ren i� çi le rin isim-
 le ri nin tek tek okun du �u ba s�n aç�k la ma s�n da
“Ço cuk ve Genç le rin Ça l�� ma Usul le ri ni Dü -
zen le yen” yö net me li �e de dik kat çe kil di. Aç�k-
 la ma da �u ifa de le re yer ve ril di: “16 ya ��n dan
gün al m�� ço cuk la r�n ki re mit, tu� la ve ate� tu� -
la s� i� le ri ile pa ra fin ve plas tik ima la t�, se lü loz
üre ti mi gi bi i� ler de ça l�� t� r�l ma s� n�n önü nü aç� -
yor… So nuç ola rak ya ra t� lan emek ce hen ne -
mi nin çark la r� na, her ge çen gün ac� ma s�z ca
da ha faz la ço cuk yol la n� yor. Mev sim lik ta r�m
i� çi le ri ni ta �� yan trak tör ka za yap t� ��n da ölen
Ay �e le rin, in �a at tan dü �en Ser kan la r�n ve bas -
k� ma ki ne si ne s� k� �an Ah met le rin ha ber le ri ni
her ge çen gün al� yo ruz. Çün kü ser ma ye ve de-
v let, ma li yet her ne pa ha s� na olur sa ol sun azal-
 ma l� di yor…”  “Co� raf ya m� z�n ço cuk i� çi
ölüm le ri ne sah ne ol ma ma s� için mü ca de le mi zi
yük sel te ce �iz…” di ye rek aç�k la ma y� bi ti ren
grup, al k�� ve slo gan lar la ey le me son ver di. 

‘Trafik kazası değil çocuk işçi cinayeti…’
�stanbul ��çi Sa�lı�ı ve �� Güvenli�i Meclisi üyeleri, 3 Nisan

Çar�amba günü Kadıköy’de bulu�tu, artan çocuk i�çi
ölümlerine dikkat çekti.  

Foto�raf: Tunahan YURDAKUL
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Dünyan�n 4 büyük Grand Slam’inden
biri olan Wimbledon Tenis Turnu-
vas�’nda bu y�l bir bayan Türk hakemi

görev alacak. �stanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor �l Müdürlü�ü’nde spor uzman� olarak
görev yapan Esin K�ratl�, 13 Haziran-7 Tem-
muz tarihleri aras�nda �ngiltere’nin ba�kenti
Londra’da düzenlenecek ve Dünyan�n en
prestijli tenis turnuvas� olarak adland�r�lan
Wimbledon Tenis Turnuvas�’nda çizgi
hakemi olarak görev yapacak. 

�talya'n�n Parma �ehrinde 13-16 May�s
tarihleri aras�nda ITF (Uluslararas� Tenis
Federasyonu)  taraf�ndan düzenlenen Level-
2 White Badge kule hakemli�i kursunu
ba�ar�yla tamamlayarak While Badge kokart�
alan K�ratl�, Türkiye’de Wimbledon’a seçilen
ilk 3 bayan hakemden birisi olarak göze
çarp�yor. Ayr�ca bu y�l Wimbledon Tenis
Turnuvas�na Türkiye’den toplam 7 hakem
kat�lacak.

Halen Marmara Üniversitesi’nde Beden
E�itimi Anabilim dal� “Spor ve Spor Sa�l���”
bölümünde üzerine doktora yapan, While
Badge kokart� sahibi K�ratl� ayr�ca Wimble-

don’dan önce 17-25 May�s tarihleri aras�nda
Belçika’n�n Brüksel �ehrinde düzenlenecek
olan WTA Premier Turnuvas�’nda çizgi
hakemi olarak görev alacak.

12 - 18 N�SAN 2013
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr KADIKÖY ENGELL� ORYANT�R�NG
YARI�MASI BA�LIYOR

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü “Kadıköy Engelli
Oryantiring Yarı�ması” düzenliyor. 11 Mayıs 2013 tarihinde Göztepe

Özgürlük Parkı’nda yapılacak olan ödüllü yarı�manın ba�vuruları, 
0216 348 42 54-347 46 89 numaralı telefonlardan yapılacak.

● Mus ta fa SÜR ME L�

Na ci Ye ni er en gel li bran ��n da ka t�l d� ��
ok çu luk mü sa ba ka la r�n da �am pi yon
ola rak Ka d� köy’ün gu ru ru ol du. Mart

ay�n da Ak sa ray ilin de ya p� lan Be den sel En-
 gel li ler Sa lon Ok çu luk Tür ki ye �am pi yo na -
s�’nda ARW1 Ka te go ri sin de Tür ki ye
bi rin ci si olan ve Tür ki ye’de ra ki bi nin ol ma -
d� �� n� söy le yen Na ci Ye ni er, ok çu luk spo ru -
na 2012 Ka s�m ay�n da, �s tan bul Ana do lu
ya ka s�n da ki Mar ma ra ok çu luk spor ku lü bün -
de Mil li ta k�m an tre nö rü Ser dar �a t�r ve vn t-
re nör Ha lim Mert Er den e� li �in de e�i tim
ala rak spo ra ba� la m�� ve bu gün le re gel mi�. 

� SPON SOR ARI YOR
Be den sel En gel li ler Ok çu luk Spo run da

Ka d� köy’ü en iyi �e kil de tem sil et ti �i ni el de
et ti �i de re cey le is pat la yan, Ka d� köy’ü ve
Tür ki ye’yi ulus la ra ra s� �am pi yo na da tem sil
et me za ma n�n�n geldi�ini söy le yen Ye ni er,

ARW1 Ka te go ri sin de Tür ki ye’de tek spor cu.
“Bu ka dar a��r en gel li olup ok çu luk spo ru ya -
pan dün ya da da 100 ka dar spor cu var. Bir çok
ül ke nin mil li ta k� m�n da bu ka te go ri de spor cu
yok” di yen Ye ni er, 5 ay da Tür ki ye �am pi -
yo nu olup, Mil li ta k� ma da vet edil mi�. Ni san
ay�n da An tal ya’da ya p� la cak kam pa ka t� la -
cak. “�lk ön ce Ka s�m 2013’te Tay land’ta ya -
p� la cak olan Aç�k Alan Dün ya Ok çu luk
�am pi yo na s�’nda  de re ce yap mak, son ra
2016’da Bre zil ya’n�n Ri o ken tin de ya p� la cak
olan Olim pi yat la ra ka t�l mak” di ye rek he def -
le ri ni an la tan Naci Ye ni er,  “Ok çu luk Spo ru
En gel li ile en gel si zin bi ra ra da ya r�� t� �� tek
spor da l� olan okçulu�un be den sel en gel li le -

ri re ha bi li te et me de kat k� s� çok.  Ben 5 ay ön -
ce si ne gö re da ha sa� l�k l� y�m. Bu spo run ba -
na sa� la d� �� an tren man di sip li ni sa ye sin de
da ha dik otu ru yo rum, ken di mi bir yer den bir
ye re trans fer eder ken kol la r� m�n güç len me si
so nu cu da ha ra hat trans fer ola bi li yo rum. Da -
ha ra hat ne fes al� yo rum. Yal n�z ok çu luk mal -
ze me le ri çok pa ha l,� bu ko nu da dev le tin da ha
faz la yar d�m eli ni uzat ma s� ge re ki yor. Ben
ya r�� ma ya ka t�l mak için pro fes yo nel an lam -
da ya y� m� he nüz ala ma d�m. Ka d� köy Kay-
 ma ka m� Sa y�n Bi rol Ku ru bal elin den
gel di �in ce ba na yar d�m et me ye ça l� �� yor. Bu -
nun için ona çok te �ek kür edi yo rum. Ak sa -
ray ili ne gi dip ya r� ��p ge ri gel mek be ni mad di

yön den sar sa cak bir meb la �a mal ol du. Ba na
bu ko nu da yar d�m c� ola bi le cek spon sor ar� y-
o rum” di ye rek is te �i ni be lirt ti.

� KA ZA GE Ç�R D� AMA HA YA TA
AS LA ‘PES’ DE ME D�

Ye ni er, çok yön lü bir Ka d� köy lü. 20 y�l
ön ce ge çir di �i tra fik ka za s�n da omu ri li �i nin
k� r�l ma s� so nu cu omu ri lik felç li olup te ker -
lek li san dal ye kul lan ma ya ba� la d�. 

Dört y�l ön ce e�i �n gi liz ce ö� ret me ni Se -
rap ha n�m la ta n� ��p ev le nen ve �s tan bul’a yer-
 le �en Na ci Ye ni er. �lk ön ce ya r�m b� rak t� ��
li se e�i ti mi ne de vam et mek için aç�k li se ye
kay d� n� yap t�r d�. Li se den me zun olup
ÖSYM’nin s� na v� na gi rip iyi bir pu an la 12
bi nin ci ol du. �lk ter ci hi olan �s tan bul Üni ver -
si te si �le ti �im Fa kül te si Ga ze te ci lik Bö lü mü -
’ne gir di. �u an 2. s� n� fa de vam edi yor.
Ay r� ca re sim ya p� yor. Naci Yenier’in bu gü -
ne ka dar aç t� �� iki ki �i sel,  3  kar ma ser gi si
var.

‘Türkiye’de rakibi Yok’ sponsoru da…

Geçirdi�i kazayla felç olan ancak hayat mücadelesiyle hepimize
örnek olan Naci Yenier 2012 Kasım ayında ba�ladı�ı okçuluk
sporundan da alnının akıyla çıkmasını bildi. Yenier’in �imdiki

hedefi yurt dı�ında bayra�ımızı dalgalandırmak.

Sporumuzun 
geleceği onlara

emanet

Ge çen se ne Ir mak Okul la r� ta ra f�n dan
ilk kez dü zen le nen “Ir mak Ham le si
Sat ranç Tur nu va s�”n�n ikin ci ham-

 le si ne il gi bü yük tü. 86 okul dan 361 ö� ren -
ci nin ka t� l� m� ile ger çek le �en tur nu va da
sat ranç se ver ler iki gün bo yun ca bi rin ci lik
için mü ca de le et ti.

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

Gök men Mu�, Ir mak Okul la r� Ge nel Mü -
dü rü Me ral Bil gin ve yö ne ti ci le ri nin elin-
 den ödü lü nü al d�.

Tur nu va da sat ranç tut ku nu genç le ri, ai -
le le ri ve ö� ret men le ri yal n�z b� rak ma d�.
Res mi sta tü de ve �s tan bul ge ne lin de ya p� -
lan tur nu va so nun da Ir mak Ham le si Sat -
ranç Tur nu va s� an� s� ola rak tur nu va ya
ka t� lan ve de re ce ye gi ren spor cu la ra sat ranç
ta k� m� he di ye edil di. 

TUR NU VA SO NUÇ LA RI
KÜ ÇÜK KIZ LAR 

OKUL SI RA LA MA SI
1- Zih ni pa �a �Ö O.
2- Ko ca mus ta fa pa �a �Ö O.
3- Özel Tek den Ko le ji
4- Ko ca mus ta fa pa �a �Ö O.
5- Dum lu p� nar �Ö O.

KÜ ÇÜK ER KEK LER
OKUL SI RA LA MA SI

1- Ça pa Ata türk Or ta oku lu
2- Sa r� yer Do �a Ko le ji
3- Hal ka l� Do �a �l ko ku lu
4- Özel Ya ka c�k Bal kan lar il ko ku lu
5- Ça pa Ata türk Or ta oku lu

YIL DIZ KIZ LAR
OKUL SI RA LA MA SI

1- Özel Top ka p� Do �a Ko le ji
2- �s tek Özel Ba r�� Or ta oku lu
3- Pen dik Ata türk �Ö O.
4- Pen dik Ata türk �Ö O.
5- Ham di Ak ver di �l ko ku lu

YIL DIZ ER KEK LER 
OKUL SI RA LA MA SI

1-Özel Top ka p� Do �a Ko le ji
2-Ça pa Ata türk Or ta oku lu
3-Özel Ce viz li ba� Do �a Ko le ji
4-Özel Acar kent Do �a �l ko ku lu
5-Sab ri Ta� k�n �l ko ku lu

Mal te pe Be le di yes por Ba yan Hent bol
Ta k� m�, Av ru pa yol cu su. Sü per
Lig’de mü ca de le eden Mal te pe Be -

le di yes por Ba yan Hent bol Ta k� m�, se zon so-
 nun da Av ru pa Chal lan ge Cup’ta ül ke mi zi
tem sil ede cek.

Mal te pe Be le di yes por Ba yan Hent bol Ta -
k� m�’n�n ba �a r� s� n� kut la mak için Mal te pe Be -
le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin’in ev
sa hip li �in de ger çek le �en mo ral ye me �i ne Tür -
ki ye Hent bol Fe de ra yon Ba� ka n� Bi lal Eyü -
bo� lu ve Mal te pe Be le di yes por yö ne ti ci le ri nin
ya n� s� ra Mal te pe Be le di yes por Kick box spor -
cu la r� da ka t�l d�. 

Mo ral ye me �i ne ka t� lan Mal te pe Be le di -
ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin yap t� ��
aç�k la ma da, ta k� m�n ba �a r� s� n� ola �an kar �� la -
d� �� n� be lirt ti. Ba� kan Zen gin, “Ba yan Hent-
 bol Ta k� m� m�z la gu rur du yu yo ruz, on lar ar t�k

Av ru pa l�. Ku rul duk tan çok k� sa bir sü re son -
ra Sü per Lig’e yük se le rek ba �a r� la r� n�n de va -
m� hak k�n da bi ze bir fi kir ver mi� ler di.
Av ru pa’ya gi de bi le cek le ri dü �ün ce si be nim
için ha yal de �il di. Do la y� s�y la ba ��n dan be ri
gü ve ni yor ve des tek li yo rum. K�z la r� m� za her
za man yü re �i mi zi aça rak des tek ver me ye de -
vam edi yo ruz. Ver di �i miz des tek le ri ço �alt -
ma n�n ko �ul la r� n� ar� yo ruz. K�z la r� m� z�n
azim ve ça ba la r� sa de ce Av ru pa’da de �il, her
yer de ba �a r� l� ol ma la r� n� ola nak l� k� l� yor. Ba -
�a r� la r� n� yü rek ten al k�� l� yo ruz. Spo ra ve

spor cu la r� m� za ver di �i miz des tek bu gün le s� -
n�r l� de �il. S�k s�k birara ya ge le rek, ay n� za-
 man da bir ai le ol du �u mu zu da gös te ri yo ruz.
Ama tör ku lüp le ri mi ze de ay n� �e kil de des tek
olu yo ruz. Spor sa lo nu ol ma yan il çe miz de 19
Ma y�s’ta Ka pa l� Spor Komp lek si’nin aç� l� �� -
n� ya pa rak genç le ri mi zin ve tüm va tan da� la -
r� m� z�n hiz me ti ne su na ca ��z” de di. 

Mal te pe Be le di yes por’un di �er bran� lar -
da ki ba �a r� la r� na da de �i nen Mal te pe Be le di -
ye Ba� ka n� Zen gin, Tür ki ye wus hu
�am pi yo nu �s ma il Uzu ner, Av ru pa kick box
üçün cü sü Hün kar K� l�ç ve Av ru pa kick box
�am pi yo nu Göz de Ba yer gi ile Ba yan Vo ley -
bol Ta k� m�y la da ay n� �e kil de gu rur duy duk -
la r� n� be lirt ti. 2011’de ku ru lan Mal te pe
Be le di yes por Ba yan Hent bol Ta k� m�, ilk y�l -
da gös ter di �i ba �a r�y la Bi rin ci Lig’den Sü per
Lig’e yük sel mi� ti.

Irmak’tan ikinci
satranç hamlesi

Irmak Okulları Türkiye’de satranç sporunun geli�mesi ve
gençlerin satranç sporuyla tanı�ması için turnuva düzenlemeye

devam ediyor. 

ONLAR ARTIK AVRUPALI
Maltepe Belediyespor Bayan
Hentbol Takımı Avrupa’da.

Bayan hentbolcular Challange
Cup’ta ülkemizi temsil

edecek.

Marmaral� Esin Türkiye’yi gururland�rd�
Doktoralı tenis hakemi Esin
Kıratlı ba�arısıyla Türkiye’yi

gururlandırdı.

KADIKÖY Gençlik Spor Kulübü
voleybol �ubesi küçük k�z tak�m�

gelecek için umut veriyor. Kad�köy
Gençlik SK tak�mlar�n� olu�turmak

amac�yla spor okulu ö�rencilerinden
olu�turulan küçük tak�m, gelecek

y�llarda kulübün yüzünü güldürecek
sonuçlar almaya haz�r. 

Halen haftada 3 gün antrenman yapan
küçükleri, voleybol �ubesinin deneyimli

ba�antrenörü Can Çavu�o�lu
nezaretinde antrenör Zeynep Çelik

çal��t�r�yor. Kulüp Ba�kan� �lker
Habe�o�lu ise miniklerden umutlu

oldu�unu �u sözlerle ifade ediyor: “Bu
tak�m�m�z�n üzerine titriyoruz,

geli�meleri için elimizden gelen her
türlü deste�i veriyoruz, antrenörleri ile

çok s�k� çal���yorlar. 2013- 2014
sezonundan itibaren liglerde yer alarak

yüzümüzü güldürecekler.”

KADIKO?Y-13:Layout 2  4/11/13  12:20 PM  Page 1



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

� 12 - 18 N�SAN 2013

Yer yü zü Der ne �i, �s tan bul’da ken di kent bah -
çe si ni kur mak is te yen le re yar d�m c� ol ma y�
sür dü rü yor. Der ne �in “Kent Bah çe le ri Pro je -

si” için bu y�l da ka y�t lar ba� la d�. 
Pro je kap sa m� na bah çe sin de ya da bal ko nun da

seb ze mey ve ye ti� tir mek is -
te yen le re des tek olu nu yor.
Ön ce �s tan bul'un ay n� sem -
tin de otu ran bah çe ci ler le ön -
ce ta n�� ma top lan t� la r� dü zen -
le ni yor. 

Bu top lan t� lar da kim le rin
ekip-biç me yi bil di �i, kim le -
rin yar d� ma ih ti yaç duy du �u
be lir le ni yor. 

Ay r� ca bah çe ci le rin top -
rak bü yük lü �ü ne gö re ih ti yaç duy duk la r� fi de sa y� s�
he sap la n� yor.

Ma y�s ay� n�n or ta s�n dan ba� la ya rak,
bah çe ci le re üc ret siz ola rak fi de ler
da �� t� l� yor ve bun la r�n eki mi ne
ba� la n� yor. Ekim son ra s�
ya p� la cak top lan t� lar da,
de ne yim ler pay la �� l� yor,
ola s� so run lar çö zü lü -
yor. Tem muz ay�y la
bir lik te ar t�k ha sat za -
ma n� ge li yor. Bah çe ci -
ler ken di ürün le rin den
ye me zev ki ni ya �� yor. Bu
y�l, bah çe le rin de ar� c� l�k
yap mak is te yen ör nek bah çe -
ler de ar� c� l�k fa ali ye ti ne de des tek
olu na cak.

�s tan bul’un çe �it li semt le rin de
kent bah çe le ri kur ma ama c� ta �� -
yan Kent Bah çe le ri pro je si ni Yer -
yü zü Der ne �i ta ma men ken di im -
kan la r�y la ya p� yor. Her han gi bir
ku rum dan hi be al m� yor, ta ma men
gö nül lü lük üze ri ne ku ru lu bir ça -
l�� ma a��, emek, inan m�� l�k ve
faz la fi de le ri ni ve ren köy lü yar -

d�m se ver le rin kat k� la r�y la gerçekle�tiriliyor. 
Kent bah çe le ri nin ge nel ola rak fay da la r�;

� �e hir ler de olu� tu ru lan her ye ni ye �il
alan, ya� mu ru ken di ne çe ki yor ve ku -

rak l� �� ön lü yor, ba raj lar da su se -
vi ye si nin art ma s� n� sa� l� yor.

� Kent bah çe le ri top ra -
��n su çek me mik ta r� n� art -
t� ra rak, sel le ri ve ev le rin
su bas k� n� na u� ra ma s� n�
ön lü yor.

� Ken te ge len seb ze-
mey ve mik ta r� azal d� ��

için, da ha faz la fo sil ya k� t�n
kul la n�l ma s� na ge rek kal m� yor

ve ik lim de �i �ik li �i nin ön len me si -
ne kat k� sa� l� yor.

� Ye �il lik de mek, te miz ha va ve
da ha faz la ok si jen de mek. Kent bah -
çe le ri �eh rin ha va s� n�n te miz len me si -
ni sa� l� yor.

� Ço cuk la r�n ve genç le rin top rak -
la ta n�� ma s� n�, ha sa d� ö� ren me le ri ni
ve çev re yi se vip-ko ru ma la r� n� sa� l� -
yor.

� Emek li ve ya� l� �e hir li le rin top -
rak la u� ra� ma s�, bo� za man la r� n�n de -
�er len me si ni, ken di le ri ni ya rar l� his -

set me le ri ni ve be den sa� l�k la r� n�n ye ri ne gel me si ni
sa� l� yor.

� Ay n� semt te kent bah çe si olan hem �e ri le rin
bir bir le riy le ta n�� ma s�, de ne yim le ri ni pay la� ma s�,
sos yal le� me le ri ni, kom �u luk ili� ki le ri nin ge li� me si -
ni sa� lar ken bir bir le ri ne ya ban c� la� ma la r� n� ön lü yor.

� Özel lik le dar ge lir li le rin ge lir le ri nin yüz de 20
ile yüz de 40’� bes len mek için har ca n�r ken, kent bah -
çe le ri sa ye sin de ai le büt çe le ri ne önem li bir kat k�
sa� l� yor.

Ka t� l� m�n üc ret siz ol du �u pro je de yer al mak için
30 Ni san’a dek ba� vur mak ge rekiyor. www.yer yu -
zu der ne gi.org  Tel.: 0216  388 11 73

Bahçesinde ya da balkonunda sebze
meyve yeti�tirmek, kendi kent

bahçesini kurmak isteyenlerin, 30
Nisan’a kadar Yeryüzü Derne�i’ne
ba�vurması gerekiyor. Tamamen

gönüllülük üzerine kurulu olan projeye
katılım ücretsiz. 

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

Kendi sebzesini yetiştirmek isteyenlere...Kendi sebzesini yetiştirmek isteyenlere...Kendi sebzesini yetiştirmek isteyenlere...Kendi sebzesini yetiştirmek isteyenlere...Kendi sebzesini yetiştirmek isteyenlere...Kendi sebzesini yetiştirmek isteyenlere...
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