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Kad�köy Belediyesi Tiyatro
Festivali’nin 9.su,

12 Temmuz Sal� günü ba�l�yor.
Geçen y�l 15 oyunun

sahnelendi�i festivalde bu y�l 20
oyun Kad�köylüler’le bulu�acak.

B�R BOSTANCI KLAS���
DÖRTLER ET LOKANTASI

45 YILDIR S�ZLERLE...
Adres: Ba�dat Caddesi Bostanc�
Kasaplar Çar��s� no.6 BOSTANCI
Tel.0216 366 34  98 / 366 04 23
www.dortleretlokantasi.com

As�l mesle�i makine mühendisli�ini b�rak�p
sosyal projelerde çal��mayan ba�layan

Sercan Duygan, merkezi Amerika’da bulunan,
zihinsel ve geli�im engelli ki�ilerle, bu engellere
sahip olmayan ki�ileri biraraya getiren program

Best Buddies Turkey projesinin koordinasyonunu
üstlendi. Duygan, bu özel projeyi Gazete Kad�köy

okurlar� için anlatt�. 

◗◗ Haberi 10. Sayfada

ABD Dı�i�leri Bakanlı�ı’nın katkılarıyla düzenlenen Kültürlerarası �leti�im Programı (NSLI For Youth)
kapsamında, 20 Amerikalı lise ö�rencisi �stanbul’a geldi. Kadıköy Belediyesi’nin deste�iyle Kadıköylü
ailelerin yanında altı hafta kalacak olan ö�renciler, Türkçe ö�renecek, �ngilizce ö�retecek, sokak

temizli�inden hayvan bakımına dek pek çok farklı alanda deneyim kazanacak.

Ö
Z

E
T

 L
E KEND�S�NE “Kadıköy’o�lu” unvanını

yakı�tıran, ya�amı boyunca ‘hep Kadıköy’de
olan’ �air ve yazar Hulki Aktunç,

29 Haziran’da ya�amını yitirdi. ‘Bir Ça�
Yangını’na tanıklık edip son yolculu�una
u�urlanan yazar, do�du�u hastane olan

Zeynep Kamil’in kar�ısındaki Karacaahmet
Mezarlı�ı’na defnedildi. ● Haberi Sayfa 6’daİnal AY DI NOĞ LU

ÖN CE SEV Gİ

Do�u t�bb�na göre sa�l�kl�
olmak do�a ile uyum içinde
olmakt�r. Do�an�n ak���na
uydu�unuz, sular� tersine
ak�tmaya çal��mad���n�z

zaman sorunsuz ve sa�l�kl�
ya�ars�n�z.                                 

● Yazısı 8’de

BEDEN VE DOĞA
Kadıköy’e 4 yeni temizlik aracıKadıköy’oğlu dil kuyumcusuna veda…
�LÇEN�N cadde, sokak ve
parklarının temizli�i için

2004 yılından itibaren
hizmete giren ve
kadın çalı�anların

görevlendirildi�i mini
golf temizlik araçları

yenileniyor. ● Haberi 5’te

◗◗ Haberi 11. Sayfada

İsterseniz siz de
bu özel projeye 
katılabilirsiniz

İsterseniz siz de
bu özel projeye 
katılabilirsiniz

İsterseniz siz de
bu özel projeye 
katılabilirsiniz
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İsterseniz siz de
bu özel projeye 
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İsterseniz siz de
bu özel projeye 
katılabilirsiniz

Büyüklere
tiyatro

ba�l�yor!

◗◗ Haberi 6. Sayfada

Kadıköy’de 20 Amerikalı!

Yüksek ö�renim gören 40 bin
ö�rencinin ya�ad��� Kad�köy’de

ö�rencilerin bar�nma sorununu 170 ki�ilik
modern bir Erkek Ö�renci Yurdu açarak
çözen Kad�köy Belediyesi’ne Say��tay

karar�yla engelleme ç�kt�. Say��tay,
Ba�kan Öztürk’ün yurt açarak kamuyu

zarara u�ratt���n� öne sürerek, yurt
giderleri olan 240 bin TL’nin Öztürk’ten

tahsil edilmesine karar verdi. KiLiTKiLiTKiLiTKiLiTKiLiTKiLiTKad�köy Belediye
Ba�kan� Selami

Öztürk, ‘Bu çocuklar
hepimizin. Çocuklara
sa�l�kl� ve güvenli bir 
ortam sa�lam��t�k. Bu
ö�rencilerin yurtlar�n�n

kapat�lmas�, onlar�n
sokakta olmas� �imdi

kamu yarar�na m� oldu?
Bunda ne gibi kamu
zarar� olabilir?’ diye

sorarken, yurt kapan�nca
sokakta kalan ö�renciler
de ‘Yurdumuzdan çok

memnunuz. Tekrar
aç�lmas�n� istiyoruz’

dedi. 

ERKEK ÖĞRENCi YURDUNAERKEK ÖĞRENCi YURDUNAERKEK ÖĞRENCi YURDUNAERKEK ÖĞRENCi YURDUNAERKEK ÖĞRENCi YURDUNAERKEK ÖĞRENCi YURDUNA
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Kent kim li �i nin öne ç�k t� �� gü nü müz de
ar ke olog la ra ka p� la r� n� so nu na ka dar
aça rak bin ler ce y�l l�k ta ri hi ni cö mert çe

in ce len me si ne izin ve ren �s tan bul, kül tü rel ve
ta rih sel an lam da dün ya ba� ken ti ol ma yo lun da
h�z l� ad�m lar at� yor di ye bi li riz. Her ne ka dar
“Kül tür Ba� ken ti” is mi sa de ce
2010 y� l� için kul la n�l d�y sa da
2011 y� l�n dan iti ba ren bir ba� -
kent ola ma sak da “kül tür ken ti”
ol ma id di as� n� sür dür mek ge re -
kir. Kül tür ken ti ol mak el bet te
sa de ce kon ser ler ve rip yaz e� -
len ce le ri dü zen le mek de �il, top -
lu mun tüm sos yal ta ba ka la r� n�
ken te ili� kin tüm gün cel ve ta -
rih sel kim lik le bu lu� tur mak ve
sa de ce tü ke ten de �il ay n� za -
man da kül tür üre ten bir ko nu ma yük selt mek
an la m� ta �� ma s� ge rek mek te dir.

An tik dö nem co� raf ya c� la r� n�n en
önem li sin den bi ri olan Amas ya l� Stra bon
ya �a d� �� (M.Ö. 1.- M.S. 1. ara s�n da) dö -
nem de bel ki yüz ler ce kent gez mi� ve bir
ken tin kent ola bil me si için ge rek li lik ler say -
m�� t�.  Stra bon’a gö re bir kent için ge rek li
olan lar �un lar d�, ti yat ro bi na s�, kü tüp ha ne
bi na s�, çe� me ya p� s� (Nymphe ion), halk
mec lis bi na s� (bo ule te ri on),
ta p� nak, sto a ya da ago ra (Pa -
zar ala n�) gi bi, çün kü gez di �i
kent le rin ne re dey se hep si bu
ya p� lar var d� ve halk ti yat ro
sey re der ken ya da kü tüp ha ne -
ye gi der ken bir kül tür et kin li -
�in den da ha çok sos yal bir du -
ru mun için de ken di ni ta n�m l� -
yor du.  

An tik dö nem de bo �a z�n
iki ya ka s�n da kent kim li �i ni
ta �� yan iki önem li kent var d�.
Bun lar dan bi ri kar �� k� y� da
(Av ru pa ya ka s�n da) bu gün kü
ta ri hi ya r� ma da n�n üze rin de
ku rul mu� olan Byzan ti on, di �e ri kar �� k� y� -
da bu gün kü Ka d� köy’ün al t�n da kal m�� olan
Khal ke don’dur. 

Ken tin çe kir de �i ni olu� tu ran ilk yer le� -
me ler, M.Ö. 8-7. yüz y�l da bu gün kü Yu na -
nis tan’�n ku ze yin den göç eden Me ga ra l� lar

ta ra f�n dan bu ra da ku rul mu� tu. M.Ö. 9. yüz -
y�l dan ba� la ya rak K� ta Yu na nis tan’da k�t l�k
ve yok sul luk la be ra ber nü fus ar t� �� ba� gös -
te rin ce in san lar top lu hal de ye ni yer le �im ler
kur mak için göç et me ye ba� la m�� lar d�. Me -
ga ra l� lar gel me den ön ce �s tan bul çev re sin de

Tro ya’n�n da y� k�l ma s�n da
et ki li olan Trak ka bi le le -
rin den Tin ler ve Bi tin ya l� -
lar ya �� yor lar d�. Tin le rin
ve Bi tin ya l� la r�n ol duk ça
sert ve sa va� ç� bir ka vim
ol duk la r� da ha son ra ki dö -
nem ya zar la r� ta ra f�n dan
an la t� l�r. Me ga ra l� lar ön ce -
lik le k� y� lar da ve Trak ka -
vim le rin den uzak nok ta la -
ra kur duk la r� yer le �im le ri

za man la ge ni� le di ve bu gün kü Ka d� köy’un
al t�n da yer alan Khal ke don’u olu� tur du.

Khal ke don, Mo da Bur nu ile Yo �urt çu
ara s�n da ka lan yer de ku rul mu� tu. Ken tin
ad� n�n tam ola rak han gi dil de ve ne an la ma
gel di �i bi lin me mek le bir lik te Prof. Dr. Bil -
ge Umar, Khal ke don ad� n�n, Yu nan göç -
men le ri nin yö re yi ele ge çi rip kent kur duk la -
r� s� ra da, yö re nin ya da ora da ki kö yün ad�
olan, yer li dil den gel me söz cü �ü ken di a��z -

la r� na gö re boz mu� ve Khal ke -
don/Kalk he don bi çim le rin de kul -
lan m�� ola bi le cek le rin den söz eder.

Ka d� köy üze ri ne ara� t�r ma ya -
pan lar dan bi ri olan
Ce lal Esad; Khal ke -
don’un Me ga ra gö çü
ön ce si Fe ni ke li ge -
mi ci ler ta ra f�n dan
Ka ra de niz’e ge çi�
ön ce sin den  kul la n� -
lan bir ti ca ret li ma n�
ol du �u nu ve is mi ni
bu dö nem den al m�� ola bi le ce �i ni
söy ler. Ef sa ne ye gö re Byzans ön -
der li �in de ger çek le �e cek ye ni bir

göç ön ce sin de kâ hin le re da n� �an in san lar
ku ru la cak ken tin “kör ler mem le ke ti nin kar -
�� s�n da ol ma s� ge rek ti �i” ya n� t� n� al�r lar.
Byzan ti on’u ku ran Byzans’�n ön der li �in de -
ki göç men ler ya r�mada n�n gü zel li �i ni hay -
ran ka l�r ve kâ hi nin ce va b� n� çöz mü� olur -

lar. Byzan ti on’da ki gü zel li �i
gör me den kar �� ya ge çip kent kur mu� lar d�r.
An tik ya zar lar kör ler an la m� na ge len Khal -
ke don is mi ni bu yüz den kul lan m�� lar d� ve
za man la ken tin ad� gi den Khal ke don lu la r�n
ken ti ola rak an�l d�. Ama bu gün gö rü lü yor ki
Khal ke don’un (Ka d� köy) üze rin de bin ler ce
y�l d�r sü ren ya �am bu ra s� n�n da ne ka dar
gü zel bir yer le �im ye ri ol du �u nu gös ter -
mek te.

Ya n�n dan Khal ke don
(Khal ke tis (?) / Kur ba �a l� de -
re) su yu nun ak t� �� ken tin, iki
li ma n� var d�r. Bi ri Hay dar pa -
�a ko yu na aç� l�r ve dal ga k� ra -
n� var d�r. Di �er li man, Kur ba -
�a l� de re gi ri �in de dir. Al t� yol
yö re sin de ki nek ro pol d� ��n da
gü nü mü ze ula �an ka l�n t� yok -

tur. Khal ke don’u Ni ko me di a’ya (�z mit)
ba� la yan bir yol var d�r. Kur ba �a l� de re a� -
z�n da ki an tik li man bo yun ca uza yan bir
cad de bu yo lun ba� lan g� -
c� n� olu� tu rur.

1976 y� l�n da Sö �üt -
lü çe� me tren is tas yo nu
ci va r�n da ki çev re yo lu
ya p� m� s� ra s�n da Khal ke -
don nek ro pol ala n� (me -
zar l� ��) s� n�r la r� sap tan -
m�� t�r. Son ra ki y�l lar da
Be le di ye ta ra f�n dan ba� la t� lan alt  ya p� ça l�� -
ma la r� s� ra s�n da cad de ler bo yun ca ge ni� ve
de rin çu kur lar aç�l m�� t�r. �s tan bul Ar ke olo ji
Mü ze le ri Mü dür lü �ü ad� na ka z� lar ya p�l -
m�� t�r. Ka z� lar s� ra s�n da bu lu nan eser le rin
ba z� la r�, �s tan bul Ar ke olo ji Mü ze si’nde iki
ay r� sa lon da ser gi len mek te dir. Bir k�s m�
"�s tan bul" ka t�n da Khal ke don vit ri nin de, di -
�e ri ise "Bith yni a" ka t�n da yi ne Khal ke don
vit ri nin de gö rü le bi lir. 

Ka d� köy’de bu lu nan eser le rin ben zer le -
ri Tro ia’da Hi sar l�k Böl ge sin de de gö rül -
mü�, bu ne den le de Khal ke don ile Tro ia
ara s�n da ba� lan t� ol du �u ve bu nun da ne de -

ni nin ti ca ri ili� ki ler den kay -
nak lan d� �� sa n�l mak ta d�r.

An tik Khal ke don’dan
gü nü mü ze ula �a bi len her -

han gi bir mi ma r� ka l�n t� bu lun maz. Kent
Ro ma �m pa ra tor lu �u dö ne mi ne ka dar bir
kent dev le ti ola rak ba ��m s�z l� �� n� ko rur ve
ken di sik ke si ni ba sar. Ön yü zün de inek ar -
ka yü zün de sem bo lik i�a ret ler ta �� yan kent
sik ke si nin üze rin de ken tin is mi ya z� l� d�r.
An tik dö nem bo yun ca özel lik le Ka ra de -
niz’den ge len ta h�l ve ti ca ret ge mi le ri nin
u� rak ye ri olan kent sa hip ol du �u avan taj l�
co� ra fik ko nu mu ne de ni ile ta ri hin her dö -
ne min de yer le �im gör mü� tür. Bu ne den le
an tik dö ne me ili� kin ka l�n t� la r�n ne re dey se
ta ma m� yok ol mu� tur. Cum hu ri ye tin er ken
dö nem le rin de Mo da ve Ka d� köy çev re sin de

ya p� lan ka z� ça l�� ma la r�n da ar ka ik dö ne me
ait ka d�n hey kel le ri ve ka l�n t� lar ele geç mi� -
tir.  Do �u Ro ma �m pa ra tor lu �u’nun Byzan -
ti on’u ba� kent ola rak seç me si ile bir lik te �s -
tan bul’un her iki ya ka s� için de or tak bir isim
Kons tan ti na po lis is mi kul la n�l m�� t�r. �s tan -
bul’a Bi zans Dö ne min de su ta �� yan Va lens
Ke me ri (Boz do �an ke me ri)’nin, MS 4.yüz -
y�l da �m pa ra tor Va lens dö ne min de, Khal ke -
don sur la r� n�n ta� la r� ye rin den sö kü le rek ya -
p�l d� �� bi lin mek te dir.

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
456 32 53

TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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● Sey han KAL KAN VA Y�Ç

2Tem muz 1993... Sön me yen ate�... Bun dan
18 y�l ön ce Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne -
�i’nin dü zen le di �i ‘Pir Sul tan Ab dal �en -

lik le ri’ne ka t�l mak için Si vas’a gi den 33 ay d�n,
ya zar, sa nat ç� ve ozan kal d�k la r� Ma d� mak Ote -
li’nin ya k�l ma s� so nu cu ya �am la r� el le rin den al� -
na rak kat le dil di ler. Olay s� ra s�n da iki otel ça l� �a -
n� da ya �a m� n� yi tir di. Bu ac� ola y�n ar d�n dan bi -
ze ka lan ise yü re �i miz de her ge çen gün ya na rak
ço �al ma ya de vam eden ate� ol du. “Gün tu tu �ur
ca n�m ge ce tu tu �ur. Yan g�n lar da can lar tu tu �ur.
Gü lüm top rak olur ye le ka r� ��r. Yü rür ge lir can -
lar yol lar tu tu �ur. Si vas el le rin de sa z�m tu tu �ur.
Söz tu tu �ur ca n�m tür kü tu tu �ur... ” di ye rek ya -
�a nan kat li am� unut ma yan ve unut tur ma mak is -
te yen ler her y�l ol du �u gi bi bu y�l da an ma et kin -
lik le ri dü zen le di. Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne -
�i �s tan bul �u be le ri de an ma et kin lik le ri çer ce -

ve sin de 30 Ha zi ran Per �em be gü nü kat li am da
ha ya t� n� kay be den halk oza n� Ne si mi Çi men’in
Ka ra ca ah met Me zar l� ��’nda ki me za r� n� zi ya ret
et ti.

■ ‘UNUT TUR MA MAK �Ç�N
MÜ CA DE LE YE DE VAM EDE CE ��Z’

Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne �i �s tan bul
�u be le ri’nin or ga ni ze et ti �i si ya si par ti ler ile si -
vil top lum ör güt le ri nin de des tek ver di �i an ma
et kin li �i, Te pe Na uti lus’un önün den yü rü yü� ile
ba� la d�. 

Kat li am da ha ya t� n� kay be den le rin fo to� raf -
la r� n�n bu lun du �u 75 met re lik afi �i tu tu rak yü rü -
yen yak la ��k 500 ki �i lik grup, “Si vas’� unut ma -
d�k, unut tur ma ya ca ��z”, “Ma d� mak utanç mü ze -
si ol sun” slo gan la r� ata rak yü rü dü. Yü rü yü� so -
nu cun da Ka ra ca ah met Me zar l� ��’nda Ne si mi Çi -
men’in me za r� et ra f�n da top la nan grup ad� na

aç�k la ma ya pan Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne -
�i Ge nel Ba� ka n� Hü se yin Gü zel gül, “Kat li am da
ya nan la r�n an� s� na say g� n�n ge re �i ola rak Ma d� -
mak Ote li mut la ka mü ze ol ma l�. 18 y�l d�r sü ren
mü ca de li nin so nu cun da Ma d� mak’ta ke bap ç�
dük kân�n�n ka pa t� l�p ote lin ka mu la� t� r�l ma s�
sa� lan d�. An cak ka mu la� t� r� lan bi na n�n utanç
mü ze si ne dö nü� tü rül mek ye ri ne bi lim ve kül tür
mer ke zi ol ma s� ve Si vas da va s� sa n�k la r�n dan al -
t� ta ne si nin de da va la r� n�n za man a�� m� na u� ra -
t�l ma s�, kat li am�n unut tu ru lup de lil le rin ka rar t�l -
ma s� sü ne ci nin ba� la d� �� n� gös te ri yor. Fa kat, e�it
yurt ta� l�k hak k� na sa hip ç�k mak için, unut ma -
mak ve unut tur ma mak için, bir da ha kat li am ya -
�a ma mak için mü ca de le mi ze de vam ede ce �iz”
di ye ko nu� tu. 

An ma et kin li �i me za ra ka ran fil b� ra k�l ma s�
ile son bul du.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi,

Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk ve

Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk

ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,

Hasanpa�a Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z

Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

FİR MA LAR:
■ Ba uha us- ‹çe ren köy
■ Car re fo ur ‹çe ren köy
■ Car re fo ur Ac› ba dem
■ Car re fo ur Ex pres’ler
■ Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
■ Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
■ Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
■ ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
■ Nida Su:                   0216 565 82 46
■ Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
■ Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
■ Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
■ Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
■ Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
■ Ada G› da:                  0216 385 99 40
■ Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
■ Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
■ Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
■ Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
■ Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
■ Petites Flowers:        0216 414 44 62
■ De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
■ Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
■ Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
■ Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
■ Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
■ Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
■ So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
■ Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
■ Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
■ ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
■ Se tur Di van: 0216 523 63 00
■ SSK Bü fe: 0216 566 58 76
■ Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
■ Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
■ Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
■ AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
■ Stu di o Spot: 0216 347 14 82
■ Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
■ Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
■ Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
■ Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
■ Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
■ Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
■ Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
■ Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
■ Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
■ Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
■ Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
■ Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
■ Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
■ Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
■ Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
■ Taç Spor: 0216 576 90 50
■ Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
■ Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
■ Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
■ Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
■ Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
■ T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
■ Sude Su: 0216 363 48 37
■ Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
■ Can Rek lam: 0216 348 88 40
■ Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
■ Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
■ Aden Otel:                 0216 345 10 00
■ Byotel:                      0216 571 61 61
■ Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
■ Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
■ Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
■ Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
■ Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
■ Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
■ Re Cafe:                    0216 339 57 67
■ Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
■ �apka Tur:             0216 410 00 51
■ Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
■ Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
■ Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Hacettepe mezunu tecrübeli �NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN
�lkö�retim, Lise, Kolej ve Üniversite ö�rencilerine UYGUN

ÜCRETLE  �ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

‘Sönmeyen ateş 2 TEMMUZ’‘Sönmeyen ateş 2 TEMMUZ’‘Sönmeyen ateş 2 TEMMUZ’‘Sönmeyen ateş 2 TEMMUZ’‘Sönmeyen ateş 2 TEMMUZ’‘Sönmeyen ateş 2 TEMMUZ’

�STANBUL’da gece hayat�n�n en renkli
ya�and��� bölgelerden biri olan

Kad�köy’de Barlar Soka�� olarak bilinen
Kadife Sokak’�n biti�i�indeki �hsan

Ünlüer Sokak kanl� bir sald�r�yla sars�ld�.
9 Temmuz Cumartesi’yiyi Pazar gününe
ba�layan geceyar�s�, “sokakta içki içme”
tart��mas�ndan kaynakland��� belirtilen
bir sald�r� olay� ya�and�. “Barlar Soka��”

olarak bilinen Kadife Sokak
yak�nlar�ndaki Dr. �hsan Ünlüer sokakta
ayakta içki içki içenlere bir gruba, “Bir

daha burada içki içmeyeceksiniz”
diyerek sald�rd�. Motosiklet kullananlar�n

giydi�i k�yafetler bulunan bir grupun
kesici aletlerle sald�rd��� ki�ilerden Nezih

Ayak, �nan Aruh, Sertaç Birgin, Yi�it Hadi
�lde, �smet Ozan Eras, Semih Ergeleli ve
Öncel Yüksel yaraland�. Olay�n ard�ndan

polise ifade veren bir görgü tan���,
sald�rganlar�n Hells Angels adl� motosiklet

çetesinin k�yafetlerini giydi�ini söyledi. 
SIK SIK TARTI�MA ÇIKIYORDU

Asayi� �ube Müdürlü�ü taraf�ndan olayla
ilgili ba�lat�lan soru�turma kapsam�nda

önce dört ki�iyi gözalt�na ald�. Bu ki�ilerin
ifadeleri do�rultusunda olay�n

organizasyonunu, ayn� sokak üzerinde
dükkân� bulunan �.Ö.’nün organize etti�i

iddia edildi. Bunun üzerine aranmaya
ba�lanan �.Ö. daha sonra birlikte

Kad�köy �lçe Emniyet Müdürlü�ü’ne

teslim oldu. Zanl�lar ilk ifadelerinde
suçlamalar� reddetti. 9 �üpheli adliyeye

sevk edildi. Gözalt�na al�nan ki�ilerin
baz�lar�n�n kollar�nda Hells Angels

dövmesi oldu�u görüldü. Kavgada darp
edildiklerini söyleyen ki�iler de gelip

zanl�lar� te�his etti. Polis ‘Barlar Soka��’
olarak bilinen, olay�n meydana geldi�i
yerde çevredeki büfelerden içki alarak

gelip ayakta içki içenlerle bar çal��anlar�
aras�nda s�k s�k tart��malar ya�and���n�
söyledi. Baz� mahalle sakinleriyse, bir

süredir sokakta içki içenlerin
gürültüsünden ve ahlak d���

davran��lar�ndan rahats�z olduklar�n�
belirtti. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derne�i �stanbul �ubeleri öncülü�ünde,
Sivas katliamının 18. yılında anma etkinlikleri çercevesinde Nesimi

Çimen’in Karacaahmet Mezarlı�ı’ndaki mezarı ziyaret edildi.

Barlar Sokağı’nda ‘BARBAR SALDIRI’

SALDIRIYA TEPKİ
Sosyal payla�ım sitelerinde “Kadıköy'de bıçaklanan

arkada�larımızla dayanı�mak için bulu�uyoruz!” ba�lıklı etkinlik
ça�rısı yapıldı. 8 Temmuz Cuma  ak�amı 21.00'de Moda Eski

Havuz Meydanı'nda bulu�ulup, olayın ya�andı�ı soka�a gidilecek. 
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KAPTAN Hasanpa�a �lkö�retim Okulu 2010-2011
e�itim-ö�retim y�l�nda spor, resim, müzik, tiyatro ve
spor dallar�nda da önemli ba�ar�lar elde etti. Okul
Müdürü Ömür Akarsu, bu e�itim y�l�nda sosyal,

kültürel ve spor alan�nda büyük ba�ar� kazand�klar�n�
belirtti. Tiyatro, müzik ve resim alanlar�nda

ö�rencilerin okullar�n� ba�ar�yla temsil ettiklerini
vurgulayan Müdür Akarsu, sözlerini �öyle sürdürdü:

“2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�nda okulumuzun
tiyatro kulübü, ö�retmenimiz Ayça Yapar’�n yönetti�i

‘Midas’�n Kulaklar�’ adl� oyunu profesyonel
oyunculara ta� ç�kartacak bir performansla

sahneleyerek,
Kad�köy

ilçesinde birinci
oldu.

Okulumuz
tiyatro

salonunda iki
ay boyunca her

hafta
seyircisiyle

bulu�an oyun,
Kad�köy’de ve
farkl� ilçelerde

alt� kez
sergilendi.

Dekorlar� ve
kostümleri
okulumuz

ö�retmenleri
ortakla�a
olarak

haz�rlad�lar. Müzik konusunda ise, art�k geleneksel
hâle gelmi� olan y�l sonu konserimiz bu y�l Kad�köy
Halk E�itim Merkezi’nde yap�ld�. 44 ö�renci, 10 saz,
bir semazen ve müzik ö�retmenimiz Zuhal Akçay’�n

ola�anüstü çabas�yla gerçekle�ti. �lçe Milli E�itim
Müdürü Fer�ad Ayar ve �ube Müdürü Fahri

Cürebal’�n da kat�ld��� gecemiz büyük be�eni
toplad�. Gecede; Türk Sanat Müzi�i, Türk Halk

Müzi�i, Klâsik Bat� Müzi�i, yerli-yabanc� popüler
müzik türlerinde 22 eser yorumland�. Atletizmde de
ilçe baz�nda birçok ba�ar�lar elde ettik, madalyalar

kazand�k. Resim yar��malar�nda ise, okulumuz
dördüncü s�n�flardan Kadir Ku� ve Pelin I��k

gö�sümüzü kabartt�. Kad�köy Kaymakaml���’n�n
düzenledi�i ‘Bo�az Kültür Turu’na ve opera

dinletisine kat�lan ö�rencilerimiz bilgi ve görgülerini
art�rd�lar. E�itimde de birçok atak yapt�k. Bunlar�n

sonuçlar�n� LYS sonuçlar� belli oldu�u zaman
alaca��z diye umuyorum.”

Kaptan Hasanpa�a
�lkö�retim Okulu,

bir y�l� geride b�rakt�

TÜRK�YE'nin köklü e�itim kurumlar�ndan Kad�köy
Anadolu Lisesi (Kad�köy Maarif), okul seçimi gibi
zorlu bir sürece giren ö�renci ve velilere yönelik

“Okul Tan�t�m Günleri” düzenliyor. �steyenler,  
8-17 Temmuz 2011 tarihlerinde her gün 11:00-
16:00 saatleri aras�nda okul ile ilgili detayl� bilgi

alabilecek. Okulun fiziki ve e�itim-ö�retim
olanaklar� ile tarihsel ve kurumsal önemini bizzat

yerinde anlatmak amac�yla düzenlenen Okul
Tan�t�m Günleri etkinli�inde, okulun bilgi

teknolojileri destekli görsel ve i�itsel e�itim alt
yap�l� s�n�flar�, kütüphane, spor salonlar�,

laboratuvarlar, ö�renci kulüpleri ve yatakhane gibi
bölümleri, ö�renci ve velilerin incelemesine

sunulacak. Okul Tan�t�m Günleri’ni organize eden
okulun e�itim vakf� KALEV Yönetim Kurulu

Ba�kan� Av. Argun E�mir, “E�itim vakf� KALEV’i

son be� y�lda mezunlar�n okula bakan yüzü olarak
yeniden yap�land�rd�k ve etkin hale getirdik.
Geleneksel etkinliklerimiz ve e�itim ö�retim

faaliyetlerine katk�lar�m�z KALEV’in deste�i ve
koordinasyonunda gerçekle�iyor” dedi.

1955 y�l�nda kurulan ve “Buras� Kad�köy Anadolu
Amac�m�z Fark Yaratmak” ilkesi ile e�itim

çal��malar�n� sürdüren Kad�köy Maarif; tüm
Anadolu Liseleri aras�nda, hem Türkiye çap�nda

ve hem de �stanbul ili kapsam�nda yakalad���, son
10 y�ldaki ortalama yüzde 96’l�k üniversite ö�renci
yerle�tirme ba�ar� oran�yla dikkat çekiyor. Haz�rl�k
s�n�f� e�itimi veren az say�daki devlet okullar�ndan
olan Kad�köy Maarif’te, Bakanl�kça onayl�, �ngiliz

ve Amerikal� dil ö�retmeleri ders veriyor.

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

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

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N
ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi’ne çay

içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74

E-MA�L: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Y�l lar ön ce pren ses ler ve pa �a la ra ev sa -
hip li �i ya pan, son ra s�n da ö� ren ci le ri
a��r la yan Mo da’da ki �s tan bul Ka d� -

köy Li se si’nin (Ka d� köy K�z Li se si) bah çe -
sin de ki 135 y�l l�k ta ri hi Mah mut Muh tar Pa -
�a Kö� kü �s tan bul �l Özel �da re si’nin eliy le
gör kem li gün le ri ne ge ri dö nü yor.

�s tan bul �l Özel �da re si ta ra f�n dan pro je
çi zim le ri ya p� lan ve  “Mer mer Ko nak” ola rak
da bi li nen Mah mut Muh tar Pa �a Kö� kü, son
ola rak 1999 dep re min den bü yük za rar gör -
mü� ve kul la n� la maz ha le gel mi� ti.

�s tan bul �l Özel �da re si’nin, �s tan bul’un
pa ha bi çil mez kül tür mi ra s� n� ko ru ma ve iyi -
le� tir me ça l�� ma la r� sü rü yor. Mah mut Muh tar
Pa �a Kö� kü pro je si, �s tan bul �l Özel �da re si
�mar Ya t� r�m ve �n �a at Dai re Ba� kan l� �� Etüt
Pro je Mü dür lü �ü ta ra f�n dan çi zil di. Rö lö ve
Res ti tas yon Res to ras yon Pro je le ri 5 No’lu
An�t lar Ku ru lu’na ile til di.

Mah mut Muh tar Pa �a Kö� kü Res to ras yon
Pro je si, ya p� lan ara� t�r ma lar ve bel ge le me ça -
l�� ma la r� so nu cu olu� tu ru lan res ti tüs yon pro -
je si do� rul tu sun da ha z�r lan d�. Res to ras yon
pro je sin de, kö� kün öz gün mal ze me le riy le ve

ge le nek sel ya p�m tek nik le ri ile ona r� l�p sa� -
lam la� t� r�l ma s� ve ya p� ya i� lev ler öne ri le rek
kul la n� l�r du ru ma ge ti ril me si plan la n� yor. 

“Mer mer Ko nak” ola rak da bi li nen Mah -
mut Muh tar Pa �a Kö� kü, 1999 dep re min den

bü yük za rar gör mü� ve kul la n� la maz ha le gel -
mi� ti. Ka d� köy Li se si ara zi si için de bu lu nan
ve yak la ��k el li y�l d�r Mil li E�i tim Ba kan l� -
��’na ba� l� ola rak okul i� le vi ni sür dür mü�
olan kö�k, son be� y�l d�r kul la n�l m� yor.

‘Mart� adaylar�’
bekleniyor...

MALTEPE Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet
�öleni Sahil Basketbol Sahas�nda

gerçekle�tirildi. Etkinliklere halk�n ilgisi
yo�undu. Masal kahramanlar�n�n

kar��lamas�yla ba�layan �ölende popüler
�ark�larla DJ e�li�inde co�an çocuklar sürpriz
animasyonlarla e�lendiler. Yüzlerini boyatan

çocuklar, Maltepe Belediyesi taraf�ndan
kendilerine da��t�lan sürpriz hediyelerin sahibi
oldu. Maltepe Sanat Tiyatrosu’nun sahneledi�i

Aziz Nesin’in P�rtlatan Bal adl� eserini büyük
bir be�eniyle izleyen minik konuklar, oyunun

kahramanlar�yla da sohbet etme imkan� buldu.
Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin finalistlerinden

biri olan ünlü akrobasi grubu Karizma
Show’un gösterilerini büyük bir heyecanla
izleyen yediden yetmi�e herkes, halktan

gönüllü olanlar�n basket denemelerini izlerken
kahkahalar�n� tutamad�. 

● Gül SÖKMEN

Son bir y�l için de bü yük bir ç� k�� ya pan
sen sa nat ç� s� Me lis Bi len, Ka d� köy lü
genç bir ye te nek… Ha ya ta at� l�r ken

önün de üç se çe nek var d� Me lis’in; e�i ti mi ni
gör dü �ü en düs tri mes le �i, spor ve mü zik…
On ca emek ver mi�, bin ler ce ö� ren ci yi ge ri -
de b� ra ka rak üni ver si te nin en ge çer li bö -
lüm le rin den bi ri olan en düs tri mü hen dis li -
�i ni ka zan m��. Bu bü yük bir ba �a r� ve ilk
etap ta se çil mi� ilk yol du. Li se ve üni ver si te
y�l la r�n da bir çok spor da l� ile u� ra� an
Melis, spor da da pro fes yo nel li �i se çe bi lir di.
Ama gön lün de ya tan lar dan bi ri de mü zik -
ti… “Ye te nek Siz si niz” ya r�� ma s� Me lis Bi -
len’in ha ya t� n� de �i� tir di. Ka d� köy lü genç
k� z� m�z Me lis, “Ye te nek ben mi �im” de di ve
mü zi �i seç ti.. Seç ti �i dal da da “en iyi ler”
ara s� na gir mek için dur du rak bil me den ça -
l�� ma ya ba� la d�. Ka d� köy lü Me lis Bi len’i siz
Ka d� köy lü ler’le ta n�� t�r mak is te dik ve
so ru la r� m� z� yö nelt tik..
■ Ken di ni zi ta n� t�r m� s� n�z?

1985 �s tan bul do �um lu yum.
�lkö� re ni mi mi ve li se yi Özel
Da rü� �a fa ka Li se si’nde ta -
mam la d�m. Üni ver si te de ilk
y� l� m� I��k Üni ver si te si Elek -
tro nik Mü hen dis li �i’nde
oku dum. Da ha son ra Sa -
ban c� Üni ver si te si’ne ya tay
ge çi� ya pa rak En düs tri
Mü hen dis li �i’nden me zun
ol dum. K� sa bir sü re mes le -
�im le il gi li ça l�� t�m. Son ra s�n -
da ha ya t�m la il gi li bü yük bir
ka rar de �i �ik li �i ne gi de rek mes -
le �i mi b� rak t�m. Ha ya t� m�, kü çük -
lü �üm den be ri en bü yük tut kum olan
mü zi �e ada ma ya ka rar ver dim. �im di
ken di söz ve bes te le ri mi ya z� yor, ses len dir di -

�im ye ni par ça la r� in ter net ten pay la �� yo rum.
Tüm gün le ri mi mü zik le ge çi ri yo rum. 
■ Bir mü hen dis ola rak hem de en düs tri mü -
hen dis li �i gi bi gü nü müz de çok ge çer li bir mes -

le �i niz ol du �u hal de, pro fes yo nel ola rak
ne den mü zi �i seç ti niz?

Mü zi �i bir mes lek ve ya �am
bi çi mi ola rak seç me nin çok zor

ve ce sur bir ka rar ol du �u nu
bi li yo rum. Ama üni ver si te -
den me zun ol duk tan son ra
ha yat la il gi li dü �ü ne cek ve
ka fa yo ra cak çok za ma n�m
ol du. Fark et tim ki ön ce -
lik le ri min s� ra s� fark l�y -
m��. Ha yat ta as�l is te di �im
mut lu ve hu zur lu ol mak.
Ve in san bu nu yal n�z ca sev -

di �i i� le u� ra �a rak ya ka la ya -
bi li yor. Ne iyi bir ma a�, ne

gös te ri� li bir ka ri yer, ne de
yük sek bir mev ki içim de ki o gü -

zel duy gu la r� ka bart m� yor du. Ama
mü zik de yin ce içim de ki de niz ta �� yor du.

Bu nu fark et ti �im de ka ra r� m� ver dim. �u an da

çok mut lu yum ve a��k ol du �um mes le �i ya p� yo -
rum. 
■ Ye te nek Siz si niz ya r�� ma s� na ka t�l mak ne re -
den ak l� n� za gel di? Bu ya r�� ma m� si zi mü zik te
pro fes yo nel li �e it ti?

Ya r�� ma, ben tam da mes le ki ha ya t�m la il -
gi li iç he sap la� ma la r� m� ya par ken or ta ya ç�k -
t�. Ben de �an s� m� de ne mek is te dim. Ya r� fi nal -
den son ra çev rem den ve in ter net üze rin den al -
d� ��m çok sa y� da olum lu tep ki, mü zik le il gi li
ka ra r� m� sa� lam la� t�r d�. Bu ya r�� ma dan son -
ra ar t�k ta ma m�y la bir mü zik in sa n� ol dum.  
■ Sa de ce �ar k� söy le mi yor su nuz, söz ya z� yor
bes te ya p� yor su nuz. Mü zi �in e�i ti mi ni ne re ler -
de al d� n�z? Genç ya� ta böy le si ne i� le re kal k�� -
ma n�z tak di re �a yan, an cak zor de �il mi? Yok -
sa siz zo ru mu se vi yor su nuz?

Zo ru sev mek de �il de, zo ru seç mek as l�n -
da en sa� la m� olu yor. �n san zor el de et ti �i �ey -
le rin de �e ri ni da ha faz la bi li yor ve ko lay yol la
el de edi len �ey ler ka l� c� ol mu yor. Ay r� ca zor
olan bir se çi min üs te sin den de gel di �i niz de si -
ze kat t� �� ol gun luk de re ce si, öz gü ven ve tec rü -
be den do la y� da ha kon trol lü bir mut lu luk ya -
�� yor su nuz ve gel di �i niz ye ri da ha iyi haz me -
di yor su nuz. Üret mek ve or ta ya ye ni ürün ler
koy ma n�n ver di �i haz pa ha bi çil mez. Bel ki ba -
z� �ey ler zor, ama di yo rum ki ken di ken di me,
“ha yat ta ko lay olan ne var ki”?
■ Bir çok spor da l�n da da ba �a r� l� ol du nuz. Spor -
da pro fes yo nel ol ma y� hiç dü �ün me di niz mi?

Su ba le si, bas ket bol, step-dans, yüz me,
jim nas tik gi bi pek çok spor da l�y la u� ra� t�m.
Özel lik le yüz me, su ba le si ve step-dans ile pro -
fes yo nel ola rak u� ra� t�m ve de re ce le rim var.
Su ba le siy le u� ra� t� ��m dö nem en bü yük ha -
ya lim mil li ta k�m ola rak bir Av ru pa �am pi yo -
na s�’na gi dip de re ce ya pa bil mek ti. Ama üni -
ver si te de ki yo �un ders le rim den do la y� an tren -
man la ra ka t� la maz ol dum ve bir ter cih yap -
mam ge rek ti. Üni ver si te de ki ho ca la r� m�n da
�s ra r�y la su ba le si ni b� rak t�m. 
■ Ka d� köy ile an� la r� n� z�, Ka d� köy hak k�n da
dü �ün ce le ri ni zi an la t�r m� s� n�z?

Do� du �um dan be ri Ka d� köy’de ya �� yo -
rum ve ço cuk lu �um Mo da Sa hi li’nde bi sik let,
kay kay ve pa ten üze rin de geç ti. Kar de �im le
bir lik te Yo �urt çu Par k�’nda 2 hi pe rak tif ço -
cuk ola rak pek çok ma ce ra ya �a d�k. Ay r� ca o
park ta bü yük a�a bey ler le çok gü zel bas ket bol
maç la r� yap m�� t�k. O za man sa ha n�n ze mi ni
bo zuk bir as falt t� ve dü� tü �üm de fe na ya ra la -
n�r d�m. �im di ise çok da ha iyi bir ze min var.
Park ve sa hil çok da ha gü zel le� ti. Ben en çok
Mo da Sa hi li’ni ve Mo da’da ki ba z� ses siz ara
so kak la r� çok se vi yo rum. Ora lar dan her ge çi -
�im de hu zur bu lu yo rum. 

Sünnet �öleninde
E�LEND�LER

KADIKÖYLÜ GENÇ SANATÇI 
MEL�S B�LEN:‘Yetenek benmi�im...’

Sadece Kadıköy’ün de�il
�stanbul’un da önemli tarihi
konaklarından olan Kadıköy

Lisesi’nin içindeki Mermer Konak,
nihayet restore ediliyor. 

‘MERMER KONAK’
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Katıldı�ı ‘Yetenek Sizsiniz’ yarı�masından sonra müzi�i
seçen Kadıköylü genç kız Melis, seçti�i dalda ‘en iyiler’

arasına girmek için dur durak bilmeden çalı�ıyor. 

FENERYOLU Gönüllüleri’nin her ay�n ilk cumartesi
günü saat 11.00’de düzenlenen geleneksel kahvalt�s�
bu ay da Feneryolu Gönüllü Evi’nde; Yönetim Kurulu
üyeleri, Feneryolu Gönüllüleri ile Feneryolu semtinde
oturan sakinlerin kat�l�m�yla yap�ld�. Gönüllü Evi’nde

geçti�imiz ay anneler günü kutlamas� da yap�ld�.
Feneryolu Gönüllü Evi’nde, geçti�imiz haftalarda

Kad�köy Halk E�itim Merkezi Tak� Tasar�m� ö�retmeni
Zehra Gören’den e�itim alan ö�rencilerin yapt���

tak�lar�n yer ald��� y�l sonu sergisi yap�ld�. Halk E�itim
Merkezi müdür yard�mc�lar�n�n aç�l���n� yapt��� sergiye
ilgi yo�undu. �lgiyle izlenen sergi sonunda, gelenler

çe�itli ikram ve içeceklerle a��rland�.

Geleneksel
kahvalt�lar�n� yapt�lar
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Ka d� köy Be le di ye si 2004
y� l�n da bir il ki ger çek le� -
ti re rek ba� lat t� �� ve bir çok

be le di ye ye ör nek olan ça l�� ma y�
ka rar l� l�k la sür dü rü yor. Bi lin di �i
üze re Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk, Ka d� köy’ün
bel li cad de, so kak ve park la r� n�n
te miz li �i için 2004 y� l�n da Te -
miz lik �� le ri Mü dür lü �ü bün ye -
sin de mi ni golf te miz lik araç la -
r�n dan olu �an bir fi lo nun ku rul -
ma s� ta li ma t� ver mi�, ay r� ca ka -
d�n la r�n da ça l�� ma ya �a m� na ka -
t�l ma s� ama c�y la kul la n� m� ko lay
bu araç lar da ka d�n ça l� �an la r�n
gö rev len di ril me si ni is te mi� ti.

2004 y� l�n da ba� la t� lan ve ör -
nek te� kil eden bu uy gu la ma bu -

gü ne ka dar ba �a r�y la uy gu lan d�.
Ka d� köy lü ler de �i rin araç la r� ha -
n�m ça l� �an la r�n kul lan ma s�ndan
memnun. Ba�ta biraz �a��rsalar
da Ka d� köy lüler art�k bu
görüntülere al��t�lar.
■ MÜ DÜR HA SAN TA PAN

TA NIT TI
Ka d� köy Be le di ye si’nin en

yo �un ça l� �an bi rim le rin den olan
Te miz lik �� le ri’nin mü dü rü Ha -
san Ta pan 7 y�l d�r ba �a r�y la uy -

gu la nan ça l�� ma n�n da ha iyi yü -
rü me si ve Ka d� köy lü le re da ha iyi
hiz met sun mak için fi lo da re viz -
yo na git tik le ri ni ve 4 ye ni golf ti -
pi te miz lik ara c� al d�k la r� n� söy -
le di. 

Fi lo da 15 ka d�n per so ne lin
yer al d� �� n�, ye ni araç lar dan 1 ta -
ne si nin Se la mi çe� me Öz gür lük
Par k�’nda, di �er 3 ta ne si nin de
Te miz lik �� le ri Mü dür lü �ü bün -
ye sin de Ka d� köy lü le re hiz met
su na ca �� n� be lir ten Ha san Ta pan,
“Fi lo muz da ki araç la r� m� z� Ba� -
dat, Ba ha ri ye, Ha li ta �a Cad de le -
ri’nde, Ka d� köy Mey da n�’nda ve
k�s men tra fi �e ka pa l� yer ler de
gö rev len dir dik. Ka d� köy’ün do -
ku su na uy gun ha re ket et tik. Golf

ara ba la r� kü çük ve se ri ol du �u
için kü çük alan lar da da ça l�� mak
müm kün. Ba yan la r� gö rev len dir -
me mi zin se be bi ne ge lin ce; ha -
n�m lar bi lin di �i gi bi te miz li �in
de sim ge si. Ev le ri ne na s�l te miz
ba k� yor lar sa ken te de o ti tiz lik le
hiz met edi yor lar. Ye ni al� nan lar -
la bir lik te fi lo muz da ki araç sa y� -
s� 11’e yük sel di. Ama c� m�z; ça� -
da� kent Ka d� köy’e da ha iyi hiz -
met sun mak” de di. 
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■ Ah Biz Ödlek Aydınlar
■ Aziz Nesin
■ Nesin Yayınları

Türkiye'nin toplumsal topografyas�n� vermeye
çal���rken, bu i�i kendi insanlar�mla alay ederek,
onlar� gülünçle�tirerek, yererek yapt�m elbet, çok
da k�zd�m onlara. Ama bütün bunlar�n hepsinden
daha çok, hepsinden daha üstün bir duyguyla
sevdim onlar�. Her ne yazd�msa, halk�m�
gerçekten, özden severek yazd�m. "�nsanlar�
sevmek" diye çok kli�e bir söz var. D�� anlam�yla
be�enmiyorum, do�ru bulmuyorum bu sözü.
Çünkü insanlar� sevmek, halk� sevmek deyince,
onlar� oldu�u gibi, �imdiki durumlar�yla m�
sevece�iz? Yani kötü olanlara k�zmadan,
kötülükleri ho� görerek mi sevece�iz? Hay�r, ben
k�zarak seviyorum, ama k�zmam�n kökünde sevgi
var. Bugünkü durumu
be�enmedi�im için k�z�yorum.
Ama öykülerime ald���m insanlar�
çok sevdi�im için de,
durumlar�n�n de�i�mesini istiyor
ve buna çal���yorum. Ben bir
gülmece yazar�y�m. K�zmadan,
öfkelenmeden, her an öfke
üstünde olmadan, durmadan
öfkesi bilenmeden nas�l gülmece
yap�labilir? Ve o k�zd���n insanlar�
sevmeden nas�l sanat yap�labilir?
Ya�ad���m ça�da yurdumun
toplumsal topografyas�n�
çizmeye çal��t���m öykülerim,
ikisi de ayn� duygu kayna��ndan
gelen k�zg�nl���m�n ve sevgimin
ürünleridir, demek yanl�� olmaz

san�r�m./"Sevilene kar�� duyulan öfke..." adl�
bölümden...
■ Tutku Otobüsü
■ John Steinbeck
■ Remzi Kitabevi

Yaln�z ve tutunamayan ruhlar�n serüveni.
Kalifornia'n�n uçsuz bucaks�z verimli topraklar�nda
yollar boyunca dola�an bir otobüs, yaln�z ve
tutunamayan ruhlar�, gitmek istedikleri yerlere
ta��yor. Sürücü koltu�unda ate�li Juan Chichoy
var, bu topraklara yak��an ve s�n�r tan�mayan bir
adam. Yolcular aras�nda, keyifle yollara dü�mü�
sat�c� Ernest, on yedi ya��ndaki Kit, nam-� di�er
Sivilce ve film y�ld�zlar�na hayran Norma var. Bir
de Norma'y� kanatlar�n�n alt�na alm�� olan, erkek
gecelerinde dans eden striptiz y�ld�z� Camile. Bu
güçlü ve gerçekçi roman, yolcular s�rlar�n� aç��a
vurup, geçmi�lerinden uzakla��p, gelece�in vaat
ettiklerine do�ru ilerlerken, açmazlar�n, ihtiras�n,
a�k�n ve özlemin hikâyesi haline dönü�üyor.
■ Kent Efsaneleri
■ Zamanımızın Batıl �nançları ve Takıntıları

■ Özgür Taburo�lu
■ Do�u Batı Yayınları

Bat�l inançlar� genelde ayn�
�ekilde alg�lar�z: Eski
zamanlarda ve uzak yerlerde
ya�ayan insanlar�n “yanl��
anlamalar�” der, geçeriz. Ne
derece do�ru oldu�u
tart���labilecek bu
varsay�m�m�z�, yeniden ele
almakta fayda var. Örne�in bir
bat�ll�k görünümü olan kent
efsaneleri, metropol
ya�am�ndaki karma��k ili�kiler
a��n�n içinde, “alacakaranl��a”'
yönelik de�i�meyen bir ilgiyi
fark ettirir bize. Fazla bilgi ve
bilinemezli�in iç içe geçti�i kent

efsaneleri, geçmi�i aratmayacak
yo�unlukta bat�ll�k ve tak�nt�
biçimlerinin varl���n� bar�nd�r�r.
Bunlar, gündelik ili�kilere,
al��kanl�klara öylesine kar��m��t�r
ki ço�u zaman fark
edemeyece�imiz kadar iç içedir
bizimle... H�zl� kent hayat�
içerisinde mitolojik
aray��lar�m�z�n cevab� olan kent
efsanelerine dikkatle bak�l�rsa
farkl� k�l�klara girmi� bat�l
inançlara, tak�nt�lara, saplant�lara
rastlan�r: Komplo teorileri, ki�isel
geli�im ö�retileri, ya�am
biçimleri, do�al ya�am aray��lar�,
yeni ve ilginç olana dönük ilgi,
h�z tutkusu, moda, a��r� sporlar,
e�lence, de�i�en �iddet türleri, fanatizm, kariyer,
türlü fobiler, bulmacalar...

Elinizdeki kitap, kent efsanelerini bir arketip,
bir model gibi kullanarak, asl�nda ya�ad���m�z
zamanlar�n ‘bat�l’ görünümlerini anlamaya
çal���yor. Ama bu görünümleri yekten
olumsuzlama bat�ll���na da dü�meden... Çünkü
onlarda, ba�kas�yla, kentin uza��ndaki ve
d���ndakiyle ba�lant� kurmaya yönelik aray���n
izleri de sürülebilir. Ço�u insan
için basit, e�lenceli, gizemli
anlat�lard�r kent efsaneleri.
Özgür Taburo�lu ise onlar�
ruhsal, toplumsal ve
antropolojik taraflar� olan bir
teorinin temel parçalar� gibi
kullanarak “post-modernizm”,
“endüstri-sonras�”, “geç-
kapitalizm” gibi s�fatlar� olan
zaman�m�za ili�kin çarp�c� ve
farkl� bir anlat� olarak ele al�yor.
Yazar bunu, kent efsanelerinin
biçim ve içerik olarak
genelle�erek, gittikçe
zaman�m�z� niteleyen bir
kavram hâlini ald���n� fark
ederek yap�yor. �nceledi�i
konunun ve yakla��m�n�n
özgünlü�üyle; sosyal bilimlerde
az rastlanan yaz�nsal üslubu ve

dil kullan�m�ndaki deney-
selli�iyle elinizdeki çal��ma,
do�rusu hiç de 'gündelik ve
tesadüfî' de�il. T�pk� kent
efsanelerinin kendisi gibi.
■ Poetika, �iir Sanatı Üzerine
■ Aristoteles
■ Çeviren: Furkan Akderin
■ Say Yayınları

Aristoteles, Antikça�
felsefesinin en önde gelen
filozofudur. Benzer düzeyde bir
felsefeye �lkça�da sadece
Platon'un eri�ebildi�i kabul
edilir. Antikça�a damgas�n�
vurmu� olan Aristoteles, pek
çoklar�na göre tüm ça�lar�n en
büyük birkaç filozofundan

birisidir. Bilim ve felsefede onun ba�arm��
olduklar�yla rekabet etme ümidi besleyebilen
insan say�s�n�n bir elin parmaklar�n� geçmedi�i
hemen herkes taraf�ndan kabul edilir. Aristoteles,
mant�k, do�a bilimleri, metafizik, psikoloji, etik ve
siyaset felsefesi gibi pek çok alanda eser
vermi�tir. “Aristoteles külliyat�” olarak geçen,
özgün haliyle Grekçe 1462 sayfadan olu�an
eserler bütünü, derslerinin, kendisi ya da

ö�rencileri taraf�ndan tutulmu�
notlar�ndan olu�ur. Sanat�,
taklidin taklidi olarak gören ve
insanlar� hakikatten
uzakla�t�rd��� gerekçesiyle onu
neredeyse felsefenin ba�
dü�man� ilan eden hocas�
Platon'un aksine, Aristoteles
Poetika's�nda �iirsel yarat�m�n
do�as� ve kayna��, �iirin tabiat
ve hakikatle ili�kisi, sanat�n
amac� ve i�levi konular�n� ele
al�r. Kitap, Platon'un sanata
yönelik ele�tirel meydan
okumas�na verilmi� köklü bir
yan�t gibidir. Aristoteles'in en
önemli eserlerinden birisi olan
Poetika, sadece �iire ve
tiyatroya de�il bütünüyle
sanata ilgi duyan herkes için
bir temel eser niteli�indedir.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

�lçenin cadde, sokak ve parklarının temizli�i
için 2004 yılından itibaren hizmete giren ve
kadın çalı�anların görevlendirildi�i mini golf

temizlik araçları yenileniyor. 

YAZIN gelmesiyle Kad�köy’ün
gelene�i olan kültür-sanat �enlikleri

h�z kesmek bilmiyor. Tarihi
Valideba� Adile Sultan Kasr�

Ö�retmenler Evi’nde 19-22 Haziran
tarihleri aras�nda 20. Kültür-Sanat

�enli�i gerçekle�tirildi. 
Ö�retmen evi müdürü Meral

Veziro�lu öncülü�ünde gerçekle�en �enlikte,
�stanbul ö�retmenlerinin karma resim ve foto�raf
sergisi aç�l�rken, Grup Yeni Türkü, Üsküdar Halk
E�itim Merkezi, Ümraniye Ö�retmenler Evi Türk

Halk Müzi�i Korosu, �stanbul Burhan Felek
Lisesi Ö�retmenleri Türk Sanat Müzi�i Korusu

da ezgileriyle yer ald�lar. �stanbul
Kad�köy Lisesi ö�retmenlerinden
e�itimci-yazar Nusret Karaca ile
gazeteci-yazar M.Tanju Akerman
da “�iir Ya�am�n �çinde” adl� bir
dinleti gerçekle�tirdiler. Bu
dinletiye Haliç Üniversitesi ve
�stanbul Kad�köy Lisesi ö�rencileri

ile ço�unlu�u Kad�köylü e�itimci, yazar ve �airler
kat�ld�. Kültür-sanat etkinliklerinin yan�s�ra
�enlikte tenis maç� da gerçekle�tirildi. Ö�retmen
evi müdiresi Meral Veziro�lu, �enliklere katk�da
bulunan Nusret Karaca, Nilgün Onat ve Y�ld�z
Tümerdem’e te�ekkür etti.

● Seyhan KALKAN VAY�Ç
KADIKÖY Belediyesi Engelli Dan��ma

ve Dayan��ma Merkezi’nin Görme
Engelliler Sesli Kütüphanesi

çercevesinde nisan ay� sonu itibariyle
ba�latt��� “Yazarlar�n Sesinden” projesi
kapsam�nda Yazar ve Ressam Bedri
Baykam, görme engelliler için “CHE

Küba ve Biny�l�n Son Süvarisi” kitab�n�
okudu. “Do�rusunu söylemek

gerekirse bir kitab� okumak çok kolay
bir �ey de�il” diyen Bedri Baykam,

“De�erli bir giri�im, o yüzden Kad�köy
Belediyesini ve Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezi’ni bu giri�iminden
dolay� kutluyorum. Umar�m çok say�da
engelli dinleyiciye ula��r. E�er ula��rsa
projeye katk� sunan ki�ileri de mutlu

eder” diye konu�tu.
DAHA FAZLA YAZAR
DESTEK SUNMALI

Baykam, “Daha fazla yazar�m�z birkaç
gününü ay�r�p, bir kitap okursa hem

kendi seslerini ölümsüz k�lm�� hem de
böyle bir projeye katk� sunmu�

olacaklar. Bu da çok güzel olur” dedi.
Engelli Dan��ma ve Dayan��ma

Merkezi’nde sosyal çal��mac� olarak
görev yapan Meyse Y�lmaz Budakl� ise,

“Nisan sonu itibariyle ba�latt���m�z
‘Yazarlar�n Sesinden’ projesi

kapsam�nda yazarlara kendi eserlerini
seslendirmeleri için teklif sunuyoruz.
Hakan Günday, Zafer Yalç�np�nar,
Özlem Özyurt, Nehir T�naz kitap

okuyarak projeye katk� sunan yazarlar
aras�nda yer al�yor. Projeyi devam

ettirmek ve geli�tirmek için
çal��malar�m�za devam ediyoruz” dedi.

ÇOCUKLARA
destek verdiler

Yazarlar sesleri ile karanl��a
I�IK TUTUYOR
Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma

Merkezi’nin ba�lattı�ı
‘Yazarların Sesinden’ projesi

kapsamında Yazar ve Ressam
Bedri Baykam, ‘CHE Küba ve
Binyılın Son Süvarisi’ kitabını
görme engelliler için okudu.

Kadıköy’e 4 yeni temizlik aracıKadıköy’e 4 yeni temizlik aracıKadıköy’e 4 yeni temizlik aracıKadıköy’e 4 yeni temizlik aracıKadıköy’e 4 yeni temizlik aracıKadıköy’e 4 yeni temizlik aracı

Adile Sultan Kasr�’nda
kültür ve sanat �enli�i

Valideba� Adile Sultan
Kasrı Ö�retmen

Evi’nde gerçekle�tirilen
Kültür-Sanat �enli�i’ne

Kadıköylü sanatçı
e�itimciler damgasını

vurdu. 

Foto�raf:
Dilara Kılıço�lu

Semiha �akir Korosu, Cemal Re�it Rey’de 
Kendi �arkılarını söyleyen ilk ve tek
çocuk çevre korosu olan Kadıköy

Semiha �akir �lkö�retim Okulu
Çevre Bilim Kulübü Korosu,

�stanbul �l Çevre Orman
Müdürlü�ü’nün düzenledi�i “6.

Erguvan Çevre Ödülleri”
kapsamında Cemal Re�it Rey
Konser Salonu’nda sahne aldı.

Koro, sundu�u �arkılarla be�eni
topladı. �arkı sözleri ve bestesi
kendine ait olan koro, ritim aleti
olarak atık malzemeler, pet �i�e,

pet �i�eden elde edilen kalem
kullanıyor. Çevre bilinci olu�turacak
mesajları ortak bir dil olan müzik ile

vermeye çalı�ıyorlar.  

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.� taraf�ndan
yönetilen CarrefourSA Maltepe Park Al��veri�

Merkezi, Özürlüler Vakf� ile birlikte çok önemli bir
sosyal sorumluluk projesine daha imza att�. 

0-15 ya� aras� özürlü çocuklar�n ameliyatlar�na
kaynak sa�lamak amac�yla Özürlüler Vakf�

taraf�ndan hayata geçirilen bir destek projesi olan
“Haydi Gülümse/Resmi Tamamla” Kampanyas�’na

CarrefourSA Maltepe Park Al��veri� Merkezi de
destek verdi. Vitrininde Haydi Gülümse-Resmi

Tamamla stickeri bulunan CarrefourSA Maltepe
Park Al��veri� Merkezi ma�azalardan her 100 TL’lik

ve üzeri al��veri� yapan Maltepe Park ziyaretçilere
bir yapboz parças� hediye edildi. Yapboz parças�n�

alan ziyaretçiler, Özürlüler Vakf�’n�n CarrefourSA
Maltepe Park Al��veri� Merkezinin içerisinde

bulunan stand�na u�rayarak dev yapboza parçay�
yap��t�r�p bu önemli projeye destek verdiler. 10-16
Haziran tarihleri aras�nda gerçekle�tirilen olan bu

proje sonunda ise dev yapbozda bir çocuk görseli
ortaya ç�kt� ve bu sayede 1 çocu�un ameliyat

olmas� sa�land�.

KAYIP 
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür. 

Göztepe / Kad�köy  Zeynep ÖNDER  

Meyse Yılmaz Budaklı
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● Semra ÇELEB�

“… Sen bu ra da do� dun, de di ba bam. Zey -
nep Ka mil’de. Unut ma, kar �� s� da dün ya n�n en
gü zel me zar l�k la r�n dan bi ri. Ka ra ca ah met.

- Ne den gü zel ki ba ba?
- A�a c� gü zel, otu çi çe �i gü zel, bör tü bö ce �i

gü zel… Ku� la r� gü zel…
- �e hir iç re bir or man yav ru su…
- Ge ce le ri hâ lâ bül bül du yan ta� la r�, ki ta be -

le ri gü zel… Bir gün ge ze riz gö rür sün…”
Ge zip gör dü mü bi lin mez ama tam da bah set -

ti �i gi bi, ya �a ma mer ha ba de di �i
has ta ne nin tam kar �� s�n da ki
“dün ya n�n en gü zel me zar l�k la -
r�n dan” Ka ra ca ah met’te top -
rak la bu lu� tu Hul ki Ak tunç. 

“Bir Ka d� köy’o� lu” ki ta -
b�n da, ya �a m� n�n ilk gün le ri -
ne da ir ba ba s�y la ya �a d� �� di -
ya lo �un de va m�n da yaz d� ��
gi bi, “Do �um lar ile ölüm ler
de kar �� kar �� ya du ru yor.
Bir yer de, Zey nep Ka -
mil’de be be ler, ilk kez a� -
l� yor. Kar �� s�n da ise ölü -
mün a� la t� la r� var…”

1 Tem muz Cu ma gü -
nü,  Zey nep Ka mil’de
be bek ç�� l�k la r� yük se -
lir ken, Ka ra ca ah met’te
bir ya z�n us ta s� n�n, Ka -
d� köy’de do �up bu ra da ya -
�a ma n�n mut lu lu �u nu hep yük sek ses le dil -
len di ren bir oza n�n ce na ze tö re ni var d�. Ölüm a� -
la t� la r� yük sel me di bel ki gö �e ama 62 y�l l�k öm -
re s�� d� r�l m�� bin ler ce cüm le ye, di ze ye, sev da ya,
umu da, �ii re, ya z� ya ve da et me nin hüz nü ya y�l d�
et ra fa… 

■ KHAL KE DON’A SON BA KI�
29 Ha zi ran’da ya �a m� n� yi ti ren ça� da� ede bi -

ya t� m� z�n us ta la r�n dan, rek lam c� l�k dün ya s� n�n
dua yen le rin den ve Cum hu ri yet Ga ze te si ya zar la -
r�n dan Hul ki Ak tunç, Eren köy’de ki Ga lip Ca mi -
i’nde k� l� nan ö� le na ma z� n�n ar d�n dan Ka ra ca ah -

met Me zar l� ��’nda top ra �a ve ril di. Ak tunç’un e�i
Sem ra Ak tunç, o� lu Ulu� Ak tunç, PEN Tür ki ye
Ba� ka n� Ta r�k Gü ner sel, Tür ki ye Ya zar lar Sen di -
ka s� Ba� ka n� Mus ta fa Köz, ya zar lar Do �an H�z -
lan, Ah met Ok tay, Ada let A�a o� lu, Ley la Er bil,
Ad nan Bin ya zar, Ne ca ti To su ner, Ege men Ber -
köz, Mus ta fa Öne�, Ma ri o Le vi, Eray Can berk,
Nur sel Du ru el, Me li sa Gür p� nar, Zey nep Al t� ok
Akat l�, yö net men ler Ya vuz Tur gul ve Yu suf
Kur çen li, res sam Bed ri Bay kam ve rek lam dün -
ya s�n dan bir çok is min de ara la r�n da ol du �u dost -
la r�, se ven le ri ve okur la r� Hul ki Ak tunç’u son -
suz lu �a u�ur la d�.

■ “B�R KA DI KÖY’O� LU’NU 
Y� T�R D�K!”
Hul ki Ak tunç’u u�ur -

la ma ya ge len dost la r�, ar -
d�n dan �un la r� söy le di: 

● Ne ca ti To su ner (Ya zar):
Genç lik ar ka da ��m, hi kâ ye ci
ar ka da ��m Hul ki Ak tunç’u
yi tir mek ten do la y� çok üz gü -
nüm. Ya �a s�n ede bi yat!

● Se lim �le ri (Ya zar): Hul ki
Ak tunç bü yük bir dil ve an la -
t�m us ta s�y d�. Ge rek öy kü le rin -
de ge rek �i ir le rin de Türk çe’nin
ola nak la r� n� bü tün özel lik le riy le
bir ku yum cu gi bi i� le di. Çok er -
ken kay bet tik…

● Zey nep Al t� ok Akat l� (Ya zar):
Bir soy lu ya za r� m� z� da ha yi tir dik.
Hul ki Ak tunç her gün da ha da yoz -
la �an ül ke gün de mi nin ve kül tür sa -
nat dün ya s� n�n “ça� yan g� n� na” ta -

n�k l�k eder ken ac� du yan ger çek ay d�n la r� m�z dan
bi riy di. K� z�, ö� ren ci si, ça l� �a n�, ar ka da �� ol ma
�an s� na eri� tim. Geç ti �i miz y�l “Sön me mi� Di ze -
ler” ad l� �i ir ki ta b�y la Me tin Al t� ok �i ir ödü lü nü
ver di �i miz de yi ne göz ya� la r� m� z� pay la� m�� t�k.
�im di ba na dü �en “top ra �� na bir ka lem sap la -
mak” ola cak m��. Ta rif siz üzül düm. Ana ma, ba -
ba ma ka vu� tu da ha da yal n�z kal d�m. I��k la r� bir
ol sun, bir di bir ola cak bi li yo rum…
● Eray Can berk (�a ir, Ya zar, Çe vir men): “Bir

Ka d� köy’o� lu”nu yi tir dik!
Hul ki Ak tunç hi kâ ye ro man,
�i ir, de ne me, söz lük gi bi ürün -
le riy le ede bi yat ve ri mi aç� s�n -
dan bi zim 19. yy. ya zar la r� m� -
z�n gü nü müz de ki tem sil ci si gi -
biy di ben ce. Re sim u� ra �� n� da
bu na ek le mek ge re kir. (…)
Has ta l� �� n�n ge ri dö nül mez yo -
la gir di �i ni bi li yor dum. Ha zi -
ran’�n son gü nü ölüm ha be ri ni
al�n ca bir den ak l� ma gel di; bir
hi kâ ye ki ta b� n�n ad� “Kur ta r�l -
m�� Ha zi ran”d�. Ne ka dar an -
lam l� ve ga rip bir rast lan t�! 

■ 62 YIL LIK B�R ÖY KÜ
Kan ser has ta l� �� ne de niy le

ara m�z dan er ken ay r� lan Hul ki
Ak tunç, 1949 y� l�n da �s tan -
bul’da do� du. Se li mi ye As ke ri
Or ta oku lu, Er zin can As ke ri Li -
se si (1963-66) ve Hay dar pa �a
Li se si’ni (1967) bi tir di. �s tan -
bul Üni ver si te si Hu kuk Fa kül -
te si’nde ki ö� re ni mi ni ya r� da
b� ra ka rak rek lam ajans la r�n da
me tin ya za r� ve yö ne ti ci ola rak
gö rev yap t�. Rek lam c� lar Der -
ne �i’nin ba� kan l� �� n� da ya pan
Ak tunç, ede bi ya ta öy küy le
1969 y� l�n da gir di. Ak tunç, �i ir, ele� ti ri, in ce le -
me, ro man da ya y�m la d�. Hi kâ ye, ele� ti ri ve in ce -
le me le ri, So yut, Ye ni Ede bi yat, Ye ni Der gi, Pa -
pi rüs ve yö ne ti mi ne de ka t�l d� �� Tür ki ye Def te ri
(1973-75) der gi le rin de ç�k t�. Eser le rin de tek ni �e
ve ya p� ya özel önem ve ren Ak tunç, ku �a �� n� çev -
re le yen top lum sal so run la r� ko nu edi nir ken sim -
ge ler le yük lü an la t� m�, ay r�n t� la r� us ta ca kul lan -
ma s� ve bi çim özel lik le riy le fark l� l� �� n� be lir gin -
le� ti re rek öz gün bir üs lup olu� tur du. 

�lk hi kâ ye ki ta b� olan “Gi den ler Dön me yen -
ler”de Sa ba hat tin Ali’nin ger çek çi li �iy le Sa it Fa -
ik’in avan gar diz mi nin bir bi le �i mi ni olu� tur ma ya
ça l� �an Ak tunç’un ilk ro ma n� “Bir Ça� Yan g� n�”,
Fü sun Akat l�’n�n ifa de siy le ‘bir öz gür lük ma ni -

fes to su’ ola rak kar �� lan d�. 
“Yir mi di lin ko nu �ul du �u bir yer de (Ka d� -

köy’de) bü yü düm ve di lin ken di si ba na yaz ma is -
te �i ver di” di yen Ak tunç’un dil üze ri ne ça l�� ma -
la r� n�n bir ürü nü de “Bü yük Ar go Söz lü �ü” ol du. 

“Gi den ler Dön me yen ler” ile 1977 Türk Dil
Ku ru mu Öy kü Ödü lü’nü alan Ak tunç, “Bir Ça�
Yan g� n�” ile 1980 Ab di �pek çi Ro man Ödü lü;
“Bir Yer Gös te ri ci nin Ha ya t�” ile 1990 Yu nus
Na di Ödü lü, “Is t� rap lar An sik lo pe di si” ile 1995
Ce mal Sü re ya �i ir Ödü lü’ne la y�k gö rül dü.

Hul ki Ak tunç son ola rak 2010’da “Sön me -
mi� Di ze ler” ad l� �i ir ki ta b�y la, Si vas kat li am�n -
da ya �a m� n� yi ti ren �a ir dos tu Me tin Al t� ok ad� na
ve ri len �i ir ödü lü nü al m�� t�. 

itap, her �ey bir yana ve her �eyden önce
insanl���n belle�idir. Elbet milletlerin de
belle�idir.

Yakla��k be� bin y�l önce M�s�r’da ‘papirüs’
denen malzeme üzerine yaz�l� rulolar�n, yani
biraraya getirilmi� yaz� demetlerinin kitab�n
“ceddi” say�ld���n� söylerler. Çin’de de ba�ka
tekniklerle biraz daha geç zamanlarda,
mesela ‘Konfüçyus’ metinlerinin ta� yüzeylere
kaz�n�p, bask� yoluyla kâ��tlara geçirildi�i
bilinir. 15. yüzy�ldan itibaren ise Avrupa’da
art�k el hüneri ile matbaa bask�lar�na geçildi;
sanayi devrimiyle birlikte makinele�ti. Demek
ki kitap çok eski tarihlerden beri var olsa bile,
bunun genelle�mesi, geni� insan kitlelerine
yay�labilmesi a�amal� �ekilde 15. yüzy�ldan
itibaren olmu�tur.

Kitap; yaz�l�, resimli, nota yani müzik diliyle
yaz�l�, el yazmas�/ço�altma ve nihayet ‘bas�l�’
yay�m olarak insan hayat�nda son derece
önemli rol oynayan, hatta insan� ve insanl���
yönlendiren etkin bir araç… Kitaplar bilgi
deposudur. Ama depo deyince dura�an,
kilitlenmi� bilgilerin deposu san�lmamal�. Tam
tersine, bu depo insan akl�n�n üretti�i bilgi
birikiminin güncel ve nesiller aras�ndaki
ileti�im santralidir. Tarih boyunca olu�an bilgi
birikiminin bireyler, milletler aras�nda
dola��m�n�, payla��m�n�, kullan�l�p
de�erlendirilmesini, insanlar�n birbirlerini
anlamas�n�, bilim ve bilginin geli�ip
yükselmesini sa�layan birinci unsur kitap
de�il midir?

Kitab�n çe�itleri saymakla bitmez. Özellikle
günümüzde boyutlar�, konular�, �ekilleri,
amaçlar� bak�m�ndan farkl� kitap türleri
piyasay� dolduruyor. �nsan ya�am�n�n her
alan�n� kapsayan olay ve faaliyetler mutlaka
kitapla��r.

Gelelim ‘insan ve insanl���n belle�i’
olmas�na… Okumayan insan ve toplum
unutkand�r. Okumay�nca bilgi birikimi olmaz;
bellek olu�maz. Bellek zay�fsa, bilinç de
olu�maz. Bilinç, insan�n yeryüzünde var
olu�unun ta kendisidir. Bilinç ancak zihinsel
faaliyetle, bilgi yoluyla edinilir. Bilinç, bireylerin
de, toplumlar�n da geli�mi�lik ölçüsü
say�lmal�d�r. Olmazsa olmaz bir soyutlamad�r.
Temelinde, nesiller boyu olu�an bilginin
mirasç�s� olabilmek yatar. Toplumlar�n
entelektüel donan�mlar� bu miras�n
zenginli�ine ba�l�d�r. En çok bilgi biriktiren,
ayn� zamanda en çok bilgi ve estetik de�er
üretendir.

Kitap, Türkiye’nin hayat�na çok geç girdi.
Hatta günümüzde bile yeterince girdi mi
derseniz, olumlu cevaplamas� güçtür. Türkiye
okumayan bir toplumdur. Okumak, bir e�itim,
görgü ve al��kanl�k sorunudur; küçüklükten,
aile çevresinden edinilmesi evlâd�r. Bas�l�
kitab�n, yani kitleye yayg�nla�acak say�da
kitab�n Türkiye’ye giri�i 18. yüzy�l diye söylenir
ama bu �ekil �art�ndan ibarettir. Bas�l�
yay�nlar�n az da olsa ülke hayat�na giri�i,
ancak 19. yüzy�l�n ortalar�nda ba�layabilmi�tir.
O da çok s�n�rl� bir çevrede. 19. yüzy�l
modernle�tirmecileri, �stanbul’da bir üniversite
açmaya kalk��t�klar�nda ne hazindir ki, yüksek
ö�renim düzeyinde hatta lise düzeyinde, ne
telif ne de tercüme, derslerde kullan�labilecek
ders kitab� bile yoktu; elbet genel kültür
yay�nlar� da yoktu. 1851’de ‘Padi�ah
�radesiyle’ yani kararname ile kurulan
‘Encümen-i Dâni�’ ders kitaplar� haz�rlatmak
için olu�mu� bir uzmanlar kuruluydu. Kitab�n
Türkiye’nin ya�am�na görece bir yayg�nl�kla
kat�lmas� ancak II. Me�rutiyet ve as�l
Cumhuriyet y�llar�nda olmu�tur. Unutulmamal�,
Türk dilinde ve özellikle halk dilinde kitap
denilince kast edilen ‘Kuran-� Kerim’di…
Hatta ‘kitaps�z’ tabiri de dilde
insafs�z/amans�z/kötü kimseler için
kullan�lagelmi�tir. Kitap alg�lamas� ‘tek’tir. Ne
var ki böyle olunca insanlar�n o tek kitab�
okuduklar� da san�lmamal�. Çünkü zaten
okuma bilenlerin oran� yok denecek
düzeydeydi. �kincisi de o dili bilen de say�l�yd�.
Yani okuma al��kanl��� ‘�slam’�n Kitab�’ ile de
elde edilememi�ti… Bat� dünyas�nda ise,
‘Kutsal Kitap’ eski zamanlardan itibaren
ya�ayan dillere çevrilerek, kitlelere ula�m��t�.
Okuma al��kanl��� ve hatta edebi dillerin
kurulmas�nda kutsal kitab�n rolü bilinir.

Kütüphaneler, Bat� dünyas�n�n son derece
sayg�n, müstesna kurumlar�d�r. Entelektüel
‘mabetler’ gibidir. Türkiye’de ise bas�l�
yay�nlar�n topland��� ve halk�n
yararlanabilece�i kütüphaneler ancak 20.
yüzy�lda olabildi�i kadar örgütlenebilmi�tir.
Zaten okuma yazma bilen oran�n�n da ne
yaz�k yeni yeni yükseldi�ini biliyoruz. Tabii
okuma bilmek ba�ka, okuma ihtiyac� ve
al��kanl��� bamba�ka �ey oldu�unu da
unutmamal�. Yazmaya gelince o büsbütün
yabanc�s� olunan bir eylemdi.

Her ne kadar �slam’�n Peygamberi “Bilgi
Çin’de de olsa gidip bulunuz” dediyse de,
buna pek itibar edilmemi�tir. �tibar
edilmeyince de…?

Bir �eyi daha unutmamal�: Kitap, bilgi
hazinesinin ve dolay�s�yla belle�in yap�sal,
kurucu unsurudur. Bilgi birikimi toplumda
okuma/ö�renme yoluyla ku�aklar aras�nda
aktar�l�r. Milli benlik ve tarihsel-siyasal bilinç
buna göre olu�ur veya olu�maz. Elbet insanl�k
bilinci de… Dünyay� kavraman�n anahtar� bilgi
hazinesi olan bu her gün gördü�ümüz
nesnededir. Milletlerin dünya sahnesinde
kazand�klar� mertebe, i�te o nesnenin de�erini
kavrad�klar� ölçüye göre olu�mu�tur.

Murat  KATOĞLU

K
KİTAP
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Miniklerin tiyatro keyfi

Büyüklere tiyatro başlıyor!

‘Cemal Süreya bu evde yaşadı’

KADIKÖY
Belediyesi’nin 

her yaz çocuklar
için düzenledi�i

tiyatro festivali, 10.
kez perdelerini

aç�yor. Miniklerin
k�� aylar� boyunca

heyecanla bekledi�i
ücretsiz festival,

asl�nda 1 Temmuz
Cuma ak�am�

ba�layacakt�. Her
�ey haz�rd�; her
ya�tan yüzlerce

çocuk heyecanla
gelmi�ti Özgürlük

Park� amfitiyatroya.
Kap�da onlar�

rengârenk
k�yafetleriyle masal

karakterleri
bekliyordu, bir de

y�ld�z kurabiyeler. Festivalin
yarat�c�lar�ndan Kad�köy
Belediyesi Özel Kalem

Müdürlü�ü çal��an�
Bülent Çak�rer nam�

di�er “miniklerin Bülent
abisi”', y�ld�z �eklindeki

k�rm�z� gözlü�ü, palyaço
burnu, renkli kiyafeti ve
en �irin haliyle kar��lad�

onlar�. Minikler, ku�lar gibi
c�v�ldayarak, büyüklerinin

ellerinden tutarak doldurdular
tiyatroyu. Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk de gelmi�ti
miniklerin heyecan�na ortak olmak
için. Saatler 21.00'i gösterdi�inde,

perdenin aç�lmas�na saniyeler kalm��t�.
Alt�nok Tiyatrosu’nun “Masallar 

Canlan�yor”
oyunuyla
ba�layacakt�
festival. 
Ancak aniden
bardaktan
bo�an�rcas�na bir
ya�mur ba�lad�.
Bu güçlü yaz
ya�muru alt�nda
�slanan minikler,
geldikleri gibi
h�zla ama bu kez
hüzünle ayr�ld�lar
tiyatrodan. Bir
süre sonra
ya�mur azal�nca
Bülent Çak�rer,
“Do�an�n
azizli�ine u�rad�k.
Asl�nda ya�mur
�u an az. Ancak

sahnenin zemini
kaygan oldu�u için

oyunu oynayam�yoruz.
Yar�n ak�am hepinizi
bekliyoruz” diyerek
u�urlad� minikleri.
Ertesi ak�am ise
hava günlük
güne�likti. Minikler
yine doldurdular

s�ralar�. Oyunun
ba�lamas�n� beklerken,

Bülent abilerinin keyifli
sunumuyla e�lendiler.

Sonra da ne�e içinde
�stanbul Çocuk Sanat'�n “Prenses ve
Bezelye Tanesi” oyununu izlediler. Bir
sonraki ak�am da, ondan sonraki
ak�am da... Hep çocuk sesleri
yank�land� Özgürlük Park�'nda...

9. Ka d� köy
B e  l e  d i  y e  s i
Ti yat ro Fes -

ti va li, 12–31
Tem muz ta rih le ri
ara s�n da Se la mi -
çe� me Öz gür lük
Par k�’nda ger çek -
le� ti ri le cek. 

Ço cuk Ti yat -
ro la r� Fes ti va li’nin
he men ar d�n dan
ba� la ya cak fes ti val de 20 gün bo yun ca her ak �am
bir ti yat ro oyu nu sah ne le ne cek. Her y�l, fes ti va le
ba� vu ran ti yat ro grup la r� n�n da, iz le yi ci sa y� s� n�n
da art t� �� fes ti val de ge çen y�l 10’dan 15’e ç� ka r� -
lan oyun sa y� s� bu y�l 20’ye yük sel til di. Böy le ce
se zon da iz le me f�r sa t� ya ka la ya ma d� �� m�z bir çok
özel oyu nu, bu yaz da y�l d�z la r�n al t�n da iz le me
�an s� m�z ola cak. Üc ret siz ola rak ger çek le� ti ri len
Ti yat ro Fes ti va li’nde Ka ba re Dev Ay na s� “Ba� -
ka Ka p� ya”, Mo da Sa nat Ti yat ro su “Aziz na me”,
Ay sa Pro dük si yon Ti yat ro su “Dü �ün”, Or ta -
oyun cu lar “�� siz ler Cen ne te Gi der”, Tun cay Özi -

nel Ti yat ro su
“Uyan Uyan Ga zi
Ke mal”, Enis Fos -
fo ro� lu Ti yat ro su
“Her kes mi H�r -
s�z?”, Bi zim Ti yat -
ro “Hamx let”, Ti -
yat ro Ke di “Pa zar
Gün kü Ci na yet”,
Dost lar Ti yat ro su
“Ke rem Gi bi”,
Sad ri Al� ��k Ti yat -

ro su “Pir Sul tan Ab dal”, Na z�m Oyun cu la r�
“Cep De lik Cep ken De lik”, Don Ki �ot Ti yat ro
“Mü na se bet siz”, Can Gür zap Ti yat ro Di ya log
“Kim Bu Adam?”, Ti yat ro ka re “Bü yük �k ra mi -
ye”, �s tan bul Me yan Sah ne si “Her Yö ne 90 Dk”,
Vol kan Se ver can Ti yat ro su “Ba vul”, Ti yat ro �e -
nay “A�k Ko ku su”, Ali Poy ra zo� lu Ti yat ro su
“Az Son ra aa a”, Ti yat ro �s tan bul “Özel Ha yat -
lar”, ve Ti yat ro adam “Ge ne ral ler, Sa va� ve Bar -
be kü” oyu nuy la yer al� yor. Tüm oyun la r�n sa at
21.00’de ba� la ya ca �� fes ti val de yer bul mak için
er ken den kuy ru �a gir mek ge re ki yor!

Ta n�n m�� öy kü cü ler -
den Ne ca ti Gün -
gör’ün gi ri �i mi ve

Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka -
s�’n�n bir et kin li �i ola rak,
Ce mal Sü re ya’n�n Ka d� -
köy’de 80’li y�l lar da ya �a -
d� �� evin gi ri �i ne, �ai rin
ora da otur mu� ol du �u nu
vur gu la yan bir pla ket yer -
le� ti ril di. 

Ce mal Sü re ya So kak,
27 no’lu Ba �ak Apart ma -
n�’n�n önün de ki kü çük tö -
re ne; TYS Ba� ka n� Mus ta fa Köz, Ce mal Sü re -
ya’n�n ab la s� Pe ri han Ba k�r, ye �e ni Dic le Ba k�r,
Sü re ya’n�n es ki e�i �a ir Zü hal Tek ka nat, Ne ca ti
Gün gör, Müs lim Çe lik, �ük rü Er ba�, Sa lih Bo -
lat, Se zai Sa r� o� lu, Tur gut Çe vi ker, Ci han De -
mir ci, Vec di Ç� ra c� o� lu, Nev zat Ka ra k��, Os -

man Çak mak ç�, Ce mal Sü re ya’n�n, gün lük le -
rin de s�k l�k la sö zü nü et ti �i Ha tay Res to ran’�n
sa hi bi Meh met Ali I��k, çi zer ler Müm taz Ar� -
kan, Se mih Po roy, �i ir atöl ye si ö� ren ci le ri ve
Ba �ak Apart ma n� sa kin le ri ile kom �u lar ka t�l d� -
lar.  

Çocukların 
her yıl heyecanla
bekledi�i Kadıköy
Belediyesi Çocuk

Tiyatro Festivali’nin
ilk gününe aniden
bastıran ya�mur
damgasını vurdu.
Çocuklar ilk gün

oyun izleyemedilerse
de ilerleyen günlerde

oyunları izleme 
fırsatı buldular.

Kendisine “Kadıköy’o�lu” unvanını yakı�tıran, ya�amı boyunca ‘hep Kadıköy’de olan’ �air ve yazar Hulki Aktunç, 29 Haziran’da ya�amını yitirdi. ‘Bir Ça�
Yangını’na tanıklık edip son yolculu�una u�urlanan yazar, do�du�u hastane olan Zeynep Kamil’in kar�ısındaki Karacaahmet Mezarlı�ı’na defnedildi.

Kadıköy Belediyesi
Tiyatro Festivali’nin 
9.su, 12 Temmuz

Salı günü ba�lıyor. 
Geçen yıl 15

oyunun
sahnelendi�i

festivalde 
bu yıl 20 oyun
Kadıköylüler’le

bulu�acak.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali, 
10 Temmuz Pazar ak�amı sona erecek. 

Fo to� raf: Ce ren GÜN DO� DU

Fo to� raf: Kadir �NCESU
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olu�an proje, 60 gösterilik bir performans
gösterecek. 

� SERG�
� “37 Numara Ayakkabı”
Foto�raf Sergisi
Kad�köy Belediyesi ve karde� Berlin
Kreuzberg Kent Derne�i’nin katk�lar�yla
Caddebostan Kültür Merkezi’nde aç�lan
“Bayan Futbolu Sergisi” devam ediyor.

Alman Foto�rafç� Claudia Wiens’in “37
Numara Ayakkab�” ad�n� verdi�i sergide
M�s�r, Türkiye, Filistin ve Berlin’de
çekilmi� kad�n futbolcular�n foto�raflar�
yer al�yor. 21 Haziran Sal� günü CKM
Performansbir Kat�’nda aç�lan sergi 17
Temmuz’a kadar görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� Kemal Sunal Film Afi�leri Sergisi
Türkiye sinemas�n�n duayen oyuncusu
Kemal Sunal’�n unutulmayan film
afi�lerinden olu�an sergisi, 3-10
Temmuz tarihleri aras�nda Kozzy
Al��veri� ve Kültür Merkezi’nde ziyaret
edilebilecek. “Kemal Sunal Film Afi�leri”
sergisi sanatç�n�n Garip, Ortadirek
�aban, �bo ile Güllü�ah, Kö�eyi Dönen
Adam, Dokunmay�n �aban�ma, Sevimli
H�rs�z, Tosun Pa�a, Hanzo, Zehir
Hafiye, Gülen Adam, Koltuk Belas�,
Gurbetçi �aban, Kirac�, Yak���kl�,
Davac�, Katma De�er �aban, Kibar
Feyzo, Düttürü Dünya, Korkusuz
Korkak, B�çk�n, �natç�, Ö�retmen,
Zübük, �ark Bülbülü gibi en sevilen
filmlerinden olu�uyor.
www.kozzyavm.com
� “Yazın Getirdikleri” Resim Sergisi
Ürün Sanat Galerisi’nde 15 Eylül
tarihine kadar “Yaz�n Getirdikleri” adl�

karma resim sergisi ve Bedri Rahmi
yazmalar� izlenebilir. 
Tel: 0216 363 12 80 

� FOTO�RAF
� Aramis Kalay ile �leri Foto�raf Atölyesi
Kad�köy Foto�raf Merkezi foto�raf sanat�n�n
usta isimlerinden Aramis Kalay ile ileri
foto�raf e�itimleri düzenliyor. Temel foto�raf
bilgisine sahip, foto�raf sanat�nda ilerlemek
ve bak�� aç�s�n� geli�tirmek isteyen tüm
foto�raf severlerin kat�labilece�i atölye
çal��mas� boyunca kat�l�mc�lar usta foto�rafç�
Aramis Kalay’�n y�llard�r üzerinde çal��t���
“Gölgeler” konusu üzerine çal��acaklar. 
Bir teori ve 3 uygulama, 2 de�erlendirme
toplant�s� �eklinde düzenlenen atölye
çal��mas� 13 Temmuz-3 A�ustos tarihleri
aras�nda gerçekle�tirilecek. En az 6, en fazla
12 ki�inin kat�labilece�i Aramis Kalay �leri
Foto�rafç�l�k Atölyesi boyunca usta foto�rafç�

kat�l�mc�lar ile 3 farkl� bölgede 3 ayr�
uygulama yapacak. Bu uygulamalarda
çekilen foto�raflar kat�l�mc�n�n fotografik
bak�� aç�s�n� geli�tirmek, hatalar�n�
görmelerini sa�lamak amac�yla daha sonra
Kad�köy Foto�raf Merkezi’nde
de�erlendirilecek. 
Atölye çal��mas� hakk�nda bilgi ve kay�t için
0216 405 22 62 numaral� telefonla
görü�ebilirsiniz.

KA DI KÖY DI�INDAN
� KONSER
� Harbiye Açıkhava Konserleri Ba�lıyor!
Harbiye Aç�khava Tiyatrosu,  Temmuz
ay�nda, Türkiye’nin ve dünyan�n önemli
starlar�n� a��rlayacak. �stanbul’un en güzel
konser mekânlar�ndan Harbiye
Aç�khava’da Temmuz 2011’de Sertab
Erener’den Gloria Gaynor’a yerli ve
yabanc� birçok y�ld�z sahne alacak. 
8–31 Temmuz tarihleri aras�nda
gerçekle�ecek Yaz Konserleri’nde, Gökhan
Tepe, Feridun Düza�aç, Zuhal Olcay-
Bülent Ortaçgil, Sertab Erener-Demir
Demirkan, MFÖ, Gloria Gaynor-Enbe

Orkestras� gibi ünlü müzisyenler sahne
alacak. 

��te 6 konserden olu�an program: 
08 Temmuz 2011: Gökhan Tepe
09 Temmuz 2011: Feridun Düza�aç �yilik
Güzellikspor Konseri
10 Temmuz 2011:  Zuhal Olcay-Bülent
Ortaçgil
29 Temmuz 2011: Sertab Erener-Demir
Demirkan
30 Temmuz 2011: MFÖ 40. Y�l Özel
Konseri
31 Temmuz 2011: Gloria Gaynor-Enbe
Orkestras�
� Grup Gündo�arken Dinletisi
Serhan �e�en Müzik Felsefe ve Ya�ama
Sayg� Derne�i, 9 Temmuz Cumartesi
ak�am� Grup Gündo�arken’i a��rl�yor. Saat
20.00’de sohbet ile ba�layacak gece
21.00’de müzik dinletisiyle devam edecek.
Dernek yarar�na düzenlenen gecenin
biletleri 50 TL’den sat��a sunuluyor. 
Tel: 0 216 680 0010
� Karadeniz Gecesi
Kalan Müzik’in Karadeniz’li müzisyenleri
ses ç�kar�yor! 
“Ülkesini seven, zalim düzeni
dönü�türmeye çal��an, halk� için kendini
feda eden çocuklar�m�z� mezara koyduk.

�nsanl�k için mücadele edenlerin istedi�i
karde�çe ya�amakt�. Onlar ölümü hiç bir
zaman hak etmediler. Kaz�m Koyuncu’lar�,
Cihan Alptekin’ler�, Metin Lokumcu’lar� bir
daha kaybetmemek için uzun zamand�r
yanl�� giden bütün her �eye kar��, seslerini bu
sefer Turkcell Kuruçe�me Arena’da
duyuracaklar.”
Fuat Saka, �hsan E�, Marsis, Cem Tar�m,
Ay�enur Kolivar, Karmate, Selçuk Balc� ve
Akçaabatl� Geleneksel Horoncular’�n sahne
alaca�� gece 9 Temmuz Cumartesi günü
saat 21.00’de ba�layacak. 
� Sezen Aksu Konseri
Türk Pop müzi�inin tart��mas�z en önemli
ismidir Sezen Aksu. Bize �ark�lar�yla a�k�,
â��k olmay� ö�retti. Yeni albümü için ‘�imdiye
kadar yapt���m en ne�eli albüm’ diyen Sezen
Aksu, 16 Temmuz Cumartesi–17 Temmuz
Pazar günü 2011 turnesi konserlerine
Harbiye Aç�khava Tiyatrosu’nda ba�l�yor.

Konserlerin ba�lama saati 21.00.

� ATÖLYE
� ��neada Foto�raf Atölyesi
�apka Tur, foto�raf ve gezi
tutkunlar� için ��neada’da bir
foto�raf atölyesi düzenliyor.
Foto�rafç�l�k ve gezinin bir
arada olaca�� ��neada
Foto�raf Atölyesi’nde,
bulunulan ortama uygun
foto�raf çekim teknikleri
ö�retilecek ve uygulama ile
kat�l�mc�n�n kendi tarz�n�
geli�tirmesi sa�lanacak.
��neada Atölye çal��mas�nda
kat�l�mc�lara; Mekan ve �nsan,
Ters I��k, Portre ve
Kompozisyon teknikleri
hakk�nda bilgiler verilecek,
çekilen foto�raflar�n
de�erlendirmeleri yap�lacak.
Dan��manl���n� Engin
Güneysu’nun yapaca�� atölye

çal��mas�yla ilgili ayr�nt�l� bilgi için: 0216 410
00 51 – 410 02 73

� SERG�
� Uluslararası Naci
El-Ali Karikatür
Yarı�ması Sergisi
Filistin Halk�yla
Dayan��ma Derne�i
taraf�ndan, Homur
Mizah ve Karikatür
Grubu’nun da
deste�iyle geçti�imiz y�l
gerçekle�tirilen ‘2010
Naci El Ali Uluslararas�
Filistin Konulu Karikatür
Yar��mas�’na kat�lan
seçkin eserler,
�stanbul’da sergileniyor.
Taksim Metro
giri�indeki etkinlik
salonunda aç�lan sergi
9 Temmuz'a kadar
gezilebilir. 

KA DI KÖY’DEN
� FEST�VAL
� Doya Doya Sanat 
Kad�köy Belediyesi’nin sanat� soka�a
ta��ran etkinli�i “Doya Doya Sanat”
günleri, 18 Haziran–28 A�ustos tarihleri
aras�nda her cumartesi ve pazar devam
ediyor. 

Etkinlikler kapsam�nda 9 Temmuz
Cumartesi günü Kriton Curi Park�’nda
Little Band, Bahariye Caddesi’nde
Pantomim Trio ve Kalam�� Park�’nda
Elim Sende Kukla Tiyatrosu’nun
gösterileri olacak. 10 Temmuz Pazar
günü ise Tarihi Çar��’da Little Band,
Kalam�� Park�’nda Grup Napolion,
Ba�dat Caddesi’nde Grup Geziver
Kad�köylülere keyifli vakit geçirtecek.
Tüm etkinlikler saat 19.00’da ba�l�yor. 
www.kadikoy.bel.tr

� MÜZ�KAL
� Benim Hayatım Müzikali
Yönetmen-Koreograf Muammer
Ta�tan, yepyeni bir gösteriye
haz�rlan�yor. “Benim Hayat�m Müzikali”
16 Temmuz Cumartesi günü saat
20.00’de Kad�köy Halk E�itim
Merkezi’nde konuklar�yla bulu�acak.
Muammer Ta�tan’�n M.T.D Dans
Stüdyosu’nda yeti�ip profesyonelli�e
ula�an kadro taraf�ndan sergilenecek
olan gösterinin yönetmenli�ini de
Muammer Ta�tan üstlenecek. Oyuncu
ve profesyonel dansç� kadrosundan
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

Uluslararası Naci El-Ali
Karikatür Yarı�ması Sergisi

Yazın Getirdikleri Resim Sergisi
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si'nin üç y�l ön ce
aç t� ��, il çe de üni ver si te e�i ti mi ne
de vam eden 170 er kek ö� ren ci nin

mo dern ko �ul lar da ba r�n d� �� Ka d� köy Be -
le di ye si Er kek Ö� ren ci Yur du, Sa y�� tay'�n
“Ö� ren ci yur du aç mak be le di ye nin gö re -
vi de �il dir, yurt aç� la rak ka mu za ra ra so -
kul mu� tur” ka ra r�y la ka pa t�l d�. 

Yur dun ka pa t�l ma s�, Sa y�� tay'�n
Be �ik ta� Be le di ye si'nin ö� ren ci yur du
aç ma s� üze ri ne yap t� �� bir in ce le me ile
gün de me gel di. Sa y�� tay, Ka d� köy Be -
le di ye si'nin de 2008 y� l�n dan be ri aç t� -
�� ve top lam 504 ö� ren ci nin e�i tim le ri
s� ra s�n da ba r�n d� �� Ka d� köy Be le di ye si
Yük sek Ö� re nim Er kek Ö� ren ci Yur -
du'nun da Be le di ye ta ra f�n dan aç� l�p,
i� le ti le me ye ce �i ka ra r� n� ver di. Sa y�� -
tay'�n ka ra r�n da “Be le di ye nin gö rev,
yet ki ve so rum lu luk ala n�n da yer al ma -
d� �� hal de, yük sekö� re nim ö� ren ci le ri -
ne yö ne lik ola rak Er kek Ö� ren ci Yur -
du i� le til me si su re tiy le ma hal li mü� te -
rek hiz met ler için kul la n�l ma s� ge re ken
öde nek le rin ama c� d� ��n da kul la n�l d� ��
tes pit edil mi� tir” de nil di. Ka rar da;
yük se kö� re nim genç li �i nin ba r�n ma,
bes len me ih ti yaç la r� ile mad di yön den
des tek len me si nin sa� la ma gö re vi nin
ise Mil li E�i tim Ba kan l� ��'nda ol du �u
da ha t�r la t�l d�. Ka mu ku rum ve ku ru -
lu� la r� na ö� ren ci yur du i� le te bil me le ri,
ken di le ri ne ya sal ola rak bu gö re vin
ve ril mi� ol ma s� �ar t� na ba� l� ol du -
�u da be lir ti len ka rar da, “Yük -
sek ö� re nim ö� ren ci le ri ne yurt
hiz me ti sa� la mak be le di ye nin
gö re vi de �il dir” de ni le rek,
ö� ren ci yur du aç�p i� le ti le rek
ya p� lan har ca ma lar olan 240
bin 065.17 TL'nin fa iz le riy le
bir lik te Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk'ten tah sil edil -
me si ne ka rar ve ril di. 

■ ÖZ TÜRK: ‘KA RA RI 
ÜZÜN TÜY LE KAR �I LA DIM, 
A� LE LER ZOR DU RUM DA’ 
Sa y�s tay ka ra r� üze ri ne Er kek Ö� -

ren ci Yur du'nu ka pat ma ka ra r� alan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, son de re ce üz gün ol du �u nu be -

lirt ti. Yük sek ö� re ni me ai le le rin den ve
ev le rin de uzak ta de vam et mek zo run da
ka lan ö� ren ci le re, s� cak bir yu va ve
mo dern ça l�� ma or ta m� sa� la d�k la r� n�,
bun da da ka mu ya ra r� gö ze te rek ha re -

ket et tik le ri ni an la tan Öz türk, “Ka ra r�
an la mak müm kün de �il. Be le di ye ola -
rak, ha mam, ga zi no, lo kan ta, hay van
ba r� na �� aça bi li yo ruz, ama ö� ren ci
yur du aça m� yo ruz. Ka d� köy’de 40 bin

ö� ren ci bu lu nu yor. Bu ö� ren ci le rin ba -
r�n ma so ru nu na be le di ye ola rak na s�l
ka y�t s�z ka la bi li riz?” di ye sor du. “Yurt
ile il gi li yap t� �� m�z har ca ma la r�n top la -
m� olan 240 bin TL’nin ta ma men �ah -
s�m dan fai ziy le bir lik te tah sil edil me si
ka ra r� n�n yo ru mu nu, ka mu oyu nun vic -
da n� na b� ra k� yo rum” di yen Öz türk,

�un la r� söy le di: “Ö� ren ci le ri mi zi
ka rar dan ha ber dar et tik ve yur -

du ka pat t�k. Ça re siz bir �e kil -
de va liz le ri ni al�p ç�k t� lar.
An ne, ba ba lar, ara y�p, ben -
den yur du ka pat ma ma m�,
ço cuk la r� n� so ka �a b� rak ma -

m� is te di ler. Ben de ba ba y�m,
ve re cek ya n�t bu la ma d�m, Ben

 de ai lem den uzak ta �s tan bul’da
ya t� l� oku dum. Bu nun zor lu �u nu ve

ac� s� n� iyi bi li rim. Bu ço cuk lar he pi mi -
zin. On la ra sa� l�k l�, te miz ve gü ven li
bir or tam sa� la m�� t�k. Bun da ne gi bi
ka mu za ra r� ola bi lir? Bu ö� ren ci le rin
yurt la r� n�n ka pa t�l ma s�, on la r�n so kak -
ta ol ma s� �im di ka mu ya ra r� na m� ol -
du?”
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‹nal AY DI NO⁄ LU

n san be de ni han gi bö lü mü in ce le nir se in ce len sin,
hay ret ler uyan d� ran bir bü yük mu ci ze dir. Ba t� t�b b�
200 y� la yak la �an geç mi �i ne ra� men bu gü ne dek vü -
cu du mu zun gi zem le rin den çok az� n� çö ze bil mi� tir.

Y�l da bir kez kon tro le git ti �im bir pro fe sör dos tum var d�r. Ko -
nu suy la il gi li dün ya da ya p� lan tüm t�b bi kon fe rans la ra ka t� l�r.
Mes le �i ni ho bi si gi bi sev giy le ya par, ti tiz bir bi lim ada m� d�r.
Zi ya ret le rim den bi rin de zi hin sel ve fi zik sel des tek sa� la yan
bit ki öz lü iki ilaç ver mi� ti. “Ame ri ka’da ki son kon fe rans ta en
çok bu iki ilaç üze rin de ko nu �ul du, her kes ya ra r�n dan söz et -
ti” de di. Bir y�l son ra ki zi ya re tim de “�nal Bey ar t�k o iki tab le -
ti kul lan ma y� n�z. Önem li bir ya ra r� ol ma d� �� son git ti �im kon -
fe rans ta ko nu �ul du, ben de ge rek siz bu lu yo rum” de di. Bu -
nun gi bi en ba sit ko nu lar da bi le ba t� t�b b� fi kir bir li �i için de de -
�il, hâ lâ ara y�� la r� n� sür dü rü yor.

Dün ya mil yon lar ca y�l dan be ri dö nü yor. Ge ce, gün düz,
so �uk, s� cak do �a da ki her olay, ev re nin ak� �� n� sa� la yan dü -
zen için de hiç ak sa ma dan sü rü yor. De niz ler, or man lar, mil -
yar lar ca cins can l� hep si bir dü ze ne ba� l� ya �� yor, ge li �i yor,
dü zen t� k�r t� k�r i� li yor. �n sa no� lu bir ta ra f� na do ku nup boz ma -
d� �� sü re ce yü rü yor. Dü zen bo zu lun ca da ozon ta ba ka s� de -
li ni yor. Bi zim be de ni miz bu dü ze nin bir par ça s� d�r. Do� du �u -
muz gün den bu gü ne mil yon lar ca kez ne fes al m� ��z d�r, kal bi -
miz at m�� t�r. Üç ki lo ola rak do� duk tan son ra 70, 80, 100 ki lo
olun ca ya ka dar bü yü mü �üz dür. Bu nun na s�l ol du �u nu da hiç
bi ri miz bil me yiz bi le. Hâl bu ki içi miz de bü yük bir us ta l�k la ça l� -
�an ev re nin kü çük bir kop ya s� var d�r. Ye mek ye riz, be den her
ye di �i mi zi ay� r�r, bir bö lü mü nü ete dö nü� tü rür, bir bö lü mü nü
ka na, be yin için ge rek li olan la r� bey ne, göz için ge rek li olan la -
r� gö ze, iyi du ya bil me miz için ge rek li olan la r� ku la �a ya ni her
g� da y� ge rek li dö nü �üm le ri ya pa rak or gan la ra da �� t�r. Be de ni -
miz yal n�z ca bu da �� t�m la r� ya pan bir me ka nik ya p� da de �il -
dir. Duy gu la r� var d�r, ru hu var d�r. An sik lo pe di le re gö re bir in -
sa n�n vü cu dun da or ta la ma 70–80 tril yon hüc re bu lu nur. Her
hüc re de ken di için de ay r� bir mik ros ko bik ev ren dir. Hüc re ler
do �ar lar, bü yür ler, ölür ler, ye ni le nir ler, duy gu la ra sa hip tir ler.
Asa bi le �ir sek iç le ri ne ka pa n�r lar, ne �e le nir sek aç� l�r lar. Kor -
kar sak kor ku du yar lar, ra hat lar sak hu zu ra ka vu �ur lar. Yal n�z -
ca bu gü nü ya �a maz lar, ata la r� m�z dan, de de le ri miz den, ni ne -
le ri miz den ge len özel lik le ri de üzer le rin de ta ��r lar.  

Her in san bin ler ce fab ri ka n�n ger çek le� ti re me ye ce �i, en
bü yük la bo ra tuv ar la r�n ku ra ma ya ca �� mu ci ze vî bir dü ze ni
ken di be de nin de ta ��r. Ama biz be de nin di li ni bil me yiz, be de -
ni mi zi din le me yiz, is tek le ri ne önem ver me yiz. �if re le ri ni çöz -
mek için ise hiç ça ba sarf et me yiz. Be de ni mi zin di li ni ö� re ne -
bil sek so run la r� m� z�n bü yük bir bö lü mü bi ter. Ci �er le ri miz
“Bo �u lu yo rum, da mar la r�m t� ka n� yor” der biz hâ lâ si ga ra içe -
riz. Kal bi miz “Ar t�k yo rul dum, zor la ma” der, biz yor ma ya de -
vam ede riz. Mi de miz “Doy dum” der biz iki bak la va da ha ye -
riz. Be de ni miz de ki ya� la r�n art t� �� be li miz den, gö be �i miz den
gö rü lür. Biz hâ lâ abur cu bu ra doy maz, at�� t� r� r�z. Vü cu du mu -
zun her zer re si is yan eder. “Kav ga et me, kin tut ma, ha sis ol -
ma, stres ya �a ma, biz zor la n� yo ruz, ka s� l� yo ruz, bo zu lu yo ruz”
der ler. Biz kav ga ya, ki ne, ha sis li �e, stre se de vam ede riz. Be -
den her is te �i ni ifa de eder. Din le mez sen is tek le ri ni ifa de de
da ha sert le �ir. Mi den de yan ma lar, be lin de ka s�l ma lar, vü cu -
dun da a� r� lar du yar s�n. Yi ne ora l� ol maz san, ken di çiz di �in
yan l�� yol lar da �s rar eder sen hüc re le rin de yo lu nu �a �� r�r, yan -
l�� ge li� me ye ba� lar lar kan ser olur sun, da mar la r�n t� ka n�r kal -
bin, tan si yo nun bo zu lur. 

Vü cut ta ki her a� r� bir uya r� d�r. Be de nin zor da ol du �u nu
gös te rir. Kalp te bir so run ol du �u za man siz zan ne der si niz ki
so run kalp te dir, he men bir kalp uz ma n� na gi der si niz. Mi de -
niz de bir so run ol du �u za man iyi bir gas tro en te ro log arar s� -
n�z. Be li niz a� r� d� ��n da bu nu an cak or to pe dist çö zer der si niz.
O so run la r�n ne re ler den, ne ler den gel di �i üze rin de dü �ün mez
te mel de or gan la r� has ta eden et ken ler üze rin de dur maz s� n�z.
Kalp dok to ru kal bi ni ze ba kar, so run la r� or ta dan kal d� ra cak
çe �it li kim ya sal lar ve rir. Mi de uz ma n� tah lil ler ya par, hor tum -
lar yut tu rur mi de ilaç la r� ve rir. Or to pe dist be li niz de ki a� r� la ra,
ka s�l ma la ra ba kar, rönt gen ler, MR’lar çek ti rir, re çe te ya zar.
Her üç dok tor da yal n�z ca ken di bran �� ile il gi li bö lüm le re ba -
kar lar. �laç lar la yü zey de gö rü len so run la r� te da vi et me ye ça l� -
��r lar. Bel ki de gö rü nen her so ru nun özün de ki ne den ay n� d�r.
Ruh sal bir so run tüm vü cut den ge si ni boz mu� tur. Her or gan -
da ay r� ra hat s�z l�k ya rat m�� t�r. Ama ba t� t�b b� her gün öy le çe -
�it li bran� la ra ay r� l� yor ki ne re dey se bir vü cu da ay r� uz man l�k -
la r� olan 200’ü a� k�n dok tor ba ka cak. Her bi ri ken di bran �� na
ait göz lük ta ka cak ve has ta ya ken di ba k�� aç� s� na gö re te da -
vi öne re cek tir. Oy sa ki be den tek tir, bir bü tün dür. Par ça la ra
bö lün mez ve her ba k�� aç� s� na gö re ay r� bir has ta l� �a tu tul -
maz. Be den yal n�z ca ken di için de bir bü tün de �il, çev re siy le,
do �a ile de bir bü tün dür. Ay n� be den, ay n� ola ya An tal ya’da
ay r�, Er zu rum’da ay r�, Ri ze’de ay r�, ha pis ha ne de ay r�, ta til de
ay r� tep ki ler ve rir, in san sa� l� �� her ha va dan, her or tam dan
ay r� et ki le nir. Ba t� t�b b� her or ga n� ay r� dok to ra te da vi et ti rir -
ken, do �u t�b b� be de nin tü mü nü bi le tek ola rak ele al maz
çev re siy le, do �ay la bir lik te bir bü tün ola rak gö rür. Do �u t�b -
b� na gö re sa� l�k l� ol mak do �a ile uyum için de ol mak t�r. Do �a -
n�n ak� �� na uy du �u nuz, su la r� ter si ne ak�t ma ya ça l�� ma d� �� n�z
za man so run suz ve sa� l�k l� ya �ar s� n�z.   
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ÖN CE SEV Gİ �

Yüksek ö�renim
gören 40 bin

ö�rencinin ya�adı�ı
Kadıköy’de

ö�rencilerin barınma
sorununu 170 ki�ilik

modern bir Erkek
Ö�renci Yurdu açarak

çözen Kadıköy
Belediyesi’ne Sayı�tay

kararıyla engelleme
çıktı. Sayı�tay,

Ba�kan Öztürk’ün yurt
açarak kamuyu zarara

u�rattı�ını öne
sürerek, yurt giderleri

olan 240 bin TL'nin
Öztürk'ten tahsil
edilmesine karar

verdi. 

Erkek öğrenci yurdunaErkek öğrenci yurdunaErkek öğrenci yurdunaErkek öğrenci yurdunaErkek öğrenci yurdunaErkek öğrenci yurdunaKiLiTKiLiTKiLiTKiLiTKiLiTKiLiT

Karara itiraz eden Kadıköy Belediyesi,
temyiz ba�vurusunda bulundu. Kadıköy
Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk’ün

imzasını ta�ıyan ve Sayı�tay
Ba�kanlı�ı’na iletilen temyiz

ba�vurusunda öne çıkan hususlar �öyle: 
• Yüksek ö�renim yurdu açmak ve
açanlara izin vermek ile yetkili olan Milli
E�itim Bakanl���’n�n ilgili birimleri 2008 y�l�
ba�lar�ndan itibaren yurdumuzda
denetimler yapm�� yurt i�letimine ili�kin
yönetmelik haz�rlatm��lard�r. Ö�renci yurdu
i�letmesinin Belediyeler taraf�ndan
yap�lmayaca�� dü�ünülüyor ise öncelikle
Milli E�itimin bu birimlerinin bizi yurt
faaliyetinden men etmesi ve faaliyetlerimizi
sonland�rmam�z� istemeleri gerekirdi, tam
tersine yurt ihtiyac�n�n fazla oldu�u ve
daha fazla yurt aç�m�n� te�vik ettiklerini
beyan etmi�lerdir. 
• Belediye kanunun 14.maddesinde
Belediyelerin görevleri aras�nda “gençlik ve
spor; sosyal hizmet ve yard�m” yer
almaktad�r. Belediyelerin üniversitede

ö�renim gören ö�rencilere kalacak yer
sa�lamalar� kanunda say�lan görevleri
kapsam�na girmektedir. 
• �lçemiz s�n�rlar� içerisinde 25.000
Marmara Üniversitesi ö�rencisi olmak
üzere, 4 üniversite ö�rencilerinin
belediyemiz s�n�rlar� içerisindeki kampüs
ö�renci say�s� 40.000'i a�maktad�r. Her
ne için gelmi� olurlar ise olsunlar,
ö�rencilerin bar�nma ihtiyaçlar�n�n
kar��lanm�� olmas� sadece o
ö�rencilerin ihtiyaçlar�n�n çözülmesi
olarak da de�erlendirilemez. Daha
geni� bir bak�� aç�s�yla kentin
sosyal dokusuna ve kent içinde
güvenli ya�ama da önemli katk�s�
vard�r. Yurt aç�lmas� ve i�letilmesi
olay� sadece Belediye yönetiminin istem
ve karar� olmay�p, bölgemizdeki
üniversitelerin, muhtarlar�n, yurtta�lar ile
sivil toplum örgütlerinin talebi olarak halen
yo�un �ekilde devam etmektedir.
• Belediyelerin yurt i�letemeyece�ine dair
kararlar Avrupa yerel yönetimler özerklik

�artlar�na
ayk�r� oldu�u
gibi Anayasa'm�z�n
ruhuna da ayk�r�d�r. 
• Ö�rencilerin bar�nma ihtiyac�n�n

kar��lanmas� her �eyden önce sosyal
devlet olma anlay���n�n bir gere�idir.

Devletin bu anlamda
sorumluluklar�n� yerine

getiremedi�i
zamanlar bu

bo�lu�un kamusal bir
sorumluluk içerisinde

doldurulmas� gerekir.
Ö�rencilerin bar�nma

ihtiyaçlar�n�n sosyal
devlet olman�n gere�i

olarak sosyal sorumluluk
üstlenmi� yerel

yönetimlerce çözümlenmesi
kamusal bir görevdir. 

• Belediyemizin yurt i�letmesi
için yapm�� oldu�u masraf,

bizim taraf�m�zdan yap�lmasa
Kredi Yurtlar Kurumu veya

üniversite taraf�ndan yap�lacakt� ki,
bu da yine bir kamu masraf�

gerektirecekti. Dolay�s�yla ayn�
havuzdan yüklenen bir görev için

yasal s�n�rlar içerisinde masraf
yap�lmas� kamu zarar� do�urmaz. 

Yurdun kapamas� nedeniyle ö�renciler de sokakta kald�. Ço�u
memleketlerine gitti�i için telefonla ula��p görü� alabildi�imiz

ö�renciler �unlar� söyledi:
• Tolga Karagöz (19): 2 senedir bu yurtta kal�yordum. Yurt
ç�kmam��t� bana. Eve ç�kmak çok pahal� olurdu. Özel yurtlar�n
ço�u da cemaatçi. Öyle bir ortamda ya�amak istemedim. O
nedenle Kad�köy Belediyesi'nin yurdunu seçtim. Yurdun
�artlar�ndan, ücretinden, yemeklerden, özgürlükçü ortamdan çok
memnundum. Gelecek y�l eve ç�kmak zorunda kalaca��m. Ama
tüm arkada�lar�m�n maddi durumu ev tutmaya elveri�li de�il.
Yurdun kapanma karar�n�n politik oldu�u dü�ünüyorum.
Yurduma geri dönmek istiyorum.
• Mehmet Atlı (22): Gaziantepliyim. Üniversite e�itimim için
�stanbul'a geldi�imde, yurt ç�kmad�. Ben de bu yurtta kalmaya
ba�lad�m. Çok memnundum. 2 y�ld�r yurtta kal�yorum. Kapanma
karar�n� duyunca eve ç�kmak zorunda kald�m. Çok üzgünüm
yurdun kapanmas�ndan. 
• Tolgahan Kartalo�lu (20): Daha önce bu yurtta kalan
arkada�lar�m ve modern imkanlar� nedeniyle bu yurdu seçmi�tim.
Çok rahat güzel bir yurt. Kapanma karar�n� duyunca eve ç�kt�m
mecburen. Ama ev tutamayacak durumda olan arkada�lar�m için
çok üzgünüm. Yurdumuzun tekrar aç�lmas�n� istiyorum.  
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Bostancı-Maltepe sahil yolunda
bulunan Fener Balık’ta nefis gün

batımını izlerken, birbirinden
lezzetli balık ürünlerini de

tadabilirsiniz.....

MERHABA...
SEVG�L� GAZETE KADIKÖY

OKUYUCULARI...
Bu hafta sizlerle öyle bir yere

gidiyoruz ki manzaras�n�n kar��s�nda
büyülenmemek mümkün de�il.. Gün
bat�m� bu kadar m� güzel olur... Prens

adalar� tüm çekicilikleriyle dizilmi�,
ta…. Ç�narc�k, Yalova bile puslar�n

ard�ndan size bak�yor... K�nal�ada’n�n
arkas�ndan güne� süzülerek son
���klar�n� k�pk�rm�z� yay�yor denizin

üzerine... Sipari� vermeyi unutturan
bir manzara...Ve.. Fener Bal�k

Restaurant... Bostanc�-Maltepe sahil
yolunda  Adatepe’nin hafif yamac�na

yaslanm�� bir villa buras�... Biraz
yüksekçe bir yerden bak�yor denize..

Bahçe içinde �irin bir yer. Bahçeyi
oldu�u gibi aç�k salon haline

getirmi�ler.. Giri�te her yeri saran
asma a�ac� kar��l�yor ön tarafa

gitti�inizde kocaman bir erik a�ac� ve
üstü p�trak gibi papaz eri�i... Dileyene

a�açtan erik koparmak serbest..
Aman dallar�na dikkat... Bahçe dekoru
sade ve s�cak, evinizin bahçesi gibi

hemen sar�veriyor insan�... Birden bir
rahatl�k hissediyorsunuz.

Evet... Fener Bal�k, her zaman gönül
rahatl���yla gidebilece�iniz, rahat
edebilece�iniz bir yer.. ��letmecisi

Erdo�an Öztürk çekirdekten yeti�mi�,
Kad�köy’ün en iyi �eflerinden birisi..

Y�llarca çe�itli mekânlarda hizmet
vermi�, mütevaz�l��� ve efendili�iyle
bilinen, mesle�inde bir numara, her

zaman en mükemmelin pe�inde
ko�an bir ki�ili�e sahip... Fener
Bal�k’ta da harikalar yarat�yor..

Bilinen deniz ürünleri ve mezelerinin
d���nda de�i�ik tatlar� da

geli�tirmi�ler, çok de�i�ik �ekilde ve
tatta sunuyorlar.. Bir Somon

past�rma ikram etti ki... Müthi� bir
�ey... Daha neler neler.... Bu mekân�
Hacer Karaca ile ortak olarak i�leten
Erdo�an Bey, “Mekâna kad�n elinin
de�mesi bamba�ka enerji veriyor..

Bu enerji her �eye yans�d��� gibi
gelen konuklar�m�z� da huzurlu
k�l�yor.. Konuklar�m�z�n rahat� ve

huzuru, bizim için çok önemli. Zaten
büyük �ehirde ya�aman�n getirdi�i
gerginlik ve stresten bir an olsun

uzakla�mak isteyen insanlar�n
burada rahat etmeleri ve mutlu bir

�ekilde ayr�lmalar� bizim için
ödüllerin en büyü�ü...” diyor.
120 K���L�K SALONU VAR

Alt katta 120 ki�ilik bir salon harika
dekoruyla, kocaman akvaryumuyla,
�arap kav�yla ve yerlere kadar inan
camlar�yla ferah ve s�cak bir ortam

sunuyor. K�� mevsiminde bile �ahane
manzaray� izleyerek keyifle bal���n�z�
yiyebilirsiniz. Üst katta iki ayr� salon
mevcut. Özel toplant�lar, kutlamalar

için ideal. Bu iki salonda da
manzara müthi�. Sade

dö�enmi� bu
salonlarda da
rahatl�k ve

renk uyumu
hemen göze

çarp�yor.
Zengin çe�it ot

mezeleri, ara
s�cak mezeleri ile de

iddial� olan Fener Bal�k’ta,
hemen hemen tüm bal�k çe�itlerini

bulabiliyorsunuz. En taze ve en leziz
�ekliyle masan�aza servisi müthi�...
Mutfa��na da girdim.. Tertemiz ve

modern bir mutfak.. Çal��anlar
tertemiz... Hijyene son derece dikkat

eden personel hemen dikkatimi
çekti.. Sipari� verirken yard�mc� olan
�efimizi dinlemekte yarar var.. Harika

tavsiyeleri çok daha leziz �eyler
yemenizi sa�l�yor... Zengin çe�it

�arap kav� bulunan Fener Bal�k’ta
tüm içeceklerde bol seçenek

sunabiliyor. Deniz ürünlerini en ustaca

haz�rlanan
yerlerin

ba��nda
gelen Fener

Bal�k’ta
yemek

çe�itlerine
girmedim..

Çünkü hepsi o

kadar taze ve güzel
sunuluyor ki hangisini

yazsam di�erine
haks�zl�k etmi�

olaca��m. En iyisi  gidip
görmeniz ve seçerek

yemenizi tavsiye
ediyorum. Bence bu

mezeler ve bu manzara

kaçmaz....
Hepinize lezzetli

bir hafta diliyorum...
Fener Balık Adres: Feyzullah
Mah.Gülay Sok. No.8-Maltepe

Tel: 0216 305 86 27
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Yolculuk

YAZIN �ZLENEB�LECEK F�LMLER
● HARRY POTTER VE ÖLÜM
YAD�GARLARI
■ Yönetmen: David Yates
■ Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint, Michael Gambon
Harry Potter serisinin son bölümünde
Harry, Ron ve Hermione, kötü cad�lar�n
lideri Voldemort’un son horkuluk’unu
bulmak için Hogwarts’a geri dönerler.
Ancak, Voldemort amaçlar�n� ö�renir ve
daha öncekilere benzemeyen büyük bir
sava�la macera sona erer… 
● KOVBOYLAR VE UZAYLILAR 
■ Yönetmen: Jon Favreau
■ Oyuncular: Daniel Craig, Harrison
Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell
1873’de Arizona’ya inen bir uzay gemisi
dünyay� ele geçirmek ister. Ancak
Kovboylar buna izin verecek midir?
● YE��L FENER
■ Yönetmen: Martin Campbell
■ Oyuncular: Ryan Reynolds, Blake
Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong
Gizemli ve engin bir evrende yüzy�llard�r
var olan küçük ama güçlü bir birlik vard�r;
Ye�il Fener Kolordusu olarak adland�r�lan
bar�� ve adalet koruyucular�.
Gökadalarda düzeni koruyacaklar�na söz
veren bu sava�ç� birli�inin her üyesi
onlara süper güç veren bir yüzük takar.
Ama Parallax ad�nda yeni dü�manlar�
evrendeki güç dengesini bozmaya
kalk���nca, kaderleri ve dünyan�n kaderi,
seçilen ilk insan, yeni asker Hal
Jordan’na emanet edilir.
● YA�AM A�ACI
■ Yönetmen: Terrence Malick
■ Oyunucular: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain, Hunter McCracken
Hikâye 1950’lerde üç o�lu olan bir aile

etraf�nda geli�ir. O�lanlardan en ya�l�lar�
masumiyeti kaybetmelerine tan�k olur.
● FAYDALI ARKADA�LAR
■ Yönetmen: Will Gluck
■ Oyuncular: Mila Kunis, Justin
Timberlake, Patricia Clarkson, Jenna
Elfman
Dylan ve Jamie, bir
süre sonra seksin
arkada�l�klar� için
büyük bir sorunlara
yol açt���n�
anlayacaklard�r.
● B�R GÜN
■ Yönetmen: Lone
Scherfig
■ Oyuncular: Anne
Hathaway, Jim
Sturgess, Patricia
Clarkson, Romola
Garai
Üniversite mezuniyet
partisi gecesini
birlikte geçiren Dexter
ve Em her y�l ayn� gün
bulu�maya karar
verirler. O gün ya
birlikte olurlar ya da
olmazlar.
● ÖDÜNÇ SEVG�L�
■ Yönetmen: Luke
Greenfield
■ Oyuncular:
Ginnifer Goodwin,
Kate Hudson, Colin
Egglesfield, John
Krasinski
Bekâr Rachel en iyi
arkada�� Darcy’nin
ni�anl�s� Dex’e â��k
olur ve dostluklar�n�
test etme imkân�
bulur.

● BA�KA DÜNYA 
■ Yönetmen: Mike Cahill
■ Oyuncular: Brit Marling, William
Mapother, Jordan Baker, Flint Beverage
Güne� sisteminde yeni bir gezegenin
ke�fedildi�i gece h�rsl� bir genç ö�renci
ile bir besteci, trajik bir kazada
kar��la��rlar.
● ÇILGIN, APTAL, Â�IK 
■ Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa
■ Oyuncular: Steve Carell, Ryan
Gosling, Julianne Moore, Emma Stone
Ciddi bir evlilik krizi ile kar��la�an bir
baba, çocuklar�yla olan ili�kisini
yürütmeye çal���r.
● 30 DAK�KA YA DA DAHA AZ 
■ Yönetmen: Ruben Fleischer
■ Oyuncular: Jesse Eisenberg, Danny
McBride, Nick Swardson, Aziz Ansari
�ki sab�kal� bir pizza da��t�c�s�n� rehin
al�rlar, gö�süne bir bomba yerle�tirirler ve
ondan 30 dakika içinde bir banka
soymas�n� isterler.
● ��R�NLER
■ Yönetmen: Raja Gosnell
■ Seslendirenler: Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, George Lopez
Birbirleriyle ve insanlarla; özellikle kötü
amaçlar� için onlar� yakalamaya kafay�

takm�� olan u�ursuz büyücü Gargamel’le
u�ra�mak zorunda olan efsanevi küçük
mavi yarat�klar�n maceralar�…
● BABAMIN PENGUENLER�
■ Yönetmen: Mark Waters
■ Oyuncular: Jim Carrey, Carla Gugino,
Ophelia Lovibond
Hayat�na son derece rutin bir �ekilde
devam eden Tom Popper'�n hayat�,
kendisine miras kalan alt� penguenle
de�i�ir. Tom, evini bir kar park�na
çevirmeye karar verir. Rutinden
e�lenceliye do�ru bu keskin geçi�, ilginç
olaylara yol açacakt�r.
● MAYMUNLAR CEHENNEM�:
BA�LANGIÇ
■ Oyuncular: James Franco, John
Lithgow, Freida Pinto, 
Günümüz San Francisco'sunda geçen
hikâyede genetik mühendislerinin,
maymunlar�n beyinlerini geli�tirmek için
yapt�klar� deneyler sonucunda
maymunlar�n insanlar üzerinde üstünlük
kurmak için açt�klar� sava� konu al�n�yor.
�lki 1968 y�l�nda çekilen Planet of the
Apes serisinin en yeni filmi olan Rise of
the Planet of the Apes, safkan bir
bilimkurgu/aksiyon... Kadrosunda
geçti�imiz y�l Oscar'a aday olan James

Franco'nun yan� s�ra Freida Pinto, John
Lithgow ve Brian Cox gibi isimleri de
bar�nd�ran film, yaz�n merakla beklenen
yap�mlar�ndan biri.

Viz yonKa d� köy � Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
� Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
� Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
� Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
� Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com

Sahil yolunda bal�k keyfi
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● Sem ra ÇE LE B�

ABD D� �i� le ri Ba kan l� ��’n�n dü zen -
le di �i Kül tür le ra ra s� �le ti �im
Prog ra m� (NSLI For Yo uth)’n�n

Tür ki ye aya �� n� yü rü ten ISE World, Ka -
d� köy Be le di ye si’nin des te �iy le 20 Ame -
ri ka l� li se ö� ren ci si ni �s tan bul’a ge tir di.
1 Tem muz ak �a m� Fe ner bah çe Tru eB lu e
Res ta urant’ta, al t� haf ta ge çi re cek le ri ai -
le le riy le ta n� �an Ame ri ka l� ö� ren ci ler,
ol duk ça mut luy du. Tür ki ye li ya ��t la r�y la
ta n� ��p kay na �an ö� ren ci ler, ai le le riy le
bir lik te ye mek ye di. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün ev sa hip li �in -
de ger çek le �en ye me �e Ka d� köy �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar ve
Türk Ame ri kan ��a dam la r� Der ne �i Üye -
le ri ka t�l d�.

Türk çe ö� ren mek, Türk kül tü rü nü ta n� -
mak, �n gi liz ce ö� ret mek ve sos yal so rum -
lu luk pro je le rin de yer al mak için Tür ki -
ye’ye ge len ö� ren ci ler, 15 A�us tos’a ka dar
Ka d� köy’de ka la cak. Prog ram kap sa m�n da
ö� ren ci ler, ye ni bir dil ö� ren me nin ya n� s� -
ra so kak te miz li �in den hay van ba k� m� na
dek pek çok fark l� alan da de ne yim ka za na -
cak, �s tan bul’un ta ri hi ve
tu ris tik yer le ri ne de zi ya -
ret ler ya pa cak lar. 
■ ‘TÜR K� YE’N�N TA -

NI TI MI �Ç�N ÇOK
BÜ YÜK B�R OR GA N� -

ZAS YON’
Uzun bir ça l�� ma n�n

ürü nü olan prog ram la il -
gi li ISE World Yurt d� ��
E�i tim Uz ma n� Vol kan
Cer ra ho� lu, �un la r� söy -
lü yor: “Her y�l seç ti �i -
miz ö� ren ci le ri, li se e�i -
ti mi ni al mak üze re Ame -
ri ka’ya gön de ri yo ruz.
ABD D� �i� le ri Ba kan l� -
��’n�n Kül tür le ra ra s� Et -
ki le �im Prog ra m� (NSLI
For Yo uth) Tür ki ye aya -
�� n� da ISE World yü rü -
tü yor. Ka d� köy Be le di -
ye si bu y�l çok bü yük bir
des tek ver di. Ö� ren ci le -
ri mi zi Ka d� köy lü ai le le -
rin ya n� na yer le� tir dik.
Ka d� köy TÖ MER’de
Türk çe e�i ti mi ala cak lar
ve Ka d� köy Be le di ye si’nin i� le rin de ça l� �a -
cak lar. Bun lar ta ma men gö nül lü ak ti vi te ler;
kim se siz ço cuk la ra �n gi liz ce e�i ti mi, park
ve bah çe ler de ki ça l�� ma la ra yar d�m, çe �it li
ak ti vi ti le re ka t� l�m gi bi. Ta bii amaç çift ta -
raf l�. Ka d� köy lü ai le ler, Ame ri ka l� ö� ren ci -
le ri ev le rin de mi sa fir eder ken ço cuk la r� n�n
�n gi liz ce si nin ge li� me si ni, ev de ki ya ban c�
ar ka da� la r� n�n, ço cuk la r� n�n dün ya ya aç� lan
bir pen ce re si ol ma s� n� is ti yor lar. Ame ri ka l� -
lar da ye ni bir dil, ye ni bir kül tür ö� ren mek,
�s tan bul’u, Tür ki ye’yi ta n� mak için ge li yor -
lar. Bu Tür ki ye’nin ta n� t� m� için de çok bü -
yük bir or ga ni zas yon.” 

Cer ra ho� lu, Ame ri ka l� ö� ren ci le ri yan -
la r� na yer le� ti re cek le ri ai le le ri özen le seç -
tik le ri nin de al t� n� çi zi yor: “Ön ce lik le Ka d� -
köy’de otur ma la r� ge re ki yor du. Bir ba� vu ru
for mu ver dik, ai le yi ta n� mak is te dik. Çün kü
ço cuk lar la 6 haf ta gi bi uzun bir sü re ge çi re -

cek le ri için müm kün ol du �u ka dar faz la or -
tak özel lik ol ma s� na, mut la ka bir oda ay�r -
ma la r� na dik kat et tik. Ve ta bi ki ev de bir li se
ö� ren ci si nin ol ma s� önem liy di se çim ler de.
Özel lik le Ga ze te Ka d� köy’de ha be ri miz ç�k -
t�k tan son ra çok faz la te le fon al d�k. Aka bin -
de ulu sal ga ze te ler de yer al�n ca ba� vu ru lar
bek le di �i mi zin çok üs tü ne ç�k t�. 130 ai le nin
için den 20 ai le seç mek zo run da kal d�k.” 

Ka d� köy Be le di ye si Fe ner bah çe Tru eB -
lu e Res ta urant’ta ki ye mek te ilk kez bi ra ra ya
ge len Ame ri ka l� ö� ren ci ler le Ka d� köy lü ai -
le le ri çok he ye can l�y d�. He ye can la r� na or tak
olup ne ler dü �ün dük le ri ni sor duk: 
● Sa it Ka ya han: O� lu muz ge le cek y�l Li -
se 2. s� n� f� Ame ri ka’da ya t� l� bir okul da
oku ya cak. Biz bu prog ra m� ISE World’ün
o� lu muz Ali’nin oku lu na yap m�� ol du �u
du yu ru dan ö� ren dik.  Ali’nin Ame ri ka’da
ge çi re ce �i bir y� la ön ha z�r l�k ol sun is te dik.
Ben de genç li �im de iki yaz bir Ame ri ka l�
ai le nin ya n�n da kal m�� t�m ve on la r� çok
sev mi� tim, ay n� duy gu la r� ço cu �um la bir -
lik te de ya �a mak is te dim ve bu prog ra ma
ka t�l d�k. �u an da da iyi ki ol mu �uz di yo ruz.
Çok gü zel bir gün.

● Naz l� Ka ya han: �n �al lah
ai le si ni çok öz le mez, ya -
n� m�z da ra hat eder. Bi zi
de an ne-ba ba ola rak be -
nim ser di ye ümit edi yo -
rum. Her iki si nin de li -
san la r� iler le ye cek ama
da ha da önem li si, kül tü -
rü mü zü, di ni mi zi, bü tün
ge le nek le ri mi zi do� ru
bir �e kil de ak ta ra bil mek.
● Ali Ka ya han: Ame ri -
ka’dan bir ar ka da ��m
gel di. �n �al lah gü zel va -
kit ge çi re ce �iz. �yi bir ar -
ka da� l�k ku ra ca �� m� z�
umu yo rum. �s tan bul’u
ta n� ta ca ��m ona, gü zel
bir �e kil de.
● Elan Ra jan Jo seph:
Çok he ye can l� y�m. �s tan -
bul ger çek ten çok gü zel
bir �e hir. Bu ilk ge li �im.
Çok gü zel gün ler ge çi re -
ce �im den emi nim. Uma -
r�m bu ra da ge çir di �im 6
haf ta n�n so nun da Türk çe
tüm di ya log la r� an la ya bi -

li rim, özel lik le de �a ka la r�
ve es pri le ri.
● Ay �e gül Ön cel: Bu prog ram dan in ter net
ara c� l� ��y la ha ber dar ol dum ve he men ba� -
vur dum. O� lu mun �n gi liz ce si için çok ya -
rar l� ola ca �� n� dü �ü nü yo rum. Bu gün ilk gü -
nü müz. �u an da ga yet gü zel gi di yor. Za ten
gel me den ön ce de in ter net üze rin den ko nu -
�u yor duk, ya ni ta n�� m�� t�k. On la r� prog ram
dâ hi lin de gez di re cek ler za ten ama biz de
ek sik ka lan yer le ri gez di re ce �iz, �eh ri mi zi
ta n� ta ca ��z.
● Ca ro li ne Sto kes: �lk de fa bir de �i �im
prog ra m� na ka t� l� yo rum ve ilk kez Tür ki -
ye’ye gel dim. Ai lem le ta n�� t�m ve çok sev -
dim. Gü zel ye mek le rin, de ni zin ta d� n� ç� -
kar ma y�, Türk çe ö� ren me yi umu yo rum.
Kül tü rü ta n� mak is ti yo rum. Al t� haf ta da
Türk çe’yi ö� re ne bi le ce �i mi san m� yo rum
ama çok ça l� �a ca ��m. 

10 8 - 14 TEMMUZ 2011 HA BER

1 Ha zi ran Sa l� gü nü, Ka d� köy Be le di ye si ve
Ber lin Kre uz berg Kar de� Kent Der ne �i i� bir li -
�iy le Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde “37
Nu ma ra Ayak ka b�” ser gi si aç�l d�. �s tan bul’da

ya �a yan Al man fo to� raf ç� Cla udi a Wi ens; M� s�r, Fi lis -
tin, Tür ki ye ve Al man ya’da ki ka d�n fut bol cu la r�n hi kâ -
ye le ri ni fo to� raf ka re le riy le an la t� yor. Ser gi nin ko nu su,
Müs lü man ül ke ler de bir er kek spo ru ola rak gö rü len
ka d�n fut bo lu… Al man ya Müs lü man ül ke ler ara s�n da
ne ar� yor de me yin; ma lû mu nuz ora s� da ya r� Türk ve
Müs lü man sa y� l�r!

Ayak ka b� la r�n ka d�n lar la iyi den de öte s� k� ili� ki ler
için de ol duk la r� bi li nen bir ger çek, o yüz den ka d� n� an -
lat mak için ‘ayak ka b�’ me ta fo ru nu se çen fo to� raf ç�
Wi ens’i kut lu yo rum. Ka d�n lar ge nel ola rak al�� ve ri�
tut ku nu dur ama her �ey bir ya na ayak ka b� la r�n gar d� -
rop la r�n da ve ha yat la r�n da ay r� bir ye ri var d�r. Çün kü
ka d�n lar de tay c� d�r ve ayak ka b�, k� ya fe ti cüm le ola rak
al�r sak, son da ki nok ta la r� d�r.

�n gil te re’de üç bin ka d� n�n ka t� l� m�y la ya p� lan bir
an ke te gö re, ka d�n la r�n ha yat la r� bo yun ca ayak ka b� ya
har ca d�k la r� pa ra or ta la ma yir mi be� bin do lar. Bir ka -
d�n as l�n da ih ti ya c� ol ma yan, hat ta hiç bir k� ya fe ti ne
uy ma yan ve bel ki de an cak bir iki kez gi ye bi le ce �i bir
ayak ka b� ya “ne ya pa y�m çok be �en dim” di ye rek yüz -
ler ce li ra har ca ya bi lir. Ne de ol sa a�k ta man t�k ol maz!
Bu es te ti �in de öte sin de bir duy gu as l�n da. Ya k�n da
bu ruh ha li, ‘ayak ka b� man ya’ ola rak psi ki yat ri li te ra tü -
rü ne ge çer se �a ��r ma y�n! Uzun boy lu dur to puk lu
ayak ka b� gi yer, k� sa boy lu dur ama ba bet le ri se ver...
Er kek le re ge lin ce on la r�n ayak ka b� me ra k� bu bo yut ta
de �il ama ço �un lu �u nun top luk lu ayak ka b� gi yen ka -
d�n sev di �i ni söy le sek yan l�� ol maz her hal de…

Ayak ka b� ve ka d�n ke li me le ri yan ya na ge lin ce, bu
bü yük a� k� an la tan iki laf et me den du ra ma d�m. Ta bi i
yu ka r� da bah set ti �i miz ser gi, ayak ka b� tut ku su nun
ka d�n lar üze rin de ki psi ko lo jik et ki le ri ni an lat m� yor.
Ken di de yi miy le “tek me ye me nin ka d�n la ra uy gun
olup ol ma d� �� n� da in ce le mi yor”. Fo to� raf ç� Cla udi a
Wi ens bu ser giy le hem ka d�n la ra, hem de Müs lü man -
lar’a olan dü� man l� �a kar �� ç� kan ve/ve ya sa de ce
spor yap ma hak k� n� is te yen ka d�n la r� mer cek al t� na
ya t� r� yor. Ya p� lan ara� t�r ma lar sa de ce Müs lü man ül -
ke ler de de �il, bü tün dün ya da ta rih bo yun ca ka d� n�n
pro fes yo nel spor cu ol ma s� na kar �� a�a �� la y� c� tu tum -
lar ol du �u nu gös te ri yor. Hat ta öy le ki ba zen ka d�n lar
ken di le ri ni an cak bu cin si yet ay r� m� n� vur gu la ya rak
ifa de ede bi li yor lar. Ör ne �in 60’l� y�l lar da Al man ya’da -
ki ön cü ka d�n fut bol ta k�m la r� ken di le ri ne ‘Ba �ör tü sü’,
‘Kü lot lu Ço rap’ gi bi isim ler seç mi� ler. Bu gün bu du -
rum, ar t�k ta k�m la r� na ‘FFC Frank furt’ ve ben ze ri isim -
ler koy ma la r�n dan, bü yük oran da a��l m�� gi bi gö rü nü -
yor.

‘Müs lü man ka d�n’ ol mak hem ken di top lu mun da,
hem de di �er top lum la r�n na za r�n da ya �a ma y� bi le
zor la� t� r�r ken; bir de mes lek sa hi bi ol ma y�, he le de ‘er -
kek i�i’ ola rak gö rü len bir ta k�m mes lek ler de u� ra�
ver me yi iyi ce zo ra ko �u yor ol ma l�… So nuç ta hem ga -
ze te ler de hem de çev re miz de gör dü �ü müz ka da r�y la
‘tek me at mak’ er kek i�i, ka d�n i�i olan sa ‘tek me ye -
mek’! Ayak la r� kü çük ol du �un dan m� bu ima j� ve ri yor -
lar aca ba? E�er öy ley se gü nü müz de ka d�n aya ��
37’den 40’a do� ru h�z la se yir de.. Eh ar t�k etek ten çok
da pan to lon gi yi yor lar… Ne der si niz; bu ‘ek sik etek’
ve ‘kü çük ayak’ ol gu su kal k�n ca, ka d� n�n ka de ri de
de �i �ir mi?

Ka hi re, Ra mal lah, �s tan bul ve Ber lin’de “mil li yet,
din, cin sel yö ne lim ve sos yal sta tü den kay nak la nan
fark l� mu ame le le re kar ��” fut bol oy na ya rak ayak ta du -
ran bu ka d�n la r�n hi kâ ye le ri ni din le mek ve ha yat la r�n -
dan ka re le re ta n�k ol mak is ter se niz; Su zan Ka mel’in
kü ra tör lü �ün de ki “37 Nu ma ra Ayak ka b�” ser gi si, 17
Tem muz’a ka dar CKM’de ola cak…

As l ı  AY HAN
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37’den 40’a 
Seyr-ü Sefer!

ABD Dı�i�leri
Bakanlı�ı’nın

katkılarıyla düzenlenen
Kültürlerarası �leti�im
Programı (NSLI For

Youth) kapsamında, 20
Amerikalı lise ö�rencisi

�stanbul’a geldi.
Kadıköy Belediyesi’nin
deste�iyle Kadıköylü
ailelerin yanında altı
hafta kalacak olan
ö�renciler, Türkçe

ö�renecek, �ngilizce
ö�retecek, sokak

temizli�inden hayvan
bakımına dek pek çok
farklı alanda deneyim

kazanacak.

SO RU: Mer ha ba lar,
Hep s i  bu  ra  da .com'dan

31.03.2011 ta ri hin de 60199900
si pa ri� no ile 1 adet MO BE E
mar ka 8 inç tab let PC al d�m.
Ürü nü be �en me di �im den hep -
si bu ra da.com'u ara y�p ürü nü ia -
de et mek is te di �i mi söy le dim.
Ko �ul suz ürün ia de 8 i� gün
için de ola bi le ce �i ni ve be nim 8
i� gü nü nü dol dur ma d� �� m� hep -
si bu ra da.com'un in ter net say fa -
s�n da ürün ia de ta lep for mu dol -
dur mam ge rek ti �i ni söy le di ler.
Ben de ürün ia de ta lep for mu nu
dol dur dum. 08.04.2011 ta ri hin -
de ma il ad re si me ba� vu ru mun
in ce le me ye al�n d� �� na da ir ma il
yol la d� lar. 09.04.2011 ta ri hin de de ürü -
nün ia de i� le mi için ge rek li kri te re sa hip
ol du �u nu ve 99394658 kar go gön de ri
ko du ile Yur ti çi Kar go’dan hep si bu ra -
da.com’a yol la ya bi le ce �i mi söy le di ler.
Ben de Yur ti çi Kar go ile ürü nü yol la d�m.
Ürün 10.04.2011 ta ri hin de Em re Ku�
isim li �ah sa tes lim edil mi�. 05.05.2011
ta ri hin de hep si bu ra da.com’dan “ürü -
nü nü zün ya sal ia de sü re si dol du �un -
dan do la y� ia de si al�n ma y�p ta ra f� n� za
gön de ril mi� tir” di ye bir ma il al d�m. He -
men hep si bu ra da.com’u ara y�p du ru -
mu izah et tim ve ba na sis tem de ya sal
sü re nin dol ma dan be nim ba� vu ru yap -
t� �� m� söy le di ler ve 9019521 no lu Yur ti -
çi Kar go gön de ri ko du ile ürü nü ta raf la -
r� na ilet me mi ri ca et ti ler. Ben de ürü nü
05.05.2011 ta ri hin de tek rar hep si bu ra -
da.com’a ge ri yol la d�m. 06.05.2011 ta -
ri hin de ürün Em re Ku� ta ra f�n dan tes lim

al�n m��. Da ha son ra
24.06.2011 ta ri hin de ürü -
nün ya sal ia de sü re si nin
dol du �un dan do la y� ia de si
al�n ma y�p ta ra f� ma gön de -
ril mi�. Ben se ne lik izin de
ol du �um dan do la y� ürü nü
i� ye ri me b� ra k�p git mi� ler.
Bu 2,5 ay l�k sü reç te ürü nün
ne �e kil de kul la n�l d� ��, ne
gi bi i� lem ler gör dü �üy le il -
gi li hiç bir bil gim yok. Bu
ürü nü ben ya sal sü re için de
hep si bu ra da.com’a yol la d� -
��m hal de be nim le il gi le nil -
me yip be ni ma� dur du ru -
ma dü �ür dü ler. Bu du rum -
da na s�l bir yol iz le me li yim?

BE D�R HAN �A H�N
YA NIT: De �er li tü ke ti ci miz;  �n ter net

üze rin den ya p� lan al�� ve ri� ler Tü ke ti ci -
nin Ko run ma s� Hak k�n da Ka nun' da
Me sa fe li Sa t�� ola rak ta n�m lan m�� olup,
me sa fe li sa t�� lar da TÜ KE T� C� N�N 7
GÜN �Ç�N DE H�Ç B�R GE REK ÇE GÖS -
TER ME DEN CAY MA HAK KI VAR DIR.
Do la y� s�y la cay ma hak k� n�z ma l�n tes lim
ta ri hin den iti ba ren 7 gün dür. Bu an lam -
da sa t� c� si zi ya n�lt m�� bu lun mak ta d�r,
ya sa da 8 i� gü nü di ye bir cay ma sü re si
yok tur. So ru nuz da be lirt ti �i niz ta rih ler -
den  cay ma hak k� n� 7 gün için de kul lan -
d� �� n� z� an la mak ta y�m. An cak sa t� c� n�n
si zin ta le bi ni zi in ce le me
gi bi bir hak ve yet ki si bu -
lun ma y�p, cay ma hak k� n� z�
kul lan d� �� n�z için ürü nü
ge ri al�p pa ra n� z� ia de et -
me si ge rek mek te dir. Bu -

ra da Hep si bu ra da. com yan l�� uy gu la -
ma yap m�� bu lun mak ta d�r. Bu du rum -
da he men in ter net üze rin den ken di le ri -
ne bir ma il gön de re rek ürü nü tes lim ta -
ri hin den iti ba ren 7 gün için de ya sal
cay ma hak k� n� z� kul lan d� �� n� z�, 4077 sa -
y� l� Tü ke ti ci nin Ko run ma s� Hak k�n da
Ka nun ve Me sa fe li söz le� me ler Yö net -
me li �i ge re �i fir ma n�n ürü nü ge ri ala rak,
be de li nin ia de et me si nin  YA SAL ZO -
RUN LU LUK ol du �u nu, ak si hal de �i -
kâ yet hak la r� n� z� kul la na ca �� n� z� ve hem
Ha kem he ye ti ne, hem de Sa na yi Ti ca -
ret �l Mü dür lü �ü'ne �i kâ yet ede ce �i ni zi
bil dir me li si niz. Ta le bi ni ze uy ma d�k la r�
tak dir de de ha kem he ye ti ne �i kâ yet et -
me li si niz. De �er li tü ke ti ci ler özel lik le sa -
nal or tam lar da (in ter net, te le fon vb.)
yap t� �� n�z al�� ve ri� ler de �a yet ma l� ve ya
hiz me ti al mak is te mi yor sa n�z 7 gün
için de cay ma hak k� n� z� kul lan ma l� s� n�z.
Cay ma hak k� n� al�� ve ri� yap t� �� n�z yol -
la sa t� c� ve ya sa� la y� c� ya bil di re cek si -
niz. Cay ma hak k� sü re si olan  7 gün
için de (ma l�n tes lim ta ri hin den iti ba ren)
hiç bir ge rek çe gös ter me niz ge rek me -
mek te dir. Cay ma bil di ri mi niz kar �� ta ra -
fa ula� t� �� an dan iti ba ren ya sal ba� ka ca
so rum lu lu �u nuz bu lun ma mak ta olup,
sa t� c� ve ya sa� la y� c� ta le bi ni zi ye ri ne
ge tir mez se ha kem he ye ti ne ba� vur ma -
l� s� n�z. He pi ni ze iyi, do� ru ve bek len ti le -
ri ni zi kar �� la ya cak al�� ve ri� ler di li yo rum.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z�

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Kadıköy’de 20 Amerikalı!Kadıköy’de 20 Amerikalı!Kadıköy’de 20 Amerikalı!Kadıköy’de 20 Amerikalı!Kadıköy’de 20 Amerikalı!Kadıköy’de 20 Amerikalı!

AL�CE �N�AAT TAAHHÜT VE YATIRIM
L�M�TED ��RKET� ORTAKLAR KURULU

TOPLANTI DAVET�
�irketimizin Ortaklar Kurulu a�a��da

gündem maddelerini görü�mek üzere 20.07.2011
tarihinde, saat 10’da  �irket merkezinin bulundu�u

Osmana�a Mah. Ku�dili Cad. �n�aatç�lar ��han� 
No: 8/5-A KADIKÖY-�STANBUL adresinde

yap�lacakt�r.
GÜNDEM
1-) �irket ortalar�  aras�nda hisse devri
özle�mesinin karara ba�lanmas�.
2-) �irket Müdürlerinin seçimi.
3-) �irketin sermaye art�r�m�n�n karara ba�lanmas�.

�� bu davetiye TTK md. 538 ‘e göre 
hüküm ifade etmektedir.
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● Ula� YILMAZ 

Bu sa y� m�z da ki söy le �i kö �e mi zi genç
bir ar ka da �� m� za Ser can Duy gan’a
ay� r� yo ruz. Ser can as�l mes le �i olan

ma ki ne mü hen dis li �i ni b� ra k�p sos yal pro je -
ler de ça l�� ma ya ka rar ver mi� bir sos yal ta sa -
r�m c�. Rö por ta j� m�z da hem ken di si ni, sos yal
ta sa r� m�n ne ol du �u nu hem de �u an yü rüt tü -
�ü Best Bud di es pro je si ni ko nu� tuk. 

■ �lk ola rak si zi ta n� ya bi lir mi yiz?
Ser can Duy gan Kim dir?

Bir ke �if yol cu lu �u na ç�k mak is te mi� -
tim, son ra dan fark et tim ki bu bit mek bil -
mez bir dö nü �üm yol cu lu �u ola cak m��. �� -
te ben ha yat ta bu yol cu lu �un ba na ta �� d�k -
la r� ile be nim le ya �am ara s�n da ki hi kâ ye le -
ri ya �a yan bi ri yim. Mü hen di sim, ama y�l -
lar ön ce mü hen dis li �e bir nok ta oya rak,
sos yal bi lim lerde yük sek li sans yap t�m, be -
ra be rin de sos yal ko nu la ra me ra k�m ve son
10 y�l da ya �a d�k la r�m, bu sü reç te be ni bir
“sos yal ta sa r�m c�” ola rak ta n�m lan d�r d�.

■ ‘Sos yal ta sa r�m’ ne dir?
Bu iki ke li me ye ta sa r�m ta ra f�n dan

bak mak da ha do� ru ola cak, ta sa r�m fi zi ki
ö�e ler üze ri ne bir al g� la ma ya gö tü rü yor
as l�n da bi zi, bu ha liy le ç�k t� la r� m�z el le tu -
tu lur ö�e ler ve sos yal ha ya t� m� za do lay l�
et ki edi yor. Bir mi mar bi na ya da en düs tri -
yel ta sa r�m c� bir ürün veya hut rek lam c� ile
kam pan ya ta sar l� yor, i� te bu ra da sos yal
ke li me si ni i�in içi ne kat t� �� m�z da; ta sa r� -
m�n do� ru dan sos yal et ki ba r�n d� ran ha li -
ne sos yal ta sa r�m di ye bi li yo ruz. Sos yal ta -
sa r�m ça l�� ma la r�n da ana esas do lay l� de �il
do� ru dan sos yal et ki yo lu ol ma s�. Sos yal
ta sa r� m�n ürü nü ya da ç�k t� s� bir ö�e de �il,
do� ru dan in sa na ula �an bir ol gu ol ma l�.
Sos yal ta sa r�m c� ise, ya ra t�m, i� le tim, ge -
li� tir me ve de ye ni le me ba� l�k la r�n -
da sos yal pro je yi yö ne ten ki -
�i dir. 

■ Tür ki ye’de sos -
yal ça l�� ma la r� bu
yö nüy le na s�l de -
�er len di ri yor su -
nuz?

T ü r  k i  -
ye’nin sos yal
et ki le �im de -
ki en bü yük
ar t� s�, sos -
yal ça l�� ma
içe ri sin de
yer alan
hal k� m� z�n
kül  tü  rün  -
den ge len
sa mi mi öz -
ve ri si.  Gö -
nül lü le ri bü -
tün ener ji siy le
i�in için de ko -
�ul suz yer al ma la -
r�, ça l�� ma sa at le ri -
ne bak ma dan bu nu
yap ma la r� fark l�. 1. Dün -
ya ül ke si il ke ler de gö nül lü

de ol sa n�z za man gö nül lü ta ah hüt et ti �i niz
sü re yi a��n ca ça l�� ma la ra de vam et mez si -
niz. Ro bert Ko lej’in CIP prog ram la r�n da,
s� cak ha va da saa te ve yo �un lu �a bak ma -
dan sa at ler ce ça l� �an
ö� ren ci le ri gör mü� -
tüm, ol duk ça et ki le yi -
ciy di. Bu nun ya n�n -
da ge le nek sel kül -
tü rü mü zün bir ek -
si si var; o da yüz -
y�l lar ca han, ka -
�an ve pa di �ah,
bu nun ya n�n -
da a�a, a�i ret
ve ai le bü -
yü �ü kav -
r am l a  r �  -
n�n et ki -
si ni göz -
lem li  -
y o  -
rum. 

Ha liy le
kül tür, bi re yin tem -
sil ye te ne �i, bi re yin tes lim
ge rek li li �i ne dö nü� tü rü yor. Yö ne -
tim bo yu tu nun ya n�n da i�in içe rik bo yu tu
var ki ben ce en zor lan d� �� m�z k� s�m. �çe -
rik li ça l�� ma yap mak için bir çok di na mi �i

göz ler önü ne se ri yo ruz, fa kat bu
ka dar yo �un lu �un için de

içe rik kay bo la bi li yor.
�çe rik kay bo lun ca da

so nuç la r�n et ki si ni
ölç me miz müm -

kün ola m� yor.
Tür ki ye 20
y�l ön ce si ne
gö re sos yal
ko nu lar da
çok iyi
du rum da
a n  c a k ,
et ki li ve
top lum -
da yön
v e  r i  c i
iler le yi �i
k a  z a n  -

mak da bir
sü reç. Bu -

ra da en bü -
yük et ki bi -

rey den ge le cek
kat k�, her bi re yin

sos yal ça l�� ma la ra,
gi ri �im le re ve de ta sa -

r�m la ra ba� lar ken bi ri -
kim le ri ni, bi linç li ad�m at ma

ye ti si ni bir le� ti ril me li. Dün ya ör nek le ri ve
ya p� lan d�r ma la r� bu ne den le çok de �er li,
yurt d� ��n dan ge len gö nül lü ler, yurt d� �� ile
ya p� lan or tak ça l�� ma lar, Tür ki ye’nin di -
na mik le ri ni ko ru ya rak otur tul mu� olan
sis tem ler le kur gu la nan gi ri �im ler sos yal
ko nu la r�n ge li �i min de bü yük et ki ya ra ta -

cak. Sos yal ko nu la ra haf ta da 2-3
sa at za man ay r� lan bir TV

ya y�n c� l� �� n�n ya -
n�n da, dün -

y a  d a
ba z� ül -

k e  l e r  d e
24 sa at

sos yal ko -
nu lar la il gi li

ya y�n ya pan
ka nal la r�n hiz -

met et me si, bu
far ka bir ba� ka

ör nek.
■ Sos yal Ta sa -

r�m Pro je le rin de ne
tür de ne yim ler edin -

di niz?
De ne yim ler sa de ce

hi kâ ye ler den olu �an bir
s� ra la ma de �il an cak, ki �i

hi kâ ye ile olay la r� al g� l� -
yor, bu ra s� çok önem li ge li -

yor ba na. Ben 10 se ne de sos -
yal ko nu lar la u� ra �an 800

üze rin de ki �i ile kar �� la� t�m,
za man ge çir dim, evi mi, za ma n� -

m� hat ta sof ra m� pay la� t�m. Bu
ha liy le de ne yim ler den edin di �im

as l�n da ha yat ta ad�m at t� ��m yol la r�
olu� tur du. Hin dis tan Ulu sal Genç lik Pro -
je si ba ��n da ki S.N. Sub ba Ra o bi zim yü -
rüt tü �ü müz sos yal ça l�� ma için gel mi� ti,
onun la bir haf ta ça l�� t�k. �ki nok ta ak tar -
m�� t� bi ze, il ki; yap t� �� m�z ça l�� ma da bir
�e yin de �i� ti �i ni göz le gö re lim idi, bir di -
�e ri birara da ol du �u muz in san la ra ha yal -
le riy le ilk ad� m� ata cak la r� n� his set ti re lim
de mi� ti. Bu her �e yin bir dü� le ba� la d� �� n�,
an cak bi ti min de de ge ri de bir et ki gör me -
mi zin de �e ri ni i�a ret edi yor du. Bir ba� ka
ça l�� ma da Fran s�z lar gel mi� ti 4 ki �i, ta r�m
ara zi le ri ve per ma kül tür üze ri ne ça l� �� yor -
lar d�. Tür ki ye’yi ka r�� ka r�� gez mi� ler,
otos top, oto büs, tren ne bul du lar sa git mek
is te dik le ri nok ta ya iler le mi� ler, on la r�n
top la d� �� bil gi ler den ve top la ma azim le -
rin den çok et ki len mi� tim, zi ra biz le rin bil -
gi top la ma ve der le me de t� ka n�k l�k ya �a d� -
�� m�z alan lar da, o adam la r�n en gel siz bu
yol da de re te pe at t�k la r� ad�m lar hep ak l� -
ma ge lir.

■ He def le ri niz ne ler dir?
Ben bi rey odak l� ça l�� ma la r� des tek li -

yo rum. Bu �u an la ma ge li yor, bi re yin ya -
ra ta ca �� sos yal et ki de ön ce ken di üze rin -
den ça l�� ma s� ve de o et ki ye ina na rak yol -
lar aça cak en bü yük gü cün ken di ol du �u -
na inan ma s�. En bü yük he de fim de, ken -
dim de bu ad�m la r� ta mam la ma yol cu lu �u -
mu so nu na ka dar sür dür mek. Be nim ken -

di me olan fay dam, top lu ma top lam fay da
ola rak et ki yor ve bi rey le ri dö nü� tü rü yor.
So ru nun ge nel bir ce va b� ol sun der se niz
de onu �öy le aç�k la mak ye rin de ola cak:
Sos yal bir ta sa r�m yap t� ��m da, ta sa r� m�
ken di min de uy gu la ya ca �� ve et ki si ni his -
se de rek yü rü te ce �im, bir ör nek bi rey ola -
bil mek.

■ Ya k�n za man da Best Bud di es
Tur key pro je si nin Ko or di nas yo -
nu nu üst len di �i ni zi bi li yo ruz?
�n san la r�n il gi si na s�l, na s�l
ba� la d� ça l�� ma ve bi ze Best
Bud di es’den bah se der mi -
si niz?

Best Bud di es Tur key
bu y�l ba ��n da AY DER
(Al ter na tif ya �am Der -
ne �i) ta ra f�n dan Tür ki -
ye’ye ge ti ril di ve ha ya ta
geç ti. Best Bud di es
Ame ri ka’da Mia mi’de
mer ke zi bu lu nan zi hin -
sel ve ge li �im en gel li ki -
�i ler le, bu en gel le re sa hip
ol ma yan ki �i le ri bi ra ra ya
ge ti ren prog ram. 1989 y� l�n -
da Ame ri ka’da ku rul mu�.
Tür ki ye Best Bud di es prog ra -
m�n 50. uy gu la ma nok ta s� ol du.
Best Bud di es Mer ke zi, bu prog ra m�n
Tür ki ye uy gu la ma s� na ile i� le ti mi ne sü -
rek li ve sis tem li bir des tek ve ri yor. Ha z�r -
da ya z�l m�� 160’�n üze rin de res mi do kü -
man ve bel ge bun la r�n da ya n�n da, 23 y�l da
700 bin ki �i ye ula ��l m�� pro je ler var. Best
Bud di es’e il gi, prog ra m�n ol duk ça
ko lay an la �� l�r ve ra hat l�k la i� le -
ti lir ol ma s�n dan ay r� ca, güç -
lü et ki sin den do la y� bü yük
bo yut ta. Pro je nin ama c�,
pro je ye da hil olan her
“Buddy” için top -
lum da sos yal bi rey
ola rak ka bul et me
ve ka bul gör me
yo lun da ad�m at -
ma la r� n� sa� la -
mak.

■ Na s�l bu
p r o g  r a  m � n
için de yer al� n� -
yor ve ne ler ya -
p�l ma s� ge re ki -
yor?

Best Bud di -
es için de yer al -
mak için; zi hin -
sel ve ge li �im en -
gel li bi rey
(Buddy) ile e� le� -
ti ri len “gönüllü” ile
1 y�l sü re sin ce bel li
prog ram la r� uy gu la -
ma yö nün de söz ve ri -
yor. Gö nül lü ve Buddy
ile yüz yü ze gö rü� me ler
ya p� yo ruz. Her ke sin il gi alan -
la r�, otur duk la r� yer, ya� la r� bil gi

ola rak top la n� yor. 
Son ra bu ki �i ye en uy gun ar ka da� kim

ola bi lir di ye ekip ola rak ça l� �� yo ruz ve e� -
le� ti ri yo ruz. Prog ra ma her kes da hil ola bi -
lir, ye ter ki

k a r  � �  s �  n a
ken di si nin mev cut yer le �im, il gi ala n� ve

ya� gu ru bu �art la r�n da bi ri bu lun sun.
Ar ka da� olan lar haf ta da 1 kez

te le fon, e-pos ta, k� sa me saj
ya da sos yal med ya ile ti -

�im araç la r�n dan bi ri ile
ile ti �im ku ru yor. Ay da

da en az iki ke re yüz
yü ze gö rü �ü yor lar.
�lk e� le� tir me çok
he ye can l� olu yor,
20 gö nül lü ve 20
buddy bir ara da -
lar ama kim ki -
min le e� le� ti bel -
li de �il, son ra s� -
ray la anons edip
e� le ri ta n�� t� r� -
yo ruz.

■ Pro je na -
s�l de vam ede -
cek?

Best Bud di es
Tur key ola rak,
okul la r�n aç�l ma -

s�y la li se ler de ki
ö� ren ci le re bir e� -

le� tir me ya pa ca ��z.
Bu ko nu da �u an da

Ka ba ta� Er kek Li se si ve
Eyü o� lu Ko le ji ile gö nül -

lü ol mak is ti yor lar. Ar d�n -
dan pi lot uy gu la ma ba� lat t� �� -

m�z ku rum sal sek tör fir ma la r�;

Redevco ve Vodafone’a hem ye ni fir ma lar
ek le mek, hem de pi lot pro je fir ma la r�n da -
ki ar tan gö nül lü ta lep le ri ni kar �� la mak için
ça l�� ma ya pa ca ��z. In ter net si te si ni ya pan
gö nül lü ar ka da� la r� m�z var, onu da yaz so -

nu na ta mam la ya ca ��z.
■ Ne tarz or ga ni zas yon lar ya p� -
yor su nuz?

Best Bud di es or ga ni zas -
yo nun da e� le� tir me ya p�l -

d�k tan son ra, ar ka da�
ol mu� iki li ken di

prog ram la r� n� ya p� -
yor, an cak biz de
y�l da birkaç kez
top lu ola rak bir
ara ya gel me yi
he def li yo ruz.
Mart ay� Best
Bud di es ay�
ola rak tüm
dün ya da kut la -
n� yor. Ya z�n sa

Best Buddy’le ri
bir haf ta Al ter na -

tif Kamp Ed re -
mit’e da vet ede ce -

�iz. Bu nun d� ��n da
önü müz de ki e�i tim y� -

l�n da, bir bü yük �s tan bul
Tu ru’nu özel ara ba lar la ya -

pa bi li riz, bu ra s� �im di lik sür priz
ol sun…

■ Pro je de kar �� la �� lan zor luk lar ne -
ler?

Ben ce en zo ru ön yar g�, her iki ta raf ta
da kuv vet li ön yar g� lar var, gö nül lü ler
ken di le ri ni en gel li ki �i ler için so rum lu luk
yük le ne cek bi rey ler sa n� yor lar, as l�n da
tam ak si, iki bi rey de ken di so rum lu lu �u nu
al� yor. Ai le ler de biz ço cuk la r� m� z� na s�l
b� ra ka ca ��z di yor lar, ikin ci ay�n da iki ön -
yar g� lar or ta dan kal k� yor. �ki si yal n�z ge zi -
yor lar ve iki ar ka da� ola rak za man ge çi ri -
yor lar. Pro je nin en bü yük ih ti ya c� bu al g� -
la r� y�k mak yö nün de, bir de dün ya da bu
ko nu ya çok cid di des tek ler ge li yor. Best
Bud di es Mer ke zi’nin des te �i AU DI ta ra -
f�n dan sa� la n� yor. Biz de oto mo tiv mar ka -
la r� bu ko nu lar da çok ge ri du ru yor lar. As -
l�n da bi zim için mo bil ola bil me en önem li
güç kay na ��, ara ba fir ma la r� bu kav ram la -
ra al�� mak en gel li le ri kap sa mak için özel
araç lar ta sar l� yor lar. Ben Tür ki ye’de ki
oto mo tiv sek tö rü nün en gel li ler le il gi li ça -
l� �an si vil gi ri �im le re ger çek des tek sa� la -
mak da ge ri dur ma s� na an lam ve re mi yo -
rum. En gel li ler ko nu sun da ki gi ri �im le re el
uzat ma la r� ve des tek ol ma la r� için oto mo -
tiv sek tö rün den net ad�m lar bek li yo rum.

■ Pro je ye dâ hil ol mak is te yen ler na -
s�l ile ti �i me ge çe cek ler?

Bi ze, son ba har dan iti ba ren www.best -
bud di es tur key.org si te si üze rin den ka y�t
ola bi lir ler. Bu nun ön ce sin de de ken di le ri ni
ta n� tan ya z� la r� tur key@best bud di es.org
ad re si ne gön de rir ler se on la ra ile ti �i me ge çe -
riz. Ofis ten ara y�p bil gi al mak için 0 216
688 31 53 nu ma ra dan bi ze ula �a bi lir ler.

Asıl mesle�i makine mühendisli�ini bırakıp
sosyal projelerde çalı�mayan ba�layan Sercan
Duygan, merkezi Amerika’da bulunan, zihinsel
ve geli�im engelli ki�ilerle, bu engellere sahip

olmayan ki�ileri biraraya getiren program Best
Buddies Turkey projesinin koordinasyonunu

üstlendi. Duygan, bu özel projeyi Gazete
Kadıköy okurları için anlattı. 

YA �AM 8 - 14 TEMMUZ 201111

İsterseniz siz de bu özel
projeye KATILABiLiRSiNiZ

Ser can Duy gan
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BÖLGE inceltme vücudun sadece belirli bir
bölgesindeki - örne�in kar�n bölgesi - kaslar�

çal��t�rarak, o bölgedeki ya�lar� yakmas�n� amaçlayan
bir yöntem. Bel bölgesini inceltme amac�yla y�llard�r bel

çevirme, bacak kald�rma, yanlara e�ilme ve mekik
yapma gibi egzersizlerin yap�lmas�n�n da nedeni bu
inanç. Bölgesel incelme pek çok ki�iye mant�kl� gibi
görünse de, ne yaz�k ki gerçek durum böyle de�il.

Vücudumuzun belirli bir bölgesindeki ya� fazlas�ndan
kurtulabilmemizin mümkün olabilmesi son derece ho�
olabilirdi, ancak ya�lar ve kaslar aras�nda do�rudan bir

ba�lant� yok. Enerji için ya� yakmak istedi�inde,
vücudun her taraf�ndan ya� hücreleri karaci�ere

gidiyor. Bu durumun tersi oldu�unda da ya� depolam��
oluyoruz. Genellikle vücudun en son ya�

depolad��� yer, ayn� zamanda ya� kaybedilen ilk yer
oluyor. Erkeklerde ya��n en çok depoland��� bölge,
kar�n ve bel, kad�nlarda da bazen o bölgede ya�

depolan�yor ama genellikle en çok ya� depolanan
bölge, kalçalar ve basenler.

MUC�ZEV� YA� YAKMA YÖNTEM�
Kaslar�m�z 24 saat boyunca hiçbir eylem

yapmad�klar�nda dahi kalori yak�yorlar. SuperSlow
yöntemi de, vücudu neredeyse otomatik olarak ya�

yakan bir makine haline  getiriyor. Unutulmamas�
gereken bir ba�ka nokta ise 1 kg. kas�n, 1 kg. ya�dan
daha az yer kaplad���. Yani; 5 kg. ya� kaybedip, yerine

5 kg. kas kazand���n�zda, kilonuz de�i�mese bile,
görüntünüz oldukça farkl�, ince ve s�k� olacak. Bu

sebeplerden kilonuzu tak�nt� haline getirmektense, ya�
kaybedip kas kazanmaya odaklanman�z daha do�ru
bir yöntem. 30'lu ya�larla birlikte vücutta kas dokusu

kay�plar� ba�l�yor. Bu durum, yaln�zca vücudun
güçsüzle�mesinden kaynaklanan problemlere neden
olmakla kalmay�p, daha az kalori yakmas�na sebep
oluyor ki, bu da vücuttaki

birikmi� ya� miktar�n� art�r�yor.
Kas dokusu azalmalar�,
vücuttaki ya� miktar�n�n

artmas�ndaki en önemli neden.
Çünkü kaslar günde 24 saat,
hatta dinlendikleri zamanlarda

dahi ya� yakmay�
sürdürüyorlar. SuperSlow

egzersizleri özellikle dengeli bir
kalori al�m� ile birle�tirildi�inde

kal�c� bir ya� kayb� ile
incelebilmenin ve daha sa�l�kl�
i�leyen bir bedene kavu�man�n

en kesin ve güvenli yolu olarak gösteriliyor. Bu konuyla
ilgili s�k sorulan bir soru da “Spor yapmak istiyorum

ama ya�lar�m kasa dönü�ür mü diye çekiniyorum, ne
yapmam gerekir?” �eklinde. Asl�nda ya��n kasa

dönü�mesi diye bir �ey yok. Ya� bir maddedir kas ise
bir dokudur. Kas dokusu fibrillerden olu�ur. 10-15 fibril

uzunlu�una biraraya gelerek fibril demetlerini, yani
fasikülleri olu�tururlar. Fasiküller birbirlerine ba� doku
vas�tas�yla ba�lanmaktad�rlar. Bunlara “Tendon” denir.

Fibriller, say�lar� birkaç yüz ile birkaç bin aras�nda
de�i�en, 1-2 mikron çap�nda “Miyofibriller”den

olu�urlar. Her bir miyofibril, yanyana uzanan 1500
kadar “miyozin” ve 3000 kadar “aktin” filaman�ndan

meydana gelir. Miyozin
flamanlar� kal�n, aktin flamanlar�

incedir. Genelde egzersiz
yap�l�rken kaslar�n ya�a

dönü�mesinden korkulur ve
önce kilo kaybedip ard�ndan
egzersize ba�lama yöntemi
tercih edilir. Oysa, ya� hiçbir
zaman kasa dönü�müyor.

Egzersiz yapmadan verilen kilo
da yaln�zca kas erimesi sa�lar
ve vücuttaki ya� oran�n� artt�r�r.

Dilek EM�R
www.superslowzoneturkey.com

● Berna AKHUN

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k
Po lik li ni �i, ma hal le sa kin le ri ni üc ret siz
sa� l�k ta ra ma s�n dan ge çir di. 

5 Temmuz Sa l� gü nü ya p� lan sa� l�k ta ra ma -
s� kap sa m�n da dok tor lar, ma hal le li le re �e ker
tah li li ve tan si yon öl çü mü yap t�. 

09:00-12.00 sa at le ri ara s�n da ger çek le� ti ri -
len sa� l�k ta ra ma s�;  90 �e ker tah lil li 92 tan si -
yon öl çü mü ol mak üze re 182 ma hal le li ye uy -
gu lan d�. Kon tro le ge len le re kek ve üzüm su yu
da ik ram edil di. 

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po -
lik li ni �i So rum lu He ki mi Dr. De niz Er bu�, �e -
ker tah li lin de 16 ki �i de; tan si yon öl çü mün de de

26 ki �i de so run tes pit et tik le ri ni be lir te rek, po -
lik li nik te kon trol al t� na al�n d�k la r� n� kay det ti.
Dr. Er bu� kon tro le ge len ma hal le li le rin �i kâ -
yet le ri ni de din le di ve tan si yon, �e ker de �er le ri
nor mal ol ma yan la ra öne ri ler de bu lun du. Dum -
lu p� nar l� lar, Ka d� köy Be le di ye si’nin bu uy gu la -
ma ya de vam et me si ni is te di ler. Dr. De niz Er -
bu� da sa� l�k ta ra ma la r� n�n önü müz de ki ay lar -
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Mer ha ba Sev gi li Hay van Dost la r�,
Bu haf ta ki kö �e miz de siz le re bi raz fark l� bir ko nu yu ak tar -

mak is ti yo rum. Çün kü ül ke ger çek li �i miz aç� s�n dan içi mi zi s�z la -
tan bir ko nu dur vek tör ler le mü ca de le… Vek tö rün ke li me an la m�
ta �� y� c� (ara can l�)’d�r. Has ta l�k et ken le ri ni has ta bi rey ler den sa� -
lam bi rey le re ta ��r lar. Es ki ça� lar dan be ri sal g�n has ta l�k la r�n
olu� ma s�n da ro lü olan bu can l� lar gü nü müz de de tüm dün ya da
so run ol ma ya, in san ve hay van sa� l� �� n� teh dit et me ye de vam
et mek te dir. Vek tör ler (siv ri si nek, ka ra si nek, ha mam bö ce �i, bit,
pi re, ke ne, tah ta ku ru su, s� çan ve fa re ler vs.) ta ra f�n dan bu la� t� r� -
lan has ta l�k la r�n ba� l� ca la r�; s�t ma, ve ba, ti füs, he mo ra jik ate� -
li has ta l�k lar, li me has ta l� ��, vi ral en se fa lit ler, sa r� hum ma, dank
hum ma s� gi bi has ta l�k lar d�r. El bet te ki vek tör ler le mü ca de le edil -
me li dir. An cak do� ru mü ca de le yön tem le ri nin uy gu lan ma s�n da
ül ke miz de çok bü yük s� k�n t� lar  ve ha ta lar ya �an mak ta, her y�l bi -
linç siz ce tü ke ti len bin ler ce ton ha �e re ila c� so ru nu kon trol al t�n -
da tut ma ya yet me di �i gi bi cid di oran da çev re kir li li �i ne de yol
aç mak ta d�r. Vek tör ler le mü ca de le de ön ce lik s� ra s� na gö re iz len -
me si ge re ken yol lar dan bi rin ci si;
“vek tö rün üre me alan la r� n� k� s�t la -
mak, at�k la r� uy gun bi çim de ber ta raf
et mek, g� da hij ye ni ku ral la r� na özen
gös ter mek gi bi çev re sa� l� �� ön lem -
le ri nin al�n ma s� ve bu ko nu lar da tüm
hal k�n bi linç len di ri le rek kül tü rel mü -
ca de le ya p�l ma s� d�r.” Çev re sa� l� ��
ön lem le ri nin al�n ma s� na ra� men
mü ca de le de ba �a r� l� olu na m� yor sa
Bi yo lo jik Mü ca de le ve Fi zik sel Mü -
ca de le (ci bin lik ve si nek lik tel le ri kul -
lan mak gi bi) yön tem le ri de nen me li,
en son ça re ola rak kim ya sal kon trol
yön tem le ri  dü �ü nül me li dir. Bu
amaç la pes ti sit ler (za rar l� la ra kar �� kul la n� lan ilaç la r�n ge nel
ad�=bio sit ler) kul la n� la bi lir. Pes ti sit le rin kul la n�l ma s�n da da ön ce -
lik s� ra s� gö ze til me li dir. Ön ce lik le ka t�-s� v� form lar ve lar va sit ler
uy gu lan ma l�, adul ti sit (er gin ha �e re le ri öl dü ren ilaç lar) ve s� v�
form lar son se çe nek ol ma l� d�r. Çev re ve halk sa� l� �� aç� s�n dan
gaz, sis ve bu har form la r� zo run lu hal ler d� ��n da ke sin lik le uy gu -
lan ma ma l� d�r. Vek tör kon tro lün de kim ya sal yön tem ler kul la n� l�r -
ken ya p� la cak tüm ilaç la ma lar da in san sa� l� �� n�n ko run ma s� na
bi rin ci ön ce lik ve ri le rek ge rek li ted bir le rin al�n ma s� te mel il ke ol -
ma l�, çev re nin ve aç�k alan la r�n kon trol süz ce ilaç lan ma s�n dan ka -
ç� n�l ma l� d�r. Bu na ra� men bir çok ku rum sal ve ye rel mev zu at lar -
da, s�k s�k ilaç la ma ya p�l ma s�, ilaç la ma fa ali yet le ri nin bü tün y�l
bo yun ca de vam et ti ril me si, uç kun siv ri si nek ve ka ra si nek mü ca -
de le si için araç üs tü ULV sis le me yön te miy le aç�k alan la r�n özel -
lik le yaz ay la r�n da her ge ce ilaç lan ma s� gi bi bir çok za rar -
l� ve yan l�� uy gu la ma yer ala bil mek te dir. Mev zu at la il gi li bir ba� -
ka ko nu; mev zu at�n gün cel ol ma ma s� ve il gi li ler ta ra f�n dan dün -
ya da ki ge li� me le rin ta kip edil me me si dir. Ör ne �in za rar l� et ki le rin -
den do la y� ge li� mi� ül ke ler de üre ti mi ve kul la n� m� ya sak lan m��
olan bir çok kim ya sal for mu las yon ha len ül ke miz de ya sak lan ma -
m�� t�r. Dün ya da bu alan da ki ge li� me ler iz len me li ve mev zu at� m� -
za da hil edil me li dir. Ak si tak dir de ül ke mi zin, di �er ül ke ler ta ra f�n -
dan kul la n�l ma yan, stok lar da kal m�� tok sik ve za rar l� mad de le rin
kul la n�l d� �� tok sik mad de çöp lü �ü ha li ne gel me teh li ke si ile kar ��
kar �� ya kal ma s� ka ç� n�l maz ola cak t�r. Ho� ça ka l�n…
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Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr
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Mahalle sakinlerinin ücretsiz
sa�lık taramasından geçirildi�i

Dumlupınar’da 182
mahallelinin tansiyonu ölçüldü,

�eker tahlili yapıldı. 
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Beslenme günümüzde önemle üzerinde
durulmas� gereken konular�n ba��nda yer

almaktad�r. Bugün dünyada birçok insan açl�k
ve yetersiz, dengesiz beslenmenin yol açt���

ölüm ve hastal�klarla sava��rken, di�er bir k�sm�
da a��r� ve hatal� beslenme davran�� ve

al��kanl�klar�ndan kaynaklanan sa�l�k sorunlar�
nedeniyle ya�amlar�n� tehlike alt�na

atmaktad�rlar. ��te bu noktada, son y�llarda
yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlar� s�k s�k

kar��m�za ç�kmaktad�r. �i�manl�k ise bu
sorunlar�n ba��nda gelmektedir.

● �i�manlık nedir?: Dünya Sa�l�k Örgütü'nün
sa�l�k raporunda �i�manl�k, "vücutta fazla

miktarda ya� birikmesi sonucu ortaya ç�kan ve
mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sa�l�k

sorunu" olarak tan�mlanmaktad�r. A��r� besin
al�m�, yetersiz fiziksel aktivite, kal�t�m, hormonal
nedenler, psikolojik sorunlar, sigaray� b�rakma,

alkol kullan�m� gibi faktörlere ba�l� olarak
geli�en �i�manl�k tek ba��na oldu�u gibi

komplikasyonlar� ile de ya�am süresini k�saltan
ve ya�am kalitesini dü�üren ciddi bir hastal�kt�r.

Komplikasyonlar� aras�nda; kalp-damar
hastal�klar�, hipertansiyon, �eker hastal���, baz�
kanser türleri, solunum rahats�zl�klar�, karaci�er

ya�lanmas�, safra kesesi hastal�klar�,
eklem hastal�klar�, adet düzensizlikleri,

k�s�rl�k s�ralanabilir.
● Hangi diyetler hatalı de�ildir?: Öte yandan

her gün gazete, dergi, televizyon gibi kitle
ileti�im araçlar�nda onlarca “�ok diyetler” ile
kar��la��lmaktad�r. Bu durum çok üzücüdür,
çünkü genel ilkeleri benzer olmakla birlikte,

diyet mutlaka “ki�iye özel” olarak
haz�rlanmal�d�r kald� ki herkesin metabolizmas�,

i� hayat�, günlük fiziksel aktivitesi, k�sacas�
ya�am �ekli t�pk� parmak izi gibi birbirinden
farkl�d�r. Zay�flama diyetlerinde temel ilke, bir

yandan al�nan enerjinin s�n�rland�r�lmas� ile besin
gereksinimlerinin kar��lanmas�, di�er yandan

fiziksel aktivite ile enerji harcanmas�n�n
art�r�lmas�d�r. Günlük enerji al�m�n�n k�s�tlanmas�,
�i�manl�k tedavisinde en uygun yöntemlerden
birisidir. Ancak bu amaçla kontrolsüz olarak
kullan�lan ve k�sa sürede h�zl� a��rl�k kayb�n�

hedefleyen çok dü�ük kalorili ve bilimsel
olmayan diyetler çe�itli komplikasyonlara neden

olmaktad�r. Bu sebepten kalori k�s�tlamas�
ki�inin günlük ihtiyac�na göre belirlenerek

yap�lmal�d�r. Öncelikle hedef art�k k�s�tlanm��
kaloriyle ya�amak de�il, do�ru beslenme

sistemini hayat�m�za yerle�tirerek kilo vermeyi
sa�lamak olmal�d�r. Gerçek a��rl�k kayb�

vücuttaki ya� kitlesinin azalmas� ile
mümkündür. Yap�lan yanl�� diyetler ise tart�da

rakamsal azalmalar sa�lasa da
ya� kitlesinde azalma

sa�layamamaktad�r. Ve bu hatal�
diyetlerle ilerleyen süreçte kilo

vermek çok daha zorla�maktad�r.
A��rl�k kayb�n�n h�zl� olmas�

öncelikle su, sonras�nda kas
kitlesindeki azalma ile ili�kilidir.

Dengeli diyetlerde ya� kitlesinde
azalma olurken, çok dü�ük

oranlarda karbonhidrat içeren
(ketojenik) diyetlerde su ve açl�k
halinde kas kayb� olmaktad�r.

Dünya Sa�l�k Örgütü’ nün
kriterleri ideal kilo kayb�n� ya�dan

verilen kilo olarak
tan�mlamaktad�r. 

● �i�manlıktan tamamen
kurtulmak mümkün müdür?:

�i�manl�ktan tamamen
kurtulmak demek kal�c�

zay�flamak ve formda kalmak
demektir. Kal�c� zay�flaman�n ve
formda kalman�n 4 temel prensibi var: “Do�ru
diyet uygulamak”, “Hareket etmek”, “Davran��

de�i�ikli�ini sa�lamak” ve “Do�ru  deste�i
almak” yani Sa�l�kl� Beslenme Dan��manl���

Hizmeti almak. Sa�l�kl� Beslenme Dan��manl���
hizmetinde amac�m�z, beslenme ilkelerini

ö�renmek ve bu ilkeleri bulundu�umuz yo�un
hayat temposunda ya�am biçimimize adapte
edebilmenin yollar�n� belirlemektir. Amac�m�z;

do�rultusunda hareket edebilmek için kar��l�kl�
olarak baz� kavramlar� de�erlendirmemiz

gerekmektedir. Kavramlar�n büyük bir k�sm�
bireysel vücut analizlerine ba�l� hesaplamalarla
ili�kilidir; dolay�s�yla matematiksel kavramlard�r.

Bu kavramlar bizim elimizde olan püf
noktalar�d�r. Bunlar; ya��m�za, boyumuza,

cinsiyetimize göre kaç kilo olmam�z gerekti�i,
vücuttaki ya� ve kas dokular�n�n da��l�m�, su

seviyeleri, bedenimizin dinlenme halindeki enerji
ihtiyac� ve tabi ki günlük yapt���m�z i�ler ve

yo�un çal��ma program�m�z sonras�nda olu�an
toplam enerji ihtiyac�m�z gibi kavramlard�r.
Kavramlar�n bir di�er k�sm� ise neredeyse

dan��anlar�m�z� elinde olan bir püf noktas�d�r ve
direkt olarak ö�ün düzenimiz ve kan �ekeri

dengemiz ile ili�kilidir. Bununla ilgili de gerekli
laboratuvar analizleri ve bireylerin ki�isel

al��kanl�klar� göz önünde bulundurularak ki�ilere
özgü beslenme programlar� planlamaktay�z. 

● Do�ru beslenme programı nasıl
olmalıdır?: Öncelikli olarak karar verilmelidir.

Yap�lacak i�lem sadece bir diyet program� de�il
ayn� zamanda davran�� ve ya�am de�i�ikli�i

program�d�r. Beslenme al��kanl�klar�n�zda
yapaca��n�z her kal�c� de�i�iklik sizi ilerleyen

hayat�n�zda kilo almadan koruyacakt�r. Ancak
bu uzun ve sab�r gerektiren bir süreçtir. Güne
mutlaka kahvalt�yla ba�lamak al��kanl�k haline

getirilmelidir. 6-8 saatlik uykudan sonra
yap�lacak kaliteli bir kahvalt�, güne zinde ve

kaliteli ba�laman�z� sa�layacakt�r.
Metabolizman�n harekete geçmesini sa�layan

en önemli ö�ündür. Ara ö�ünler
unutulmamal�d�r. Ara ö�ünler ara enerji

kaynaklar�m�zd�r ve metabolizmam�z�n düzenli
çal��mas�n� sa�lar. Ana ö�ünlerden 2-2,5 saat

önce ve sonra tüketilebilece�iniz 100-200
kalorilik yiyecekler (süt, meyve, yo�urt ve

benzeri) sizi kilo almaktan her zaman
koruyacakt�r. Ana ö�ünler (ö�le-ak�am

yemekleri) ise tüm besin gruplar�ndan yiyecek
içerecek ve besin çe�itlili�ini sa�layacak �ekilde

dengeli olarak tüketilmelidir.  Günlük lif al�m�
yeterli olmal�d�r. Lif tüketiminin sa�l���m�z için
birçok faydas� bulunmaktad�r. Kilo vermenize
yard�mc� olacakt�r çünkü bu tip besinlerin ya�
oran� ve enerji içeri�i dü�üktür. Çözünen lifler

kolesterolü dü�ürücü etki sa�lar. Yüksek
miktarda çözünen lif içeren besinler aras�nda

arpa, yulaf, kuru baklagiller, sebze ve meyveler
say�labilir. Çözünmeyen lifler ba��rsaklar�n

“bo�alt�m�n�” kolayla�t�r�r. Tam tah�ll� ekmek
veya esmer pirinç gibi tam tah�ll� yiyecekler
çözünmeyen lifler için iyi birer kaynakt�rlar.
Bunlar aras�nda meyve kabuklar� ve kök

sebzeler de say�labilir. Günde en az bir kez
yeme�in yan�nda salata tüketmeyi hedefleyin.

Yemeklerinize taze sebzeler
ekleyerek, vitamin ve lif

al�m�z� da artt�rm��
olursunuz. Salata tüketmek

tokluk hissinin çabuk
geli�mesine yard�mc� olup

daha az yemenizi
sa�layacakt�r. Su tüketimi
düzenlenmelidir. Kronik

dehidratasyon metabolizma
h�z�n� yava�latmaktad�r,
beynimize yanl�� açl�k

sinyalleri gönderir, zihinsel
ve fiziksel performans�m�zda

dü�ü� gözlenir. Ortalama
olarak yeti�kin bir bireyin

vücut a��rl���n�n yüzde 55-
75’i (38- 46 L.) sudur. Bu

yüzdeler ki�iye, vücut
bile�imine, ya�a, cinsiyete
ve di�er faktörlere ba�l�

olarak de�i�ebilmektedir.
Suyun; vücut �s�s�n�n

dengelenmesi, besinlerin sindirimi ve emilimi
s�ras�nda hücrelere ta��nmas�, toksinlerin

vücuttan ar�nd�r�lmas� gibi birçok görevi vard�r.
Bu nedenlerle günde 8-12 bardak kadar su

tüketilmesi önem ta��maktad�r. Günlük
hayat�m�za hareket eklenmelidir. Yap�lan fiziksel
aktivitelerin ‘egzersiz’ olarak alg�lanabilmesi için

düzenli olarak haftada en az 3 kez 40- 45
dakika boyunca uygulanmas� gerekmektedir.

Spor salonuna gidecek ya da aç�k havada
egzersiz yapacak vakti bulam�yorsan�z bu gibi

durumlarda bulundu�umuz ortamda küçük
egzersizler yapmaya çal��abilirsiniz, birkaç kat

için asansör yerine merdivenleri kullanabilirsiniz,
15-20 dakikal�k mesafelere arabayla de�il de
yürüyerek gitmeyi deneyebilirsiniz, metroda

yürüyen merdivenleri kullanmak yerine
basamaklardan ç�k�p-inmeyi al��kanl�k haline

getirebilirsiniz. Uygulanan bu küçük
egzersizlerin vücudumuza geri dönü�ü

memnuniyet verici olacakt�r.
● Kaç kilo verelim?: Dünya Sa�l�k Örgütü
ayl�k a��rl�k kayb�n� 2-4 kg. aras�nda olmas�

gerekti�ini vurgulamaktad�r. Ki�i çok �i�mansa,
ameliyata haz�rlanacaksa, ki�ide kiloya ba�l�
olarak herhangi bir sa�l�k problemi olu�mu�

veya olu�ma sürecinde ise, doktor ve
diyetisyen gözetiminde ayda 6 kg. verdirilebilir.
Daha fazla a��rl�k kayb�n�n faydadan çok zarar
verece�i asla unutulmamas� gereken çok ciddi
bir konudur. Kimse 10 senede ald��� kilolar� 10
günde vermeye kalk��mamal�, sab�rla tedavinin

üzerine gitmelidir. Zay�flaman�n temelinde

e�itim yer almaktad�r. Doktor kontrolü ve kan
tahlil sonuçlar� yorumland�ktan sonra beslenme

e�itimine ba�lanmal�d�r. Uygulanacak olan
zay�flama program� bittikten sonra ise en önemli

basamak koruma dönemi gelmektedir. Ço�u
birey kiloyu verdikten sonra rahatl�kla

koruyabilece�ini dü�ünse de beden buna çok
izin vermeyebilir. Bu olay�n ya�anmamas� için

koruma dönemi  en az 6 ayl�k bir süreçten
olu�maktad�r. 6 ay içerisinde kalori tekrar

düzenlenir, kilo vermeye de�il korumaya yönelik
beslenme e�itimi verilir ve beden buna al��t�r�l�r.
Unutulmamal�d�r ki al��kanl�k haline gelemeyen

davran��lar geri dönü�lüdür.
● Diyette motivasyonu sa�layacak temel

öneriler: Diyetinizi yasaklar listesi gibi
görmeyin. Çünkü yasaklar her zaman daha çok

istek getirir. Önemli olan miktar ve s�kl�k
kontrolünü iyi yapabilmektir.  Kalori hesab�

de�il, sa�l�k hesab� yap�n. Ayn� kaloriye sahip
de olsa bir elma, küçük bir parça çikolatadan

daha sa�l�kl� ve besleyicidir. Üstelik kilo
vermenize de yard�mc� olur. Kilo vermek ve
sa�l�kl� olmak istiyorsan�z mutlaka su için.

Yiyeceklere kalorisi dü�ük diye aldanmay�n.
Besin etiketlerini okurken sadece kaloriye de�il

mutlaka ya� çe�idine ve miktar�na bak�n. �ki
saat aral�klarla ac�ksan�z da ac�kmasan�z da

do�al, sa�l�kl� ve kan �ekerinizi yava� yükselten
besinler tüketin. Do�an�n dengesini vücut

içinde de kurun. Mevsiminde besin tüketin.
Böylece yeterli vitamin ve mineral de alm��

olursunuz. Besinleri s�n�rlamak zorunda
oldu�unuzu ö�renmekle yetinmeyin. Neden

s�n�rlaman�z gerekti�ini de ö�renin.
Unutmayal�m ki beslenme; büyüme, geli�me,
ya�am�n sürdürülmesi ve sa�l���n korunmas�

için gereken besinlerin kullan�lmas�d�r. Yeterli ve
dengeli beslenme ise esas�nda vücudun ihtiyac�

için gereken besinlerin yeterli miktarda ancak
dengeli bir biçimde, ki�inin ya�am boyu

sürdürebilece�i do�ru beslenme al��kanl�klar�n�,
ona kazand�rmaya yönelik tamamen
ki�ilerin ya�am biçimine özgü yani

ki�iye özel bir pland�r.

Uzman Diyetisyen 
Güzin ÇALTI YENER

caltiguzin@yahoo.com
Group Florence Nightingale

Kadıköy Florence Nightingale
Hastanesi  Diyet Bölümü 

�leti�im: 0 216 450 03 03/6425
www.florence.com.tr   

Ça�rı Merkezi: 444 0 436

�la
n 

ha
b

er

Uzman Diyetisyen 
Güzin ÇALTI YENER

Bölgesel incelme diye bir şey yoktur
Bilinenin aksine vücuttaki ya�lar
kasa dönü�mez, dolayısıyla da

bölgesel incelme tanımlaması da
do�ru de�ildir. 

Hatalı diyetlerin bedelini sağlığınızla ödemeyin!
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Dün ya n�n en çok kul la n� lan an ti vi rüs
prog ram la r�n dan NOD32’yi ge li� ti ren
ya z� l�m ku ru lu �u ESET’in Tür ki ye’de ki

i� or tak la r�y la ger çek le� tir di �i fut bol tur nu va s�,
çe ki� me li ge çen kar �� la� ma la r�n ar d�n dan so na

er di. Ta ma m� tek -
no lo ji �ir ket le ri nin
ça l� �an la r�n dan olu -
�an 12 ta k� m�n mü -
ca de le et ti �i tur nu -
va da, güç lü bir mü -
ca de le or ta ya ko -
yan Den ge Bil gi �� -
lem �am pi yon ol du. 

ESET Tür ki ye
ta ra f�n dan dü zen le -
nen ha l� sa ha fut bol
tur nu va s� 28 Ma -
y�s-5 Ha zi ran 2011
ta rih le ri ara s�n da
�s tan bul Çam l� -
ca’da ki Ve zi ro� lu
te sis le rin de ya p�l d�.
ESET’in ken di ta -
k� m� n�n ya n� s� ra

Tür ki ye’de ki i� or tak la r� ara s�n da yer alan Pen -
ta, Are na, Met ro, Exa, Den ge, Be yaz �le ti �im,
Ba rem, Ge gi, NT, Tur com ve Bi meks ku ru lu� -
la r� n�n ça l� �an la r� n�n olu� tur du �u 12 ta k�m, çe -
ki� me li ge çen kar �� la� ma lar or ta ya koy du.
Oyun cu lar fi zik sel kon dis yon la r� ve mü ca de le

azim le riy le, lig maç la r� n� arat ma yan po zis yon
ve gol le re im za at t� lar. 

Tur nu va bo yun ca ser gi le di �i gü zel fut bol la
Den ge Bil gi �� lem, ESET Tür ki ye Fut bol Tur -
nu va s�’n�n �am pi yo nu ol du. NT ikin ci, Bi meks
ise üçün cü ol du. NT ve Den ge ara s�n da oy na -
nan �am pi yon luk ma ç� n�n nor mal sü re si 5-5
so na er di. Pe nal t� lar so nu cun da Den ge, 9-6'l�k
skor la �am pi yon luk ün va n� na ka vu� tu. 

Her üç ta k�m çe ki� me li ge çen mü ca de le le -
rin ar d�n dan bi rer ku pa ile ödül len di ril di. �s tan -
bul Bo �a zi çi’nde tek ne ge zi sin de ya p� lan ödül
tö re nin de ESET Tür ki ye CE O’su Ala in So ri a,
Den ge ta k� m� n�n kap ta n� na �am pi yon luk ku pa -
s� n� ver di. So ri a, bu ra da yap t� �� ko nu� ma da, i�
or tak la r�y la fut bol oy na mak tan çok ke yif al -
d�k la r� n� söy le di ve tüm ka t� l�m c� la ra te �ek kür
et ti. So ri a, “Ben ce bu tur nu va n�n kay be de ni

yok. Bol ter dö kül dü ve dost luk ka zan d�” di ye
ko nu� tu. Tur nu va n�n ikin ci si olan NT ta k� m�,
ku pa s� n� ESET Tür ki ye Ge nel Mü dür Yar d�m -
c� s� Alev Ak ko yun lu’dan al�r ken, üçün cü olan
Bi meks’e ise ku pa s� n� ESET Tür ki ye Sa t��
Mü dü rü Bar ba ros Ak ko yun lu ver di. Ödül tö re -
nin de kar �� la� ma lar dan ve gol ler den özet ler
gös te ri lir ken, ak �a m�n soh bet ko nu su da a��r -
l�k l� ola rak fut bol ol du.
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Yaz aylarının gelmesiyle Ata�ehir Belediyesi’nin
çocuklar için ücretsiz spor etkinlikleri ba�ladı.

Ata�ehir Belediyesi okulların kapanmasıyla
çocukların daha verimli zaman geçirmesi için 

7 farklı spor dalında yaz spor etkinlikleri ba�lattı. 
20 Haziran’da ba�layan spor etkinliklerinin 

26 A�ustos tarihinde son bulaca�ı belirtildi. 

Ata�ehirli çocuklar tecrübeli beden e�itimi
ö�retmenleri ve antrenörler e�li�inde bu yaz bol
bol basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, boks
tekvando, kick boks sporları yapacak. 
Spor etkinliklerine 5 ile 15 ya� arasındaki
çocuklar katılabilecek. Etkinlikler önümüzdeki yıl
da devam edecek. 

Çocuklar bu yaz spor yapacak 

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

TFF Kad�nlar Futbol 1. Ligi �ampiyonu Ata�ehir
Belediyespor'un Avrupa’daki rakipleri belli oldu.

Ata�ehir Belediyespor, UEFA Kad�nlar �ampiyonlar
Ligi ön eleme turunda; Bosna Hersek'ten WFC SFK

2000 Sarajevo, Litvanya'dan Gintra Universitetas
ve Romanya'dan Olimpia Cluj-Napoca tak�mlar� ile

e�le�ti. �sviçre'nin Nyon kentinde yap�lan kura
çekimine. Ata�ehir Belediyespor Kulüp Ba�kan�
Sad�k Kayhan da kat�ld�. 8 grubun bulundu�u ön
eleme maçlar� 11-16 A�ustos 2011 tarihlerinde

yap�lacak. Ön eleme maçlar�n�n yaln�z bir tak�m�n
sahas�nda yap�ld��� turnuvada 4. grupta yer alan
Ata�ehir Belediyespor, ön eleme maçlar�n� Bosna
Hersek temsilcisi WFC SFK 2000 Saraybosna’n�n

sahas�nda yapacak. 8 grupta yap�lacak ön elemeler
sonucunda gruplar�n� birinci bitiren tak�mlar ve en
iyi iki ikinci bir üst tura yükselecek. 16-23 A�ustos
2011 tarihlerinde eleme sistemi ile oynanacak üst

tur maçlar�n�n ard�ndan UEFA Kad�nlar �ampiyonlar
Ligi'ne kat�lacak tak�mlar belli olacak.

Ata�ehir’in sultanları ön eleme turlarını
geçip �ampiyonlar Ligi’ne kalmayı

hedefliyor.

ATATÜRK’ün talimat�yla ilk defa 2
A�ustos 1936 y�l�nda gerçekle�tirilen
Moda Koyu Büyük Deniz Yar���, 75 y�l

sonra ayn� yar�� rotas� ve
talimatnamesiyle 3 Temmuz 2011
Pazar günü tekrar düzenlendi.

Moda Deniz Kulübü ve �stanbul
Yelken Kulübü i�birli�iyle üçüncü 
kez “Atatürk Moda’da” ismiyle
gerçekle�tirilen tarihi yar���n start�,
Pazar günü saat 11.00’de  Moda
Deniz Kulübü Ba�kan� Teoman
Ta�p�nar ve �stanbul Yelken  Kulübü
Ba�kan� Seyhun Binzet taraf�ndan
beraberce verildi. 
Tarihi yar�� Kuzey Deniz Saha
Komutanl��� Bandosu’nun konseriyle
ba�lad�. K�y�ya yakla�an bir Sahil
Güvenlik Hücum Botundan dev bir
Atatürk posteri aç�ld�. 
Daha sonra Atatürk’ün 10. Y�l Nutku
kendi sesiyle yay�nland�. 
Atatürk Moda’da Yat Yar���’n�n Ödül
Töreni ise 5 Temmuz 2011 Sal� günü
ak�am� Moda Deniz Kulübü’nde,
Donanma Komutanl��� Hafif Müzik ve
Jazz Orkestras� konseriyle
gerçekle�tirildi.

Trabzon'da yapılacak 11. Avrupa Gençlik
Olimpik Oyunları için geri sayım sürerken

Olimpiyat Me�alesi’ni yakacak ate�
Atina'da törenle teslim alındı. �lk
Olimpiyat Oyunları’na sahne olan

Panathenaic Stadyumu'nda düzenlenen
törene Avrupa Olimpiyat Komiteleri

Birli�i (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Kikis
Lazaridis, Yunanistan Milli Olimpiyat
Komitesi Ba�kanı Sypros Capralos,
Trabzon Belediye Ba�kanı Dr.Orhan
Fevzi Gümrükçüo�lu, Türkiye Milli

Olimpiyat Komitesi 1.Ba�kan Yardımcısı
Türker Arslan ve Genel Sekreter Ne�e

Gündo�an, Trabzon 2011 Avrupa Gençlik
Olimpik Oyunları Koordinatörü Nihat

Doker, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı

Danı�manları Murat Kaya, Ömer Gürsoy,
Gençlik ve Spor Trabzon �l Müdürü �erif

Özgür ile di�er yetkililer katıldı. 23-30
Temmuz 2011 tarihleri arasında

Trabzon’daki 11. Avrupa Gençlik Oyunları
için Atina'dan törenle teslim alınan

‘Olimpik Ate�’ �stanbul'a Olimpiyatevi’ne
getirildi. Trabzon Belediye Ba�kanı Dr.
Orhan Fevzi Gümrükçüo�lu, ülkeye ilk

kez getirilen Olimpiyat Ate�i’ni Olimpizm
ruhuna uygun olarak Trabzon'daki

oyunlara ta�ıyacaklarını söyledi.
Olimpiyat Ate�i’ daha sonra Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Ne�e

Gündo�an’a teslim edildi. ‘Olimpiyat
Ate�i’ önümüzdeki günlerde �stanbul'dan
yola çıkarılarak Trabzon’a ula�tırılacak.

Tarihi yar���n görkemli tekrar� 

Özel ALEV Okulları’nın sportmen ö�rencileri, dünyanın en iyi
üç sörf merkezinden biri olan Alaçatı’da gerçekle�tirilen Sörf

E�itim Kampı’nda, rüzgârın, güne�in, sörfün, e�lencenin ve
ö�renmenin keyfini birarada çıkardı. Yılda iki kez düzenlenen

ve ilki 12-18 Haziran tarihleri arasında gerçekle�en Sörf
E�itim Kampı’nın ikincisi 19 Haziran’da Alaçatı’da ba�ladı. 

25 Haziran’a kadar süren sörf kampında sörfe yeni ba�layan
ö�rencilerin kendi ba�larına orta �iddetteki rüzgârda sörf
yapabilmeleri, orsa, apaz, geni� apaz, pupa gibi seyirleri
uygulayabilmeleri ve rüzgâr üstü dönü�ü ö�renmeleri; ileri
seviye e�itimi alanların ise bulundukları seviyeyi geli�tirmeleri
hedeflendi.

Çocuklar sörf sporuyla tan��t�
Kadıköy Belediyesi Kadıköy Gençlik Merkezi (KGM) tarafından organize edilen
Epirden Beach Volley  e�lencelerle sona erdi. Epirden Beach Volley Turnuvası, 

20 yıldır devam ediyor. Bu yıl 1 Temmuz-3 Temmuz tarihleri arasında
gerçekle�tirilen turnuva, 11 ülkenin sporcularının renkli görüntüleriyle

tamamladı. Voleybolu ülkemize tanıtmak, sevdirmek amacıyla yapılan turnuvayı
izleyen Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, Epirden Beach Volley’in

Kalamı� sahilini renklendirdi�ini vurgulayarak, düzenleyenlere te�ekkür etti.
Oldukça çeki�meli ve heyecanlı maçların �ampiyonu, Brezilyalı oyuncu Amelia

Vanessa oldu. 2. ise Bulgaristan oyuncusu Anjhela Anna oldu.
Turnuvaya katkıda bulunan herkese Epirden 2011 Grand Women serisi’nin 

ana sponsoru olan LION CLUB enerji içece�i ikram edildi.

Beach Volley Heyecan�
Kalam��’ta sona erdi

ESET Türkiye 2011 Futbol
Turnuvası’nda �ampiyon 
Denge Bilgisayar oldu. 

BiLGiSAYARLAR SAHAYA iNDi

SULTANLAR
Avrupa’da!..

1938 y�l�nda kurulan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü�ü’nün 73. Kurulu� y�ldönümü

kutlamalar� çerçevesinde 2 Temmuz 2011
Cumartesi Günü Burhan Felek Spor

Kompleksi’nde çe�itli sportif etkinlikler
düzenlendi.

“Gençlik ve Spor Genel Müdürlü�ü’nün 73.
Kurulu� y�ldönümü etkinlikleri” kapsam�nda

Burhan Felek Spor Kompleksi Atletizm
Sahas�’nda Basketbol, Voleybol, Badminton,

Güre�, Futbol, Atletizm ve Mini Golf
bran�lar�nda gösteriler sunuldu.

GSGM’nin 
73. yılı kutlandı

Gençlik ate�i �stanbul’dan geçti
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

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