
Türkiye çapındaki sosyal demokrat belediyelerin proje ve
hizmetlerini tanıtmak amacıyla yer aldıkları “Kentine Güvenen

Kentler Bulu�ması”, 29 Mayıs Çar�amba günü CHP Genel Ba�kanı
Kemal Kılıçdaro�lu ve Belediye Ba�kanları’nın katıldı�ı törenle

açıldı. CNR EXPO Fuar Merkezi’nde 2 Haziran Pazar gününe kadar
sürecek olan “Kentine Güvenen Kentler Bulu�ması”nda �zmir’den
Eski�ehir’e Antalya’dan Mersin’e 61 sosyal demokrat belediyenin

hizmetleri tanıtılıyor. Kadıköy Belediyesi ise 14 projesiyle,
Bulu�ma’nın en çok ilgi gören stantlarına ev sahipli�i yapıyor. 

�� Haberi 8. Sayfada

Kad�köy’ün en
ünlü sakini olan

Bo�a heykeli, 30 y�la
yak�n süredir

ya�ad��� evinden
ayr�lma endi�esi

ya��yor! Ama
Bo�a’s�na sahip
ç�kan Kad�köylü,

“Dövü�en Bo�a”y�
vermiyor,

Beylerbeyi’ndeki
“Bö�üren Bo�a”y�

da Kad�köy'e istiyor!

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

TÜRKiYE Yaşam
Kalitesinde …’dan

BiRiNCi!

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

DÜNYA
ÜZERiNE 

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 8’de

HANGi OSMANLI’NIN
MiRASI?

�� Haberi 11. Sayfada

� 31 MAYIS - 6 HAZ�RAN 2013 � Y›l: 14 � Say›: 690 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

İstanbul’un kalbini
fethetmeye geldiler

Cumhuriyet Halk Partisi,1
Haziran 2013 Cumartesi günü

“Demokrasi ve Özgürlük
Mitingi” düzenleyecek. CHP
�stanbul �l Miting Komitesi

taraf�ndan Kad�köy Meydan�’nda
saat 16.00’da düzenlenecek olan

mitinge, CHP Genel Ba�kan� Kemal
K�l�çdaro�lu da kat�lacak. CHP’den

yap�lan aç�klamada, tüm halk�n
mitinge davetli oldu�u belirtildi.

Kadıköylü Böğüren
Boğa’yı bekliyor!
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E Bundan 80 yıl önce Nazi

Almanya’sında ya�anan
kitap yakma utancına
dikkat çekmek isteyen

sanatçı Ninel Çam,
Kadıköy’de, ‘Gold’ adında
bir performans sergiledi.  

� Sayfa 7’de

TÜRK sinemasının
usta oyuncusu Yılmaz

Güney, Nebahat
Çehre için trenin

önünü bu otomobille
kesti, Mahir Çayan’ı
bagajında sakladı… 

� Sayfa 9’da

KADIKÖY Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde,
2 Haziran Pazar günü

saat 15.00’de
“Bir Avuçtular,

Deniz Oldular...” 
Sergi Gezisi var. 
� Sayfa 2’de

Deniz Gezmiş sergi gezisi, pazar günü CKM’de!

Yeşil araçlar Kadıköy’ü
temizliyor
Yeşil araçlar Kadıköy’ü
temizliyor
Yeşil araçlar Kadıköy’ü
temizliyor
Yeşil araçlar Kadıköy’ü
temizliyor
Yeşil araçlar Kadıköy’ü
temizliyor
Yeşil araçlar Kadıköy’ü
temizliyor

�� Haberi 14. Sayfada

CUMARTESİ GÜNÜ 
KADIKÖY’DE 

CHP mitingi var!

Kadıköy Belediyesi’nin çevreci
araçları Kadıköy’ü temizlemeye

ba�ladı. �lk kez Kadıköy’de göreve
ba�layan hibrit araçlar gürültüsüz bir
�ekilde çöpleri toplayacak, böylece
Kadıköylüler de rahatsız olmayacak.

Kadıköy Belediyesi
standını e�i Selvi
Kılıçdaro�lu ile ziyaret
eden CHP Genel Ba�kanı
Kemal Kılıçdaro�lu,
Kadıköy’ün simgelerinin
yer aldı�ı makina önünde
“Kadıköy” foto�rafı
çektirdi.  

Dinlemek altın değerinde... ‘Çirkin Kral’ın otomobili

KADIKO?Y-1:Layout 2  5/30/13  11:23 AM  Page 1



Kon fe de ras yon Ba� ka n� Ln.
Nec det Ak man ge ce de bir ko -
nu� ma ya pa rak; “Hal k� m� z�n

Ope ra sa na t� na il gi duy ma s� n�, sa nat -
ç� la r� m� z�n sa nat la r� n� tak dir et mek
ama c�y la Li ons Ope ra Ödül le ri ni üç
y�l d�r dü zen liyoruz. Ben de ken di mi
bir ope ra iz le yi ci si ola rak ye ter siz
bul mak ta y�m. Bu gün den son ra Ope -
ra tem sil le ri ni iz le mek için da ha faz -
la za man ve pa ra ay�r mak is ti yo rum”
de di.

Prog ra m�n ba ��n da, Prof. Dr. Tur -
gut Gök soy’un ha z�r la d� �� “Türk
Ope ra Ta ri hi” bel ge se li gös te ril di. 32.
Ulus la ra ra s� Bel ve de re �an Ya r�� ma -
s� fi na list le ri; Sop ra no Gül bin Kun-

 duz, Sop ra no Dil ru ba �l gi ve Ba ri ton
Ke rem Çe tin ka ya ile �s tan bul Üniver-
sitesi Ö� re tim Gö rev li si Ba r�� Bü -
yük y�l d� r�m’�n pi ya no su e� li �in de ki
mi ni kon se rin ar d�n dan ödül tö re ni ne
ge çil di.

Ope ra dün ya s� n�n ya k�n dan ta n� -
d� �� Fi nal Jü ri Üye le ri; Ha ya ti As�l -
ya z� c�, Üs tün Ak men Ke mal Kü çük,
D. Ve fa Çift çi o� lu ve Jü ri Ba� ka n�

Ba ri ton Se dat Öz top rak’�n be lir le dik -
le ri 12 dal da en iyi le re ödül le ri Kon-
 fe de ras yon Ba� ka n� Ak man
ta ra f�n dan ve ril di.

12 Dal da ödül alan Ope ra sa nat -
ç� la r� �u �e kil de ol du: 

En iyi Ba yan Ope ra �ar k� c� s� So-
p ra no Bur çin Sa vig ne, En �yi Er kek
Ope ra �ar k� c� s� Te nor Efe K�� la l�, En
�yi Or kes tra �e fi Vla di mir Lun gu, En

�yi Ope ra Re ji sö rü Re cep Ay y�l maz,
En �yi Ope ra Ko ro �e fi Gök çen Ko -
ray, En �yi Ope ra Ko re og ra f� Nes li -
han Öz türk, En �yi Ope ra De ko ra tö rü
Ef ter Tunç, En �yi Ope ra Kos tüm Ta -
sa r�m c� s� �an da Z�p ç�, En �yi Ope ra
Pro dük si yo nu “Kö tü lü �ün Dön gü sü”
�s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si Sa -
nat Yö net me ni Su at Ar� kan, En �yi
Türk Ope ra s� “Ali Ba ba K�rk Ha ra -
mi ler” Sel man Ada, Tür ki ye’yi dün -
ya da en iyi tem sil eden ope ra
sa nat ç� s� Sop ra no Sim ge Bü yü ke des,
Li ons 50. Y�l Ope ra Ba �a r� Ödü lü
Dev let Sa nat ç� s� Bas Ay han Ba ran
ol du. En iyi Or kes tra �e fi  ödü lü nü
al mak için An tal ya’dan ge len Vla di -
mir Lun gu, ödü lü nü al�r ken ha z�r la -
d� �� uzun te �ek kür ko nu� ma s� n�
ka ��t tan oku du. Ro man ya l� sa nat ç�;
“Bu ödül be nim bun dan son ra da ha
çok ça l�� ma m� ge rek ti ri yor. Be nim
gi bi genç bi ri si ne bu ödü lü ver di �i niz
için te �ek kür ede rim” de di.

Tür ki ye ’yi Dün ya da en iyi tem sil
eden Ope ra Sa nat ç� s� Sim ge Bü yü ke -
des de bu önem li ödü lü al mak için
�tal ya, Mi la no’dan gel di �i ni söy le di
ve Li on la ra te �ek kür et ti.

31 MAYIS - 6 HAZ�RAN 20132 SANATKÜLTÜR

Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde, 2
Haziran Pazar günü
saat 15.00’de “Bir
Avuçtular, Deniz
Oldular...” Sergi

Gezisi var. 
Deniz Gezmi�’in

a�abeyi Bora
Gezmi�, dönemin
�TÜ Ö�renci Birli�i
Ba�kan› ve Dev-
Genç Yönetim

Kurulu üyesi Gökalp Eren,
THKO Kurucular›ndan

Tuncer Sümer, �stanbul
THKO üyesi Tayfun Cinemre

ve gazeteci OdaTV Haber
Müdürü Barı� Terko�lu, hem

sergiyi gezdirecek, hem de
tanıdıkları Deniz Gezmi�’i

anlatacaklar.  
Gördü�ü yo�un ilgi üzerine

“Bir Avuçtular, Deniz
Oldular” sergisi, 30

Haziran’a kadar uzatıldı. 

LiONS OPERA ÖDÜLLERi
SAHiPLERiNi BULDU

15 Mayıs - 15 Temmuz 2013 arasında

BUDERUS - BOSCH

Kızıltoprak: 
0216 337 64 95 / 337 06 67

Isıtma sektöründe 39 Yıllık
Tecrübe ERTEKNİK San. Tic. Şti.

Kombi bakımlarında 

KAMPANYA!!!

14 TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI (TÜREV) 2012 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU
(………TL)

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR)
ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

2011 2012 2011 2012
1.DÖNEN VARLIKLAR 1.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A.HAZIR DEĞERLER -48,900.20 -23,809.35 A.TİCARİ BORÇLAR 25,237.52 16,240.80
1. KASA 523.661 774.44 1.SATICILAR 15,237.52 16,240.80
2. ALINAN ÇEKLER 10,000.00 B.DİĞER BORÇLAR 500 5,816.14
3.BANKALAR 1,814.01 16,654.06 1.DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 500 5,816.14
4.VERİLEN ÇEKLER -51,237.87 -51,237.87 C.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK 3,001.24 3,925.92
B.STOKLAR 9,593.47 10,923.83 1.ÖDENECEK VERGİ VE PLANLAR 1,405.24 2,008.51
1.ALINAN BAĞIŞ MALLAR 9.593.47 10,923.83 2.ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 202.97 524.37
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 39,306.73 12,685.52 3.V.GEÇMİŞ VE ERT.TA K. BORÇLAR 1,393.03 1,393.03
2.DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI 18,738.76 25.982.85
A.MADDİ DURAN VARLIKLAR 7.292.976.51 7,293,979.51 2.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1.ARAZİ VE ARSALAR 6,828,250.00 6,328,250.00 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
2.BİNALAR HESABI 42,500.58 42,500.58 3.ÖZKAYNAKLAR
3.TAŞITLAR 31,000.00 31,000.00 A.ÖDENMİŞ SERMAYE 6,813,056.39 6,813,056.39
4.DEMİRBAŞLAR 39.777.67 39,777.67 1.SERMAYE 6,813,056.39 6,813,056.39
5.DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 4.769,34 4,769.34 B.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1,490,099.23 1,623,383.86
6.BİRİKMİŞ AMORTİSMALLAR -17,366.80 -17,366.80 1.GEÇMİŞ YILLAR KARI 1,490,099.23 1,623,383.86
7.YAPILMAKTA OLAN İNŞAAT.HS 364.045,72 365,048.72 C.DÖNEM NET KARI (ZARARI) 133,284.63 35,356.12
B.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR -201,509.23 1,216,685.23 1.DÖNEM NET KARI 133,284.63 35,356.12
1.VERİLEN AVANSLAR 1,201,509.23 1,216,685.23 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 8,436,440.25 8,471,796.37
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8,494,485.74 8,510,664.74 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 8,455,179.01 8,497,779.22
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI 8,455,179.01 8,497,779.22

FOTOPRATİK
Sergisi açıldı

Kadıköy Foto�raf Merkezi’nin
foto�raf sanatçısı Aramis Kalay

danı�manlı�ında düzenenen
“Fotopratik” foto�raf sergisi, 31

Mayıs Cuma günü açıldı. 
Fato� Özger, Figen Tınaz, �rem

Tuncer, �ebnem Gülfidan, Tulya
Beki�o�lu ve Vildan Çolak’ın

foto�raflarının yer aldı�ı sergi, 15
Haziran’a kadar Kadıköy Foto�raf

Merkezi’nde gezilebilir.
www.kadikoyfotogramerkezi.com

Uluslararası Lions
Dernekleri 118 Ço�ul
Yönetim Çevresi’nin

düzenledi�i, “Lions Opera
Ödülleri-2013”de, 11 dalda

en iyilere ödülleri, 24
Mayıs Cuma ak�amı,
Caddebostan Kültür
Merkezi’nde verildi.

Güngör Gençay Buluşması
�a ir- ya zar Gün gör Gen -

çay ölü mü nün bi rin ci y�l -
dö nü mün de 1 Ha zi ran

Cu mar te si gü nü sa at 16.30-
18.30 ara s� Ay na l� Ge çit Et kin-
 lik Me kâ n�’nda an� la cak.  Usar
Ya y�n c� l�k ta ra f�n dan ya y�n la -
nan “Gün gör Gen çay’�n AR -
DIN DAN” ad l� ki ta b�n da
ta n� t� la ca �� et kin lik te Af �ar Ti -
mu çin aç� l�� ko nu� ma s� ya pa cak. Da ha son ra ki ta b�
ya y� na ha z�r la yan Os man Boz kurt ve Ka dir �n ce su,
Gen çay’�n ve ki ta b�n ha z�r l�k sü re ci ni an la ta cak lar.
Et kin lik Ay nur Ör nek ve �r fan Er tel’in Gün gör Gen -
çay’�n sev di �i tür kü ler den olu �an din le ti siy le so na

ere cek. “Gün gör Gen çay’�n Ar d�n dan” ki -
ta b� n� ha z�r la yan Os man Boz kurt ve Ka dir
�n ce su ki ta b�n ön sö zün de özetle �un la r�
söy lü yor lar: 

“Ki ta b� iki ana bö lüm ola rak plan la -
m�� t�k. Ya �a d� �� dö nem de hak k�n da ya z� -
lan lar ve ‘ar d�n dan’ ya z� lan lar �ek lin de
dü �ün mü� tük. Ne ki top la d� �� m�z ar �iv
500 say fa y� geç ti. Üs te lik geç mi� te ya z� -
lan lar dan he nüz eri �e me dik le ri miz var d�.

Bu bö lü mü ek sik, ki ta b� da ge re �in den ha cim li ya -
y�m la mak tan sa yal n�z ca “Ar d�n dan” ya z� lan la r� ki-
 tap la� t�r ma ya ka rar ver dik. Böy le ce ki ta b�n ad�:
“Gün gör Gen çay’�n AR DIN DAN” ol du. Sü re ce ka -
tan la ra �ük ran la r� m� z� su na r�z.”          

Deniz Gezmiş sergi gezisi,
PAZAR GÜNÜ CKM’DE! 
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Ka mu Emek çi le ri Sen di ka la r�
Kon fe de ras yo nu (KESK) bir
ba s�n top lan t� s� ya pa rak TB-

MM’ye ge len tor ba ya sa ile il gi li
ele� ti ri le ri ni ve bu ya sa
tas la �� na kar �� ç�k-
 mak için ya pa cak -
la r� ey lem le ri
a ç � k  l a  d � .
KESK ad� na
ba s�n aç�k la -
ma s� n� Ge nel
Sek re ter �s-
 ma il Hak k�
Tom bul yap t�. 

T o m  b u l
“Y�l lar d�r kad ro
bek le yen yüz bin-
 ler ce söz le� me li ve
ge çi ci per so ne lin bek-
 len ti si bo �a ç� kar t�l m�� t�r. Söz -
le� me li per so ne lin kad ro ya
ge çi ril me si, 2005 y� l�n dan son ra gö -
re ve ba� la yan ka mu emek çi le ri ne bir
de re ce ve ril me si, di sip lin ce za la r� n�n
af f�, yar d�m c� hiz met ler s� n� f� na dâ hil
per so ne le ek gös ter ge ve ril me si, 399
sa y� l� KHK’ye ta bi söz le� me li per so -
ne lin, me mur la ra ta n� nan izin hak la -

r�n dan ay n� �e kil de ya rar lan ma s�, ka -
d�n me mur la ra ha mi le li �in ba� lan g� -
c�n dan iti ba ren ve ana l�k iz ni nin

bi ti min den iti ba ren bir y�l sü rey -
le ge ce nö be ti ve ge ce

var di ya s� gö re vi ve-
 ril me me si gi bi so -

run la r�n çö zü mü
için ka nun ta -
sa r� s� tas la ��
ha z�r lan ma s� -
na ra� men
bu gü ne ka -
dar en kü çük
bir ad�m da hi

at�l ma m�� t�r”
di ye ko nu� tu.

Tom bul ko -
nu� ma s� na �öy le de -

vam et ti: “Pe ki, ne var
bu tor ba da? Bu tor ba da, ka-

 mu da üst dü zey yö ne ti ci ola rak ata -
na bil mek için ge rek li ko �ul la r�n alt
üst edil me si, do la y� s�y la ka ri yer ve li -
ya kat il ke si nin ta ma men or ta dan kal -
d� r�l ma s� var d�r. Oto ri ter ba� kan l�k
sis te mi ne gi den yo lun ta� la r� n�n dö -
�en me si için t�p k� 12 Ey lül re fe ran -
du mun da ol du �u gi bi AKP’nin

dev let le� me si sü re ci nin h�z lan d� r�l -
ma s� var d�r. AKP’nin bu tor ba s�n da,
‘Hü kü met me mu ru’ ya ra ta rak za ten
do ru �a ç� kan si ya si kad ro la� ma n�n
önün de ki son ka le le rin de i� ga li var -
d�r. Ka mu Has ta ne le ri Bir lik le ri dü -
zen le me le ri ile has ta ne le rin
yö ne ti mi ne özel sek tör den yük sek
ma a� la sa� l�k ç� ol ma yan CE O’ la r�n
atan ma s� na ben zer bir uy gu la ma n�n
tüm ka mu ala n�n da ge nel le� ti ril me si
var d�r. Hü kü me tin bu son tor ba s�n da
i�e gö re per so nel de �il yan da �a gö re
i�-mev ki ya rat ma var d�r.”

Tüm ka mu emek çi le ri ni ken di
ter cih le ri ni, ira de le ri ni or ta ya koy ma -

n�n bir ara c� ola rak 27-31 Ma y�s 2013
ta rih le ri ara s�n da “re fe ran du ma” ka -
t�l ma ya ça �� ran Tom bul, “Sa de ce bu -
gün TBMM de olan ‘hü kü met
me mur lu �u’ ya sa ta sa r� s� na kar �� de -
�il her an bu ta sa r� ya ek len me ih ti -
ma li hiç de uzak ta ol ma yan
sür gün-ro tas yon dü zen le me si ne, per-
 for man sa da ya l� üc ret len dir me ye,
uya n�k tüc car he sa b�y la di sip lin ce za -
la r� n�n de �i� ti ril me si ne, i� ve üc ret
gü ven ce mi zin ta ma men or ta dan kal -
d� r�l ma s� na kar ��; 5 Ha zi ran 2013
Çar �am ba gü nü ya pa ca �� m�z GREV
ile hü kü me ti güç lü bi çim de uyar ma -
ya da vet edi yo ruz” de di. 

● Mustafa SÜRMEL�

Do �u� Üni ver si te si ve Ka d� köy �l çe
Mil li E�i tim Mü dür lü �ü ile Mil li
E�i tim Ba kan l� �� Ö� ret men Ye ti� -

tir me ve Ge nel Mü dür lü �ü ve Mer kez
Te� ki la t� i� bir li �iy le Ka d� köy’de �n gi liz -
ce ö� ret men le ri ne yö ne lik 23 Ma y�s 2013
ta ri hin de Do �u� Üni ver si te si Ac� ba dem
kam pü sün de  “�n gi liz ce Ö� re ti mi ve Ya-
 ban c� Dil Ö� ret men le ri nin Ye ter li lik le ri”
ko nu lu  Pa nel ve Ça l�� ta y� dü zen len di.

Ça l�� tay ile Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü’ne ba� l� Res mi Okul la r�n da
gö rev li �n gi liz ce ö� ret men le ri nin ve okul
mü dür le ri nin mes le ki ki �i sel ge li �im le ri -
ni sa� la ya rak e�i tim de ka li te yi yük selt -
mek amaç lan d�.

Ça l�� ta y�n aç� l� �� 23 Ma y�s 2013 Per -
�em be gü nü sa at 09.00’da Do �u� Üni ve -
si te si Ac� ba dem kam pü sün de ya p�l d�.
Ça l�� tay yak la ��k 300 kur si ye rin ka t� l� m�
ile Do �u� Üni ver si te si Ac� ba dem Kam pü -
sün de 7 ko nu ba� l� �� ile 3 otu rum ha lin de
dü zen len di.

Ça l�� tay, Do �u� Üni ver si te si Rek tö rü
Prof. Dr. Ah met Nu ri Ce ra no� lu, MEB �s-
 tan bul �l Mil li E�i tim Mü dü rü Dr. Mu am-
 mer Y�l d�z ile MEB Ö� ret men Ye ti� tir me
ve Ge li� tir me Ge nel Mü dü rü Ömer Ba l� -
be y’ in aç� l�� ko nu� ma la r�y la ba� lad�.  

�ngilizce Ça l�� ta y�’ nda söz alan Ka d� -
köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal, �n gi liz -
ce nin dün ya üze rin de ki öne mi ni
vur gu la d�

Ça l�� tay ön ce si otu rum ba� kan l� �� n�
MEB Müs te �ar Yar d�m c� s� Mer dan Tu fa -

n’ �n üst len di �i bir pa nel dü zen len di. OD -
TÜ E�i tim Fa kül te si De ka n� Prof. Dr.
Göl ge Se fe ro� lu ’nun Ya ban c� Dil Ö� ret -
men le ri nin Ye ter lik le ri ”, �s tan bul Ün.
E�i tim Fa kül te si Yrd. Doç. Dr. Ya se min
Ora l’ �n “Ya ban c� Dil Ö� re ti min de Ye ni
Müf re dat Ça l�� ma la r� ”, Do �u� Ün. Fen-
Ede bi yat De ka n� Prof. Dr. Di lek Dol ta �’ -
�n “Ya ban c� Dil E�i ti mi nin Du ru mu ”
ko nu la r�n da ko nu� ma yap t�k la r� pa ne lin
ar d�n dan �n gi liz ce Ö� ret me ni Özel Alan
Ye ter lik le ri ba� l�k l� Ça l�� tay’a ge çil di.

● Gök çe UY GUN

Ka d� köy Kar tal hat t�n da hiz met ve -
ren met ro hat t�, ya p� la cak ça l�� ma -
lar so nun da Tuz la’ya ka dar

uza na cak. Ko nu yu gö rü �en �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si, Ka d� köy Kar-
 tal met ro su nun Tuz la’ya
ka dar uza t�l ma s� n�
ka rar la� t�r d�. Mar-
 ma ray pro je si gü -
zer gâ h�n da üç
du ra �a ev sa hip li -
�i ya pan Tuz la,
met ro hat t� n�n da
uza t�l ma s�y la ula ��m -
da önem li ra hat l�k ya �a ya -
cak. Met ro nun Tuz la’ya uzan ma s� ile
ter sa ne ler mev ki in de met ro ya bi nen va -
tan da� lar 36 da ki ka da Ka d� köy, 10 da ki -
ka da Sa bi ha Gök çen Ha va ala n�’na
ula �a bi le cek. Mar ma ray pro je si kap sa -
m�n da Tuz la'da ki h�z l� tre ne bi nen va tan -
da� lar, 95 da ki ka da Hal ka l�’ya ula �a cak.
Pro je kap sa m�n da Mar ma ray ile Met ro
bir le� me si Ka d� köy ve Tuz la ola rak be lir -
len di.

� KA DI KÖY’DEN BUR SA’YA...
�s tan bul ile Bur sa ara s�n da ki ula ��m -

da avan taj l� se çe nek le ri su nan �DO BÜS,
�s tan bul Av ru pa ya ka s�n da ki Ka ba ta� is -
ke le si nin ar d�n dan 1 Ni san'dan iti ba ren
Ana do lu ya ka s�n da ki Ka d� köy is ke le si ni
de dev re ye al d�. Ka ba ta�/Ka d� köy/Bur sa
se fer le ri ile Ka ba ta�’tan Bur sa’ya 2 sa at,
Ka d� köy’den Bur sa’ya 1 sa at 40 da ki kada
gidiliyor. Ay n� haf ta için de, he nüz da ha
ye ni hiz me te gi ren Ka d� köy ter mi na li ni

kul la nan �DO BÜS yol cu la r� n�n sa y� s� ise
2,500'e ula� t�. �DO BÜS, bu yo �un il giy le
bir lik te bir de kam pan ya ba� lat t�; �DO -
BÜS, Ma y�s-Ha zi ran dö ne mi için 35,000
kol tu �u sa de ce 1 ve 3 TL'den sa t� �a sun -
du. Sa de ce 1 ve 3 TL'lik bu bi let ler,
www.ido bus.com, ça� r� mer ke zi ve Ka-

 ba ta�, Ka d� köy ile Gü zel ya l� ter mi -
nal le rin den sa t� �a su nul du.

� 50 YE N� OTO BÜS
�ETT, fi lo su nu ye ni le -

mek için 50 oto büs tes lim
al d�. Ana do lu Ya ka -
s�’nda ki 40 hat ta hiz met

ver me ye ba� la yan 50 ye ni
oto bü sün baz� hat da �� l�m la r�

�öy le: “10B Alt bos tan c�-Ka d� -
köy, 10S Alt bos tan c�-Ka d� köy
ring hat t�, 11C Üs kü dar-
Em ni yet Ma hal le si, 11ST
Üs kü dar-Sey ran te pe,
11Y Üs kü dar-Ya vuz türk
Ma hal le si, 11Ü Üna lan
Ma hal le si-Üs kü dar, 14F
Küp lü ce Ma hal le si-Ka d� -
köy, 15C Üs kü dar-Ki raz l� te -
pe-Fe rah Ma hal le si, 15K
Ki raz l� te pe-Üs kü dar, 9ÜD �. �a hin bey-
Du dul lu-Üm ra ni ye-Üs kü dar, 11K Üs kü -
dar-Ka z�m Ka ra be kir Ma hal le si, 10
Üm ra ni ye Dev let Has ta ne si-Ata �e hir-Üst
Bos tan c�, 11T Tür ki� Blok la r�-Üs kü dar,
125 Ka d� köy-Bo �a zi çi Üni ver si te si Ru -
me li Hi sa rüs tü, 129L Koz ya ta ��-4. Le v-
ent Met ro, 133F Yed pa-F�n d�k l�
Ma hal le si-Mal te pe-Ce viz li ve 16Y Ka d� -
köy-Ye �il ba� lar, 19M Ata �e hir-Ka d� köy,
20D Du dul lu-Ye ni �e hir-Ka d� köy, 21B

Ka d� köy-Kü çük bak kal köy, 256 Ye di te pe
Üni ver si te si-Ata �e hir-Tak sim, 11T Tür -
ki� Blok la r�-Üs kü dar, 8M Ata �e hir-Met -
ro büs Ka d� köy, KM40 Mar ma ra E�i tim
Kö yü-Met ro-Mal te pe, 131B Çift lik Ma-
 hal le si-Üm ra ni ye, 11L Üs kü dar-Bul gur lu
Ma hal le si, 14Y Ka d� köy-Ya vuz türk Ma-
 hal le si, 16M Ata �e hir-Ha rem-Üs kü dar,
17L Kü çük ya l� Loj man la r�-Ka d� köy, 19K
Ka y�� da ��-Ka d� köy, 19Y Fer hat pa �a Ma-
 hal le si-Ka d� köy, 19Z Züm rü tev ler-Ka d� -
köy.

� KA DI KÖY-PEN D�K, 
�N TER NE TE G�R D�K!
Ye ni hat l� mi ni büs Jest, yol cu la r� na

be da va ke sin ti siz in ter net hiz me ti su na -
cak. K� ra ça Gru bu �ir ket le rin den Kar -

san, ye ni mi ni bü sü nü ta n�t t�.
Bir sü re ön ce üre ti mi ba� la -

yan ve “Jest” ad� ve ri len
mi ni bü sün yol cu la r�, se -
ya hat s� ra s�n da in ter ne te
üc ret siz ola rak gi re bi le -
cek. Kar san Pa zar la ma

Ge nel Mü dü rü Van ç�n Ki-
 tap ç�, ara c�n en gel li ram pa s�,

yük sek iç ha cim, fark l� kol tuk la -
r� ile fark olu� tu ra ca �� n� be lir tir ken, as�l
önem li özel li �i nin, üc ret siz wi-fi in ter net
hiz me ti su na bil me si ol du �u na dik kat çek -
ti. Bu nun, yol cu mi ni bü sü için dün ya da
bir ilk ol du �u nu söy le yen Ki tap ç�, “Vo -
da fo ne ile özel an la� ma yap t�k. Yol cu lar,
mi ni bü se bin dik le rin de, se ya hat le ri sü re -
sin ce üc ret siz ola rak in ter net ten fay da la -
na bi le cek. Bu nun için ne mi ni bü sü sa t�n
alan dan ne de kul la n� c� dan üc ret al�n ma -
ya cak” de di.
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KESK 5 Haziran’da
GREV’E ÇIKIYOR!

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), hükümetin
Meclis’e getirdi�i torba yasaya kar�ı 5 Haziran’da 

“grev” kararı aldıklarını duyurdu. 

İngilizce öğretimi tartışıldı

Kadıköy trafiğine 4 iyi haber

Kadıköy’de
düzenlenen 
Çalıştay’da 

dünya İngilizce
öğretimindeki

sorunlar ve 
eksiklikler

tartışılırken, 
yabancı dil 
öğrenmenin

önemi 
vurgulandı.
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Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le -
ri, ma y�s ay� n�n 14’ün de An ne ler Gü -
nü ve En gel li ler Haf ta s� kap sa m�n da,

Sos yal Hiz met ler, Sa� l�k ve En gel li ler Ko mi -
te si bir lik te li �iy le Eren köy Fi zik Te da vi Mer -
ke zi Re ha bi li tas yon Has ta ne si’nde bir et kin -
lik dü zen le di ler. 

Ba� kan Nes rin Kay nak’�n aç� l�� ve acil �i -
fa di lek le riy le ba� la yan zi ya ret te, has ta lar ile
ya k�n la r�, hal ko yun la r� ho ca la r� Er sin Pe ker,
Fa tih Dön mez ve ar ka da� la r� n�n ver di �i mü -
zik din le ti si ne ki mi za man göz ya� la r�y la ki mi
za man da ne �e le nip dans la r�y la e� lik eti ti ler. 

Gö nül lül le rin ev ya p� m� ik ram la r� n� da ta -
dan has ta lar ve ya k�n la r�, 2 sa at ka dar bir lik te

ge çi ri len za ma n�n so nun da bir neb ze de ol sa
mut lu olup dert le ri ni unu tur ken gö nül lü ler de
has ta ve ya k�n la r� n� gü lüm se te bil me nin mut -
lu lu �u nu ya �a d� lar. Gö nül lü ler, Has ta ne yö -
ne ti ci le ri ve ça l� �an kad ro nun te �ek kür le riy le
u�ur la d� lar. Eren köy Gö nü lül le ri, bu zi ya re tin
bir kaç gün son ra s�n da da ha ön ce ki zi ya ret le -
rin de ta n�� t�k la r� ko yu Fe ner bah çe ta raf ta r�
ço cu �a sür priz ya p�p, bir gö nül lü nün ya k� n�
olan Fe ner bah çe Ku lü bü ka le ci si Mert Gü -
nok’u gö tür dü ler. Tüm kad ro nun im za l� for -
ma s� ve çe �it li he di ye ler le bir lik te fut bol cu yu
kar �� s�n da gö ren te ker lek li san dal ye ye mah -
kum olan, uzun sü re dir te da vi gö ren Emre
Ünal mut lu luk ve �a� k�n l� �� n� ay n� an da ya �a -

d�. Bir ço cu �u gü lüm set me nin
mut lu lu �u nu ya �a yan gö nül lü ler,
önü müz de ki gün ler de de bu et kin -
lik le ri nin de vam ede ce �i ni söy le -
di ler. 

� BA �IR SAK
BO ZUK LUK LA RI VE YO GA

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy
Gö nül lü le ri Sos yal Hiz met ler Ko -
mi te si, 17 Ma y�s Cu ma gü nü Eren -
köy Gö nül lü Evi’nde bir sa� l�k se -
mi ne ri dü zen le di. Yo ga e�it me ni
Bin nur Gü ven türk’ün ver di �i “Ba -
��r sak Bo zuk luk la r�, Bes len me ve
Yo ga” konulu se mi ne ri 40 ki �i iz -
le di. 

Yo ga n�n bir lik ve bü tün lük an -
la m� na gel di �i ni, ba ��r sak la r� ve
be de ni güç len dir di �i ni, do� ru ne -
fes al�p ver me mi ze yar d�m c� ol du -
�u nu be lir ten Gü ven türk, zih ni miz ka r� ��k ol -
du �u za man ba ��r sak lar da da so run ya �an d� -
�� n� bu du ru mun bi zi s� k�n t� ya sok tu �u nu
söy le di. Aç kar n� na, içi ne bir iki dam la li mon
s�k�lan bir bar dak �l�k su yu iç me nin ba ��r sak
için fay da l� ola ca �� n� vur gu la yan Gü ven türk,
�u tav si ye ler de bu lun du:

“Ba ��r sak la r� m� z�n düz gün ça l�� ma s� için;
bo �al ma dan ikin ci bir ö�ü nü ye me me li yiz ve
dü zen li uyu yup, yü rü yü� yap ma l� y�z. Kah val -
t� m�z da ye �il lik mut la ka ol ma l�. A ve H vi ta -
mi ni ba ��r sak için önem li. Ara ö�ün ler de çi -
lek, ar mut, ki raz, muz mut la ka tü ket me li yiz.
Ta h�l l� ek mek de sin di rim için çok fay da l�.

�çi niz de ki olum suz duy gu lar ba ��r sa �� da
olum suz yön de et ki li yor. Ba ��r sak la r�n düz -
gün i� le me si ne re ze ne ve ana son ça y� da ya -
rar l�. Si yah çay ve kah ve yi ise az tü ket me li -
yiz.” 

Yo ga e�it me ni Bin nur Gü ven türk, in san -
la r�n ka li te li ve sa� l�k l� ya �a ma ya dik kat et -
me si nin, dü zen li uy ku nun, ku ral la ra uy gun
bes len me nin ve ho bi ler gi bi ki �i nin sev di �i
�ey ler le me� gul ol ma s� n�n önem li ol du �u nu
vur gu la d�. Gü ven türk, son ola rak Sos yal Ko -
mi te’nin ha z�r la d� �� ik ram la r� çay la yu dum -
lar ken ko nuk la r�n bi re bir so ru la r� n� ce vap la -
ya rak se mi ne ri son lan d�r d�.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 24 MAYIS - 6 HAZ�RAN 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

B�ZDEN S�ZE S�ZDEN
B�ZE TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Özden Çevik
Tarih: 31.05.2013

Saat: 20.00
Yer: CKM Büyük Salon

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir.
Zeyno Çiçeko�lu:
0537 369 66 96

“KADINLIK
B�ZDE KALSIN”

T�YATRO OYUNU
Tarih: 1.06.2013

Saat: 19.00
Yer: CKM A Salonu
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
�STANBUL

���R FEST�VAL�
Tarih: 02.06.2013

Saat: 18.00 - 22.00
Aras�

Yer: Ko�uyolu
Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllüleri

RES�M SERG�S�
Sergi Süresi: 03-10

Haziran 2013
Ba�lang�ç Tarihi:

03.06.2013
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Sanat Galerisi

A Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
“KADINLAR SAVA�I”

T�YATRO OYUN
Tarih: 03.06.2013

Saat: 20.30
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
KR�TON CUR� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Caner Bak�r
Tarih: 04.06.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kriton

Curi Park� Gönüllüleri
DÜNYA MÜZ�KLER�
KOROSU KONSER�

�ef Leyla Pekin
04.06.2013/20.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri
ERENKÖY

GÖNÜLLÜLER� TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Itri �manl�

Tarih: 05.06.2013
Saat: 20.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

Davetiyelidir.
0216 302 71 83
ALTIYOL TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Ya�ar Tamer

Tarih:
05.06.2013/20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir.

0530 505 99 99
KADIKÖY

BELED�YES� MÜZ�K
GÖNÜLLÜLER�

B.T.H TV
ORGAN�ZASYONUN
DA YILIN SEV�LEN

10 KOROSU
ÖDÜL TÖREN�
VE KONSER�

Tarih:
06.06.2013/20.00

Yer: Kozyata��
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Müzik Gönüllüleri    

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

Ka d� köy Be le di ye si �mar Mü dür Yar -
d�m c� s� mi mar Bih te rin Gü ven, Fe -
ner bah çe Gö nü lül le ri’ne ko nuk ola -

rak “kent sel dö nü �üm” ko nu sun da ma hal le
sa kin le ri ne bil gi ver di.  

Ka d� köy Genç lik Mer ke zi’nde dü zen le -
nen et kin lik te ko nu �an Gü ven, Kent sel Dö -
nü �üm ko nu sun da, ka nun ve yö net me lik ten
ba� ka Ba kan l�k teb li� le ri ile uy gu la ma ya -
p�l d� �� n� vur gu la d�, ka nun ve yö net me lik ler -
de ek sik ka lan hu sus la r�n Ba kan l�k teb li� le ri
ile ka pa t�l ma ya ça l� ��l d� �� n� be lirt ti. Et kin -
lik,  tüm so ru la ra ge ni� bir �e kil de ce vap ve -
ren Bih te rin Gü ven’e iz le yi ci le rin te �ek kür
et me si ile son bul du. 

� ÇA NAK KA LE’YE G�T T� LER
Fe ner bah çe Gö nül lü le ri, Ça nak ka le Za -

fe ri’nin 98. y�l dö nü mü do la y� s�y la 20 Ni san
Cu mar te si gü nü Fe ner bah çe Ma hal le si Gö -
nül lü Evi Ba� ka n� Sa im �ki� ile Sos yal Ko -

mi te Ba� ka n� Ömür Erkök ve Kül tür E�i tim
Ko mi te si Ba� ka n� Engin Erk önderli�inde
bir ge zi dü zen le di ler. Ge zi ye, 27’si ö� ren ci

ol mak üze re 42 ki �i lik ve li ve gö nül lü gru bu
ka t�l d�. 

Zi ya ret, Ecea bat sa hi lin de ki aç�k ha va
mü ze siy le ba� la d�. Da ha son ra Sed dül ba hir,
Meh met çik Abi de si, 57. Alay �e hit li �i, Se -
yit On ba �� An� t� ve An zak Ko yu ge zil di. Ki -
tap la ra s� k�� t� r�l m�� ku ru ta rih bil gi le ri nin d� -
��n da olay la r�n ya �an d� �� ve 250 bin ki �i nin
�e hit ol du �u yer ler de ge zil di. Ge zi ye ka t� -
lan la r� duy gu do lu an lar ya �a d�.

Fe ner bah çe Gö nü lül le ri, ta rih ko kan ve
duy gu yük lü bu tür ge zi le rin tek rar lan ma s� -
n�n özel lik le ge le ce �i mi zin te mi na t� olan ço -
cuk la r� m� za ta rih bi lin ci ve sev gi si ka zan d� -
r�l ma s� aç� s�n dan önem li ol du �u nu vur gu la -
d� lar. Gönüllüler, bu tür etkinliklerin devam
edece�ini sözlerine eklediler. 

Fenerbahçe’de ‘kentsel dönüşüm’ toplantısı

Erenköy Gönüllülerini’nin
Hastaneye motivasyon ziyareti

FiKiRTEPE’DE
YIL SONU SERGiSi
FiKiRTEPE Gönüllü Evi’nde 21 Mayıs Salı

günü, 2012-2013 dönemi el sanatları
kursiyerlerin sergisinin açılı�ı vardı.

Kursiyerlerin el eme�i göz nuru el i�leri
büyük be�eni topladı.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu üyesi Ay�en Gürer, Nuran

Kutman ile Halk E�itim Müdür Muavini
Fatma Bestci’nin açılı� konu�ması ve

kurdele kesilmesinin ardından yıl sonu
sergisi, Fikirtepeli kadınlara açıldı. Eme�i
geçen herkese te�ekkür eden Fikirtepe

Gönüllüleri, “Açılı�ta bizi yalnız
bırakmayan Kadıköy Halk E�itim

Müdürlü�ü’ne, Kadıköy Belediyesi
Gönüllü Merkezi’ne ve Fikirtepe halkına

te�ekkür ederiz” dediler.

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri geç ti �i miz ay,
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ti -
yat ro sa nat ç� s� bü yük us ta Müj dat Ge -

zen’i ko nuk et ti. Ka t� l� m�n ve il gi nin yo �un
ol du �u söy le �i de da vet li ler sah ne ye ve mer -
di ven le re otu ra rak Müj dat Ge zen’i din le di -
ler. Din le yi ci le rin “1881 Oyu nu’na ne za -
man bi let bu la ca ��z?” so ru su nu Müj dat Ge -
zen, “Uzun y�l lar d�r Türk ti yat ro sun da ya -
�an ma m�� bir �ey ol du. Se zon ba �� gi �e yi aç -
t�k, se zon so nu na bi let sat t�k. Hem ti ya ro
ad� na hem ti yat rom ad� na, hem sa -
nat ç� ar ka da� la r�m ad� na ve en
önem li si Ata türk ad� na çok mut lu -
yum. Çün kü bu il gi ba na ve Müj -
dat Ge zen ti yat ro su na gös te ri len
sev gi nin çok öte sin de Ata türk’e
olan sev gi nin, say g� n�n aç�k bir
be lir ti siy di. Bu se zonun bi let le ri
ocak ay�n da tü ken di. Ar t�k ge le -
cek se zon” di ye ce vap la d�. Söy le -
�i s� ra s�n da Sa d�k �en dil’le ya �a -
d� �� bir an� y� da din le yi ci ler le
pay la �an Ge zen, “Bir gün ‘Sa d�k
abi, Sa fi ye Ay la çok ya� l� m� d�r?’
di ye sor dum. Sa fi ye ab la o za -
man lar dok sa n� na yak la �� yor du, ‘Ha y�r, Sa -
fi ye genç tir. Yal n�z on lar bir de fa s�n da M� -
s�r’a kon ser ver me ye git mi� ler di. Sa fi ye pi -
ra mit le ri ge zer ken sfenk si gör mü� ve
‘Aman Al lah ne muh te �em �ey bu’ de yin ce
Sfenks di le gel mi� ve ‘An ne be ni ta n� ma d�n
m�?’ de mi�” de yin ce sa lon da ki din le yi ci le ri
gül dür dü. Söy le �i nin so nun da Züh tü pa �a
Gö nül lü le ri’nin ver di �i çi çe�e ve pla ke te te -
�ek kür eden Müj dat Ge zen yo �un al k�� la ra

u�ur lan d�.
� LA T� FE HA NIM BEL GE SE L�

GÖS TE R�L D�
Züh tü pa �a Gö nül lü Evi’nde Dün ya

Emek çi Ka d�n lar Gü nü ne de niy le bir et kin -
lik dü zen len di. Dün ya Ka d�n lar Gü nü’nün
ta rih çe si ni an la tan ses li ki tap lar ya p�m c� s�
Tu na Ege men, ka d� na �id de te kar �� ol du �u -
nu “Ka d�n ve er kek el ma n�n bi rer ya r� s� d�r
yan ya na gel me si gü zel dir” söz le riy le vur -
gu la d�. Da ha son ra Ata m� z�n e�i La ti fe ha n� -

m�n Ata türk’ün e�i ola rak ne ler yap t� �� n� an -
lat t� ve Türk ka d� n� na ör nek ol ma s� ad� na
ha z�r la d� �� slayt lar la sun du. La ti fe ha n� m�n
re sim le ri ni gös ter di ve Ata türk’e yaz d� ��
mek tup la r�, Ata m� z�n La ti fe ha n� ma yaz d� ��
es ki Türk çe mek tup la r� sa t�r sa t�r ter cü me
ede rek din let ti. La ti fe ha n�m için ilk de fa
böy le bir su num ger çek le� ti ril di. Tüm gö -
nül lü le rin mem nun kal d� �� se mi ne rin so -
nun da Ege men’e pla ket ve te �ek kür bel ge si

ve ril di, çe �it li ik ram lar ya p�l d�. Gö nül lü ler,
“�id det siz gün ler” di le �iy le  Gö nül lü Evi’n -
den ay r�l d� lar.
� ZÜH TÜ PA �A GÖ NÜL LÜ LE R�’N�N

2.YIL YE ME ��
Züh tü pa �a Gö nül lü le ri geç ti �i miz ay

Be yaz Ko nak Res ta urant’ta, Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim ku ru lu
üye le ri Ha luk Oku mu�, Nur han Kut man,
Ay �in Gü rer, Gö nül lü Kon sey Üye si Hü se -
yin Ak �en ile e�i Mo da Gö nül lü Ba� ka n� Su -

na Ak �en’in ka t� l� m�y la 2.
ku ru lu� y�l dö nüm le ri ni
kut la d� lar.

Gö nül lü Evi Ba� ka n�
Me lek Boz do �an ve Yar -
d�m c� s� Ay �e Ner min Mert,
Gö nül lü Evi’nde ders ve -
ren ti yat ro ho ca s� Hü se yin
Ak �en’e, bil gi sa yar e�it -
me ni Se ma Ba�’a, �n gi liz ce
e�it me ni M. Lüt fü Öz -
can’a, mü zik e�it me ni
Mus ta fa Gök’e, ko mi te
ba� kan la r� Bü lent Sar gut’a,
I��k �a hi nalp’e, Han de Gö -

re ci’ye, Me ral Sel çuk’a, Ca ner Ay dos’a ve
2012/2013 y� l� Gö nül lü Evi’nde ça l�� ma la r�
ile öne ç� kan gö nül lü ler Önüç Ol cay’a, Hül -
ya Çe tin ka ya’ya, Sem ra To pa’ya ve Nil gün
Ka ra türk’e te �ek kür pla ket le ri ni ver mek
üze re Ka d� köy Be le di ye si Yö ne tim Ku ru lu
üye le ri ni sah ne ye da vet et ti ler. Su nu cu lu �u -
nu Me ral Tan su’nun yap t� �� ge ce, geç sa at -
le re ka dar de vam et ti. �ar k� lar söy len di,
dans lar edil di. 

� UNUT KAN LI �A D�K KAT!
Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, Nö ro lo� Dr.

Meh met Emin Ça k�r’� “Unut kan l�k” se mi -
ne rin de a��r la d� lar. De man s�n hüc re y� k� -
m�y la ba� la d� �� n�, ha fif, or ta, a��r ev re le re
ay r�l d� �� n� an la tan Dr. Ça k�r, De man s� ön le -
mek için yü rü yü� yap mak, ha ya t�n için de
kal mak, zey tin ya� l� ye mek ler le bes len mek
ve ba l�k ye mek ge rek ti �i ni be lirt ti. Yo �un
ka t� l� m�n ol du �u se mi ner, çe �it li ik ram lar la
son bul du.

BARI� Manço Kültür Merkezi 14 Mart'ta
özgün ve s�cak bir T�p Bayram� etkinli�ine
sahnesini açt�. Atak Vokal Grubu, “14 Mart
T�p Bayram�” temal� ilk konserinde kendi

yazd��� Türkçe sözlerle Mozart'�n dört
Nocturn'ü ile ba�lad��� dinletisinde; sololar,
düetler, akapella eserler yan�nda, piyano,

keman ve gitar çalan sanatç�lar�n�n
performanslar�yla seyirciyi büyüledi.

Kad�köy Belediyesi Gönüllüleri çat�s� alt�nda
çal��malar�n� sürdüren grup, müzik

ö�retmenlerinin yan� s�ra doktor, di�hekimi,
ekonomist gibi farkl� meslek gruplar�ndan

sanatç�lardan olu�uyor. Grubun kurucusu ve
genel sanat yönetmeni ise bir di�hekimi!

�efli�ini müzik ö�retmeni ve keman sanatç�s�
Gürkan Göksel'in yapt��� grubun en önemli

özelli�i, çoksesli yorumlad��� eserlerin
birço�unu kendi yazd�klar� Türkçe sözlerle
sunuyor ve ya�at�yor olmas�. Atak Vokal

Grubu’nun kap�s�, �an ve solfej birikimi olan
çoksesli müzik sevdal�lar�na aç�k.

ATAK VOKAL GRUBU’NDAN TIP BAYRAMI KONSERi

Müjdat Gezen, Zühtüpaşa Gönüllüleri ile buluştu
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● Bü� ra TAN RI TA NIR

TÜR K� YE AB sü re cin de  ça -
l�� ma la r� n� sür dü rür ken e�i tim ku -
rum la r� da Av ru pa ile or tak ça l�� -
ma lar ya p� yor. 

Fe ner bah çe Ana do lu Li se si de
bu ko nu da ça l�� ma la r� na de vam
edi yor. Li se, Av ru pa Bir li �i Co -
me ius (Ha yat Bo yu Ö� ren me)
Pro je si kap sa m�n da mi sa fir et ti �i
�tal yan Itis Fer ra ris Li se si ö� ren ci -

le ri ve ö� ret men le riy le bir lik te ke -
yif li bir et kin li �e im za at t�. 

22 Ma y�s Çar �am ba gü nü ger -
çek le �en et kin lik te, 12 �tal yan ö� -
ren ci ve 3 ö� ret men, folk lor ve
mü zik gös te ri le ri ne ka t� la rak, Tür -
ki ye kül tü rü ile ge le nek ve gö re -
nek le ri ni ya k�n dan ta n� ma ve ya -
�a ma f�r sa t� ya ka la d� lar. Okul yet -
ki li le ri de AB sü re cin de bu tür ça -
l�� ma la r�n de vam ede ce �i ni be lirt -
ti ler. 

Londra’daki me�hur Mada me
Tus sa uds Mum ya lar Mü ze si -
’ni bil me ye ni miz yok tur. Bu

mü ze, Lon dra ’n�n en çok tu rist çe -
ken mü ze le rin den dir. Ar t�k ül ke -
miz de de bu müzenin benzeri var.
Tür ki ye’nin ilk bal mu mu hey kel
mü ze si  olan Y�l maz Bü yü ker �en
Bal mu mu Hey kel Mü ze si,  mü ze ler
haf ta s� n�n ilk gü nü olan 18 Ma y�s
Sal� günü Es ki �e hir’de törenle aç�l -
d�.

Nev ra Se rez li, Hal dun Dor men,
Ta r�k Akan, Rut kay Aziz, Su na
Kes kin, Or han Gen ce bay gi bi bir -
çok sa nat ç� n�n ya n� s� ra ga ze te ci ler
Ali Sir men, Or han Erinç, Or han
Bir git, Tu fan Tü renç, Emin Çö la �an
ile Me li ha Okur’un da ka t�l d� �� aç� -
l�� ta ken di mum ya la r�y la yan ya na
ge len da vet li ler, he ye can l� da ki ka -
lar ya �a d� lar. Eski�ehir Büyük�ehir
Belediye Ba�kan� Prof. Dr. Y�l maz
Bü yü ker �en biz zat yap t� �� hey kel le -
ri, mü ze ge li ri nin k�z ço cuk la r� ile
en gel li ço cuk la r�n e�i ti mi için kul -
la n�l ma s� �ar t� ile Bü yük �e hir Be le -
di ye si’ne ba ��� la d�.  

Eski�ehir Büyük�ehir Belediye
Ba�kan� Y�lmaz Bü yü ker �en, mü ze -

ye za man la ye ni hey kel le rin ek le ne -
ce �i ni be lir te rek, �u an mü ze de 160
adet bal mu mu hey kel ol du �u nu
söy le di. 

� MAN ÇO’NUN KI YA FE T� 
KA DI KÖY’DEN

Mü ze de yer alan Ba r�� Man -
ço’nun mum ya hey ke li nin k� ya fe ti,
Ka d� köy’den git ti. Ba r�� Man -
ço’nun mum ya hey ke li ne, Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Evi’nden
gön de ri len, Man ço’nun “Adam
Ola cak Ço cuk” prog ra m�n da kul -
lan d� �� k� ya fet le ri giy di ril di.  Zi ya -
ret çi le rin mum ya hey kel le riy le
birlikte fo to� raf çek ti re bi le cek le ri
alan lar da ya ra t� lan mü ze de; Bü lent
Ece vit, Sü ley man De mi rel, Er dal
�nö nü, Nec met tin Er ba kan gibi si -
ya set çi le ri mi zin hey kel le ri nin ya n�
s� ra ta ri hi miz den ke sit le rin yer al d� -
�� ve Ulu Önder Ata türk’ün can lan -
d� r�l d� �� bö lüm ler de  bulunuyor. 

Yo lu Es ki �e hir’e dü �en ler, Es ki -
�e hir’in  Odun pa za r�’nda bu lu nan
Bü yük �e hir Be le di ye si Kent Mü ze -
le ri Komp lek sin de yer alan Y�l maz
Bü yü ker �en Bal mu mu Hey kel ler
Mü ze si’ni zi ya ret ede bi lir.  

S�rma ÇEL�K

Geçti�imiz hafta açılan Yılmaz Büyüker�en Balmumu
Heykel Müzesi’ndeki Barı� Manço’nun heykeline,

Kadıköy Belediyesi Barı� Manço Evi’nden gönderilen,
Manço’nun ‘Adam Olacak Çocuk’ programında

kullandı�ı kıyafetleri giydirildi.
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Bü yük Ku lüp Sa nat Ga le ri si’nde 16
Ma y�s Per �em be gü nü Emel Ko ru -
türk an� s� na “An ne miz le Ba har-

Kar ma Re sim Ser gi si” aç�l d�. 16
Ma y�s-31 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da aç�k
ka lan ser gi de; Nur se ren Yurt man, Mih ri
Eti, K. Mu zaf fer Gen çer, Ner min Y�l maz
Ku las, Mü ker rem Öz, Ner min Ta rak ç�,
Ik nur De val, Can Va rol, Nur gül F� ç� c�,
Pe ri han Ke ki, Ful ya Ak ça gü ner, Fü sun
Aral Uy sa lar, Fü sun Vos tan, Ay nur Berk-
 man, Akil Kon ca, Nil gün Kon ca, Se ma
Yel ken ci o� lu, �u le Mur sa lo� lu, Sad zer
Co� kun, Si bel Ten bek çi, Nur Aç�k göz ve
Üm ran Ti mur’un eser le ri yer al d�. Ba ha -
ri ye ve Ye �il Bur ga za da Li ons Ku lüp le -
ri’nin ev sa hip li �i yap t� �� 23 ka d�n
res sa m�n ka t�l d� �� ser gi de “Ka d� köy’ün
an ne si” Ay ten Ha ti ce Eti’nin de Emel Ko-
 ru türk’ü ko nu olan 4 ya� l� bo ya ese ri yer
al d�. Ser gi, önü müz de ki gün ler de Mo da
De niz Ku lü bü’nde tek rar la na cak.... 

● Sem ra ÇE LE B�

24 Tem muz 2002’de kay bet ti �i miz �a ir
Ad nan Yü cel an� s� na bu y�l ikin ci kez
dü zen le nen Ede bi yat ve Sa nat Fes ti va li,

31 Ma y�s ve 1-2 Ha zi ran ta rih le rin de, Ka d� -
köy ve Be yo� lu’nda ki çe �it li mer kez ler de
ger çek le� ti ri le cek. Ya p� Sa nat Evi ta ra f�n dan
ha z�r l�k la r� na bir y�l ön ce ba� la nan fes ti val
kap sa m�n da dü zen le nen �i ir ve Öy kü Ya r�� -
ma s� so nuç la r� da fes ti va lin son gü nün de Se-

 la mi çe� me Öz gür lük Par -
k�’nda ya p� la cak et kin -
lik te aç�k la na cak. 

“Sa va� ve
Ço cuk” te ma -
s�y la örü len
fes ti val prog -
ra m�, 31 Ma -
y�s Cu ma
gü nü 15.00’te
Tak sim Tram-
 vay du ra ��n dan
Ga la ta sa ray Li se -
si’ne ya p� la cak fes ti val
yü rü yü �üy le ba� la ya cak. 

Pa nel ler, söy le �i ler, �i ir din le -
ti le ri, so kak et kin lik le ri ve kon ser le rin ya p� -
la ca �� fes ti val, 1 ve 2 Ha zi ran gün le ri ni
kap sa yan haf ta so nu prog ra m� n� Ka d� köy’de
ger çek le� ti re cek. 

1 Ha zi ran Cu mar te si gü nü Ka d� köy Be le -
di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde ki
fes ti val prog ra m�n da iki ta ne pa nel bu lu nu -
yor. Bun lar dan il ki sa at 13.00’te ba� la ya cak
olan “�i iri miz de Top lum cu Ger çek çi lik” ba� -
l� �� n� ta �� yor. Bu pa ne lin ko nu� ma c� la r�; Âba
Müs lim Çe lik (�a ir, TYS Ge nel Sek re te ri),

Gül süm Cen giz (�a ir, ya -
zar), En ver Er can (�a -

ir) ve Ali Öz türk
(Ya p� Sa na te vi).

Sa at 15.00’te
ise “Sa va� ve
Ç o  c u k ”
ko -

nu lu pa -
ne lin ko nu� ma c� la r�;
Ad nan Öz yal ç� ner
(Ya zar), Sen nur Se zer
(Ya zar), �r fan Ak tan
(Ya zar, ga ze te ci) ve Öz -
can Ya man (Fo to� raf sa nat -
ç� s�, ga ze te ci).

2 Ha zi ran Pa zar gü nü sa at
18.00’de Se la mi çe� me Öz gür -
lük Par k� Am fi Ti yat ro’da ya p� -
la cak �en lik le, fes ti val so na ere cek.

Ad nan Yü cel Ede bi yat Ödül le ri’nde de re ce -
ye gi ren le rin aç�k la na ca �� �en lik te; Ya p� Sa -
na te vi Ço cuk �i ir Gru bu, Ba ja, He le sa, P� nar
Ay d�n lar, Ku tup Y�l d� z�, Tu ral As lan, Meh -
met Perk ta�, Ye di renk Mü zik Gru bu (Div ri -
�i Kül tür Der ne �i) ve Âba Müs lim Çe lik, �i ir,
�ar k� ve gös te ri le riy le sah ne de ola cak. 

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

�a ir Ad nan Yü cel, 27 Mart 1953’te Ela -
z��’da do� du. Ev li ve iki ço cuk ba ba s�y d�.
Di yar ba k�r E�i tim Ens ti tü sü Türk Di li ve

Ede bi ya t� Bö lü mü ile An ka ra Üni ver si te si
E�i tim Fa kül te si Gü zel Sa nat lar Bö lü -

mü’nde oku du. Bir dö nem ö� ret men lik
yap t�k tan son ra Ada na Çu ku ro va Üni -

ver si te si E�i tim Fa kül te si’nde ö� re -
tim gö rev li si ola rak ça l�� ma ya

ba� la d�. Bu i�in den emek li ol du.
Ya ka lan d� �� kan ser has ta l� �� ne-

 de niy le 24 Tem muz 2002 ta ri -
hin de ara m�z dan ay r�l d�. O

ta rih ten iti ba ren de Ya p� Sa -
nat Evi, Al�n te ri Ga ze te si,

Çu ku ro va Ö� re tim Ele -
man la r� Der ne �i, E�i tim

Sen Ada na �u be si ve
Çu ku ro va Ede bi yat ç� -
lar Der ne �i ta ra f�n -

dan, �ai rin e�i ve k� z� n�n
da kat k� la r�y la çe �it li et kin lik -

ler le an� l� yor. �a ir Ad nan Yü cel ad� na
dü zen le nen fes ti va lin ge le nek sel ha le gel me -
si için ça l�� ma lar sü rü yor. 
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NÂZIM HiKMET 50 YILDIR YILDIZLARDA…
● SEM RA ÇE LE B�

DOS TU Va-Nu’nun ta ri fiy le “Bu dün -
ya dan Nâ z�m geç ti” de dir te cek ka dar
ya �a ma ba� lan ma m� z� sa� la yan Na -

z�m Hik met Ran, ölü mü nün 50. y� l�n da
çe �it li et kin lik ler le an� l� yor. 3 Ha zi ran
1963 sa ba h� Mos ko va’da son suz lu �a

u�ur la d� �� m�z “Ma vi Göz lü Dev”, ba� ta
Tür ki ye ol mak üze re ABD ve Av ru -

pa’dan 80’in üze rin de sa nat ç� ve ede -
bi yat ç� n�n ka t� l� m�y la me za r� ba ��n da ki
an ma ya ka t� la cak. Nâ z�m Hik met Kül -

tür ve Sa nat Vak f� ile Rus Türk ��a -
dam la r� Bir li �i’nin bir lik te dü zen le di�i

an ma; 2 Ha zi ran Pa zar gü nü Mir Kon -
ser Sa lo nu’nda, Zu hal Ol cay, Zül fü Li -
va ne li, Gü venç Da �üs tün ve Çel lis tan -

bul’un ve re ce �i kon ser le ba� la y�p 3
Ha zi ran Pa zar gü nü 11.00’de Nâ z�m’�n
No vo de vi çi’de ki me za r� ba ��n da ki tö -

ren le so na ere cek. 
� BA LA BAN, NÂ ZIM �Ç�N 

KA DI KÖY’DE
Her y�l dü zen le nen me zar ba �� an ma -
s� n�n ya n� s� ra us ta n�n uzun y�l lar has -
re tiy le yan d� �� �s tan bul’da da et kin lik -
ler var, özel lik le de do� du �u il çe Ka d� -
köy’de! Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man
ço Kül tür Mer ke zi, us ta n�n 50. ölüm

y�l dö nü mün de özel bir an ma prog ra m�

ha z�r la d�. 3 Ha -
zi ran Pa zar te si

ak �a m� sa at
20.30’da ba� la -
ya cak ve üc ret -
siz ola rak iz le ne -
bi le cek et kin li �in
bir de onur ko nu -
�u var: Nâ z�m Hik -
met’in res sam ve

ya zar dos tu �b ra him
Ba la ban. Ba la ban’�n
“Us tam Nâ z�m” ad� -
n� ver di �i re sim ser -

gi si nin sa at 19.00’da -
ki aç� l� ��y la ba� la ya -
cak an ma prog ra m�,

De niz Esen ve ar ka da� la r� n�n mü zik
din le ti siy le de vam ede cek. Us ta oyun -
cu Za fer Di per, Nâ z�m’�n �i ir le rin den

olu �an bir mü zik ve �i ir din le ti si su na -
cak. Da ha son ra �b ra him Ba la ban, Nâ -
z�m Hik met’le dost luk la r� na da ir an� la -
r� n� pay la �a cak. �.Ü Pan to mim Sa nat
Da l� ö� ren ci le ri Ve ci hi Of lu o� lu’nun

yö ne ti min de pan to mim gös te ri si su na -
cak ve TÜ REV Mü zik Top lu lu �u’nun

din le ti siy le et kin lik so na ere cek. 
� NÂ ZIM H�K MET 
HAY DAR PA �A’DA

Nâ z�m Hik met Ran’�n 50. ölüm
y�l dö nü mün de Ka d� köy’de ki
bir ba� ka et kin lik ise Hay dar -

pa �a Ga r�’nda ger çek le �e -
cek. Us ta n�n, bü yük bö lü -
mün de Hay dar pa �a Ga -
r�’nda ki in san la r� an lat t� ��
“Mem le ke tim den �n san

Man za ra la r�” �i iri nin oyun
ola rak mer di ven le re ta �� -
na ca �� gös te ri ta ma men
üc ret siz ve her ke se aç�k.
“Mem le ke tim den �n san
Man za ra la r�”, 8 Ha zi ran

Cu mar te si gü nü sa at
17.00’de Hay dar pa �a
Ga r�’nda. 

“Z�YAD Sultanov ve
Ö�rencileri” Resim

Sergisi, Kad�köy Hobi
Sanat Merkezi’nde

aç�ld�. Sergi 7
Haziran’a kadar

görülebilecek. Bakülü
ressam Ziyad

Sultanov, Azim
Azimzade Yüksek
Resim Okulu’ndan
mezun olduktan sonra Nasrettin Tusi
Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin

“Ressaml�k” bölümünü üstün ba�ar�yla
bitirdi. Diploma projesi, üniversitenin

müzesinde sergilenmeye hak kazand�. �lk
sergisini 1983’te Moskova’da açt�.

1987’de St. Petersburg Akademisi’nde
çal��t�. 1988 y�l�nda Azerbaycan Ressamlar

Birli�i ve Rus Ressamlar Birli�i’nin üyesi

olan sanatç�,
1990’da Dünya

Ressamlar Sergisi’ne
kat�ld�. Sultanov’un

eserleri ABD,
�ngiltere, Avusturya,

Fransa ve
Almanya’da da

sergilendi. Sanatç�,
1995 y�l�na kadar

çal��malar�n�
Azerbaycan’da sürdürdü. 1995 y�l�nda
�stanbul’a gelen Sultanov, bu tarihi ve

e�siz güzellikteki �ehrin birçok kö�esini
tuvaline aktard�.  Göztepe’de bulunan
Hobi Sanat Merkezi’nde resim dersleri

vermekte olan Ziyad Sultanov,
ö�rencileriyle birlikte açt��� sergisine tüm

sanatseverleri davet ediyor. 
www.hobisanatmerkezi.com

800’ler den son ra ki Os man l� Ha li fe Sul tan la r�
baht s�z ve “muz da rip/hü zün lü” in san lar d�.
Üzün tü çek me me le ri, �z d� rap duy ma ma la r�
müm kün müy dü? Ken di ni zi II I. Se lim'in, II.

Mah mut'un, I. Ab dül me cit’in ve son ra ki le rin ye ri -
ne ko yun; ka bus gö rür sü nüz... Ha zi ne de pa ra
yok, Av ru pa ül ke le riy le gi ri �i len her sa va� kay be -
dil mek te, dün ya n�n de �i �en �art la r�n dan ha ber dar
dev let ada m� yok ve ya sa y� l�, or du as�r lar ön ce sin -
de kal m��, ye ni sa va� tek nik le rin den yok sun,
do� ru dü rüst e�i tim ku ru mu yok, ga ze te yok ki tap
yok, ula ��m �e be ke si mev cut de �il... Dev le tin va -
li si M� s�r’da is yan et mi�; o� lu nun ida re sin de ki as -
ke rî bir lik le ri Os man l� Or du su’nu ye ne ye ne Kü -
tah ya’ya ka dar gel mi�... Ko ca Sul tan Mah mut
Rus lar dan kur ta r� c� l�k di le mek zo run da kal m��...
Rus Ça r�'n�n bir lik le ri �s tan bul’a kur ta r� c� ola rak
ge lip or du gâh kur mu�. Öbür ta raf tan Yu na nis -
tan’da Mo ra �s ya n� ç�k m�� ve Sul tan’�n di ni bü tün
dev let adam la r� olup bi te ni an la mak tan uzak. El
al t�n dan men fa at sa� la yan la r� bi le var. Der ken Yu -
na nis tan ba ��m s�z l� �� n� ilan et mi�; �s tan bul’da ki
bü yük ül ke tem sil ci si dip lo mat la r�n Ba b� ali ve sa -
ray üze rin de ki bas k� la r� art m��. Sul tan Mah mut ne
yap s�n ki, ata lar dan ka lan mi ras faz la ha re ke te el -
ve ri� siz. �a n� bü yük, na m� bü yük; ama kud re ti za -
y�f, var l� �� k�t. Bu za y�f l� ��n do �ur du �u dert ler ve
ka y�p lar pe� pe �e ge li yor. Sul tan Se lim de, Mah -
mut da, Me cit de, Aziz de dert le rin kay na �� n�n ne
ol du �u nun el bet far k�n da lar d�. Bil gi siz lik, dü �ün -
ce de ve üre tim de ge ri lik, bas ma ka l�p âdet ler, her
tür lü ge li� me ye ka pa l� mu ha fa za kâr zih ni yet cen -
de re si ni Ha li fe Sul tan ola rak bi le k� ra m� yor lar d�.
Bir pa di �a h�n ken di or du su nun k�� la s� n� to pa tut -
tur ma s�, bin ler ce as ke ri ni öl dürt me si ola �an i� mi -
dir? Ko ca pa di �a h�n böy le bir ka ra ra var mak için
çek ti �i ac� la r�n bü yük lü �ü nü ta sav vur et mek bi le
güç tür.

19. yüz y� l�n Os man l� Sul tan la r�, in san l� ��n yak -
la ��k dört yüz-be� yüz y�l d�r Av ru pa'da ge li� tir di �i
uy gar l�k ve rim le rin den ha ber siz ya �a yan ata la r� n�n
ve top lum la r� n�n içi ne sü rük len di �i fe la ket ve yok -
sul lu �un mi ras ç� s� ol mak zo run da kal d� lar. De de -
le ri, ba ba la r� için iç le rin den ne ler ge çir dik le ri tah -
min edi le mez mi der si niz? Bun dan kur tul mak için
in san l� ��n ula� t� �� bil gi bi ri ki mi, be ce ri ve üre tim
ye te ne �i ne ken di top lum la r� n�n da muh taç ol du -
�u nu kav ra d� lar. Kav ra d� lar ama ara ya mad di ve
ma ne vi zen gin lik le rin as�r lar bo yun ca Os man l�
top lu mu aley hi ne olu� tur du �u bü yük bir fark ve
e�it siz lik yer le� mi� ti. Bu far k�n müm kün ol du �u
ka dar ça buk azal t�l ma s� na ça ba la d� lar. Ama bil gi
bi ri ki min den; ilim, tek no lo ji, fel se fe, hü ma nis tik,
dra ma tik sa nat ve ede bi yat re per tu va r�n dan yok -
sun bir top lum ha ya t� n�n bu de �er ler sis te mi ne
do� ru de �i� ti ril me si ko lay de �il di; çok �e ye ih ti -
yaç var d�: Ön ce ni te lik li, ak�l ve bi lim zih ni ye tiy le
ye ti� mi� in san gü cü... Muz da rip Sul tan lar bü tün
19. yüz y�l bo yun ca in san ye ti� tir me sev da s� ile ça -
l�� t� lar. Mo dern okul lar kur ma ya, genç le ri Av ru -
pa'da ö� re ni me gön der me ye önem gös ter di ler.
Yön duy gu la r� dai ma ye ni lik ler den ya na ol du.
Ama is te dik le ri h�z ve de rin lik te uy gu la ma lar ya -
pa ma d� lar. Ge le nek sel, mu ha fa za kâr çev re ler
özel lik le e�i tim ala n�n da ki ye ni lik le re di ren di ler.
Ko ca pa di �ah lar ve bir avuç ile ri gö rü� lü dev let
ada m� bü tün yüz y�l bo yun ca sof ta lar la u� ra� mak -
tan bir üni ver si te kur ma ya mu vaf fak ola ma d� lar.
Sko las tik ö� re tim ku rum la r� n� dö nü� tü re me di ler.
Bir kaç ye ni, bi lim sel zih ni ye te gö re ku ru lan oku lun
ya n� s� ra Or ta ça� zih ni ye ti nin okul la r� var l�k la r� n�
sür dür dü. Mat ba ac� l�k, ya ni ya z� l� kay nak la r�n ba -
s�m ve ya y� m� ise çok c� l�z d�. Za ten oku yu cu kit le -
si son de re ce s� n�r l�y d�.

Sa ray, sa y� l� dev let ada m� ve bü rok rat son
Os man l� yüz y� l�n da mo dern le� me ye, ev ren sel âle -
me do� ru yön tut mu� tur. Can çe ki �en top lu mu
yok ol mak tan kur tar mak için ge rek li re form la ra
Ha li fe Sul tan lar ön ce lik et mi� ler dir. 

Öte yan dan Ka bak ç� Mus ta fa mi sa li ve ya ün -
lü Ha let Efen di ve söz de ule ma züm re si gi bi ge ni�
bir ge ri ve bil gi siz, tu tu cu çev re ise Sul tan la r�n
top lu mun var l� �� n� sür dü re bil me si ama c� ve bi lin -
ciy le gi ri� ti �i re form la ra en gel ol ma ya ça l�� m�� t�r.
Bu da ikin ci bir Os man l� top lu mu tu tu mu ve ya ge -
le ne �i dir. 

Ya ni, ak�l, bi lim ve in sa n� esas de �er ka bul
eden ger çek çi Ha li fe Sul tan la r�n ge li� mi� uy gar l� -
��n de �er le ri ni be nim se yen zih ni ye ti el bet son
dev rim as�l Os man l� po li ti ka an la y� �� n� tem sil eder.

Öbü rü ise, i� te, Os man l� �s tan bul'unun ca hil
Ka bak ç� Mus ta fa tay fa s� n�n sos yal ge le ne �i dir.

Mut la ka Os man l� lar dan esin len mek is ti yor sa -
n�z; han gi si nin mi ras ç� s� ol mak is ter se niz bu yu -
run, se çin!

Murat  KATOĞLU
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HANGi OSMANLI’nın
MiRASI?

�air Adnan Yücel anısına düzenlenen ve bu yıl 2. si
gerçekle�tirilecek Edebiyat ve Sanat Festivali’nin konusu 

‘Çocuk ve Sava�’ olarak belirlendi. Festival 2 Haziran Pazar günü
Özgürlük Parkı’nda yapılacak büyük bir etkinlikle sona erecek

2. Adnan Yücel Edebiyat ve
Sanat Festivali başlıyor!
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Sultanov ve öğrencilerinin
sergisi HOBi SANAT’ta

Sahnede KLON’lanmaya hazır mısınız?
�NG�LTERE’nin
önemli
yazarlar�ndan
Carly Churchill’in
2002 y�l�nda
yazd���, psikolojik
gerilim türünde
bir yeni nesil
oyunu olan
“Klon”, Sanat
Tiyatrosu
taraf�ndan
sahneye ta��nd�.
�lk kez 28 May�s
Sal� ak�am�
Kad�köy
Belediyesi Halis
Kurtça Kültür
Merkezi’nde
izleyiciyle bulu�an
oyun, seyirciden
tam not ald�. 
Emre Turhan’�n
yönetti�i oyunda Celil Nalçakan ve Nadir
Sözmen oynuyor. Klon’un konusu k�saca
�öyle: “Kar�s�n� ve çocu�unu bir trafik
kazas�nda kaybeden Salter, yasad���
uygulamalarda bulunan bir laboratuvarla,
ölen çocu�unun klonlanmas� için anla��r.
Ba�lang�çta Salter’a çok mant�kl� gelen bu

çözüm, laboratuvar�n
kendisine yalan
söyledi�ini
ö�renmesinin ard�ndan
bir kabusa dönü�türür
ya�am�... Çünkü bilim
adamlar�, Salter’�n ölen
çocu�undan, sadece
bir tane
üretmemi�lerdir.”

Kimsenin beklemedi�i bir sürprizle son
bulan oyun, 60 dakika boyunca seyirciyi
yo�un bir gerilimin içine çekiyor. Klon, 6
ve 7 Haziran saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde
bir kez daha seyirciyle bulu�acak. 

Sanat
�stasyonu’nun

sahneye
koydu�u 

“Klon”, 60
dakika boyunca

seyirciye
psikolojik 

gerilim
ya�atıyor…

2. Adnan Yücel Edebiyat ve
Sanat Festivali başlıyor!

EMEL KORUTÜRK
ANISINA SERGi
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● Sem ra ÇE LE B�

Ça l�� ma la r� yak la ��k se kiz ay ön ce ba� -
la yan ve 61 sos yal de mok rat be le di ye -
nin pro je ve hiz met le riy le yer al d� ��

“Ken ti ne Gü ve nen Kent ler Bu lu� ma s�” 29
Ma y�s Çar �am ba gü nü, Cum hu ri yet Halk
Par ti si (CHP) Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da -
ro� lu’nun ka t�l d� �� bir tö ren le aç�l d�. Ye �il -
köy CNR EX PO Fu ar Mer ke zi’nde
dü zen le nen Bu lu� ma’n�n aç� l� �� na K� l�ç da -
ro� lu’nun ya n� s� ra Ge nel Ba� kan Yar d�m c� -
s� Gür sel Te kin, mil let ve kil le ri Gül dal
Mum cu, Bih lun Ta may l� gil, Ad nan Kes kin,
Umut Oran ile par ti li ler, be le di ye ba� kan la r�,
yurt ta� lar ve çok sa y� da ba s�n men su bu ka t�l -
d�. Ge nel Ba� kan Ke mal K� l�ç da ro� lu ön ce,
e�i Se vim K� l�ç da ro� lu, k�z la r�, da ma d� ve to -
ru nu Du ru ile bir lik te Fu ar Mer ke zi’ni gez di.
Ba s�n men sup la r� ve par ti li le rin yo �un il gi si
al t�n da fua r� ge zen K� l�ç da ro� lu, ba z� stant-
 lar da du ra rak, be le di ye le rin
hiz met le ri hak k�n da bil gi al -
d�, il ginç su num la r� dik kat le
iz le di. Aç� l� ��n en renk li gru -
buy sa Es ki �e hir Te pe ba ��
Be le di ye si te miz lik i� çi le ri -
nin olu� tur du �u “Eko-�ov
Si hir li Sü pür ge ler Ri tim
Gru bu” ol du. Çöp ku tu la r� n�
ve sü pür ge le ri ni kul la na rak
kon ser ve ren te miz lik i� çi le -
ri ni da vet li ler il giy le iz le di. 

19. yüz y�l An tal ya Ka le -
içi ev le ri ni yan s� tan dev ma ket, Tür ki -
ye’nin ilk 5 bo yut lu fo sil ser gi si ala n�
ta n� t� m�, Sü rey ya Ope ra s� ile Emek Si -
ne ma s�’n�n bu gün kü fark la r� n� an la tan
vi de o, Ço cuk Bi lim Mer ke zi ça d� r�, Ger -
çek bo yut lu Oyun So ka ��, En gel siz Tak -
si, Ge zi ci Dep rem E�i tim Si mü la tö rü,
Ye ral t� Çöp Kon tey n�r la r� gi bi pro je ve
hiz met ler fua r�n en il gi çe ken su num la -
r� ol du.  Ay r� ca bir çok sos yal de mok rat
be le di ye nin bün ye sin de fa ali -
yet gös te ren Or ga nik Pa zar da
fu ar da ki ye ri ni al d�. 
� KI LIÇ DA RO� LU: B�Z
KEN D� M� ZE, KENT LE R-
� M� ZE GÜ VE N� YO RUZ

Fu ar mer ke zi ni gez dik ten
son ra bir ko nu� ma ya pan CHP
Ge nel Ba� ka n� K� l�ç da ro� lu,
�un la r� söy le di: “Bu et kin li �e
“Ken ti ne Gü ve nen Kent ler
Bu lu� ma s�” ad� n� ver dik. Ne -
den? Se be bi çok aç�k. �k ti dar
yurt ta� la r� teh dit le yö ne ti yor.
2004’te ki ve 2009’da ki teh dit -
le ri ni �im di ye ni den yö nelt -
me ye ba� la d� lar. CHP’li
be le di ye le re oy ve rir se niz hiz met ala maz s� -
n�z di yor lar. AKP’ye oy ver ra hat et di yor lar.
Bi zim be le di ye le ri mi ze An ka ra’dan “a�a bey -
ler” de �il, mü fet ti� ler ge li yor. Bü tün bas k� la -
ra, so ru� tur ma la ra ra� men CHP’li be le di ye ler
adam gi bi hiz met ve ri yor. �k ti da ra di re ni yor -
lar çün kü ken di le ri ne, kent le ri ne ve hiz met
ver dik le ri yurt ta� la r� na gü ve ni yor lar.” “On -
lar bi rer kah ra man” di ye rek ar ka s�n da ki be le -

di ye ba� kan la r� n� gös te ren K� l�ç da ro� lu �öy -
le de vam et ti: “�z mir Bü yük �e hir Be le di ye
Ba� ka n� Aziz Ko ca o� lu hak k�n da 600 say fa -
l�k id di ana me ha z�r lan d�,  397 y�l hap si ni is -
te di ler. Pe ki Ko ca o� lu ne yap t�? ABD’li
Ulus la ra ra s� Ara� t�r ma �ir ke ti’ne gö re �z mir
Dün ya n�n en h�z l� ge li �en 4. ken ti ol du. �s-
 tan bul ve An ka ra’y� ge ri de b� rak t�. Mo di es,
�z mir Bü yük �e hir Be le di ye si’nin ulus lar ara -

s� kre di no tu nu Tür ki ye’nin dü ze yi ne ç� kar -
d�. �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si, met ro nun
1 km’si için 141 mil yar TL har car ken �z mir

Bü yük �e hir Be le di ye si met ro nun 1 km’si ni
56 mil yar TL’ye mal et ti. Ne ya par lar sa yap-
 s�n lar Aziz Ko ca o� lu’nu �z mir’e hiz met et-
 mek ten al� ko ya ma ya cak lar. 

Bir ba� ka ör nek Es ki �e hir Bü yük �e hir
Be le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Y�l maz Bü yü ker -
�en. Aka de mis yen, sa nat ç� ve yö ne ti ci kim-
 lik le riy le ken di ni ka n�t la d�. Ama ne ol du?
�z mir ope ras yo nu nun ben ze ri ni Es ki �e hir’de
yap t� lar. Es ki �e hir’in ce va b� da ha faz la ça l�� -
mak ol du.”

� KI LIÇ DA RO� LU:
“CHP HA YAL SAT MI YOR” 

Sos yal de mok rat be le di ye le rin bin 500
pro je sin den 500’ünün bu fu ar da ser gi le ne bil -
di �i ni be lir ten K� l�ç da ro� lu, “CHP ha yal sat-
 m� yor.” de di. En önem li pro je le rin al t�n da
CHP’li be le di ye le rin im za la r� n�n ol du �u nu
söy le yen Ke mal K� l�ç da ro� lu “�lk met ro nun
te mel le ri ni CHP at t�, ilk ter cih li yo lu yap t�,
do �al ga z� ilk ge ti ren ol du. Bi zim ba� kan la r� -
m�z ken di si ni de �il ken ti ni dü �ü nen ba� kan -
lar d�r” di ye ko nu� tu. 

Ko nu� ma s� n� tüm yurt ta� la r�
sos yal de mok rat be le di ye le rin
hiz met le ri ni gör mek üze re fua ra
da vet ede rek bi ti ren CHP Ge nel
Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu, da -
ha son ra fu ar ala n� na ge çe rek et -
kin lik le re ka t�l d�. 

Ye �il köy CNR EX PO Fua -
r�’nda ki“Ken ti ne Gü ve nen Kent -
ler Bu lu� ma s�”, 2 Ha zi ran Pa zar
ak �a m� na ka dar de vam ede cek.
Fua ra ula ��m için Ka d� köy Be le -

di ye si’nden her gün 10.00-16.00 ara s� sa at
ba �� araç lar kal k� yor. 

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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Türkiye çapındaki sosyal demokrat belediyelerin proje ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla yer
aldıkları “Kentine Güvenen Kentler Bulu�ması”, 29 Mayıs Çar�amba günü CHP Genel Ba�kanı

Kemal Kılıçdaro�lu ve Belediye Ba�kanları’nın katıldı�ı törenle açıldı. CNR EXPO Fuar Merkezi’nde
2 Haziran Pazar gününe kadar sürecek olan “Kentine Güvenen Kentler Bulu�ması”nda �zmir’den
Eski�ehir’e Antalya’dan Mersin’e 61 sosyal demokrat belediyenin hizmetleri tanıtılıyor. Kadıköy

Belediyesi ise 14 projesiyle, Bulu�ma’nın en çok ilgi gören stantlarına ev sahipli�i yapıyor.

Kentine Güvenen Kentler Bulu�ması haftasonunda da birçok dikkat çeken
etkinli�e ev sahipli�i yapacak. ��te onlardan bazıları: 

� 1 Haziran Cumartesi 11.00 / Ekümenopolis Film Gösterimi ve ard�ndan film ekibiyle
söyle�i
� 1 Haziran Cumartesi 15.00 / Farkl�l�klar�m�z Zenginli�imiz: Adalarda do�duk,
birlikte büyüdük, birlikte ya��yoruz / Konu�mac�lar: Ataol Behramo�lu, Ahmet
Tanr�verdi, Nina Varon, Vasiliki Papageorgiou, Bercuhi Berberyan, Orhan �evki
� 1 Haziran Cumartesi 16.00 / Kent Kültürü Sinema ve Emek / Konu�mac�: Atilla
Dorsay
� 1 – 2 Haziran 12.00-17.00 / Sa�l�k Konferanslar�
� 1 – 2 Haziran 12.00-17.00 / At�k Orkestras�; At�klarla Müzik
� 1 – 2 Haziran 12.00-17.00 / Tohum Takas Aktivitesi
� 1 – 2 Haziran 13.00-17.00 / Kukla ve Çocuk Tiyatrosu
� 1 – 2 Haziran 13.00-18.00 / Belediyelerin Bando Tak�mlar�
� 1 – 2 Haziran 14.00-16.00 / Kad�n Konuk Evi’nde Ya�ayan Hikâyeler
� 1 – 2 Haziran 15.00-18.00 / Jimnastik, Basketbol, Bisiklet Akrobasi Gösterileri
� 2 Haziran Pazar 11.00 / Deneyimli Ba�kanlar Konu�uyor / Kat�l�mc�lar: Nurettin
Sözen, Sefa Sirmen, Erol Köse, Celal Do�an, Erdo�an Bilenser, Selahattin Çolak,
Volkan Canalio�lu, Selahattin Tonguç, Bekir Kumbul.
� 2 Haziran Pazar 15.00 / Öykülerle Türk Filmleri A�klar� / Hakan Aysev ve Ümit Zileli
� 2 Haziran Pazar 16.00 / Social Inclusion Band Performans

�stanbul’un kalbini
fethetmeye geldiler

ko no mik Kal k�n ma ve �� bir li �i Ör gü tü
(OECD) ‘Ka li te li Ya �am En dek si’ni
ya y�m la d�. Lis te nin en üst s� ra s�n da
Avus tral ya yer al d�.  (Kim bi lir ne s� k� -

c� d�r ora lar!) Bü tün ga ze te ler bu ha be ri, Tür -
ki ye 34 ül ke ara s�n da ba� tan sa yar sak so -
nun cu (34.) s� ra da yer al d� di ye rek ‘dar gö -
rü�’ aç� s�n dan ver di. Oy sa ki ne re den bak t� -
�� m�z çok önem li. Ba k�� aç� m� z� de �i� ti rip
son dan ba �a do� ru ba kar sak Tür ki ye’nin bi -
rin ci, Avus tral ya’n�n so nun cu ol du �u nu gö -
rü rüz. Türk ba s� n� çok kö tü ni yet li ba na ka l�r -
sa!

OECD, en dek si ha z�r lar ken ül ke le ri ko -
nut, ge lir, i� im kan la r�, top lum, e�i tim, çev re,
�ef faf l�k, sa� l�k, ha yat mem nu ni ye ti, gü ven lik
ve i�-özel ha yat den ge si kri ter le rin de de �er -
len dir di. Ki me gö re, ne ye gö re? Bir de bi zim
aç� m�z dan ba ka l�m… 

Ko nut: her ke sin iyi kö tü ba �� n� so ka cak
bir da m� var m�? Bü yük ço �un lu �un var. Ge -
lir: Ço cu �u ya pa l�m da r�s k� bir yer den ‘ge lir’.
�� im kan la r�: Her kes im ka n� n� bir yer de ken di
ya ra t�r, de �il mi ama. Top lum: Tür ki ye’yi top -
la sak 75 mil yo nu ge çe riz alim Al lah. E�i tim:
�s ta tis tik le re gö re top lu mun yüz de 93’ü
okur-ya zar. Oku ma sa da oku ma y� bi li yor
mu? Bi li yor. Yaz ma ya ge lin ce, ad� n� so ya d� -
n� ya zar en az�n dan. Eh, ör fü müz var, ade ti -
miz var, o da e�i tim bir yer de. Bun dan iyi si
�am’da ka y� s�. Çev re: çev re de di �in a�aç t�,
ot tu, bö cek tiy se bun lar da� da da var. Ona
ge li� mi� lik den mez. Ge li� me nin gös ter ge si
AVM’ler, ara ba lar, gök de len ler dir. Av ru pa’da
bir ta ne kent bu la maz s� n�z ki �s tan bul’la ya r� -
�a bil sin. �ef faf l�k: Adam al� yor si la h� so kak
or ta s�n da, gü pe gün düz, ka la ba l� ��n için de
ka r� s� n� vu rup öl dü rü yor. Bun dan da ha �ef fa -
f� n� bu la bi len, be ri gel sin. Sa� l�k: Turp gi bi yiz
ma �al lah, Türk’e bi �ey cik ler ol maz. Ha yat
mem nu ni ye ti: Ha li mi ze bin �ü kür, Al lah ba� -
ka ke der ver me sin, bu gün de doy duk. Ne dir
ya ni, ra hat m� ba t� yor da mem nun ol ma ya -
ca ��z. Gü ven lik: S� n�r s�z bi ber ga z� kay nak la -
r� na sa hi biz. �� ve özel ha yat den ge si: Re gus
Glo bal ��-Ha yat Den ge si En dek si Ara� t�r ma -
s�’na gö re Tür ki ye'de in san lar da ha çok ça -
l�� ma la r� na ra� men, i� le rin den da ha faz la
zevk al� yor. Üs te lik ev le ri ne ve ya ki �i sel u� -
ra� la r� na ye te ri ka dar za man ay� ra bil dik le ri ni
his se di yor lar. Nok ta. Bit ti. Ken di le ri mut lu
kar de �im biz ne ya pa l�m, ça l� �a na ça l�� ma
m� di ye lim? Üç ku ru �a sa bah ak �am, haf ta -
so nu de me den ça l�� ma ya ba y� l� yo ruz. Ona
da m� ka r� �a cak s�n Av ru pa?!

Tür ki ye’nin y�l l�k ha ne hal k� ge li ri nin
OECD or ta la ma s� olan y�l l�k 23 bin 47 do la r�n
al t�n da kal d� �� n� söy le mi�. Biz öy le de da ha
mut lu yuz bel ki, ne bi li yor su nuz? Her ke sin
ter ci hi ne say g� du yun! Me se la bu y�l yok sul -
luk s� n� r� 3 bin 2 yüz kü sur ola rak be lir len mi�.
Yi ne ay n� so ru yu so ra ca ��m ki me gö re, ne ye
gö re? Bu mil le tin 14 mil yo nu, 978 TL as ga ri
üc ret le pe ka la ge çi ni yor. Za ten 3 bin iki yü zü
kim kay bet mi� de kim bul mu�? Yok sul luk s� -
n� r� de di �i niz bu mil let için ba ya �� as tro no mik
bir ra kam! O ka dar ma a� ala bi le ne, iyi ka za -
n� yor gö züy le ba k� l�r bu ra lar da…

As len Tür ki ye’de i� ler toz pem be. Bun lar
hep Bi zans oyun la r�! Av ru pa bi ze dü� man da
onun için ça mur at� yor. Os man l� lar bun la r�
sa va� mey dan la r�n da se fil et ti �i için, geç -
mi� ten bü yük kuy ruk ac� la r� var. Tür ki ye’yi
geç tim, Or ta do �u’nun bi le umu du bi ziz. Ya -
k�n da dün ya y� da yö ne tir sek �a ��r ma y�n.
�nan m� yor sa n�z ga ze te le re, si ya set çi söy -
lem le ri ne ba k�n. Tür ki ye y�l d�z gi bi yük se li yor!
Tü tü tü k�rk bir ke re ma �all lah!

As l ı  AY HAN

E

TÜRKiYE Yaşam
Kalitesinde …’dan

BiRiNCi!

BULUŞMA’DA RENKLİ HAFTASONU 

�STANBUL’UN lokomotif yerel
yönetimlerinden Kad�köy Belediyesi,

14 ayr� proje ve hizmet tan�t�m�yla
Bulu�ma’da yer al�yor. Kad�köy’ü

tan�tan interaktif masa ile engelliler
için haz�rlanan Bilgi Duvar�’n�n

sergilendi�i Bilgi ��lem stand�nda
Kad�köy manzaras� e�li�inde hat�ra
foto�raf� çektirmek mümkün. Engelli

taksi ve çevreye duyarl� elektrikli
araçlar�yla da dikkat çeken Kad�köy

Belediyesi’nin fuar alan�n�n farkl�
noktalar�nda ç�kan “canl� heykelleri”
de büyük ilgi görüyor. Bulu�ma için
Kad�n Konuk Evi’nin bir benzeri fuar

merkezine kuruldu. Kad�köy
Belediyesi Kad�n Konuk Evi’nde

kendilerine yeni bir ya�am kuran iki
kad�n, fuar boyunca her gün

deneyimlerini izleyenlerle payla�acak.

KADIKÖY’DEN
14 PROJE BULUŞMADA

Kent ve Sanatçı
Bulu�ması - Ustalara

Saygı etkinli�ine
katılanlara plaket

verildi.

Kılıçdaro�lu, Kadıköy’ün canlı heykelleri ile poz verdi.

Kentler Bulu�ması için Türkiye’nin
çe�itli illerinden gelen muhtarları

Ba�kan Öztürk, Kadıköy’de a�ırladı.

Kılıçdaro�lu, Bilgi ��lem
Müdürlü�ü standını da ziyaret etti.
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�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der -
ne �i, “Ye �il çam Si ne ma s� na Say -
g� Gün le ri ” kap sa m�n da ko nuk

et ti �i Ediz Hun, �z zet Gü nay,
Gök sel Ar soy gi bi unu -
tul maz us ta oyun cu la -
ra ha z�r la d� ��
sür priz le re bir ye -
ni si ni, bel ki de en
il gin ci ni ek le di.
Y�l maz Gü ney
san sas yon la r� n�n
oda ��n da ki 1966
mo del Bu ick Ri-
 vi era mar ka oto-
 mo bi lin izi ne
ula �a rak her ke sin me -
rak et ti �i oto mo bi li gün
��� �� na ç� kar d�. Bu oto mo bil,
Y�l maz Gü ney’e y�l lar ca ma ce ra la -
r�n da ar ka da� l�k yap m�� ve unu tul -
maz anek dot la ra ko nu ol mu� tu. 

� BU ARA BAY LA TRE N� 
DUR DUR DU

“Çir kin Kral” la kap l� Y�l maz Gü -
ney, si ne ma s� ka dar ki �i li �i ve ya �a -
d�k la r�y la da her za man il gi çek me yi
ba �ar m�� t�r. De li do lu bir ya �am öy -
kü sün de yer alan ma ce ra la r� bu gün
bi le ço �u mu zu he ye can lan d� r� c� ni te -
lik te dir. Bu ma ce ra lar dan bi rin de Y�l-
 maz Gü ney, yö net men li �i ni Er do �an
To kat l�’n�n yap t� �� 1966 y� l� ya p� m�
“E� ref pa �a l�” ad l� fil min Bey ler be -
yi’nde bir ya l� da çe ki mi es na s�n da,
ni �an l� s� es ki Tür ki ye gü zel le rin den
Ne ba hat Çeh re’nin ka fa s� na ra k� ka -
de hi ko yar ve 20-25 met re den ger çek
mer mi li bir tü fek le ka de he ate� eder.
Bom ba gi bi pat la yan tü fek se siy le
bir lik te, Ne ba hat Çeh re’nin ba ��n da -
ki bar dak tuz la buz olur. K� sa sü re li
bir ses siz li �in ar d�n dan set, ç�� l�k ve
al k�� ses le riy le in ler. Ne ba hat Çeh re

ise ye rin de ha re ket siz du rur ve bo�
göz ler le çev re si ne ba kar. An cak Y�l-
 maz Gü ney ya n� na gel di �in de �ok tan

kur tu la bi lir, ba �� n� Gü ney’in
gö� sü ne yas lar ve h�ç k� ra

h�ç k� ra a� la ma ya ba� -
lar. Y�l maz Gü ney’in

bu tarz olay la r�n dan
bu na lan Çeh re, bir
ge ce ken di si ni terk
eder ve tren le Es-
 ki �e hir’de ki tey ze -
si ne do� ru yo la
ç� kar. Gü ney, ken-

 di si ni terk eden e�i
Ne ba hat Çeh re’nin

bin di �i Es ki �e hir tre ni -
ni ta kip eder ve Bi le cik

Ve zir han’da 1966 mo del Bu -
ick Ri vi era mar ka oto mo bi liy le bir
ma kas bu la rak ray la ra ç� kar, ara c�n
far la r� n� ya kar ve tre nin gel me si ni
bek le me ye ba� lar. �s ti fi ni boz ma dan
araç la ray la r�n üs tün de bek le yen ki -
�i yi gö ren ma ki nist ler çarp ma ya ra -
mak ka la dur du ra bi lir ler tre ni. Bir
h� ��m la tren den inen ma ki nist -
ler, Y�l maz Gü ney’i gö rün ce
“Hay ro la A�a bey?” der ler.
Gü ney ise “�çe ri de bir ema ne -
tim var, onu al ma ya gel dim”
der ve Çeh re’yi tren den al�r, �s-
 tan bul’a ge ri dö ner ler. 

� MA H�R ÇA YAN’I 
SAK LA DI

Y�l maz Gü ney’ in en bü -
yük ro lü ve oyun cu lu �u Ma y�s
1971’de sah ne le nir. �s ra il ba� -
kon so lo su ka ç� r�l m�� t�r ve
THKPC ön der kad ro su her ta -
raf ta aran mak ta d�r. Y�l maz
Gü ney, Ma hir Ça yan, Ula�
Bar dak ç�, Hü se yin Ce va hir ve
Ok tay Eti men’i ara ba s�n da giz-

leyerek ev i ne gö tü rür ken, yol da çe-
 vir me ya pan as ker Y�l maz Gü ney'i
dur dur du �u nu an la y�n ca, ara ma yap-
 maz ve de vam et me si ni söy ler. Ara -
bay la evi ne ge tir di �i Ma hir Ça yan ve
ar ka da� la r� n� evi nin ça t� ka t�n da sak-
 lar. Ak �am ka p� s� ça l� n�r, evi nin her
ta ra f� ku �a t�l m�� t�r. Ka p� y� ça lan su -
bay “anar �ist le ri ar� yo ruz” der. Y�l-
 maz Gü ney ise gü lüm se ye rek
par ma �� n� yu ka r� do� ru kal d� r�p “Ça -
t� da sak l� yo rum” der. Bu ce va ba su -
bay da gü ler ve Y�l maz Gü ney’in bu
blö fü ne al da n�p, “iyi ak �am lar” di le -
ye rek ara ma yap ma dan ay r� l�r ev den.
�� te Ma hir Ça yan ve ar ka da� la r� n�n
ba ga j�n da sak lan d�k la r� oto mo bil, yi -
ne Y�l maz Gü ney’in 1966 mo del Bu -
ick’idir.

� ‘TU RAN: YIL MAZ’LA
OY NA MAK BE N� HER ZA MAN

HE YE CAN LAN DIR MI� TIR’
Y�l maz Gü ney ken di si nin se nar -

yo su nu ya z�p yö net ti �i 1969 y� l� ya -
p� m� “Bir Çir kin Adam” fil min de
ba� ro lü Sü ley man Tu ran’la pay la� -

m�� ve bah si ge çen Gü ney’e ait
ara c� us ta ak tör Sü ley man Tu -
ran da kul lan m�� t�. Bu et kin -
lik ten y�l lar son ra, �s tan bul
Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i
sa ye sin de yi ne ay n� ara c� kul-
 la na rak o gün le re ge ri gi den
Tu ran’�n ken di si de ilk ödü lü -
nü 1971 y� l�n da Ada na Al t�n
Ko za Film Fes ti va li’nde yi ne
bir Y�l maz Gü ney fil mi olan
“Ya r�n Son Gün dür” ad l� film -
le al m�� t�. 

�s tan bul Kla sik Oto mo bil -
ci ler Der ne �i’nin ko nu �u olan
us ta oyun cu Sü ley man Tu ran
zi ya ret s� ra s�n da duy gu sal an -
lar ya �a d�. “Ye �il çam’da ça l�� -

ma d� ��m oyun cu kal ma d� ama Y�l-
 maz’la oy na mak be ni hep he ye can -
lan d�r m�� t�r” di yen Tu ran, �öy le
de vam et ti:

“Ken di siy le sa n� r�m 5-6 film de
kar �� l�k l� oy na d�k ve bir bi ri mi ze çok
�ey ö� ret tik. Y�l maz tam bir si ne ma
a�� ��y d� ve mü ca de le si ni bu yol la
ver me yi ye� le mi� ti. Ken di si ni has-
 ret le an ma m� za ve be ni 45 y�l ön ce -
si ne gö tür me yi ba �a ran �s tan bul
Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i’ne
say g� ve sev gi le ri mi su na r�m.” 

�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler
Der ne �i Ba� ka n� Ser kan Okay ise ta-
 ri fi müm kün ol ma yan sa at ler ya �a -
d�k la r� n� ifa de ede rek �un la r� söy le di:
”Ge rek Y�l maz Gü ney, ge rek se Sü-
 ley man Tu ran yer le ri as la dol du ru la -
ma ya cak çok önem li de �er ler. Bu gün
sa de ce bu iki isim le bir lik te ol ma m� -
za ve si le ol ma s� ge rek çe siy le bi le
kla sik oto mo bil le re tut kuy la ba ka bi -
li riz. Bir dö ne me dam ga s� n� vur mu�
bi rer ta rih tir on lar. Bu araç la r�n hep -
si bir çok hi kâ ye nin �a hi di dir ler ade ta
ve ya �an m�� l�k la r�n bi rer göl ge si dir.
Böy le si ne önem li anek dot la r�n s�r da -
�� olan oto mo bi li, me rak eden le riy le
pay la �a bil mek biz le re bü yük haz ver -
di.” 

Prog ram da ha son ra Sü ley man
Tu ran’�n fil mog ra fi sin den der le nen
gö rün tü ko la j� n�n �s tan bul Kla sik
Oto mo bil ci ler Der ne �i üye le riy le bir-
 lik te iz len me si ve Sü ley man Tu ran’�n
Ye �il çam an� la r� n� �KOD üye le riy le
pay la� ma s� n�n ar d�n dan son bul du.
�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne -
�i’nin izi ni sür dü �ü ve bir çok ma ce -
ra da odak ol mu� 1966 mo del Bu ick
Ri vi era mar ka oto mo bil, mev cut an� -
la r� na ye ni le ri ni ek le mek ad� na sa b�r -
s�z l�k la ye ni sa hi bi ni bek li yor.
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‘Çirkin Kral’ın otomobili Kadıköy’deydi

Süleyman Turan, Yılmaz Güney’in Nebahat Çehre için
trenin önünü kesti�i, Mahir Çayan’ı bagajında

sakladı�ı 1966 model Bucik Riviera otomobilini, yıllar
sonra kullandı. 

�stanbul Klasik
Otomobilciler Derne�i
Ba�kanı Serkan Okay
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Ka d� köy Al t� -
yol il ginç bir
ey le me sah ne

ol du. Ken di le ri ne
Cri ti cal Mass �s tan bul
ad� n� ve ren bir grup bi -
sik let li, 25 Ma y�s Cu -
mar te si gü nü Al t� yol
���k lar da k� sa sü re li �i -
ne tra fi �i dur du ra rak,
bi sik let hak la r� na dik -
kat çek ti ler. 

�s tan bul’da bi sik -
let li ya �a ma dik kat
çe ki len ey lem s� ra s�n -
da bi sik let li grup ta ki -
ler bi sik let le ri ni
ha va ya kal d�r d� lar.
Ey lem s� ra s�n da Al t� -
yol’dan ge lip ge çen -
ler, bi sik let li gru bu
me rak l� göz ler le iz -
ler ken, s� cak ha va da

k� sa sü reli ol sa da tra fi �in t� kan ma s� ne de -
niy le sü rü cü le rin si nir len dik le ri göz len di.
Bi sik let hak la r� ve ça� da� bir kent için pe -
dal çe vir dik le ri ni ifa de eden grup üye le ri,
her ay�n ikin ci cu mar te si gü nü sa at
17.00’de, her ay�n son cu mar te si gü nü de
sa at 17.00’de Göz te pe Par k�’nde bi ra ra ya
gel dik le ri ni be lirt ti ler. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin ço cuk la ra
üc ret siz sa nat e�i tim le ri sun du �u
Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nde iki y�l d�r

ba le ve dans e�i ti mi gö ren mi nik ler me zun
ol du. 26 Ma y�s Pa zar gü nü Cad de bos tan
Kül tür Mer kezi’n de dü zen le nen bir et kin -

lik le, ai le le ri ne ve ar ka da� la r� na ö� ren dik -
le ri dans la r� bir gös te riy le su nan ço cuk lar,
iz le yen le ri bü yü le di. He nüz 5-7 ya ��n day -
ken ba le kur su na ba� la yan mi nik le rin, iki
y� l�n ar d�n dan, bel li bir ko re og ra fi al t�n da,
kla sik ba le fi gür le ri nin tü mü nü tam per for -

mans la yap ma la r� ai le le ri hem �a ��rt t� hem
se vin dir di. 

Gös te ri le rin ar d�n dan ço cuk la ra Ço cuk
Sa nat Mer ke zi Ba le ve Dans Bö lü mü’nü
ba �a r�y la bi tir dik le ri ne da ir ser ti fi ka la r�, ö� -
ret men le ri ta ra f�n dan ve ril di. 
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nsan lar dün ya ya odak l�, ruh sal
ge li �im den uzak bir ya �am sür -
dü rü yor lar. �� dün ya s�, med ya ve
özel lik le te le viz yon lar bu ya �a m�

her gün bi raz da ha te� vik edi yor lar. �n -
san lar ruh sal l�k tan uzak la ��p dün ya ya
bi raz da ha yak la �� yor, dün ya ya ba� la -
n�p; her �e yi dün ya ola rak gö rü yor lar.
Tüm plan la r� n� ve ha yal le ri ni dün ya üze -
ri ne ku ru yor lar. Dün ya dan öte bir ha yat
ol du �u nu da za man, za man du yu yor lar,
hat ta ku lak tan dol ma bil gi ler le öte dün -
ya dan bi le söz edi yor lar ama ger çek ya -
�am ye ri ola rak bu dün ya y� gö rü yor lar.
Ya r�� la r�, ak�� la r�, ba k�� la r� her �ey le ri bu
dün ya üze ri ne.

Tüm kut sal ki tap lar öte dün ya dan,
cen net, ce hen nem den, k� ya met gü -
nün den ve bu dün ya he sa b� n�n so ru la -
ca ��n dan söz eder ler. He men he men
he pi miz de bu ger çek le ri bi li riz. Fa kat
bu ger çek le re gö re de �il, dün ya ya en -
deks li bir ha yat ku ra r�z. Tür ki ye’de do -
�an bir ço cuk nü fu sa kay de di lir ken di -
ni, hat ta mez he bi bi le nü fus kü tü �ü ne
kay de di lir di. Be nim ço cuk luk dö ne min -
de ki nü fus hü vi yet cüz da n�m da, “Di ni:
�s lam, Mez he bi: Ha ne fi” ya zar d�. Ana -
do lu’da ka pa l� ve din a��r l�k l� bir sos yal
dü zen de ya �a d� ��m için ye di ya ��n dan
iti ba ren bay ram ve Cu ma na maz la r� na
gi der dim; he men he men o ya� lar da da
oruç tut ma ya ba� la d�m. Yaz ta til le rin de
Ku ran Kurs la r�’na de vam et tim. Yal n�z -
ca di ni ri tü el ler ve di ni ku ral lar ö� re til di.
Hiç kim se “Sen be den len mi� bir ruh -
sun, bu dün ya ya s� nan ma ya gel din.
Dün ya mal la r� ve dün ya in san la r� kar �� -
s�n da ki du ru mun im ti han edi le cek. Bu
ya �am için de ne ler yap t� �� na ba k� la -
cak” de me di. Al lah kor ku su için de bü -
yü dük, du ala r�n hep si ni Arap ça ez ber -
le dik. Na ma z�, din sel ku ral la r�, faz la de -
rin li �i ne in me den �e kil sel ola rak ö� ren -
dik. Say g� ve Ana do lu ge le nek le ri ge re -
�i ço cuk luk ta ve genç lik te duy gu la r� m� -
z� or ta ya dö ke me dik, kah ka ha lar la gü -
le me dik, do ya s� ya a� la ya ma d�k, k�z-er -
kek ar ka da� l� �� na ta bu gi bi bak t�k.
Duy gu la r� m� z� bas t�r d�k ve duy gu sal
ge li �im den uzak ya �a d�k. Ruh sal ge li -
�im ise hiç söz ko nu su ol ma d�, var sa
yok sa dün ya ya odak lan d�k. Dün ya sal
he def le re ve dün ya sal ba �a r� la ra ko �ul -
lan d�k.

Bi raz da ha bü yü yün ce ka zan mak ve
kö �e yi h�z l� dön mek he def gös te ril di. ��,
ka ri yer, ev li lik, ço luk, ço cuk der ken 40
y�l geç ti. Ön ce bir �ans ese ri gö nül lü lük
kav ra m�y la ta n�� t�m. 8-9 y�l son ra gö -
nül lü lü �ün ger çek an la m� na ula� t�m.
Hiç bir kar �� l�k bek le me den, gö nül den
ge len bir is tek ve ar zu ile ba� ka in san -
la r�n mut lu lu �u için hiz met ver mek ol -
du �u nu an la d�m. O gün ler den be ri gö -
nül lü �ü ger çek bir ya �am lez ze ti ola rak
ha ya t� ma reh ber yap t�m.  E�im Mer kez
Bil gi Ala n� Vak f�’na ka t�l d�k tan son ra
ruh sal ge li �im yo lu na gir mek ge rek ti �i -
ni kav ra d�m. E�im bu ko nu da da ha iler -
de ama ben ilk s� n�f lar dan ba� la ya rak
ö� ren me ye ça ba sar fe di yo rum. Ö� ren -
dik le ri mi ya z� yor, kurs lar aç�p ba� ka in -
san lar la pay la �� yor, bil gi le ri mi pe ki� tir -
me ve ye ni bil gi ler ek le me ola na �� el de
edi yo rum.

Çev re me ba k� yo rum bü yük ço �un -
luk ha yat la r� n� iyi sür dü re bil mek için
dün ya sal ve duy gu sal tat min ara y� ��
için de ya �� yor lar. Ken di le ri ni, ai le le ri ni,
ço cuk la r� n� yal n�z ca zi hin ve be den ola -
rak gö rü yor lar. Dün ya ya ait bil gi le ri ni
ar t�r ma ya, ma kam la r� n� yük selt me ye,
i� le ri ni ge ni� let me ye, ço cuk la r� n� da ha
iyi okul la ra gön der me ye, mad di ola -
nak la r� n� da ha çok ge li� tir me ye ça ba
sar fe di yor lar.

Oy sa ki in san lar ruh, zi hin, be den
den ge si için de ya �a mak üze re ya ra t�l -
m�� lar d�r. Dün ya ile il gi li ola rak bi rik tir -
di �i miz her �ey biz gi der ken bu dün ya -
da ka l�r; ya ni ge çi ci ve k� sa ömür lü dür -
ler.  Be de ni miz ise ru hu mu zu bu dün -
ya da ta �� yan, ona dün ya sal im ti ha n�n -
da ev sa hip li �i ya pan bir el bi se den
fark s�z d�r. Bey ni miz de han gi bil gi ler
olur sa ol sun, be de ni miz le bir lik te top -
ra �a gö mü lür. E�er gü cü müz le, be de -
ni miz le, bil gi miz le bu dün ya da ba� ka
in san la r�n mut lu lu �u için bir �ey ya pa -
bil mi� sek biz den son ra yal n�z ca on lar
ya �ar. Ru hu mu zun ge li �i mi ni de on lar
sa� lar.  

Kö ke ni miz ruh sal d�r. Be de ni miz ve
bey ni miz top ra �a gir dik ten son ra öbür
dün ya ya gi den ru hu muz dur. Bu ger çe -
�i bi lip, dün ya ile dün ya sal var l�k lar la
olan ili� ki mi zi bu na gö re kur ma m�z ge -
re kir. Ço cuk lar er ken ya� lar da bu ger -
çek le re gö re e�i til me li dir. Ak si tak dir de
yal n�z ca dün ya ya ve dün ya sal de �er le -
re gö re olu �an �art lan ma lar in san la r�n
gö rü �ü nü azal t�r,  ruh sal bü yü me yi en -
gel ler. Oy sa ki bi zim bu dün ya da yap t� -
�� m�z i� le rin ama c�; gel di �i miz den da ha
ol gun bir ruh la öbür dün ya da Al lah’�n
hu zu ru na ç� ka bil mek için ol ma l� d�r. 
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Mustafa SÜRMEL�

Kadınlar yerel
yönetimlere aday

KA.DER’in (Kad�n Adaylar� Destekleme Derne�i),
23 May�s Per�embe günü, Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekle�en

toplant�s�na; KA.DER Kad�köy �ubesi Ba�kan�
Fatma Aytaç, 21. Dönem Milletvekili Gönül Saray,

Sahray�cedid Mahalle Muhtar� Seval Özkan ve
Cafera�a Mahalle Muhtar� Zeynep Ayman kat�ld�. 
KA.DER Kad�köy �ubesi Ba�kan� Fatma Aytaç’�n
aç�l�� konu�mas�yla ba�layan konferans, Gönül

Saray’�n kad�nlar�n yerel yönetimde yer almas�n�n
öneminden bahsetti�i konu�mas�yla devam etti.

Toplant�da, 2014 y�l�nda yap�lacak yerel
seçimlerde kad�n adaylar�n say�s�n�n artmas�,

kad�n sorunlar�n�n yerel meclislerde daha fazla
temsil edilmesi ve kad�n örgütlerinin yerel

kararlara kat�l�m�n�n sa�lanmas� amac�yla hayata
geçirilen “Kad�köy Kad�nlarla Bulu�uyor” projesi

de tan�t�ld�. Konferansa kat�lan mahalle muhtarlar�
da yapt�klar� çal��malar� kat�l�mc�larla payla�t�. 

Atölye’den
‘MESAJINIZ VAR’

15-20 ya� aras�ndaki gençlerden olu�an Engin
Akp�nar’�n yol göstericili�inde çal��an “Atölyeden”

ekibinin sahneye koydu�u “Mesaj�n�z Var” adl�
oyun, 28 May�s Sal� ak�am� Kad�köy Alt Kat

Sanat’ta izleyiciyle bulu�tu. Var olan klasik tiyatro
anlay���n�n d���nda çal��malar yürüten“Atölyeden”

ekibi, bu oyunda, ileti�im kavram�n� farkl�
aç�lardan irdeliyor. �nsan�n makinele�mesi,

yabanc�la�mas� ve yaln�zla�mas� üzerine samimi
bir çal��ma olan bu oyun, insan� ve ortak üretimi

merkeze alan bir anlay��la sahneleniyor. 
“Her zaman, her yerde, herkesle tiyatro” �iar�yla
yola ç�kan Atölyeden ekibi, yeni çal��malar�yla

gençlerin tiyatro ve sanatla olan ili�kisini yeniden
kurmay� amaçl�yor.  enak1978@hotmail.com

Bü�ra TANRITANIR

Kad�köy’de bisiklet eylemi
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● Gök çe UY GUN

Bil di �i niz üze re geç ti �i miz gün ler de Ka d� -
köy’de bir Bo �a kri zi pat la d�.. Mil li Sa -
ray lar Mü ze ci lik ve Ta n� t�m Ba� kan l� ��,

Ka d� köy’ün en önem li sim ge le rin den, bu lu� -
ma la r�n ve yol ta rif le ri nin vaz ge çil me si, ey lem -
le rin ba� lan g�ç nok ta s�, ha t� ra fo to� raf la r� n�n
de �i� mez ob je si olan Al t� yol’da ki ta ri hi Bo �a
hey ke li ni, Bey ler be yi Sa ra y�’nda ki e�i nin ya n� -
na ta ��n ma s� için Ka d� köy Be le di ye si’nden is-
 te mi� ti. 

Oy sa Ka d� köy Be le di ye si, “Bu hey kel Ka d� -
köy lü le rin dir” di ye rek Bo �a’y� ver mek ten ya na
de �il. Be le di ye, “Dö vü �en Bo �a”y� ver me di �i
gi bi, iki zi ola rak imal edi len ve �u an Bey ler be -
yi Sa ra y�’n�n bah çe sin de bu lu nan “Bö �ü ren Bo -
�a”y� da Ka d� köy’e is ti yor. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk de “E�er e�i ile bu lu� -
tur mak is te ni yor sa, e�i ni de bi ze ver sin ler Al t� -
yol’a ko yup bu lu� tu ra l�m. Ka d� köy’ün sim ge si
olan bu hey ke lin kar �� s� na, Bey ler be yi Sa ra -
y�’nda hap se di len Bö �ü ren Bo �a’y� da is ti yo -
ruz” di yor.

� KA DI KÖY’ÜN ‘FRAN SIZ’ BO �A’SI
149 YIL DIR TÜR K� YE’DE..

Ka d� köy’ün Bo �a Hey ke li, uzun y�l lar
çe �it li nok ta la r� do la� t�k tan son ra Al t� yol’a
ko nul du ve bu ra da Ka d� köy ile öz de� le� ti.
Pe ki Bo �a ne za man, ne re de, kim ta ra f�n dan
ya p�l d� ve Tür ki ye’ye yol cu lu �u na s�l ger -
çek le� ti? Bu so ru la r�n ya n�t la r� çok net ol-
 ma sa da, fark l� kay nak lar da de �i �ik
�e kil ler de yer alan bil gi le ri Ga ze te Ka d� köy
okur la r� için der le dik...

Bir an la t� ya gö re Sul tan Ab dü la ziz, Fran-
 s�z sa nat ç� Ro uil lard’a çok sa y� da hey kel si -
pa ri� eder. Bo �a da bun lar dan bi ri dir.
�s tan bul’a ge ti ri len ‘Dö vü �en Bo �a’ hey ke -
li nin sa ray d� �� na na s�l ç�k t� �� bi lin me se de,
Y�l d�z Sa ra y� bah çe sin den son ra ilk gö rül -
dü �ü ye rin Bi le zik çi Çift li �i ol du �u söy le -
ni yor. Mü nev ver Aya� l� ‘Der sa adet’ ad l�
ki ta b�n da Bi le zik çi Çift li �i’yle il gi li �u bil gi-
 le ri ve rir: 

“En ver Pa �a’n�n mem le ket ten fi ra r�n dan
son ra da, gü ze lim çift li �i Mah mut Muh tar
Pa �a sa t�n al m�� t�. Çift lik te çok k�y met li
bronz hey kel le ri var d�. Bil has sa at, bo �a, ge -
yik hey kel le ri müs tes na gü zel lik tey di.”

Bu hey kel ler son ra ki y�l lar da Fe ner yo -
lu’nda ki Ga zi Ah met Muh tar Pa �a Kö� -
kü’nün bah çe sin de, da ha son ray sa Ga zi
Ah met Muh tar Pa �a’n�n o� lu Mah mut Muh -
tar Pa �a’n�n 1897’de Rum as�l l� Di mit ri Vel -
de mi’den sa t�n al d� �� ve 1956’ya ka dar
ai le nin mül ki ye tin de ka lan Mer mer Kö�k’ün
bah çe sin de gö rü lür. Mer mer Kö�k ka mu la� -
t� r� la rak Mil li E�i tim Ba kan l� ��’na dev re dil -
dik ten son ra mi ras ç� la r� ta ra f�n dan kö� kün
e� ya la r� sa t� �a ç� ka r� l�r. Kö� kün bah çe sin de
ya p� lan mü za ye de de at hey ke li ne Ha c�
Ömer Sa ban c� ile Veh bi Koç ta lip olur. Ya -
�a nan çe ki� me so nu cun da hey kel Ha c�
Ömer Sa ban c� ta ra f�n dan sa t�n al� n�r ve
Emir gân’da ki kö� kün önü ne yer le� ti ri lir.
1953 y� l�n da Hil ton Ote li’nin bah çe si ne
ko nu lan bo�a hey keli, da ha son ra Sa raç -

ha ne Be le di ye Sa ra y�, Har bi ye’de ki Lüt fi
K�r dar Spor Sa lo nu önün de ve Tak sim Ge zi
Par k�’nda bir sü re du rur. 1980’li y�l la r�n so-
 nun da  Tak sim’den Ka d� köy’e ge ti ri li rek,
Be �ik ta� �s ke le si’nin ar ka s�n da ki es ki kay-
 ma kam l�k bi na s� n�n (�im di ki Ka d� köy Be -
le di ye si �eh re ma ne ti bi na s�) önü ne
yer le� ti ri lir. Ka d� köy ki tap la r�y la ta n� nan
Dr. Mü fid Ek dal, Bo �a’n�n Al t� yol’da ki

ye ri ne 1990’da ko nul du �u nu söy lü yor. 
� AL MAN YA’NIN TÜR K� YE’YE

HE D� YE S�
Öte yan dan Bo �a’n�n hi kâ ye si bir ba� ka

�e kil de da ha an la t� l� yor. Bu öy kü ye gö re de;
Al man ya ile Fran sa ara s�n da 1800’lü y�l-

 lar da gi dip ge len bir böl ge olan Al sas Lo ren,
1860’lar da Fran sa’n�n eli ne ge çer. Fran s�z lar
Al man la r� di ze ge tir me nin se vin ci ile bu böl-
 ge ye bir an�t hey kel dik me gi ri �i min de bu-
 lu nur lar. O dö nem Pa ris’in en önem li
hey kel t� ra� la r�n dan bi ri olan Isi do re Bon he -
ure ve T. Ro ul li ard’a pro je ve ri lir. Da ha çok
hay van hey kel le ri ya pan bu sa nat ç� lar Fran-
 s�z la r�n Al man la r� az g�n bir bo �a gi bi ezip
geç ti �i ni ima et me si için bu Bo �a Hey ke li’ni
ya par lar. Hey kel Al sas Lo ren’e di kil dik ten
son ra, 1870’te Al man ya ta ri hi nin en önem li
isim le rin den bi ri olan Bis marck, Al sas Lo -
ren için Fran sa’ya sa va� açar.  Al man lar bir -
kaç y�l da çok bü yük bir or du top la y�p
Fran sa’n�n üs tü ne gi der ve Al sas Lo ren’i de
top rak la r� na ka tar. Fran sa’n�n Al man la r� ko-
r kut ma s� ama c�y la di ki len Bo �a Hey ke li’ni
Al man lar ga ni met ola rak al�p ba� kent le ri ne
gö tü rür ler ve yak la ��k 40 y�l Al man ya’da ka -
l�r. II. Ab dül ha mit ile ba� la yan ve �t ti hat ve
Te rak ki Par ti si’nin ba �a geç me si ile güç le -
nen Os man l�-Al man ili� ki le ri s� ra s�n da Al -
man �m pa ra to ru II. Wil helm ta ra f�n dan
hey kel, 1917’de �t ti hat ve Te rak ki Par ti -
si’nin ba ��n da ki En ver Pa �a’ya he di ye edi -
lir. Hey kel böy le ce �s tan bul’a ge ti ri le rek
En ver Pa �a’n�n sa ra y� n�n bah çe si ne yer le� -
ti ri lir. Da ha son ra da �s tan bul’un çe �it li nok-
 ta la r� n� ge ze rek so nun da Ka d� köy’e ge lir.

� PA R�S SER G� S�N DE K� BO �A..
�n ter net ga ze te si T24’ün kö �e ya za r� Cen-

 giz Öz de mir’in yaz d� �� ya z� ya gö re de Bo -
�a’n�n hi kâ ye si �öy le; “Sul tan Ab dü la ziz
1867’de özel tre niy le Pa ris’e var d� ��n da o gün-
 ler de de vam eden Pa ris Ev ren sel Ser gi si’ni zi-
 ya ret eder. Ser gi de gör dü �ü kü çük bo yut lu iki
bo �a hey ke li ni çok be �e nir ve hey kel tra� Ju les
�si do re Bon he ur ile ta n� ��r. Bu hey kel le rin da -
ha bü yük bo yut lu bi rer kop ya s� n� si pa ri� eder.
Sul tan Ab dü la ziz’in av me ra k� ve vah �i hay-
 van la ra duy du �u hay ran l�k me� hur dur. Top lam
ola rak 24 adet hey kel si pa ri �i ve rir ve Bon he -
ur ba� kan l� ��n da bir grup hey kel tra� kol la r� s� -
var. At lar, bo �a lar, ge yik ler ve as lan lar h�z la
dö kü lür ve bun lar Bey ler be yi sa ra y� na yol la -
n�r.”
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Kad�köy’ün Bo�a’s� arkada��n� bekliyor!

ÖTE yandan Kad�köylü tarihçi-yazar
ve ö�retmen Nusret Karaca ise �u an

Sak�p Sabanc� Müzesi bahçesinde
bulunan At Heykeli’ni Kad�köy’e
istiyor! Karaca, “Milli Saraylar’�n
Bo�a heykeli üzerinde istekleri

gündemde. Öyleyse Mahmut Muhtar
Pa�a’n�n e�i Nimetullah Han�m

taraf�ndan getirilen ‘At Heykeli’nin
yeri de Kad�köy... Dr. Müfid Ekdal,
Mahmut Muhtar Pa�a kö�künden

önce ‘At Heykeli’nin Abraham
Pa�a’ya ait olan, Bo�az’�n Anadolu
taraf�ndaki çiftliklerinden Nimetullah

Han�m taraf�ndan getirildi�ini
anlatm��t�. Bu heykel önce

Feneryolu’ndaki Gazi Ahmet Muhtar
Pa�a kö�kü bahçesindeyken
Mahmut Muhtar Pa�a heykeli

Moda’daki kö�küne naklini istemi�.
At heykeli 1864'te Louis Daumas

taraf�ndan tunçtan yap�lm��. Kö�kte
ya�ayan aile fertlerinin ard�ndan at

heykelini 1950’de Hac� Ömer
Sabanc� sat�n alm��.

�imdi bu heykel Kad�köy’deki bo�a
heykeli gibi Milli Saraylar Müzecilik
ve Tan�tma Ba�kanl��� taraf�ndan
isteniyor. Madem her �ey yerinde

güzel, o zaman at heykeli esas
yerine yani Moda’daki Mahmut
Muhtar Pa�a Kö�kü’nün önüne,

�stanbul Kad�köy Lisesi bahçesine
konulsun.... Tabi Milli Saraylar,

çürümekte olan kö�kü onca yaz�m�z
ve uyar�m�z� dikkate al�r da restore

ederse bu birlikteli�in tad�na
doyulmaz” diyor.

‘AT HEYKELİ’Nİ DE KADIKÖY’E İSTİYORUZ’

Bo�a krizi basında da geni� yer
buldu. Gazete ve televizyondaki
haberlerin yanı sıra aralarında

Melih A�ık’ın da bulundu�u çok
sayıda yazar ,konuyu kö�esine

ta�ıdı.

20 yılı a�kın süredir Altıyol’da
misafirlerini selamlayan 

Bo�a heykeli, 
e�i Bö�üren Bo�a’yı bekliyor...

Paris’te do�up daha sonra Kadıköylü
olan bo�a, ilçede pek çok yer de�i�tirdi.

Bo�a heykeli, bu foto�rafta Kadıköy
�ehremenati binasını önünde...

Abdülaziz’in ziyaret etti�i Paris sergisi

Bo�a, Lütfi Kırdar’ın önündeyken...

Kadıköy’ün en ünlü sakini
olan Boğa heykeli, 30 yıla

yakın süredir yaşadığı
evinden ayrılma

endişesi yaşıyor! Ama
Boğa'sına sahip çıkan
Kadıköylü, ‘Dövüşen

Boğa’yı vermiyor,
Beylerbeyi’ndeki

‘Böğüren Boğa’yı da
Kadıköy’e istiyor!
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● Baran ÇEV�K
● Tunahan YURDAKUL

Ka d� köy Be le di ye si, ye rel hay van ko ru -
ma gö rev li si ol mak is te yen le re e�i tim
ve ri yor.

Be le di ye’nin Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü
ye rel hay van ko ru ma gö rev li si ol mak is te -
yen le re yö ne lik ola rak 8. e�i tim se mi ne ri ni
23 ve 24 Ma y�s'ta ger çek le� tir di.

2 gün bo yun ca Fi kir te pe Ve te ri ner Hiz -
met Bi na s�’nda ya p� lan ve 25 ki �i nin ka t�l d� -
�� e�i tim de, hay van sa� l� �� n�n ko run ma s�,
hay van re fa h�, ev ve süs hay van la r� n�n (ke di,
kö pek, ka fes ku� la r�, ak var yum ba l�k la r�, eg -
zo tik hay van lar gi bi) ba k� m�, bes len me si,
önem li has ta l�k la r�, hay van lar da ilk yar d�m,
hay van dav ra n�� la r�, sa hip siz hay van la r�n k� -
s�r la� t� r�l ma s�, a�� lan ma s�, i�a ret len me si, ka -
y�t al t� na al�n ma s� ve sa hip len di ril me si gi bi

ko nu lar ile il gi li ya sal dü zen le me ler hak k�n -
da de tay l� bil gi ve ril di. Ay r� ca se mi ne re ka t� -
lan lar, ilk yar d�m bil gi si al d� �� için ya ra lan ma,
k� r�k, ya ban c� ci sim yut ma, so lu num dur ma -
s� gi bi du rum lar da hay van la ra ha yat kur ta r� -
c� mü da ha le de bu lu na bi le cek ler.

Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü -
dü rü ve te ri ner he kim Ali �h san Me te, “Bu
e�i ti me ka t� lan la ra be le di ye ola rak “E�i tim
Ser ti fi ka s�” ve ri yo ruz. Ser ti fi ka la r� n� alan lar
da ha son ra Or man Ve Su �� le ri Ba kan l� �� 1.
Böl ge Mü dür lü �ü’ne (�s tan bul �u be Mü dür -
lü �ü) mü ra ca at ede rek ye rel hay van ko ru ma
gö rev li si ola bi li yor lar. Özel lik le ke di ve kö -
pek ler gi bi sa hip siz hay van la r�n ken di me -
kân la r�n da, bu lun duk la r� böl ge ve ma hal ler de
ya �a ma la r� so rum lu lu �u nu üst le nen gö nül lü
ki �i le re ‘ye rel hay van ko ru ma gö rev li si’ de ni -
li yor. Bu ki �i ler bir y�l l� �� na �l Hay van la r�
Ko ru ma Ku ru lu’nca se çi li yor” de di.
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GENÇLE�ME ve cildi k�r���kl�klar�ndan
kurtulmak için art�k cerrahi yöntemlerden

kaç�nan kad�nlar�n yeni tercihi, bir mezoterapi
yöntemi olan PRP, yani kendi kan�n�

kullanarak gençle�me. Art�k kad�nlar, cilt
sark�kl�klar�n� ve k�r���kl�klar� için b�çak alt�na
yatmak yerine, 15 dakikada uygulanan PRP
yöntemini tercih ediyorlar. PRP’nin özelli�i

ise cildin ihtiyaç duydu�u maddelerin kendi
kan�n�zdan sa�lanmas�. Son günlerin modas�,

PRP ile gençle�me yöntemi  ilgili merak
edilen sorular�, Dermatoloji Uzman� Dr.

Fügen Erdo�an Çekün yan�tlad�. PRP’nin
Platelet Rich Plazma kelimesinin ilk

harflerinin birle�mesinden olu�tu�unu,
“Trombositten Zengin Plazma” ya da bunun
kamuoyunda “Kendi Kan�nla Gençle�me”
olarak yerle�ti�ini kaydeden Dr. Çekün, en
basit tan�mlamayla PRP’nin

ki�inin kendi kan�nda
bulunan, cildin ihtiyaç
duydu�u yenileyici ve

yap�land�r�c� maddelerin
ayr��t�r�larak, ince ��r�ngalarla

tekrar ki�iye nakledilmesi
oldu�unu söyledi. Dr.Çekün
�öyle konu�tu: “Cilt çe�itli

nedenlerle ya�lan�yor,
sark�yor. Bu yöntem ile

kan�m�zda bulunan maddeler
santirifüj cihaz�nda

ayr��t�r�larak cilde veriliyor.
Asl�nda çok kolay ve basit bir

yöntem. Bu yöntem için
öncelikle hastam�zdan 8 ya da 10 cc. normal
kan al�yoruz. Santirifüj cihaz�na koyuyoruz,
bu cihaz kan tüplerini h�zla çevirip, kan�n
maddelerini ay�r�yor. Üstte kalan s�v�ya
ço�alt�c� ekleyip, yine ayn� gün i�ne ile
hastaya enjekte ediyoruz. Vücut bunlar�

kullanarak, cildi onarmaya ba�l�yor. Hiçbir
�ekilde alerji yapm�yor çünkü ki�inin kendi

kan�n� kullan�yoruz.”
ÖGLEN ARASI GELENLER VAR

Kendi kan�nla gençle�me yönteminin i�lem
süresinin 15-20 dakika sürdü�ünü, i�lem

yapt�ran ki�ilerin hemen i�ine ya da normal
ya�ant�s�na dönebildi�ini kaydeden

Dr. Çekün, ço�u ki�inin ö�len aras� gelerek
PRP i�lemi yapt�rd���n� kaydetti. Çekün �öyle
dedi: “PRP �apt�rmak isteyen ki�iden birkaç

gün öncesinde vitamin almas�n� istiyoruz.
Böylece kan�ndaki faydal� maddelerin say�s�
art�yor, daha kaliteli oluyor. PRP’yi ayda bir

kere 3 seans olarak uygulamak en iyi sonucu
veriyor. �kinci seanstan itibaren fark edilir bir
de�i�me oluyor. En az 5 ya� gençle�menin

oldu�u hastalar�m�z var. Hiçbir yan tesiri
olmad��� için her ya�tan hastalara

uygulayabiliyoruz. Sadece kad�nlar de�il
erkekler de tercih ediyor. K�r���k, sarkmalar

ve cilt yenileme de kullan�lan yöntem özellikle
kad�nlarda kol sarkmalar�nda da ba�ar�l�

sonuçlar veriyor.”

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Kendi Kanınla
Gençleşme: PRP

Dermatoloji
Uzmanı

Dr. Fügen
Erdo�an
Çekün
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Kadıköy Belediyesi, yerel hayvan koruma görevlisi
olmak isteyen hayvanseverlere e�itim verdi.

Ücretsiz olan bu seminerlere
katılmak isteyenlerin

Veteriner ��leri Müdürlü�ü’ne
ba�vurmaları gerekiyor. 

SAĞLIKLI YAŞLANIYORUZ...
KADIKÖY Belediyesi'nin yeni aç�lan birimi olan Sosyal Ya�am Evi, ileri ya�taki

Kad�köylüler için önemli bir etkinli�e evsahipli�i yapt�. Kad�köy Belediyesi Dr. Rana
Be�e Sa�l�k Poliklini�i Ba�hekimi Prof Dr Korkmaz Altu�, 24 May�s Cuma günü

“Sa�l�kl� Ya�lanma” konulu
e�itim düzenlendi. 25 ki�inin

kat�ld��� e�itimde, ya�l�l�k
döneminde dikkat edilmesi
gereken konular üzerinde

duruldu, özellikle uzun ya�am�n
s�rlar�, ya�l�l�kta beslenme ve
yap�lmas� gereken egzersiz
hareketleri konular�nda bilgi
verildi. Sosyal Ya�am Evi:
Sahray�cedid Mah. Güzide

Sok.No: 7/1 Tel: 0216 3634381

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 15-16 HAZ�RAN CMT-PAZAR / ESK��EH�R-ODUNPAZARI
� 22-23 HAZ�RAN CMT-PAZAR / ��NEADA-KIYIKÖY TURU
� 29-30 HAZ�RAN CMT-PAZAR / BOZCAADA TURU

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

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

YAZ’A MERHABA
TURLARIMIZ …

� 08 HAZ�RAN CUMARTES� ANADOLU KAVA�I-YU�A TEPES�          
� 09 HAZ�RAN PAZAR ��NEADA TURU
� 13 HAZ�RAN PER�EMBE ��LE-A�VA-SAKLIGÖL
� 16 HAZ�RAN PAZAR SAKARYA-DEREA�ZI-ORMANKENT
� 22 HAZ�RAN CUMARTES�  ABANT-GÖLCÜK TURU 
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KRiTON Curi Park� Gönüllüleri 5.
Yaz Spor �enli�i, 23 Nisan-19
May�s 2013 tarihleri aras�nda

yap�ld�. Yürüyü�, dart yar��lar� ve
fiziksel testlerin yap�ld� �enliklere

mahalleliler kat�ld�. Dereceye
giren yar��mac�lara madalyon ve

çe�itli sürpriz ödüller verildi.
Ödülleri Kriton Curi Park�

Gönüllüleri Ba�kan� Filiz Öne�

verdi. Yar��ma sonunda
dereceye girenler de �öyle

s�raland�:
� YÜRÜYÜ� YARI�MASI

� Kadınlar: 1. Gülseren Akcanl�,
2. �öhret Çevik, 3. Birsen

Horozlu, 4. Nural Saral 
� Erkekler: 1. M. Ali Ç�nar,
2. Hasan Yetkin, 3. Niyazi
Konuralp, 4. Sami �nanl�
� DART YARI�MASI

� Kadınlar: 1. Gülçehre
Mamadova, 2. �erife Alkan,

3. Türkan Akçada�,
4. Nurdani �nceo�lu

� Erkekler: 1. Mustan Yurttepe,
2. M.Ali Ç�nar, 3. Ramazan

�nceo�lu, 4. Haydar Karabulut
� FiZiKSEL TESTLER

� Kadınlar: 1. Gülseren Akcanl�,
2. Nuray Onur, 

3. �öhret Çevik, 4. Fatma Haytaç
� Erkekler: 1. Tu�rul Azak,

2. Ahmet Haytaç,
3. Re�at Erandan,

4. M. Ali Ç�nar

�
tal ya’da dü zen le nen �am pi yo na da
ge rek min der de ge rek se min der d� -
��n da ser gi le dik le ri dav ra n�� lar la

spor cu la r� m�z be �e ni top la d�.
14-19 Ma y�s 2013 ta rih le rin de �tal -

ya’n�n Ve ne dik ken tin de ya p� lan Av ru -
pa Fu do kan Ka ra te-Do
�am pi yo na s�’nda 20 ma dal ya ve 5 ku -
pa ka za nan spor cu la r� m�z yur da dön dü.

Ka fi le ba� kan l� �� Tür ki ye Ka ra te
Fe de ras yo nu Onur sal Ba� ka n� 9. Dan
Si yah Ku �ak Hak k� Ko �ar’�n üst len di -
�i �am pi yo na da 6. Dan Ba nu Ko �ar ve
Mu� la böl ge si an tre nö rü 5. Dan Rey-
 han Ko �ar K�v rak “A” Ka te go ri si, 3.
Dan R� za I��k “B” Ka te go ri si, 2. Dan
Mus ta fa K�v rak “C” ka te go ri si ulus la -
ra ra s� ha kem s� na v�n da ter fi ede rek gö -
rev len di ril di ler. Mu� la Böl ge si
spor cu la r�n dan �s met Ka an Gü nal ve

Züm ra Rez zan �m, Av ru pa �am pi yo nu
olur ken, Ey lül Tu� lu gü mü� ma dal ya,
Mus ta fa Emin Çe lik, Ay �e Bey za Yoz-
 gat, Ya se min Ha c� o� lu, Alp I��k, Dam -
la Ay, Ka an Az can, Mu rat Sa r�,
Mus ta fa K�v rak, Mus ta fa Ka ra ça l�
bronz ma dal ya al d� lar. Ay r� ca Ya se min
Ha c� o� lu, Mus ta fa Çe lik, Dam la Ay,
Ay �e Bey za Yoz gat, Mu rat Sa r� 2
bronz ma dal ya lar la kür süye tek rar ç�k-
 t� lar. Ni han Mi lat, Cem Bi len ve Ha san
Tunç da Av ru pa 5.li �i ni pay la� t� lar.
�da re ci ola rak ka fi le de yer alan Mu sa
Ça l�� kan, Gür �ah Gü nal, Ali Tunç, Ba -
har Tu� lu, Vol kan Ve li o� lu, Hü se yin
Can po lat kür si ye �am pi yon ola rak ç� -
kan �s met Gü nal ve Züm re �m’i al k�� -
la y�p, �s tik lal Mar �� m� z� din ler ken
mut lu luk göz ya� la r� n� tu ta ma d�k la r�
gö rül dü.

31 MAYIS - 6 HAZ�RAN 2013

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Türk dünyasının güreşçileri İstanbul’da buluştu
ULUSLARARASI Türk Dünyası Güre�

Turnuvası ve Kültür �öleni, 25-26 Mayıs
2013 tarihlerinde �stanbul Bahçelievler

Siyavu�pa�a Spor Kompleksi’nde
yapıldı. Azerbaycan, Da�ıstan, �ngu�ya,

Yakutistan, Özbekistan, Ukrayna,
Bulgaristan, Tataristan, Kosova,

Makedonya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve �stanbul Karmasının
yer aldı�ı 12 ülkeden 150 güre�çinin

katılımıyla �stanbul Bahçelievler
Siyavu�pa�a Spor Kompleksi’nde

yapılan turnuva, ülke ve sporcu katılımı
bakımından ses getirdi.

İtalya’da dünyaya Karate dersi verdik

�talya’da düzenlenen Avrupa Fudokan Karate-Do
�ampiyonasında sporcularımız gö�sümüzü kabarttı.
20 madalya 5 kupa ile sporcularımız yurda döndü.

HAYDARPAŞA LİSELİLERİN PİLAV GÜNÜ
LİSEMİZİN ÖĞRENCİLERİNİ,

ÖĞRETMENLERİNİ,
MEZUNLARINI

79. GELENEKSEL PİLAV GÜNÜMÜZE BEKLİYORUZ.
SOHBET VE SÜRPRİZ EĞLENCELER SİZİ BEKLİYOR…

HAYDARPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
YER: MARMARA ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA KAMPÜSÜ                   

(ESKİ TARİHİ BİNAMIZ)
TARİH: 9 HAZİRAN 2013 PAZAR, SAAT: 10.30    

AYNI AKŞAM BOSFOR YÜZEN EĞLENCE SARAYI İLE YEMEKLİ
BOĞAZ TURUMUZ 18.00’DE.

REZERVASYON: 0216 330 46 94               

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği

Sayı: 27339511-301-03/ 1895277
24 /05/2013

Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 5.  Toplantı Yılında
yapacağı Haziran  Ayı Toplantıları 03 Haziran 2013 Pazartesi - 07
Haziran 2013 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

Haziran Ayı Toplantılarının ilk birleşimi 03 Haziran 2013 Pazartesi
günü, saat 16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salo-
nunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Başkanı

GÜNDEM:

� Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2014 yılı Yatırım Programı ile il-
gili teklifi.

� Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Kozyatağı Mah. Mehmet Çavuş Camii
cenaze tören avlusuna hidrolik şemsiye yapılması ile ilgili teklifi.

� Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, yangın tehlikesine
uğraması olası alanlar ile ilgili teklifi.

26-27-28 Nisan 2013 tarihleri
aras�nda Marmaris’te

düzenlenen Okullararas� Yüzme
Türkiye �ampiyonas�’nda,

Çevre Koleji Y�ld�z K�z Yüzme
Tak�m� yakla��k 1000 puan
farkla 2013 Türkiye Birincisi

oldu. 8 k�z ö�renciden olu�an
y�ld�z k�z yüzme tak�m�;

müsabakalar boyunca
birçok derece alarak

hem bireysel stillerde
hem de tak�m

halinde birincilik
madalyalar�n�

toplad�. 3 gün süren
yorucu

müsabakalarda tüm
Türkiye’den yakla��k 450

k�z ve erkek sporcu, kendi
okullar� ad�na k�yas�ya yar��t�. 

Çevre Koleji K�z Yüzme Tak�m�
ald��� bu birincilikle; Türkiye’de
yüzme sporu denince akla ilk
gelen kurum oldu�unu bir kez

daha kan�tlad�. Okulun, 12 y�ld�r
kat�ld��� bu tür büyük

yar��malarda birçok kez Türkiye
�ampiyonlu�u, �stanbul

�ampiyonlu�u dereceleri var.
Çevre Koleji ayr�ca bu sene

Balkan Yüzme �ampiyonas�nda
Balkan �ampiyonu olarak

Balkan Rekoruna imza att�.
Antrenörlüklerini Abdullah
Ayd�n, Koray S.Pozam’�n

yapt��� kadroda, Sezin Eligül,
Bige Ekemen, Meltem

Çaml�, Nilseray
Soyda�, Rengin
Çizmeci, Ça�r�

Erdem, Elif Zeynep
Türedi, Deniz

Utgin yeral�yor.
� TAR�H�N �LK

DÜNYA YÜZME
�AMP�YONU

2011 Y�l�nda Malta'da
gerçekle�en Dünya

�ampiyonas�nda ise; Çevre
Koleji Cumhuriyet tarihinde ilk

kez Dünya �ampiyonu
olmu�tu. Çevre Spor Kulübü

Ömer Lütfi Genç, kolejin
ba�ar�s�n�n alt�nda yatan s�rr� alt

yap�dan sürekli ö�renci
yeti�tirmeye ve böylece istikrar

sa�lamaya ba�lad�. 

ÇEVRE KOLEJi
Türkiye �ampiyonu

Çevre Koleji,
Marmaris’te
haftasonu

gerçekle�en
okullararası yüzme

�ampiyonasında
kupa sevinci

ya�adılar.

23 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen
5. Yaz Spor �enli�i’nde, spor ve �enlik biraradaydı.

Yarı�maların galibi ise dostluktu.

Kriton Curi’de 5. Yaz Spor Şenliği vardı 
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si,
çev re için önem li bir
ad�m da ha at t�. Tür ki -

ye’de ilk kez Ka d� köy’de ev -
sel at�k la r�n top lan ma s�n da
kul la n�l mak üze re 10’u hib -
rid sis tem li, 5’i ise yüz de yüz
elek trik li ol mak üze re 15 adet
ye ni ne sil çöp top la ma ara c� -
n� hiz me te ba� la d�. Kar bon
sa l� m� az, ses siz çev re dos tu
ye ni ne sil araç lar ile Ka d� köy
de çöp ler gü rül tü süz top la na -
cak.

�s veç’te ilk kez kul la n�l -
ma ya ba� la nan ve Av ru -
pa’n�n bir çok önem li ken tin -
de kul la n� lan hib rid sis tem li
ev sel at�k top la ma araç la r� ar -
t�k Ka d� köy lü le re de hiz met
ve ri yor.  �n san sa� l� �� na ve
çev re ye kat k� la r� ba k� m�n dan

özel lik le ya ya tra fi �i nin yo �un ol du �u
çar �� ve mey dan lar da kul la n� lan elek -
trik li hib rid araç lar, Ka d� köy Be le di ye -
si’nin is te �i do� rul tu sun da Hol lan da ve

� t a l  y a ’ d a
üre til di. Hol -
lan da l� Gee -
sink nor ba Fir ma s� ile
Mer ce des Fir ma s� or tak
ya p� m� olan ye ni ne sil
araç lar Tür ki ye'de ilk kez
Ka d� köy so kak la r�n da
kul la n�l ma ya ba� lan d�. 

Av ru pa’da ye ni ne sil
çöp top la ma araç la r�, bir -
çok tek nik üs tün lü �ü ne -
de niy le ter cih edi li yor.
Hib rid araç lar da üst
ekip ma n�n ara c�n mo to -
run dan ba ��m s�z ba tar ya

sis te mi ile ça l�� ma s� sa ye sin de at�k la r�n top lan ma -
s�n da kul la n� lan kon tey ner le rin bo �al t�l ma i� le mi
s� ra s�n da gü rül tü en dü �ük se vi ye ye ini yor. 

� AKIL LI ARAÇ LAR
Ay n� za man da kon tey ner bo �alt ma s�n da

motorun yük sek de vir ler de ça l�� ma ma s� ve ya mo -
to run ça l�� ma s� na ih ti yaç bu lun ma ma s� ne de niy le

eg zoz ga z� emis yo nu ise s� f� ra ya k�n aza l� yor. Ay -
r� ca araç ge ri ha re ke tin de per so ne lin top la ma ala n�
üze rin de bu lun du �u tes pi tin de ise oto ma tik ola rak
ça l�� ma s� n� dur du ru yor ve her han gi bir can kay b� n�
ön le di �i için gü ven li araç ola rak ta n� n� yor. Ulus la -
ra ra s� ak re di te ku rum la r�n onay la d� �� bu araç lar da
ay n� za man da ge li� mi� elek tro man ye tik alan ko ru -
ma sis te mi de bu lu nu yor.

Yurt d� ��n dan il gi li fir ma n�n tem sil ci le ri nin ka -
t� l� m�y la Ye ni Ne sil Çöp top la ma araç la r� n�n ta n� t� -
m� tö re ni 24 Ma y�s Cu ma gü nü Ka d� köy Be le di ye -
si’nde ger çek le� ti ril di. Yap t� �� ko nu� ma da Ka d� -
köy Be le di ye si’nin çev re ye du yar l� ça l�� ma la r�n dan
bah se den Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, çev re ye has sa si yet gös te ril me si ge rek ti �i ne
vur gu ya pa rak, bu bi linç le da ha ön ce hib rit araç la r�
bün ye le ri ne kat t�k la r� n� söy le di. �im di de te miz lik
i� le rin de gö rev len di ril mek üze re hib rit araç al d�k la -
r� n� be lir ten Öz türk, ilk hib rit çöp top la ma ara c� n�
ken di si kul lan d�.

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

� 31 MAYIS - 6 HAZ�RAN 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61

Yeşil araçlar Kadıköy’ü
TEMiZLiYOR

Yeşil araçlar Kadıköy’ü
TEMiZLiYOR

Yeşil araçlar Kadıköy’ü
TEMiZLiYOR

Yeşil araçlar Kadıköy’ü
TEMiZLiYOR

Yeşil araçlar Kadıköy’ü
TEMiZLiYOR

Yeşil araçlar Kadıköy’ü
TEMiZLiYOR

Kadıköy Belediyesi’nin çevreci araçları Kadıköy’ü temizlemeye ba�ladı.
�lk kez Kadıköy’de göreve ba�layan hibrit araçlar gürültüsüz bir �ekilde

çöpleri toplayacak böylece Kadıköylüler de rahatsız olmayacak.

KADIKÖY Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nü farkl�
etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler kapsam�nda

5 Haziran Çar�amba günü Caddebostan Kültür
Merkezi’nde ilkö�retim ö�rencilerine yönelik 2 oyun
var. Saat 10.00’da ÇEVKO Vakf� Özel Tiyatro Grubu
“Çevki Geri Dönü�üm Yolunda”, 11.15’te de Zorlu
Enerji ortakl���yla TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatro

Grubu “Enerjimiz Çocuklar �çin” adl� tiyatro
gösterimi ve interaktif gösteri yapacaklar. 6 Haziran
Per�embe günü ise 10.30-13.30 saatleri aras�nda

Kozyata�� Kültür Merkezi’nde “Çevre Ödüllleri
Töreni” yap�lacak. Çevre dostu i�yeri, AVM, kurum
ve kurulu�lara, gönüllülerinin katk�lar�yla düzenlenen
“Kadraj�mdan Kad�köy” çevre temal� yar��mada ve

“Muhte�em Dönü�üm” Solucanlarla Kompost
resim yar��mas�nda dereceye giren ö�rencilere

ödülleri verilecek. Ayr�ca y�l içinde Çevre, At�k, �klim
ve Solucanlarla Kompost çal��malar�nda yer alan

Kadraj�mdan Kad�köy yar��mas�n�n jüri üyelerine ve
yar��maya kat�lan okullara, en çevreci site,

apartman ve i�yerine, en çevreci AVM, market
ve i� merkezlerine, en çevreci e�itim Kurumlar�na,

Feneryolu Gönüllü Evi’ne, Fenerbahçe Gönüllü
Evi ve Solucanlarla Kompost Projesi kat�l�mc�

okullar�na, çevre dostu plaketleri verilecek.
Ödül töreninin ard�ndan verilen kokteylin ard�ndan

etkinlik sona erecek. 

Dünya Çevre Günü kutlanıyor

Kadıköy Belediyesi’ne bir ödül daha
MARMARA Belediyeler Birli�i, Türkiye Gazeteciler

Cemiyeti ve Ekonomi Gazetecileri Derne�i ile
birlikte 5 y�ld�r organize edilen “5. Küresel Is�nma
Kurultay�”nda bu y�l da ödüller sahiplerini buldu.
Her y�l ba�ar�l� kurum, kurulu� ve bireylere verilen
ödüllerden bir tanesi de Kad�köy Belediyesi’ne

verildi. Bu y�l 14 May�s Sal� günü �stanbul Sanayi
Odas� Odakule Konferans Salonu'nda

gerçekle�tirilen kurultayda Kad�köy Belediye
Ba�kan� Av. Selami Öztürk’e, Kad�köy

Belediyesi’nin �klim De�i�ikli�i ile Mücadele ve
Enerji Verimlili�i konusunda yapt��� yerel

çal��malar� dolay�s�yla ödül verildi. Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün plaketini,
Ba�kan Yard�mc�s� Mustafa Demircan ald�.
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