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Bu y�l 9.su düzenlenen
Kad�köy Belediyesi Tiyatro

Festivali, s�cak yaz günlerinin serin
ak�amlar�nda, Selamiçe�me
Özgürlük Park�’n�n y�ld�zlar�

yak�nla�t�ran amfisinde tiyatro
izlemenin keyfini ya�at�yor.12

Temmuz’da ba�layan Festival’de bu
y�l 20 oyun izleyiciyle bulu�uyor.

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

�lk Türk otomobili olan Devrim’e yap�lan
haks�zl��� tekrar dile getirmek ve art�k

tamam�yla yerli bir Türk otomobilinin tasarlanmas�
ve üretilmesi gereklili�ine dikkat çekmek isteyen

�stanbul Klasik Otomobilciler Derne�i üyeleri, ayn�
y�llarda üretilmi� 30 araçl�k bir konvoyla Eski�ehir

Tülomsa�’a Devrim’i ziyarete gittiler.

Bu yıl 10. ya�ını kutlayan Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatroları Festivali, 10 Temmuz Pazar günü
sahnelenen Tiyatro Mie’nin “Fareli Köyün Kavalcısı” oyunuyla sona erdi. Her oyunda oldu�u gibi son gün

de Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’yu dolduran minikler, oyunu keyifle izlediler. Oyun öncesi erkenden salonu
dolduran çocuklar, ellerinde gazetemizle verdikleri pozla, haberleri nereden aldıklarını da göstermi� oldular.

Çocuklar, gelecek yaz yeniden bulu�mak üzere vedala�ırken, amfi tiyatronun koltuklarını büyüklerine bıraktılar. 
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İnal AY DI NOĞ LU

ÖN CE SEV Gİ

Ko�u�turmadan, uyuklamadan
herkes kendi zaman�na egemen
olmay� ve zaman�n� yönetmeyi

ö�renmelidir. E�er siz
zaman�n�za egemen olmay�

ö�renemezseniz, ba�kalar� sizin
zaman�n�za egemen olur ve sizi
kendi diledi�i yollara yönlendirir.     

● Yazısı 8’de

KOŞUŞTURMAK
Evcil hayvanlara pasaport

KADIKÖY Belediyesi
Veteriner Müdürlü�ü,
hayvanların yurt dı�ı

seyahatleri için düzenlenen
Men�e �ahadetnamesi

prosedürünü yenileyerek,
tekrar yayımladı.

● Haberi 12’de

GAZETEC� Abbas Güçlü, 20 Temmuz
Çar�amba günü, Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük

Salon’da “Do�ru Tercih Do�ru
Gelecek Konferansı” veriyor. Güçlü
konferansta; “en iyi üniversite”, “en

iyi e�itim?” ve “do�ru tercih?”
konularında ö�rencilere bilgi verecek.  

◗◗ Haberi 11. Sayfada

Devrim’in
önünden

saygı geçişi.....

Devrim’in
önünden
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Devrim’in
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saygı geçişi.....

Devrim’in
önünden

saygı geçişi.....

Özgürlük Parkı’nda
tiyatronun yıldızları
PARLIYOR!

◗◗ Haberi 6. Sayfada

ÇOCUKLAR, HABERi
Gazete Kadıköy’den alıyor!

Fenerbahçeli taraftarlar,
�ike soru�turmas�

kapsam�nda zor günler geçiren
kulübüne büyük destek veriyor.

Futbol tak�m�n� Düzce’deki
kamp�nda ziyaret ederek moral

veren, Ba�dat Caddesi’nde
destek yürüyü�ü yapan

taraftarlar, Feneriumlar’da da
sat�� patlamas� ya�att�.

FENERBAHCELiLER’DEN
KULUPLERiNE DESTEK

FENERBAHCELiLER’DEN
KULUPLERiNE DESTEK

FENERBAHCELiLER’DEN
KULUPLERiNE DESTEK

FENERBAHCELiLER’DEN
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FENERBAHCELiLER’DEN
KULUPLERiNE DESTEK

FENERBAHCELiLER’DEN
KULUPLERiNE DESTEK

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Kulübe destek veren
Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk de
‘Aziz Ba�kanın gerek

gözaltına alınması gerekse de
tutuklanması bende derin
izler yarattı. Bir an önce

tahliye olmasını diliyorum.
FB'nin seyircisiyle,

yönetimiyle kenetlendi�i bu
zor günleri çok rahat

a�aca�ını dü�ünüyorum’ dedi. 

Öğrencilere CKM’de konferans
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Tür ki ye’nin Ar ke olo ji Der gi si” ola rak
2007 y� l�n da üç ar ka da� ta ra f�n dan ku ru -
lan Ak tü el Ar ke olo ji Der gi si, 2011 y� l� na

ka dar ini� ler ç� k�� lar ile bir lik te 22 sa y� ve bir
yurt d� �� �n gi liz ce sa y� ya y�n la d�. 2007 y� l�n da
Yük sek Li sans e�i tim le ri ni sür dü ren üç ar ke -
olo ji ö� ren ci si, yak la ��k 100 y�l l�k bi lim sel ar -
ke olo ji ça l�� ma la r� n�n yü rü tül dü �ü ve dün ya n�n
en önem li ar ke olo jik alan la r�n dan bi ri olan
Ana do lu’da, top lu mu ay d�n lat mak ve ar ke olo ji
bi li mi nin ka mu sal ala na an la t�l ma s� n� sa� la ya -
cak bir der gi nin ek sik li �i ni his set mi� ler di.
Tür ki ye d� ��n da ne re dey se her ül ke nin bir ar -

ke olo ji der gi si ya y�n la d� �� gü nü müz de Tür ki -
ye’de bu, önem li bir ek sik lik ve bo� luk ola rak
gö rü lü yor du. Bu ne den le “Ana do lu �n sa n� na
Ana do lu Ta ri hi ni Ö� re ti yor” slo ga n� ile bir lik te
ilk sa y� s� n� 2007 y� l� ha zi ra n�n da ya y�n la d�. Ya -
y�n lan d� �� za man hiç kim se nin bek len me di �i
bir il gi ile kar �� la �an der gi, k� sa sü re de bir çok
önem li ça l�� ma ger çek le� tir di. 2009 y� l�n da
“Ç�Z G� LER LE ANA DO LU” ba� l�k l� bir ka ri -
ka tür ya r�� ma s� ba� lat t� ve Tür ki ye’nin dört bir
ya n�n dan yüz ler ce ka ri ka tü rün ka t�l d� �� bir ya -
r�� ma ya p�l d�. Amaç ar t�k de �i� mi� ti, Ana do lu
in sa n� her ne ka dar ta ri hi ne uzak tu tul sa da ken -
di ta ri hi ile iç sel bir ba �� var d� ve ilk sa y� ile bu
ili� ki ku rul mu� tu. Ar t�k ye ni amaç “GE LE CE -
�E B�R ANA DO LU BI RAK MAK �Ç�N…”
di. Bu slo gan la bir lik te ye ni bir ça l�� ma dö ne mi
ba� la d� ve der gi ar t�k sa de ce Ana do lu ta ri hi ni
de �il Ana do lu mi ra s� n�n ko run ma s� için de ça -
l�� ma ya ba� la m�� t�. Bu ça l�� ma lar el bet te ko lay
de �il di, der gi ya y�n la na bil me si için rek lam ve
ge lir des te �i ne ih ti yaç du yu yor du ama ba ��m -
s�z bir der gi ol du �u için hiç rek lam ala ma m�� t�.
2009 y� l�n da sa de ce sa t�� tan el de edi len ge lir
yet me yin ce bir sü re ka pan d�, 2010 y� l� na gir di -
�in de ise son bir sa y� ç� kar d� ve tam der gi ar t�k
ya y�n ha ya t� na ve da eder ken KOÇ GRU BU-
TÜP RA� spon sor ola ca �� n� aç�k la d� ve der gi
ya y�n ha ya t� na de vam et me ye ba� la d�. 2010 ve
2011 y�l la r� bo yun ca TÜP RA�’�n ana spon sor -
lu �un da de vam eden der gi, 2011 y� l�n da ar ke -
olo jik ve kül tü rel mi ras alan la r� n�n ko run ma s�
ve ge le cek ku �ak la ra b� ra k�l ma s� için bir fo to� -
raf ya r�� ma s� ba� lat t�, “B�R FO TO� RAF
KA RE S� �LE AR KE OLO J� N�N H� KA -

YE S� N� AN LAT!!!” slo ga n� ile ta n� t� lan
ya r�� ma, ar ke olo ji tah ri bat ve ko ru ma, Tro -
ya An tik Ken ti ve Sa ga las sos An tik Kent le -
ri üze rin den üç ka te go ride fo to� raf ve ar ke -
olo ji se ver ler den ka t� l�m bek li yor. 

Ak tü el Ar ke olo ji Der gi si’nin 4 y�l l�k
ya y�n ha ya t� bo yun ca ön ce lik le mis yo nu ve
ama c�, Ana do lu in sa n� na sa hip ol du �u bin -
ler ce y� la ya y� lan ta ri hi ni ö� ret mek ve bu
�e kil de ko ru ma bi lin ci nin ge li� me si ni sa� la -
mak t�.  Çün kü Ana do lu ilk ne oli tik top lu luk
Ça tal hö yük- Gö bek li Te pe ile ba� la yan yer -
le �ik uy gar l�k yol cu lu �u na 12 bin (on iki
bin y�l) y�l bo yun ca hiç ara ver me den de -
vam et ti. Dün ya n�n ilk im pa ra tor luk la r�n -
dan bi ri Hi tit ler Ana do lu’day d�, ma de ni sa -
na ta çe vi ren ma den ci uy gar l�k Urar tu lar bu
co� raf ya da kök sal d�, çi vi siz dün ya n�n en
gü zel mo bil ya s� n� ya pan Frig ler Ana do -
lu’da me de ni yet le ri ni kur du ve da ha ni ce si
bu top rak lar da ku rul du ve yok ol du. Biz ler
on la r�n b� rak t�k la r� n�n sa de ce ko ru yu cu su
ol ma l� y�z ve on lar gi bi kül tür ya ra ta rak ge -
le cek ku �ak la ra bir mi ras ola rak sa hip ol -
duk la r� m� z� yok et me den dev ret me li yiz. 
■ I. ULU SAL “AK TÜ EL AR KE OLO J�”

FO TO� RAF YA RI� MA SI
“Bir Fo to� raf Ka re si �le Ar ke olo ji nin

Hi kâ ye si ni An lat!” slo ga n� ile Ana do lu’nun
on bin y�l l�k kül tü rel, ta rih sel ve ar ke olo jik
bi ri ki mi nin bi lin ci ni ta �� yan sa nat se ver le rin
ve fo to� raf ç� la r�n da vet edil di �i “I. Ulu sal
Ak tü el Ar ke olo ji Fo to� raf Ya r�� ma s�” ba� -
la d�. Ya r�� ma ya son ka t� l�m ta ri hi, 30 Ey lül
2011 ta ri hi.

Ya r�� ma; üze rin de ya �a d� �� m�z co� raf -
ya olan Ana do lu’nun bin y�l la ra ya y�l m��
olan zen gin kül tü rel ve ar ke olo jik bi ri ki mi -
nin ev ren sel öl çek te ko run ma s� ama c� ile
ba� la t�l d�. Ya r�� ma, ko ru ma ama c�n dan ön -
ce top lu mun üret ken sa nat ç� la r� ve sa nat ç�
aday la r� n� üze rin de ya �a d�k la r� bu co� raf ya -
n�n on la ra sun du �u mi ra s� ta n� ma s�, an la -
ma s� ve sev me si için or tak ça l�� ma alan la r�
olu� tu ra rak fark l� l�k lar ya rat ma y� amaç l� -
yor. Ar ke olo ji-in san-tah ri bat, Sa ga las sos
An tik Ken ti ve Tro ya An tik Ken ti ba� l�k la -
r� ile üç ka te go ri ye odak la nan ya r�� ma da,

top lam üç bü yük ödül ol mak
üze re al t� ese re ödül ve ri le -
cek. 

■ KA TE GO R� LER;
1- Ar ke olo ji - �n san -

Tah ri bat: Ar ke olo jik alan lar -
da ki in sa n�, Ana do lu’nun bin -
ler ce y�l l�k e� siz kül tü rü nün
ürün le ri olan an tik kent le ri,
mi ma ri ya p� la r� ve eser le ri ön
pla na ç� ka ran fo to� raf la r�n
de �er len di ri le ce �i ge nel ka te -
go ri. 

● Ar ke olo jik alan lar da ki
in sa n� ön pla na ç� ka ran fo to� -
raf la r�n de �er len di ri le ce �i ka -
te go ri de, ar ke olo jik alan da
ça l� �an ar ke olog lar, ala na ge -
len zi ya ret çi ler, tu rist ka fi le le -
ri, böl ge de ya �a yan halk, ka z�
ala n�n da ki gö rev li ler gi bi in -
san man za ra la r� n� de ta ya ta �� -
yan ka re ler de �er len di ri le cek. 

● Mi ra s� m� za sa hip ç�k -
mak ve ge le cek ne sil le re ak -
tar ma so rum lu lu �u sa de ce
ku rum la ra b� ra k� la ma ya cak
ka dar önem li bir ko nu, i� te bu nok ta da
bu ses siz ç�� l� �� ka re le ri ni ze s�� d�r ma -
n�z is te ni yor.   

2- Sa ga las sos An tik Ken ti: Bur -
dur’un A� la sun �l çe sin de ki An tik Pi si -
di a kent le rin den bi ri olan Sa ga las sos,
M.Ö .4200 y� l�n dan iti ba ren çift çi top -
lu luk la r�n ya �a d� �� kü çük bir yer le �im
ol mu� tur. M.Ö. 333’te Bü yük �s ken der
ta ra f�n dan kan l� bir sa va� la ele ge çi ri -
lir. Yüz y�l lar bo yun ca sal g�n la r�n, is ti -
la la r�n, dep rem le rin odak nok ta s� olan
gör kem li kent, M.S 7. yüz y�l da terk
edi lir. Bu gün bir çok önem li ya p� s� ona -
r� la rak aya �a kal d� r� lan an tik kent te,
dün ya n�n bir çok ül ke sin den ge len yüz -
ler ce bi lim in sa n� n�n yü rüt tü �ü ge ni�
kap sam l� ka z� ça l�� ma la r� yü rü tül mek -
te dir.

3- Tro ya An tik Ken ti: Ça nak ka -
le’nin Ye ni ce �l çe sin de Hi sar l�k Te pe
ola rak ad lan d� r� lan alan da ku rul mu�
olan Tro ya’n�n ku rul du �u te pe mi to lo -
ji ye gö re, Ze us'u ya n�lt t� �� için Ze us ta -
ra f�n dan Oly mpus’tan a�a �� at� lan tan -
r� ça Ate'nin ilk dü� tü �ü yer dir. Fark l�
dil ler de, ya z� l�� ve söy le ni� bi çi mi olan
Tro ia is mi, Türk çe'de "Tro ya", Fran -
s�z ca oku nu �u ne de niy le de, 19. yüz -
y�l dan iti ba ren "Tru va" ola rak bi li nir.
Kent için kul la n�l m�� iki isim de Ho -
me ros'tan çok da ha es ki ye da yan mak -
ta d�r. Des tan es ki ler den an la t� la ge le -
rek Ho me ros'a ka dar ula� m�� t�r. 

2009 y� l�n da ya p� lan “I. Ulu sal
Çiz gi ler de Ana do lu Ka ri ka tür Ya r�� -
ma s�” ile sa� la nan si ner ji ve bi ri ki mi
2011 y� l�n da fo to� raf sa nat ç� la r� ile bir
üst se vi ye ye ç� kar ma y�, bu �e kil de ar -
ke olo jik alan la r�n, yok ol ma ya yüz tut -
mu� bir alan de �il, bin y�l lar d�r ya �a yan
geç mi �in mi ra s� ola rak ka bul edi le ce �i
ve top lu ma be nim se ti le ce �i bir fo to� -
raf ya r�� ma s� ar zu edi li yor. 

Ya r�� ma, geç mi �i miz den ge le ce �i -
mi ze mi ras ka lan ve bu gün, bi zim sa -
de ce ko ru mak ile gö rev li ol du �u muz
ar ke olo jik alan la r�n var olan ko �ul la r� -
n�, ko num la r� n�, in san ve do �al çev re
ile olan ili� ki le ri ni ve en önem li si
ayak ta ka la bi len de �er le ri ni gör sel bir
ile tim ara c� olan fo to� raf sa na t� ile ba� -
ka dün ya la ra ta �� ma y� amaç edi ni yor.

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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Aktüel Arkeoloji Dergisi 
yolculuğa devam ediyor

www.ak tu elar ke oloj.com.tr
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Fi kir te pe’de geç ti �i miz haf ta
“bu ka dar da ol maz” de -
dir ten bir olay ya �an -

d�. Ma hal le sa kin le ri nin
çev re ye yay d� �� kö tü ko -
ku ne de niy le e-mail ve
telefonla �i kâ yet et tik le ri
i� ye ri ne bas k�n ya pan
Ka d� köy Be le di ye si Za -
b� ta Mü dür lü �ü ekip le ri,
bod rum ka t�n da ki ima lat ha -
ne de ka çak ta r�m ila c� üre til di -
�i ni tes pit et ti. 

Ka d� köy Be le di ye si Za b� ta Mü -
dür lü �ü’ne ba� l� ekip ler Fi kir te -

pe Kâ tip Naz mi ler So kak No
46’da bod rum kat ta ka çak
kim ye vi ima lat ya pan bir
de po ya bas k�n dü zen le di.
Bir sü re dir so kak sa kin le ri -
nin yo �un bir ko ku al d�k la -

r� na da ir �i kâ ye ti de �er len di -
ren Ka d� köy Be le di ye si Za b� -

ta Mü dür lü �ü ne ba� l� ekip ler,
Sav c� l�k iz ni ile po lis e� li �in de

üre tim ya p� lan de po ya git ti. Ka p� s� k� -

r� la rak ula �� lan ka çak üre tim ya p� lan
de po da çok sa y� da ze hir li kim ye vi mad de
ve üre ti min de ha z�r hal de tor ba lar do lu su ham mad -
de ele ge çi ril di. So kak sa kin le ri nin, uzun sü re dir özel -
lik le ge ce üre tim ya p�l d� �� n� ve ya y� lan ko ku dan ra hat -
s�z ol duk la r� n� elek tro nik pos ta ile Ka d� köy Be le di ye si
Za b� ta mü dür lü �ü ne ilet me le ri üze ri ne ha re ke te ge çen
ekip ler ha va lan d�r ma s� bi le ol ma yan ze hir li kim ya sal -
lar la do lu de po ya ula� t�. Gaz mas ke le ri ile üre tim ya p� -
lan te si se gi ren za b� ta ekip le ri hav alan d�r ma s� bi le ol -
ma yan atöl ye de gen zi ya kan bir ko ku ile kar �� la� t� lar.

■ SAH TE MÜ HÜR DE BU LUN DU
De po da ay r� ca çok sa y� da ta ri hi geç mi� ta r�m ila c�

eti ke ti ne ve sah te mü hür le re rast lan d�. �ma lat ha ne de
bu lu nan te le fon lar dan ula �� lan de po sa hi bi  Ha kan
�en gül olay ye ri ne ge lin ce ba s�n men sup la r� na sal d�r -
d�. Kim ya sal ham mad de le rin bu lun du �u çu val la r� n�n
“ke di ku mu” ol du �u nu id di a eden Ha kan �en gül hak -
k�n da i� lem ya p�l d�. Ya p� lan ara� t�r ma da ka çak kim ya -
sal ta r�m ila c� üre ti mi ya pan de po nun ruh sa t� n�n ol ma -

d� ��, Ta r�m �l Mü dür lü �ü’nden al� -
nan üre tim iz ni nin ba� ka bir

ye re ait ol du �u be lir len di.
Gö zal t� na al� nan Ha kan

�en gül hak k�n da, halk
sa� l� �� n� teh li ke ye ata -
cak de re ce de ruh sat s�z
kim ye vi üre tim yap -
mak tan, es ki ta rih li

ürün eti ket le ri ni pi ya sa -
ya sun mak tan ve sah te

mü hür bu lun dur mak tan i� -
lem ya p�l d�. Ka çak üre tim ya p� -

lan ima lat ha ne de za b� ta ekip le rin ce
mü hür len di. Olay ye ri ne ge len Ka d� köy Be le -

di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü yet ki li le ri yap t�k la r�
in ce le me le rin ar d�n dan; bu tarz kim ye vi üre tim ya pan
te sis le rin an cak Ta r�m �l Mü dür lü �ü iz ni ile aç� la bi le -
ce �i ni fa kat böy le bi le ol sa üre tim için Be le di ye den
ruh sat al ma s� ge rek ti �i ni, ha va lan d�r ma s� da hi ol ma -
yan böy le bir me kâ n�n üre tim için uy gun ol ma ma s� n�n
ya n�n da so kak sa� l� �� n� da teh dit et ti �i ni söy le di. 

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 

wUYGUN ÜCRETLE  �ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Kadıköy’de kaçak
tarım ilacı üreten

imalathaneye
baskın düzenlendi.

Kimyevi imalat
yapılan imalathane 
Kadıköy Belediyesi

Zabıta ekiplerince
mühürlendi.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi tarafından düzenlenen Taksi
Tasarım Proje Yarı�ması sonuçlandı. Oylamaya katılan 340 bin

�stanbullu, B Model Taksiyi ‘�stanbul’un taksisi’ olarak seçti.

E-mail ile gelen BASKINE-mail ile gelen BASKINE-mail ile gelen BASKINE-mail ile gelen BASKINE-mail ile gelen BASKINE-mail ile gelen BASKIN

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin,
�s tan bul lu’ya da ha kon for lu ula ��m
hiz me ti ve re bi le cek tak si le rin ta sar -

lan ma s� ama c�y la dü zen le di �i Tak si Ta -
sa r�m Pro je Ya r�� ma s� so nuç lan d�. 

Ya r�� ma n�n res mi web si te sin den ya -
p� lan oy la ma, 4 fark l� ka te go ri de ger çek -
le� ti. �s tan bul lu, Ge nel Tak si Ta sa r� m�
ka te go ri sin de yüz de 41.2 oy ora n�y la B
mo de li ni �s tan bul’un tak si si ola rak seç ti. 

■ GE NEL TAK S� TA SA RI MI NIN
ÖZEL L�K LE R� 

● Araç, tek no lo jik ge li� me le re uy gun,
yük sek gü ven lik ve em ni yet ted bir le ri ne

sa hip, ge ni� iç ha cim li, mi ni mum fi zik sel
yer kap la ma ala n� na sa hip, en gel li le rin ve
ço cuk la r�n ih ti yaç la r� n� ra hat kar �� la ya bi -
le cek özel lik le re sa hip. 

● Mo tor sis te mi; plug-in hib rit. 
● 3+1 yol cu kol tuk dü ze ni ile ge ni� iç

di zay na sa hip araç ta, sü rü cü ma hal li nin
ya n� ta ma men ba gaj ola rak ta sar lan d�.

● Araç içi gü ven li �in sa� la na bil -
me si ama c�y la ka p� üst le ri ile di rek si -
yon dan ç� kan ha va yas t�k la r� ile im mo -
bi li zer sis te mi yer al� yor. 

● Araç ta, sü rü cü ve yol cu lar için
özel ola rak ta sar lan m�� LCD pa nel bu -
lu nu yor. Bu ek ran ile bil gi len di ri ci ya -
y�n lar ya p� la bil di �i gi bi in ter ne te de gi -
ri le bi li yor. Bu pa ne le en teg re pos ma -
ki ne si ile yol cu lar öde me le ri ni kre di
kar t� ile de ger çek le� ti re bi le cek. 

■ EKO ARAÇ 
Ta ri hi böl ge ler de, in dir me bin dir -

me nok ta la r�n da ko lay l�k lar ge tir me si
amaç la nan Eko tak si ta sa r�m mo de lin -
de ise yüz de 41,8 oy ora n� ile C Mo de -
li se çil di. Araç ta yer alan na vi gas yon
ek ra n� ile; �e hir bil gi si, ses li ve gör sel
ola rak ta rih çe nin an la t� m� ve üc ret bil -
gi le ri yer ala bi le cek.

■ TAK S� DU RA �I S�S TE M�
Tak si Du ra �� ka te go ri sin de yüz de

38 oy ora n� ile B mo de li se çil di. �s tan -
bul lu la r�n oy la r�y la se çi len tak si du ra ��
ile du rak la r�n d�� me kâ n�n da in te rak tif-
di ji tal bil gi pa ne li, ATM ma ki ne si, di -
ji tal rek lam pa no su yer ala cak. Du rak,
tak si ci ler için sa de ce bek le me ve din -
len me me kâ n� de �il, in te rak tif bir me -
kân du va r� ola rak ça l� �a cak.

İstanbul taksisini seçti
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Mar ma ra Üni ver si te si Mü hen dis lik
Fa kül te si Ma ki na Mü hen dis li �i
Bö lü mü 4. s� n�f ö� ren ci si Onur

Can Y�l maz, Türk ö� ren ci le re Ame ri ka'da
e�i tim ola na �� sa� la yan Ful bright Yük sek
Li sans Bur su'nu ka zan d�. 

Ful bright bur su nu Ful bright �s tan bul
�u be si nin Göz te pe kam pü sün de ver di �i
kon fe rans ta duy du �u nu be lir ten Y�l maz, 3.
s� n�f ö� ren ci si iken Mart ay�n da ba� vu ru
yap t� �� n�, Ha zi ran ay� n�n ba ��n da ön se çim
so nuç la r� aç�k la n�n ca da mü la kat için An ka -
ra’ya ça� r�l d� �� n� söy le di. Y�l maz, “Bu mü -
la kat, aka de mik bil gi ölç me amaç l� de �il,
ki �i sel ola rak ta n� ma ya ve iyi bir Ful -
bright'l� olup ol ma d� �� m� an la ma ya yö ne -
lik ti. Soh bet �ek lin de iler le di, ne den Ful -
bright bur su na ba� vur du �u mu, Ame ri ka'da
Tür ki ye'nin na s�l tem sil ede ce �i mi, alan bö -
lüm ve Ame ri kan üni ver si te se çim le ri, ba� -
vu ru for mun da be lirt tik le rim, ka ri yer he def -
le rim, gün cel Tür ki ye ve dün ya gün de mi ile
il gi li bil gi ler ve ho bi le rim le ilgili so ru lar so -
rul du” de di. 

Mü la kat lar dan 15 gün son ra bir elek tro -
nik pos ta ile bur su ka zan d� �� n� ö� re nen Onur
Can y�l maz, �öy le de vam et ti: “He men ya k�n -
la r� m� ara d�m ve bu nu pay la� t�m. Mar ma ra
Üni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si’nden bu
bur su uzun sü re son ra ka za nan ö� ren ci ler den
ol mam da be nim için mut luluk verici bir ha -
ber di. Bur su ka zan mam da ki en bü yük et ken -
ler den bi ri de ne is te di �i mi bi li yor ol mam d�.

Üni ver si te bi rin ci s� n�f tan be ri ye ni le ne bi lir
ener ji ko nu sun da fa kül te miz ö� re tim gö rev li -
le rin den Prof. Dr. Ta nay S�d k� Uyar’�n mü -
dü rü ol du �u Ye ni Tek no lo ji ler Ara� t�r ma ve
Uy gu la ma Mer ke zi’nde ö� ren ci asis tan ola -
rak ça l� �� yo rum. Ge çen se ne WWEC 2010–9.
Dün ya Rüz gâr Ener ji si Kon fe rans ve Ser gi si -
ni Süt lü ce’de dü zen le dik. Bu se ne ise IRE -
NEC 2011–Yüz de 100 Ye ni le ne bi lir Ener ji
Kon fe rans ve Ser gi si’ni 6-8 Ekim 2011’de
Mal te pe Tür kan Say lan Kül tür Mer ke zi’nde
dü zen li yo ruz. Se çim ko mis yo nu na da an lat -

t�m bun la r� ve ye ni le ne bi lir ener ji nin öne -
mi ni vur gu la d�m. Bu yaz dö ne min de, mer -
ke zi Hol lan da’da bu lu nan RE DEV CO’da
staj yer ma ki na mü hen di si ola rak ça l� �� yo -
rum.”
■ FUL BR�GHT BUR SU HAK KIN DA

Ful bright E�i tim Ko mis yo nu, 60 y�l d�r
Türk ve Ame ri ka l� ö� ren ci, aka de mis yen,
ö� ret men ve pro fes yo nel le re kül tü rel de �i -
�i mlerine kat k� da bu lun mak ama c�y la burs -
lar sa� l� yor. Ko mis yo nun en bü yük prog ra -
m� Türk ö� ren ci burs prog ra m�. Bu prog -
ram da hi lin de Türk ö� ren ci ler Ame ri ka’da
yük sek li sans, dok to ra ve dok to ra te zi ara� -
t�r ma s� yap mak için ba� vu ru da bu lu nu yor -
lar. Bu bur su ka za nan ö� ren ci le re prog ra ma
gö re bir ya da iki y�l bo yun ca 30 bin do la ra
ka dar e�i tim des te �i ile Ame ri ka Bir le �ik
Dev let le ri gi di�-dö nü� uçak bi le ti ve sa� l�k
si gor ta s� Ful bright ta ra f�n dan sa� la n� yor.
Prog ram la r�n or tak özel li �i, kül tü rel de �i �i -
min ol ma s� ve prog ram bi ti min de Tür ki -
ye’ye dö nül me si. Ba ��m s�z ko mi te ler ta ra -
f�n dan bu bur sa se çi len ö� ren ci ler için bir
son ra ki aka de mik y�l bo yun ca üni ver si te le -
re ge nel lik le ek burs lar la yer le� tir me i� lem -
le ri ger çek le� ti ri li yor. Bur si yer ler, ta kip
eden aka de mik y� l�n güz dö ne min de
ABD'de e�i ti me ba� l� yor. Bur sa ba� vu ra bil -
mek için not or ta la ma s� n�n 4.00 üze rin den

3.00, 100 üze rin den 75 ol ma s� ge re ki yor.
Ba� l� ca ba� vu ru ev rak la r� ba� vu ru for mu,
Dip lo ma/Ö� ren ci Bel ge si, Trans kript, Re fe -
rans mek tup la r� n�n ya n� s� ra ön se çim sü re -
cin de önem li rol oy na ya cak 2 adet �n gi liz ce
kom po zis yon dan olu �u yor. Bu kom po zis yon -
lar dan bi rin de ba� vu ran ki �i nin ge le cek le il -
gi li he def le ri, di �e rin de ise �im di ye ka dar ge -
le cek he def le ri için ne ler yap t� �� an lat �l�yor.
Ba� vu ru lar www.ful bright.org.tr ad re si üze -
rin den ya pa bi lir.
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● Berna AKHUN

Ka d� köy’ün göz de semt le rin den olan Bos tan c�
Ma hal le Muh tar l� ��, fi zi ki �art la r�n ye ter siz li -
�i ne de niy le Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan

ye ni den in �a edi li yor. 
Alt ya p� ba k� m�n dan ek sik -

lik le ri olan, özel lik le ya� l�
ve en gel li sa kin le rin muh -
tar l� �a in me le ri ni en gel le -
yen yük sek ba sa mak la r� yü -
zün den so run lar ya �a nan
es ki muh tar l�k bi na s� ye ni -
den ya p� l� yor. 

Bos tan c� Ma hal le Muh -
ta r� Ye ner Co� kun, ye ni len -
me ye ih ti yaç du yu lan ma -
hal le muh tar l� �� bi na s� n�n
y� k� la ca �� n� ve ye ni muh -
tar l�k bi na s� n�n in �a edil di -
�i ni be lirt ti. Özel lik le en -
gel li, ya� l� ve ço cuk la r�n bi -
na ya gi ri� ve ç� k�� la r�n da
ba sa mak la r�n yük sek ol ma s�n dan do la y� zor lan d� �� n�
vur gu la yan Co� kun, muh tar l� ��n en k� sa sü re de ha len
in �a at� sü ren ye ni bi na ya ta �� na ca �� n� be lirt ti. 

Muh tar l�k ku ru mu nun hal k�n gün lük ya �am içe ri -
sin de s� k�n t� la r� na, �i kâ yet le ri ne, is tek le ri ne ve te �ek -
kür le ri ne ara c� ol du �u nu vur gu la yan Muh tar Ye ner
Co� kun, bu an lam da muh tar l� ��n mo dern bi na lar da
hiz met ver me si nin bü yük önem ta �� d� �� n� söy le di.

■ 50 B�N L� RA YA MAL OL DU
Muh tar l�k bi na s� n�n ya p� m� n�n sür dü �ü nü be lir -

ten Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dü rü Mu rat
Ars lan da ye ni bi na n�n A�us tos ay� or ta s�n da hiz me -
te gir me si nin plan lan d� �� n� söy le di. Ka d� köy Be le di -
ye si ola rak muh tar l�k la ra des tek ver dik le ri ni be lir ten
Ars lan, 10 Ha zi ran’da ya p� m� na ba� la nan bi na n�n 50
bin li ra ya mal ola ca �� n� ifa de et ti. 

Bostanc� muhtarl���
YEN�LEN�YOR KADIKÖY Belediyesi Gönüllüleri taraf�ndan

Fenerbahçe Park�’nda düzenlenen Türk Sanat
Müzi�i Geceleri devam ediyor. Temmuz-A�ustos

aylar� boyunca her sal� saat 21.00’de
düzenlenecek olan konserlerin ilki 5 Temmuz Sal�
ak�am�yd�. Park� dolduran Kad�köylüler, söylenen
�ark�lara yer yer e�lik ettiler. Türk Sanat Müzi�i

Geceleri’ne tüm Kad�köylüler davetli. 

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 Danı�ma Merkezi’ne

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

E-MA�L: GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

FENERBAHÇE’de
Sanat Müzi�i Geceleri

KADIKÖY Belediyesi Gönüllü E�itim ve Dan��ma
Merkezi Engelli Komisyonu Üyeleri Nurhan

Kutman ve Ay�en Gürer, Kad�köy Belediyesi
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Haluk

Okumu�’un sa�lad��� 19 adet ayakkab�y� ��itme
Engelliler Derne�i’ne hediye ettiler. Komisyon

üyeleri bundan sonra da gerekli deste�i vermeye
devam edeceklerini ifade ettiler.

��itme engellilere destek 

GENÇ Liderler ve Giri�imciler Derne�i (JCI) Kad�köy
�ubesi, Haziran ay�nda �spanya'da gerçekle�tirilen

JCI Avrupa Kongresi'ne 3 üye ve 1 aday üye ile
kat�ld�. Konferansta JCI Türkiye Ba�kan� Gülboy
Güryel, “Global Compact Team” adl� projenin

sunumunu gerçekle�tirdi. Uluslararas� konferans�n
gala gecesinde ise JCI Sakarya ekibi “En iyi �ube”

dal�nda ödüle lay�k görüldü. 

Genç liderler �spanya'da
● Nusret KARACA

Ö�retmenevleri’nin yalnızca çay ve
kahve içilen, yemek yenilen,
konaklanan mekânlar olmadı�ını
savunurum bir e�itimci-yazar olarak.
Kültür-sanat-bilim etkinliklerine kucak
açması, konuklarıyla hayata dair
üretim içinde olması, bir �eyler
payla�ması beni hep mutlu
etmi�tir. Bunun en
güzel örne�ini her
yıl Adile Sultan
Kasrı’nın
etkinlikleriyle
ya�ıyoruz.
��te bu
Kadıköy’de
bir ilk daha
gerçekle�ti.
Ço�unlu�u
e�itimci
Kadıköylü
yazar, �air ve
gazeteci, okurlarıyla
bulu�tu Kızıltoprak
�adiye Toptani
Ö�retmenevi’nde.
M. Tanju Akerman, Türkay Korkmaz,

Hikmet Kurter,Melahat
Babalık, �nci Aydın, Servet

Çolak, Ezgi Ertem, Emine
Erten, Esin Üçüncüo�lu, Ahmet

Saraço�lu, Aslı Durak, Niyazi Ya�ar
okurlarla hem söyle�tiler hem de

yapıtlarını imzaladılar.
Kadıköy bir özel güne daha kucak açtı
sanata dair. Bu etkinli�e katkı sa�layan
Türkiye Emekli Ö�retmenler Derne�i
de Kadıköylüler’le haklı bir gururu
ya�amanın mutlulu�unu payla�tı.

K�z�ltoprak Ö�retmenevi’nde Kitap �enli�i 

Gü ne �e ar ka n� dö ner sen, an cak ken di göl ge ni gö -
re bi lir sin” de mi� Ha lil Cib ran, y�l lar y�l lar ön ce
ya �a nan lar la, bu gün ya �a d�k la r� m�z ne ka dar da

ay n�. I�� ��n kay na �� na olan ih ti yaç ve o kay na �a yö ne -
le rek al d� �� m�z yol lar, do �u �a, di ri li �e, üre ti me ve va ro -
lu �a yö ne len bir yol cu luk. De vir de �i� ti di yen ler den de -
�i lim, de vir ay n�, an cak her gün ve an dö nü �ü mün, fark -
l� la� ma n�n, uyan ma n�n ve her da ki ka bi rey le rin ken diy -
le ol ma s� n�n de �e ri ne ina nan lar dan ve bu yol da gi den -
ler de nim...

Gü ne �e do� ru bak ma y� bil mek ka dar, gü ne �e
ba kan la r�n hi kâ ye le ri ni din le mek de de �er li dir. On -
lar la ko nu �up, birara da ya �a mak, oku mak, göz lem -
le mek ve hi kâ ye le ri nin için de yer al mak...

�� te bu gün den iti ba ren Sos yal Ta sa r�m Gün ce -
si’nden her haf ta, gü ne �e do� ru dön mü� dün ya da ki
sos yal ta sa r�m hi kâye le ri ni pay la� ma ya ba� l� yo -
rum.

Pay la �a ca ��m sos yal ta sa r�m hi kâ ye le ri nin bir
or tak özel li �i var. �ç le rin de ger çek sos yal et ki yi ba -
r�n d� r� yor lar. Bir yer ler de in san la r�n his le ri ne, do -
�a la r� na ve var l�k ne den le ri ne et ki et mi� hi kâ ye ler.

Ben bu hi kâ ye le ri an la ta ca ��m da pe ki ben ne -
re den ç�k t�m gel dim kar �� n� za, bir iki sa t�r da on dan
bah set mek is te rim.

1991 y� l�n da �z mit’te ya �ar ken, ga ze te de bir
okul res mi gör mü� tüm, bi zim ki le re “li se ye bu ra ya
git mek is ti yo rum” de dim. Cid di ye al d� lar be ni, ge -
tir di ler oku la. Mü dü rün oda s� na ç�k t�k, bi raz ko -
nu� tuk. Ben o dö nem ler de oku la Ja mes Bond ti pi
çan ta ile gi dip ders a�� �� ya �a ma y� se çen bi riy dim.
Mü dür bu du ru mu mu gö rün ce ka bul et ti oku la. O
oku la yi ne mü dür le gö rü� me ye ge çen haf ta git tim.
Tam 20 y�l son ra oda ya tek rar gir dim mü dü rün

oda s� na. Bu se fer bir sos yal
ça l�� ma ya, oku lum Ka ba ta�
Er kek Li se si’ni da vet için...

Bu ha lim le 20 y�l l�k �s tan -
bul lu yum, ay n� za man da 20
y�l l�k da Ka d� köy lü. Y�l d�z
Tek nik ve Mar ma ra Üni ver si -
te le rin de oku dum. Sos yal ko -
nu la ra me ra k�m, 10 y�l ön ce
ba� la d�. Da ��n ba ��n da gör dü -
�üm 2 Ka na da l� bi sik let çi yi
evi me kal ma ya da vet et tim

Ben de 10 gün kal d� lar. O gün bu gün in san et ki -
le �im le ri ne ve sos yal ol gu la ra yö ne lik ke� fet ti �im
me ra k� m�n pe �in de ad�m lar at� yo rum. Bu ke �if yol -
cu lu �u na ç�k mak is ti yor dum, son ra dan fark et tim
ki bu bit mek bil mez bir dö nü �üm yol cu lu �u ola -
cak m��. Ya �a m� an’da far k�n da l� �a ta �� yan her ö�e -
nin ba na ula� ma s� için aç�k l�k la iler le di �im bir yol -
cu luk bu.

�n sa n�n ha yat ta yüz le �e ce �i 3 ay r� ba� l�k bu lu -
nur de nir. Bu ba� l�k la r�n il ki bil di �i miz ve bil di �i -
mi zi bil di �i miz ba� l�k lar, me se la Tür ki ye Av ru pa
ve As ya k� ta s�n da yer alan 2 ya r�mada dan
olu� tu �u he pi miz için bi li nen bir olay -
d�r. �kin ci g rup bil me di �i miz ve bil -
me di �i mi zi bil di �i miz ba� l�k lar;
ge mi ve uçak kul lan mak için kap -
tan lar var an cak ben, ge mi ya da
uçak kul lan ma y� bil mi yo rum. Bu
da za man için de de ne yim le ye rek
se çim ler le için de yer ala ca �� m�z,
bil me me ama ö� re ne bil me ha li.
Üçün cü g rup bi raz ma na s�z gi bi gel se de
�öy le an la t� l�r, bil me di �i miz ve bil me di �i mi zi de
bil me di �i miz olay lar, ba� l�k lar ve hi kâ ye ler.

Bu na ör nek ver di �im de, be nim tam da bu ra da
an la ta ca ��m hi kâ ye ler den bah set mi� olu yo rum.
��in as l� bu ge nel ta n�m lar da, ba z� la r� m�z için 1.
grup ta yer alan olay, di �e ri miz için 3. grup ta yer
ala bi le cek. �� te biz bu 3 ba� l�k için de ge zi ne ce �iz...

La kin, �u nu be lirt mek de �er li ola cak ki, e�er
bir fark l� aç�y la ya �a mak ve ha ya ta bak mak an� ya -
ka l� yor sak, bu ra da fark l� l� ��n, ye ni nin ve ke� fin de -
�e ri bü yük. Umu yo rum he pi miz için 3. g rup hi kâ -
ye ler faz la s�y la bu ra da siz ler le bu lu �ur...

Sos yal et ki ba r�n d� ran, sos yal ta sa r�m gün ce si
de dim ama, na s�l hi kâ ye ler ola cak bun lar, i� te bir -
kaç k� sa ör nek oku ya l�m;

2 se ne ev vel Bre zil ya’ya git mi� tim. Ora ya git -
me den ev vel ba na ile ti len ora da özel bir TV ka na l�
ol du �uy du. Me rak et tim ne ka dar özel bir ka nal
ola bi lir di ye ve gö rü� mek için on lar dan ran de vu al -
d�m. Ri o de Ja ni ero’da ka na l� zi ya ret et tim.

Dün ya da sos yal ça l�� ma la r� ve e�i tim le ri 24 sa -
at bo yun ca ya y�n la yan bel ki de tek TV ka na l�, Ka -
nal Fu tu ra...

Bir haf ta on dan bah se de ce �im.
Bir di �er haf ta, dün ya da fark l� l�k lar la in -

san la r�n yüz le� me le ri için bir pro je yü rü ten
grup; Pro je okul lar da dil, din, �rk, fi zik sel
gö rü nüm, gi yim ve de ter cih le riy le ay r�m -
c� l� �a u� ra yan in san la r�n bir lik için de bir -
bir le ri ni ka bul et me le ri için uy gu la nan bir

ça l�� ma y� ko nu al� yor. Ad� �n gi liz ce The
Chal len ge Day, ya ni Mü ca de le Gü nü...

�� te bir di �er ya z� da bu hi ka ye le ri pay la �a ca ��m.
Ha lil Cib ran ile ba� la d� ��m ya z� ya yi ne onun

söz le riy le son lan d� ra ca ��m bu haf ta, “H�z l� ge li �im
bil gi den yok sun sa kör olur ve her bil gi için de ey -
lem yok sa bo �u na d�r ve her ey lem, için de sev gi
yok sa bo� tur” de mi� söz le rin de...

Ke �if le rin ba z� la r� sa de ce biz on la ra ke �if, ken -
di mi ze ka �if de di �i miz için var.

Bu ra da pay la �a cak la r�m ve ak tar d�k la r� m�n iç -
ten lik le ya z� lan hi kâye ler ol ma s� n� ni yet edi yo rum,
he pi miz için iyi et ki si ve gü zel yan la r� biz le re yan -
s� s�n. 

Sa� l� cak la ka l�n.

ABD’nin en prestijli burs
programı olan Fulbright

Bursu'nu kazanan Kadıköylü
ö�renci Onur Can Yılmaz,
rüzgar enerjisi alanında
yüksek lisans yapacak.

Kadıköy Belediyesi, Bostancı
Mahalle Muhtarlı�ı binasını yeniden
in�a ediyor. Fen ��leri Müdürü, yeni

binanın A�ustos ayı ortalarında
hizmete girece�ini söyledi. 

Bursla ABD’ye gidecekBursla ABD’ye gidecekBursla ABD’ye gidecekBursla ABD’ye gidecekBursla ABD’ye gidecekBursla ABD’ye gidecek

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org
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● Gökçe UYGUN 

Ka d� köy'de ki mü te va z� bir bi na da
yak la ��k bir sü re dir ses siz se da s�z
bir ga ze te ç� k� yor; I��l t� Ga ze te -

si... “En gel li nin Se si” slo ga n�y la, hem
en gel li bi rey le re ���k olan hem de on la r�n
ih ti yaç la r� n� kar �� la yan ga ze te, ge le cek
ay 10. sa y� s� n� ya y�n la ya cak. Ga ze te nin
im ti yaz sa hi bi Çi� dem Öz türk Lal l� ile
ko nu� tuk.
■ Sizi tan�yabilir miyiz ve ne den böy le

bir ga ze te ç� ka r� yor su nuz?
Ka d� köy lü yüm. Ser best ola rak ti ca -

ret le u� ra �� yor dum as l�n da ama an ne min
en gel li ol ma s� be ni bu yo la it ti. En gel li
bi rey le rin da ha iyi bir ha yat sür me le ri
için bir �ey ler yap mak bir sos yal so rum -
lu luk. Bu nu ye ri ne ge tir mem ge re ki yor -
du. Ken di mi ta ma men bu i�e ada d�m. 

■ Ne den böy le bir ga ze te ç� kar ma 
ih ti ya c� duy du nuz?

Çün kü top lum bu so ru na kar �� du yar -
s�z ve bi linç siz. Bu in san la ra ka li te li
bir ya �am ola na �� sa� la mak zo -
run da y�z. Ac� ma duy gu suy la
de �il ama! Bu ke li me yi kul lan -
mak du ru mun da kal mak tan
ho� nut de �i lim ama; en gel li le re
nor mal bir in san gi bi dav ran -
ma l� y�z. “Biz” ve “on lar” ay r� -
m� or ta dan kalk ma l�. Biz de ga -
ze te miz le in san lar da far k�n da -
l�k ya rat ma y� amaç l� yo ruz. Ay -
r� ca en gel li ler de ken di hak la r� n�
bil mi yor. On la r�  da bil gi len di ri -
yo ruz.

■ Ga ze te eki bi kaç ki �i? 
En gel li ça l� �a n� n�z var m�?

Evet. Ga ze te mi zin Halk la �li� ki ler
ve Rek lam So rum lu su Ha san Ay han
Ak ta�, en gel li bir ar ka da �� m�z. Ay n� za -

man da NTV Rad yo'da ha ber spi ke ri olan
Ak ta� ile bu i�i bir lik te gö tü rü yo ruz. 

Ay r� ca mad di ve ma ne vi an lam da en
bü yük des tek çim olan e�i mi de say ma -
dan geç me ye yim. Yak la ��k 16 ya za r� m� -
z�n yüz de 80'i en gel li.  Ve sü rek li ye ni ta -
lep ler ge li yor kö �e ya za r� ol mak için.
“�çi miz de bir yaz ma is te �i var m�� I��l t�
Ga ze te si bu nu or ta ya ç� kart t�” di yor lar.

■ �çin de bu lun du �u muz tem muz ay�
9. sa y� n� z� ç� kar d� n�z.....

Evet Ekim 2010'da ya y�n ha ya t� na
ba� la m�� t�k. K� sa za man da  çok yol kat
et tik.  �im di lik ay l�k yay�nlan�yor. 

■ Ga ze te in san la ra na s�l ula �� yor? 
Pe ri yo du ne dir?

Yüz de 80'i üc ret siz da �� t� l� yor. Ge ri
ka la n� da is tih dam ya rat mak ama c�y la 1
Li ra'dan sa t� l� yor. Ge nel de Kar tal, Mal te -
pe, Ka d� köy ci va r�n da sa t�� ya p� yo ruz.
16 say fa -
l � k ,

tab lo id boy ve ay l�k ya y�m la nan bir ga -
ze te yiz. Ge çen aya ka dar ye rel bir ga ze te
idik. Ar t�k ulu sal bir ga ze te yiz. Ga ze te -
miz Tür ki ye'nin birçok ye ri ne ula �� yor.
Ya zar ol ma ta lep le ri çok gel di �i için sa -
n� r�m say fa sa y� m� z� da art t� ra ca ��z.
Önümüzdeki aylarda bu konuda gereken
düzenlemeleri yapaca��z. 

■ Ga ze te na s�l dö nü yor? 
Ge lir le ri na s�l de �er len di ri yor su nuz?

Ka zanç la r� m� z� ke sin lik le en gel li le rin
ih ti yaç la r� n�n gi de ril me si ne ak ta r� yo ruz.
Bu ga ze te, Tür ki ye'de ki bir çok ku rum sal
fir ma n�n ver di �i rek lam des te �i ile dö nü -
yor.
■ Sa n� r�m bir de kam pan ya dü zen le di -

niz. Ney di bu kam pan ya?
Evet, 2 ay l�k bir kam pan yay d�. Geç ti -

�i miz ma y�s ay�n da so na er di. Do �u�
Gru bu ve A�a o� lu Gru bu'nun ça l� �an la -

r� n�n des te �i ile 3'ü akü lü 7'si nor mal
ol mak üze re 10 te ker lek li san dal ye yi

Tür ki ye'nin fark l� kent le -
rin de ki en gel li le re
ula� t�r d�k.  Kam -

pan ya m�z bit ti
ama des tek -

l e r
g e l m e y e
d e  v a m
e d i  y o r .
B u n  l a  r �
ken di im -
kan la r�m la
ih ti yaç sa -
hi bi en gel -
li le re ula� -
t� r� yo rum.
Ge çen haf -

ta Van'a bir
san dal ye yol la -

d�k. Her gün

mut la ka bir ih ti ya c� n� bil dir mek için
ara yan olu yor. Ger çek ten ih ti yaç sa hi -
bi ni ar� yo rum. Emin olun ca ve ri yo -
rum. Çün kü ma ale sef bu du ru mu nu
kul la nan en gel li ler ya da çev re sin de ki
ki �i ler var. Bu yüzden bu konuda çok
dikkatliyiz. 

■ Ya k�n za man da ki he def le ri niz 
ne dir?

Çok sa y� da en gel li der ne �i var
ama hep si ama c� na uy gun ça l�� m� yor.
Ge lir le rin ço �u ger çek sa hip le ri ne
ula� m� yor. Da ha faz la en gel li nin ih ti -
ya c� n� gi de re bil mek için der nek le �e -
ce �iz. Ha z�r l�k la r� n� ya p� yo rum, uma -
r�m bir kaç ay için de der nek ku ra ca -
��m. Tür ki ye'de ki birçok en gel li der -
ne �i ne ör nek ol mak is ti yo rum. Bunun
için de çal��malar�m�z� aral�ks�z
olarak sürdürece�iz. 

I��l t� Ga ze te si'ni oku mak, ya zar
ol mak ya da des tek ver mek için;
www.isil ti ga ze te si.com 

0 216 418 71 31

515 - 21 TEMMUZ 2011HABER

■ Kanatlı Dü�ler
■ Erol Büyükmeriç
■ Çizimler: Serap Deliorman

Elimize ula�an bir �iir kitab�yla ba�l�yoruz.
Kendini eski bir Hasanpa�al� olarak tan�mlayan
Erol Büyükmeriç’in bir �iir kitab� ula�t� elimize.
Kitap çocuklar için yaz�lm�� birbirinden güzel
�iirler ve onlar�n Serap Deliorman taraf�ndan
çizilmi� resimlerinden olu�uyor. Bu haftaki
kö�emizde hem Erol Büyükmeriç’i hem de
Serap Deliorman’� tan�tarak ba�layal�m ve
kitaptan bir �iire yer verelim istedik.

Erol Büyükmeriç, �stanbul’da do�du.
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisli�i bölümünden mezun oldu.

Demiryollar�nda
memurluk ve
ilkö�renimden
liseye çe�itli
kademelerde
ö�retmenlik
yapt�.
Mühendislikten
emekli oldu.
Emeklili�inden
sonra çocuk ve
gençlik yaz�n�na
yöneldi.
Osmangazi
Üniversitesi’nde
bir dönem
çocuk edebiyat�

dersi verdi. Eski�ehir’de” Meriç Karde�” adl�
çocuk dergisini dört say� ç�kard�. Kimi �iir,
öykü ve yaz�lar�, Ça�da� Türk Dili, Türk Dili,
Varl�k, Güzel Yaz�lar, Düzyaz� Defteri ve
Yaz�l�kaya dergilerinde yay�mland�. Midas’�n
Serçeparma�� adl� roman� ile 2006 Dünya
Kitap Alt�n Sayfa �lk Gençlik Edebiyat�
Ödülü’nü ald�. Karikatür alan�nda da ürün
veren Büyükmeriç, Eski�ehir, Ankara ve
Ak�ehir’de üç ki�isel sergi açt� ve birçok
karma sergiye kat�ld�. Eski�ehir’de
yay�mlanmakta olan Yaz�l�kaya �iir Yapra��
dergisini yaz� i�leri müdürlü�ünü yap�yor.

Serap Deliorman, 1981’de Ankara’da
do�du. Anadolu Üniversitesi Çizgi Film
bölümünden mezun oldu. Çe�itli grafik
tasar�m ajanslar�nda görev ald�. Üç y�l kadar
süren bu i� deneyiminden sonra çocuk
kitaplar� resimlemeye yöneldi. Yurt içi ve yurt
d���nda çe�itli resim sergilerine kat�ld�.
�llüstrasyon, resim, el yap�m� oyuncak
çal��malar�n� sürdürüyor.
Seza Kutlar Aksoy’un kaleme
ald��� Yolculuk kitab�n�n
resimleri ile ÇGYD 2009
y�l�n�n en iyi resim kitap
ödülünü ald�.  
■ Koltuk
■ Benjamin Parzybok
■ Domingo Yayınları

"Onlarca insan hayat�na
sihirli bir dokunu�un pe�inde,
ama sadece Benjamin
Parzybok bu sihiri koltukta
aramay� ak�l etmi�. Koltuk bir
kaybedenler destan�." / 

Los Angeles Times-

"Biraz Murakami, biraz Tom Tobbins ve
biraz Don Ki�ot..." -Scott, Me and My Big
Mouth-

Bu, günümüzün ac�mas�z gerçeklerinin
biraraya getirdi�i üç kaybedenin, üç
seçilmemi�'in, birer kahramana dönü�tü�ü
kült bir öykü. Büyülü olana inan��a, gözle
görülenin ötesine, Tolkien'in efsanevi
dünyas�na Tom Robbinsvari bir yolculuk.
Kahramanlar�m�z üç ev arkada��. Bir yaz�l�m
devini hackleyip küçük de
olsa bir �öhret kazanm�� ve
i�siz kalm�� asosyal yaz�l�mc�
Thom, hiçbir zaman
yeterince ak�ll� ve h�zl�
olamam�� küçük
sahtekârl�klar�n adam� Erik ve
rüyalar� s�kl�kla gerçek ç�k�yor
olmasa kesin deli tan�s�
konulacak, kafas�
darmaduman bir amatör
kahin Tree. Onlar� kahramana
dönü�türen, okyanus a�t�klar�
yolculuklar� boyunca ad�n�
koyamad�klar� bir aray��a
sürükleyen ise, payla�t�klar�
evde üzerinde pinekleyip

durduklar�
kocaman,
turuncu renkli bir
koltuk. Bu, bir bak�ma, onlar�n
oldu�u kadar, koltu�un da
yolculu�u. Koltu�un gitmek
istedi�i bir yer var ve bu yolculu�u
tamamlamadan kahramanlar�m�z�
b�rakmaya niyeti yok. Üstelik bir
koltuk böylesine büyülü oldu�u
zaman, isteyeni de çok oluyor
buna silahl� adamlar da dahil.

Hayata kat�lmayanlar�n, hayat�n
anlam�n� ke�fetti�i bu yolculukta
Piri Reis'le kar��la�malar� çok mu
�a��rt�c�?

■ Rüya Günlü�ü
■ Hakan Bıçakçı
■ �leti�im Yayınları

Rüyamda benim rüyalar�m� gören birini
görüyorsam ya da gerçek ya�am�m sand���m
yaln�zca rüyamda gördü�üm ki�inin rüyas�ysa.
Haluk yaln�zca bir rüya kahraman�ysa.
Gerçekten ya�am�yorsa, soluk al�p veri�i rüya
icab�ysa...

O zaman kendimi çimdiklemem anlams�z.
Birinin rüyay� göreni
çimdiklemesi gerekir. Bunu
benim yapmam mümkün
de�il.

Yine bir B�çakc�
apartman�, yan�p sönen
sar�beyaz ���klar, kom�u
evlerden duyulan
konu�malar ve t�slamalar...
Uzun merdivenler, flula�an
seyirler, yüzle�meler, çok
tan�d�k gelen tuhaf �eyler...
Mant��a s���nan
tekdüzelikler, b�kk�nl�klar,
birbirine benzeyen sokaklar,
iç içe geçen rüyalar,
“yazarsan kurtulursun”,
çaresizler, gevezeler ve uzun
suskunluklar... Kom�ular�m
bir hayal olabilir mi?

Sevgilim, dostum, annem nerede? Ben
kimim? 

Hayat bir rüya... Genç bir adam ba�kas�n�n
hayat�n� rüyas�nda ya�arsa ne olur? Biz kimin
rüyas�y�z? 

Haluk, rüyas�nda bir ba�kas�n�n hayat�n�
dikizliyor. Bir rüya dedektifi gibi bu adam�n
pe�ine dü�üyor... Ve giderek takip etti�i
adama dönü�üyor. Her �ey birbirine
kar���yor... Hakan B�çakc�, mu�lâkl���
kullanarak kesinli�i, gerçeklikten kaçarak
gerçe�i anlat�yor. Rüya Günlü�ü, B�çakc�
külliyat�n�n sars�c� duraklar�ndan biri...

■ Açlı�ın Sofrasında
■ Muhsin Kızılkaya
■ �leti�im Yayınları

Yeryüzünde vuku bulmu� ne kadar tats�z,
ne kadar can ac�t�c�, ne kadar yürek yak�c�
hadise varsa me�erse hepsi yemek yüzünden
ç�km��. Her türlü sava��n, her türlü kavgan�n
temelinde “ekmek davas�” yatar çünkü.
Topra��n bu kadar kutsal bir �ey olmas�, hatta
insano�lunun üzerinde ya�ad��� tapulu
mülküne “vatan” ad�n� vermesinin temelinde
de bu “kar�n doyurma”dürtüsü yatar. Toprak
besin verir, besin kar�n doyurur, doymu� insan
mutludur, açl�k ise
belad�r. Ondan olsa
gerek Albert Camus,
“�nsan aç kalmaya
görsün, inançlar�n� bile
yer” demi�. Çocukken
so�uk k�� gecelerinde,
soba ate�inin etraf�na
kurulup dinledi�i
hikâyeler, masallar,
destanlar, belle�inde
yer ederken, öykünün
bir yerine s�zm�� olan
yemek bahsinin hep
özel bir yeri olmu�
Muhsin K�z�lkaya için.
Kula��na çal�nan onca kan, gözya�� ve ac�n�n
aras�ndan, buram buram yemek kokular�
dolmu� burnuna... O hiç var olmayan
yemeklerin tad� kalm�� dama��nda. Açl���n
Sofras�nda, bizi dü�ünlerden al�p mir
konaklar�na götürüyor, beylerin �ölen gibi
sofralar�ndan kald�r�p bir içli köftenin insan�n
ba��na neler açt���n� gösteriyor. Kula��na
dolanlara dengbêj olup ses veren Muhsin
K�z�lkaya, ecinnilerden Nasturilere uzanan türlü
hikâyeler anlat�yor ve diyor ki: “Hikâyeler pek
i�tah aç�c� de�ilse bile, insano�lunun birbirini
yerken pek i�tahl� oldu�una bir kan�t gibidir
hepsi.” Buyrun sofraya
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Kadıköylü Çi�dem Öztürk Lallı'nın küçük bütçesi ama kocaman yüre�i ile yayınladı�ı
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Kadıköy Belediyesi birimleri olan Fikirtepe E�itim ve Sosyal
Destek Merkezi ve Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma
Merkezi'nde annelere yönelik “hayat bilgisi” e�itimi

veriliyor. Gönüllü olarak Tülay Battal ��bil tarafından verilen
derslerde, sa�lıklı beslenmeden anne-çocuk e�itimine dek
pek çok alanda bilgiler sunuluyor. E�itime katılan kadınlar,

hayatın birçok alanından farklı bilgiler edinmekten çok
memnun olduklarını söylüyor. 

Annelere ÖNEML� e�itim

�l Özel �daresi ile �stanbul 2010 Avrupa Kültür
Ba�kenti Ajansı tarafından birlikte

gerçekle�tirilen
�stanbul’un köylerinin
tanıtımını amaçlayan

“�stanbul Köyleri
Ara�tırması”

kitapla�tırıldı. 8
ara�tırmacı tarafından

3 ay içerisinde
gerçekle�tirilen

mülakatlar neticesinde
ortaya çıkan çalı�mada

17 ki�i çalı�tı.
Ara�tırmada, �stanbul il

sınırlarında bulunan
151 köyün tanıtımı

yapılırken bu köylerin
sosyo-kültürel
yapılarına ı�ık

tutuluyor. Çalı�ma,
aynı zamanda farklı açıdan ele alınan ilin
kırsal özellikleri üzerine de yo�unla�ıyor. 

�stanbul’un köy yerle�imleri açısından ciddi
bir geçmi�i oldu�una dikkat çeken

ara�tırmada, özellikle Cumhuriyet
sonrasında �stanbul köylerinin idari,

sosyal, kültürel ve ekonomik
yönden dönü�ümleri

üzerinde duruluyor.
KURULU�

H�KÂYELER�
ANLATILIYOR

Ara�tırmada her bir
köyün günümüzdeki

durumlarına ek
olarak kurulu�

hikayeleri, geçim
kaynakları, demografik
yapıları ve yöre halklarının

kültürel de�erleri hakkında
genel bilgilendirme yapılırken;
özellikle 1950 ve sonrasında

yo�unla�an göç olgusunun köylerin
genel durumuna olan etkisi de ele alınıyor.
Köylerin tarihi yönü ise ayrı bir makalede

Osmanlı ar�iv belgelerinden derlenen bilgiler
ı�ı�ında inceleniyor. Bu kapsamda ula�ılan
ar�iv belgelerinden yola çıkılarak dönemin

köylerindeki sosyal yapıya dair ipuçları
ortaya çıkarılıyor.

�stanbul köylerinin
Cumhuriyet’in

kurulu�undan
günümüze gelen
süreç içerisindeki
seyrini gösteren

tablo, ara�tırmanın
en dikkat çekici

özelliklerinden biri
olarak öne çıkıyor. 

�stanbul köylerine dair
derli toplu bir incelemeye

ula�manın zorlu�u göz önüne
alınarak hazırlanan ara�tırma, bu

köylere dair çok genel de olsa istatistikî
bilgiler veriyor.  Ara�tırma, il sınırlarındaki
151 köyü birlikte ele alan ilk proje olması

nedeniyle özel bir önem ta�ıyor.
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● Sem ra ÇE LE B�

9. Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va li, 12
Tem muz Sa l� ak �a m�, Ka ba re Dev Ay na s�’n�n
“Ba� ka Ka p� ya” ad l� oyu nuy la ba� la d�. Y�l lar -

d�r, yaz ay la r�n da ya �a d�k la r� bu key fi sa -
b�r s�z l�k la bek le yen Ka d� köy lü ler,
bu y�l da Öz gür lük Par k� Am -
fi Ti yat ro’nun kol tuk la r� n�
bo� b� rak ma d�. Ço cuk
Ti yat ro la r� Fes ti va -
li’nde ol du �u gi bi Am -
fi Ti yat ro önün de kuy -
ruk olu� tu ran Ka d� köy -
lü ler, ka p� la r�n aç�l ma s�y -
la, 20 gün bo yun ca ya �a ya -
cak la r� de ne yi mi ba� lat m�� ol du.
Ti yat ro ya gö nül ver mi� Ali Er do �an’�n
kur du �u Ka ba re Dev Ay na s�’n�n, 10. y� l� �e re fi ne
bu se zon sah ne le me ye ba� la d� �� “Ba� ka Ka p� ya”
oyu nu, do lu na y�n al t�n da ti yat ro iz le me ye ge len le re

e� len ce li sa at ler ya �at t�. Ka d� köy lü ler, Ali Er do �an
ve eki bi nin sah ne ye koy du �u ko mik skeç ler le kah -
ka ha ya doy du lar. 

Fes ti val, Mo da Sa nat Ti yat ro su’nun “Aziz -
na me”, Ay sa Pro dük si yon Ti yat ro su’nun

“Dü �ün”, ve Fer han �en soy ile
Or ta oyun cu lar’�n “�� siz ler

Cen ne te Gi der” oyun la -
r�y la de vam et ti. Haf ta -
so nu ise Tun cay Özi -
nel Ti yat ro su’nun
“Uyan Uyan Ga zi Ke -
mal” ve Enis Fos fo -

ro� lu Ti yat ro su’nun
“Her kes mi H�r s�z?”

oyun la r� Se la mi çe� me Öz gür -
lük Par k�’nda Ka d� köy lü ler’le bu -

lu �a cak. 
■ BU YIL 20 OYUN VAR

Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va li, ar tan

il gi ne de niy le oyun sa y� s� n� her y�l art t�r mak du -
ru mun da ka l� yor. 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 18
Tem muz Pa zar te si gü -
nü Bi zim Ti yat ro’nun
30. y� l� �e re fi ne sah ne -
ye koy du �u “Hamx -
let” oyu nu, 19 Tem -
muz Sa l� gü nü Ti yat ro Ke di’nin Hal dun Dor -
men’li oyu nu “Pa zar Gün kü Ci na yet”, 20 Tem -
muz Çar �am ba gü nü Gen co Er kal’�n Nâ z�m
Hik met �i ir le rin den olu �an “Ke rem Gi bi” ad l�
gös te ri si, 21 Tem muz Per �em be gü nü Sad ri Al� -
��k Ti yat ro su’nun ge ni� kad ro lu oyu nu “Pir Sul -

tan Ab dal” ve 22 Tem muz Cu ma gü nü Nâ z�m
Oyun cu la r�’n�n ye ni oyu nu “Cep De lik Cep ken
De lik” iz le yi ciy le bu lu �a cak. 

Prog ram da, 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!

ÖZGÜRLÜK PARKI’nda
tiyatronun yıldızları parlıyor
ÖZGÜRLÜK PARKI’nda
tiyatronun yıldızları parlıyor
ÖZGÜRLÜK PARKI’nda
tiyatronun yıldızları parlıyor
ÖZGÜRLÜK PARKI’nda
tiyatronun yıldızları parlıyor
ÖZGÜRLÜK PARKI’nda
tiyatronun yıldızları parlıyor
ÖZGÜRLÜK PARKI’nda
tiyatronun yıldızları parlıyorad�köy Çar��s�’ndan Moda’ya do�ru

yürürseniz, caddenin ‘sütunlu
apartmanlar�’n�n bulundu�u bölümde, solda

sar� tabelas�yla ‘Yeni Moda Eczanesi’ne
rastlars�n�z. Eczanenin ad�na bak�p da
aldanmay�n; ‘yeni’ olmak bir yana, sanki an�lar�n
sakland���, korunmu� bir mekânla kar��la��rs�n�z.
Hatta pekâla, küçük çapta bir ‘meslek müzesi
koleksiyonu’nu ziyaret etti�iniz izlenimine
kap�labilirsiniz. Buras�n�n bir ‘eski dönemin
yeni’si oldu�unu da anlars�n�z. Eczanenin binas�
ise yak�n zamanlar�n, 1960’lar�d�r. Ama donan�m�,
mobilyalar�, ço�unlukla 1902’den kalmad�r. �laç
raflar�, dolaplar�, çe�itli ölçü ve büyüklükteki ecza
hammaddeleri saklama kavanoz ve �i�eleri,
çekmeceler, eczac� bankosu, y�llar�n verdi�i
anlaml� ya�lanm��l�kla tek tek dikkatinizi çeker.
Bu eczanenin emsali, �stanbul’da birkaç tane
daha kalm��t�r. 

�lk kurulu� yeri ‘K�z�ltoprak’ imi�. O devirde
K�z�ltoprak’daki ikinci eczane oldu�u için ‘yeni’
ismi verilmi�. 1928’de sahibi Faik �skender Bey
eczaneyi Moda’da �imdiki yerinin hemen
yan�ndaki bir dükkâna ‘Moda Eczanesi’ ad�yla
ta��nm��. Yani ‘yeni’ gitmi�... 1937’de ise
müessese el de�i�tirmi�. Yeni sahibi eczac� ‘Halil
Nejat Sezer’in daha önce Konya Karaman’da
kurdu�u eczanenin ad� ‘Yeni Eczane’ oldu�u
için, buray� devral�nca, 1902 do�umlu
müessesenin ad� ‘Yeni Moda’ya dönü�mü�. Son
mekân de�i�ikli�i ise 1967’de olmu� ve bir
yan�ndaki binaya yani bugünkü yerine bütün eski
dekoru ile ta��nm��… Yaln�zca kap�s�, metal ve
cam olarak yenilenmi�.

‘Yeni Moda Eczanesi’nde hiçbir eczanede
göremeyece�iniz de�i�ik malzemelere, araç
gereçlere rastlayabilirsiniz. Mesela ‘otoklav’
denen ve enjeksiyonda kullan�lan cam ampullerin
sterilize edilmesinde kullan�lan cihaz, raf�n
üstünde durmaktad�r. Ne i�e yarar demeyin;
uzun y�llar Moda’n�n �ifa arayan insanlar�na
sterilize ampul sa�lam�� oldu�unu unutmay�n.
�imdi bulunmas�nda hiçbir zorluk ve k�s�nt�
olmayan tek defa kullan�lan enjeksiyon
malzemesinin, o devirlerde zor bulundu�unu ve
defalarca kullan�lmak durumunda oldu�unu
vurgulayal�m… Otoklav’�n yan�nda metal ‘etüv’
aleti de gözünüze ili�ir. O da, sarg� bezlerini
sterilize etmek için eczanede bulunmas� gereken
zorunlu gereçlerdenmi�… �laç haz�rlamak için
havanlar, teraziler s�ra s�ra dizilmi�ler. Bir yandan
da devrin ilaç firmalar�n�n, ecza depolar�n�n çe�it
çe�it etiketleriyle hammadde ve ilaç �i�eleri ilginç
bir koleksiyon olu�turuyor. Art�k ço�u eczanede
bu aletleri, kavanoz ve �i�eleri göremezsiniz.
Zaten ilaçlar da art�k haz�r al�n�p sat�l�yor. Ama
Yeni Moda Eczanesi hâlâ ilaç terkibi haz�rlayan
eczanelerden. Bir de 1950’lerin ‘National’ marka
kocaman bir hesap makinesi, dekoru
tamaml�yor. 1937 y�l�ndan kalma ‘baskül’ün
mekân�n giri�inde çal���r vaziyette durdu�unu da
hat�rlatal�m. �sterseniz ayar�n� kendiniz yap�p
tart�labilirsiniz. Elektronik veya dijital de�il;
elinizle ayarlay�n, dikkatle kilonuzu okuyun.. Elbet
boyunuzu da ölçebilirsiniz.

Peki müesseseyi �imdi kim çal��t�r�yor?
Meslek babadan o�ula geçerek sürmü�…
Eczaneyi Melih Ziya Sezer yönetiyor. Ama bazen
yöneticili�i ‘kedi’lerin yüklendi�i de oluyor.
Mesela geçen y�llarda ‘Osman’ isimli kedinin giri�
ç�k��lar� kontrolde tuttu�una, gece nöbetlerine
nezaret etti�ine, mü�terileri haber verdi�ine ve
bal gibi mekân�n sahipli�ini yükümlendi�ine
tan�kl�k ettik. Hatta kedi Osman, Cahit Kayra’n�n
kitaplar�nda da yer alm��t�r. Dükkân kedisiz
kalmam��t�r. Osman’dan sonra geçen sene de
‘Emilia’ denen mahlûk bir y�l, sonunda istifa edip
gidinceye kadar müdürlük yapt�. �stemedi�ini
dükkâna sokmazd�… Bu arada eczac�l���n aile
mesle�i olarak Melih Ziya Bey’in o�lunda da
sürdü�ünü söylemeli. Ama o mesle�i eczanede
de�il, Marmara Üniversitesi Eczac�l�k
Fakültesi’nde ö�retim üyesi olarak icra ediyor. 

Yeni Moda Eczanesi, eski Modal�lar’�n,
han�ml� erkekli u�rak yerlerindendir. Buraya
yaln�zca ilaç tedarik etmek için de�il, sohbet için
de dan��manl�k hizmetleri için de u�ran�r. Yeni
Moda Eczanesi eski oldu�u için, birçok �ifa
arayan kimsenin doktorluk beklentisine de
maruzdur… “Siz tecrübelisiniz, filanca derdime
hangi ilaç çare olur” diye ba�vuranlar�n ard�
kesilmez. Melih Ziya Bey kibarca durumu idare
eder; olaca�� olmayaca�� ustaca ay�r�p gere�ini
yapar. Elbet, ‘majistral’ yani eczane imalat� ilaçlar
için çok ba�vurulan bir yer oldu�unu da
kaydetmeli… Özellikle nas�r ilac� yapt�rmak için
gelenler hiç eksilmez.

Yeni Moda Eczanesi’nin bir özelli�i de Modal�
edebiyatç�, yazar ve ayd�n zevat�n, zaman zaman
ak�amüstü muhabbetine mekân olmas�d�r. Zaten
eczac� olmas�n�n yan� s�ra Melih Ziya Sezer’in
y�llar�n �airi oldu�unu söylemeden olmaz. �htimal
ki mekân�, bilenler için çekici k�lan sahibinin
�airlikten gelen bilge hali olmal�d�r. Eczanenin
derinliklerinden gelen Bach, Brahms, Mozart
müzikleri Yeni Moda Eczanesi’nin atmosferini
tamamlar… Bazen “yahu ben buraya defalarca
geldim; ama hiç ilaç almad�m” diye akl�ma gelir.
Demek ki Yeni Moda Eczanesi’nin eczane
boyutuna de�il, insanl�k/muhabbet boyutuna
gitmekte oldu�umu kavrar�m. 

Buras� bana ba�ka bir eczane maceras�n� da
esefle hat�rlat�r. Melih Ziya Bey, mütevaz�
olanaklar�yla buray� ya�at�rken, ülkenin ‘sanat
hamisi’ olarak da bilinen ünlü bir holdingi,
müesseselerin kayna�� olan �zmir Kemeralt�’ndaki
baba yadigâr� tarihî eczaneyi 1990’larda tasfiye
etmi�ti. 1999’da o eczaneyi arad���mda, i�porta
standart�nda iç çama��r�, �ort ve gözlük satan
tezgâhtarla kar��la�m��t�m.

�yisi mi sözü Melih Ziya Sezer’in birkaç
m�sras� ile tamamlay�p, eczaneden �iir alm��
olal�m: DE�ER M�YD� Bir gün söner bütün
���klar�m/Bo�una bakars�n pencerelerime/ Kötü
olursun/Konu�mad�k diye bölü�medik diye/Bir
daha görmek kalmad� diye...

Murat  KATOĞLU
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Yeni Moda
Eczanesi
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İstanbul Hatırası’ndan
kaçırılmayacak fırsat!

Kad�köy Moda’da bulunan
�stanbul Hat�ras� Foto�raf

Merkezi, kurulu�unun ikinci
y�l� �erefine ikinci kez foto�raf e�itimi
bursu verecek. Burstan, foto�raf�n bir

anlat�m dili olabilece�ine inanan ve
foto�raf da kullanarak yeni üretimler

gerçekle�tirmek isteyen, foto�raf
makinesine de�il, daha çok
okuduklar�na, seyrettiklerine,

yazd�klar�na ve en önemlisi hayal
gücüne güvenen 5 ki�i yararlanacak.

�stanbul Hat�ras� Foto�raf Merkezi’nde
1+1 y�l sürecek foto�raf e�itiminin

maddi de�eri 7 bin TL.
Merkez’den yap�lan

aç�klamada bursun amac�
�öyle aç�klan�yor:
“�stanbul Hat�ras�
Foto�raf Merkezi

hayat�nda foto�rafç�l��a
hobiden daha çok

zaman ay�rmak isteyen,
yarat�c�l���yla besledi�i
projelerini ba�ta foto�raf
olmak üzere farkl� �ekillerde
görselli�e dökmeye kararl�, yeni bir

anlat�m dili ö�renmeye hevesli
arkada�lar�m�z� cesaretlendirmek için
foto�raf bursu vermektedir. �stanbul
Hat�ras� Foto�raf Merkezi böylece
içinden foto�raf geçen projelerin

artmas�na katk�da bulunmay�
amaçlamaktad�r.” 

■ K�MLER BA�VURAB�L�R?
�stanbul Hat�ras� Foto�raf Merkezi

Foto�raf E�itimi bursuna 20–35 ya�
aras� tüm sanat merakl�lar�

ba�vurabilir. Bursu almaya hak
kazanan adaylar�n bir DSLR foto�raf
makinesine sahip olmalar� gerekiyor.

En önemlisi de bu bursa
ba�vurabilmek için temel foto�raf

bilgisine sahip olma �art� aranm�yor. 
Bursa ba�vuranlar�n üniversite

ö�rencisi olma �art� yok ancak e�er
ö�renciyseniz üniversitenin 2., 3. veya
4. s�n�f�nda olman�z gerekiyor. 1. s�n�f

ö�rencileri bursa ba�vuram�yor.
Yüksek Lisans ve Doktora ö�rencileri

içinse herhangi bir s�n�rlama
bulunmuyor. 

■ BURS�YERLER SINAVLA
BEL�RLENECEK

�stanbul Hat�ras�’n�n k�s�tl�
imkânlarla gerçekle�tirece�i

Foto�raf E�itimi Bursu,
yaln�zca 5 adaya verilecek.
Bu nedenle de yo�un ilgi

göz önüne al�narak
bursiyerler bir dizi s�navla
belirlenecek. Bu s�navlar,

adaylar�n özellikle görsel
sanatlara olan merak�n� belirlemeye

yönelik olacak, s�navlar�n hiçbirinde
kesinlikle teknik foto�raf bilgisi

sorular� yer almayacak.
Adaylar�n bu s�navlara girebilmesi
içinse, foto�rafl�, ileti�im bilgilerini
içeren ayr�nt�l� bir özgeçmi�lerini, 9

A�ustos Sal� günü saat 19.00’a kadar
�stanbul Hat�ras� Foto�raf Merkezi’ne

elden teslim etmeleri gerekiyor. 
Ayrıntılı bilgi için:

www.istanbulhatirasi.org
Tel: 0216 346 50 16

Mal te pe Be le di ye si bün ye sin de
Mal te pe Sa nat Ti yat ro su e�it -
men le ri ta ra f�n dan ye ti� ti ri len 18

ya� üs tü 50 ö� ren ci iz le yi ci kar �� s� na ç�k -
t�. Kur si yer ler, Mal te pe Be le di ye si Tür -
kan Say lan Kül tür Mer ke zi’nde al d�k la r�
üç ay l�k e�i ti min ar d�n dan Y�l maz Er do -
�an’�n “Ka d�n l�k Biz de Kal s�n” ad l� ün lü
oyu nu nu ser gi le di ler. E�i tim alan tüm ö� -
ren ci le rin per for mans la r� n� gös ter me le ri
için oyun iki se ans ta iki fark l� grup ta ra -
f�n dan sah ne len di. Dik si yon, fo ne tik, ha -
re ket, be den di li ve te mel e�i tim bil gi le -
rin den olu �an e�i tim prog ra m� n� ba �a r�y -
la ta mam la yan kur si yer le re ai le le rin ya n�

s� ra hal k�n il gi si de bü yük tü. Yo �un al k��
alan kur si yer le re ka t� l�m bel ge le ri ni Mal te -
pe Be le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa
Zen gin ad� na Ba� kan Yar d�m c� s� Ni met
Ka ra bu lut ver di. Ka ra bu lut ko nu� ma s�n da,
Ba� kan Zen gin’in sa na ta ve üc ret siz e�i ti -
me ver di �i öne me vur gu ya pa rak; “Mal te -
pe’nin ken di in sa n� n�n da kül tür-sa nat ta öne
ç�k ma s� için bu tür fa ali yet ler de vam ede -
cek” de di.  Mal te pe Sa nat Ti yat ro su yaz ay -
la r�n da Aziz Ne sin’in “P�rt la tan Bal” ad l�
oyu nu nu 18 ma hal le de ço cuk lar için üc ret -
siz oy na ya cak.

Ka d� köy so kak la r� her haf ta
so nu, mü zi �in ve dan s�n
rit miy le co �u yor. S� cak -

la r�n ani den bas t�r ma s�y la ken -
di le ri ni so kak la ra, mey dan la ra,
park la ra atan lar, pan to mim ve
kuk la gös te ri le riy le, mü zik
din le ti le riy le, dans la se rin li -
yor. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin
Do ya Do ya Sa nat et kin lik le ri
tüm h� z�y la de vam edi yor. 

18 Ha zi ran’da ba� la yan et -
kin lik ler 28 A�us tos’a ka dar her

haf ta so nu Ka d� köy lü le rin en çok ter cih et ti �i
yer le rin de sü re cek. 

Geç ti �i miz haf ta so nu, Kü ba l� mü zik gru bu 

Lit t  -
le Band, Ta -

ri hi Çar ��’da ki
Ki li se Mey da n�’ndan

ge çen le re ke yif li da ki ka lar ya �at t�. �s pan -
yol ca ez gi le rin se si ne top la nan halk
uzun ca bir sü re mey dan dan ay r� la ma d�.
Gru bun �ar k� la r� e� li �in de dans eden ler
ol du. 

Grup Ge zi ver’in me kâ n� ise Ba� dat
Cad de si’ydi. Cad de’de ge zin ti ye ç� kan -
lar, Ge zi ver’in mü zik le riy le e� len di ler.

Ço cuk lar sa Ka la m�� Par k�’nda, çar dak al t�n da,
Elim Sen de Kuk la Ti yat ro su’nun gös te ri si ni
iz le me �an s� n� ya ka la d� lar.

�stanbul Hatırası
Foto�raf Merkezi,

foto�raf meraklıları
için ikinci kez e�itim
bursu veriyor. �ki yıl

sürecek e�itimin
maddi de�eri 

7 bin TL!

Bu yıl 9. su düzenlenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, sıcak yaz
günlerinin serin ak�amlarında, Selamiçe�me Özgürlük Parkı’nın yıldızları
yakınla�tıran amfisinde tiyatro izlemenin keyfini ya�atıyor. 12 Temmuz’da

ba�layan Festival’de bu yıl 20 oyun izleyiciyle bulu�uyor.

Foto�raflar: Gürbüz ENG�N

Maltepe Sanat’tan FİNAL

Azizname

Ba�ka Kapıya

Dü�ün

SOKAKTA SANATLA
serinleyin!
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� FOTO�RAF
� Gökçeada Foto�raf E�itim Gezisi
Ata�ehir Foto�raf Grubu’nun, foto�raf e�itim
amaçl�, �ehir d��� foto�raf e�itim gezileri
devam ediyor. Foto�raf, deniz ve e�lencenin
bir arada oldu�u, bu seferki durak
“Gökçeada”… 27-31 Temmuz tarihleri
aras�nda yap�lacak gezi için 15 Temmuz’a
kadar kay�t yapt�rman�z gerekiyor. Ayr�nt�l�
bilgi için: 
Tel: 0216 456 54 82 – 86
www.renklimakara.com

KA DI KÖY DI�INDAN
� KONSER
� Akdeniz’in divaları ilk kez aynı sahnede!
�stanbul Caz Festivali’nde kad�nlar�n sesinden
bir ba�ka güçlü proje: “Mujeres de Agua”
yani “Suyun Kad�nlar�”. Bu muhte�em
konserde Aç�khava’y�, Akdenizli usta kad�n
sanatç�lar�n Javier Limón’un flamenkosuna
getirdikleri yürek titreten yorumlar�
dolduracak. Limón’un �ark�lar�n� bu modern
flamenko gecesinde, etkileyici performans�
ve bu�ulu sesiyle tan�nan ünlü �spanyol
sanatç� Buika yorumlarken, Türkiye’deki en
güçlü seslerden biri olan Aynur, Akdeniz’in

en büyük seslerinden Rita ve Glykeria bu
konser için çok özel �ark�lar yorumlayacak.
Javier Limon Akdenizin Divalar�n� “Mujeres
de Agua-Suyun Kad�nlar�” konseri için ilk kez
bir araya getiriyor olacak.  
Konser, 15 Temmuz Cuma ak�am� saat
21.00’de Harbiye Aç�khava Tiyatrosu’nda!
� Ezgisiyle, Dansıyla Balkan Renkleri
ENKA Kültür Sanat 23. Y�l Yaz Etkinlikleri;

Folklor Kurumu’nun, “Ezgisiyle, Dans�yla
Balkan Renkleri” adl� keyifli gösterisiyle
devam ediyor. Türkülerin dansla el ele
verece�i gösteri, 20 Temmuz 2011,
Çar�amba ak�am� saat 21.15’te ENKA E�ref
Denizhan Aç�khava Tiyatrosu’nda! Genel
sanat yönetmenli�ini Seçil Toraman
Bombac�’n�n, müzik direktörlü�ünü ve �efli�i
Nevzat Pehlivan’�n, oyunlar direktörlü�ünü

Mustafa Ça��r�r’�n üstlendi�i gösterinin
oyun e�itmenleri ve koreograflar� ise
Hasan Keskin ve �ener Günay. 
Do�u’nun yolunun Bat�’yla kesi�ece�i,
Bat�’n�n dans�n�n Orta Asya’n�n
müzi�iyle renklenece�i “Ezgisiyle,
Dans�yla Balkan Renkleri”ni
kaç�rmay�n!
� 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.

� Leman Sam Konseri
Y�llar�n eskitemedi�i �ark�c� Leman Sam,
�stanbullu hayranlar�yla bulu�maya
haz�rlan�yor. Yay�nlad��� her albümü ile
sevenlerini kendine bir kez daha ba�layan
Leman Sam, güzel sahne performans�
e�li�inde yine sevenlerine unutulmaz bir
konser ya�atacak. Leman Sam konseri 18
Temmuz Pazartesi günü saat
21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu
Aç�khava Sahnesi’nde!
� Zülfü Livaneli Konseri
Bar��a ve karde�li�e adanm�� �ark�lar�
y�llard�r güçlü sesiyle yorumlayan
Zülfü Livaneli, 21 Temmuz Per�embe
ak�am� Bo�az k�y�s�nda olacak.
Livaneli, 21 Temmuz Per�embe
ak�am� saat 21.00’de Turkcell
Kuruçe�me Arena’da �ark�lar�n�
sevenleri için söyleyecek.

� OPERA
� A�k-ı Memnu Operası
Halit Ziya U�akl�gil’in ünlü
roman�ndan sahneye uyarlanan, Türk
besteci Selman Ada’n�n be�enilen eseri 
A�k-� Memnu operas� ilk kez �stanbullu
sanatseverlerle festivalde bulu�acak. 170
ki�ilik dev bir kadroyla sahnelenecek

Festival’in tek yerli eseri, �zmir Devlet Opera
ve Balesi’nin yap�m� olarak da dikkat çekiyor.
A�k-� Memnu operas� 15-16-17 Temmuz’da
Be�ikta�’taki Y�ld�z Park�’nda Y�ld�z
Saray�’nda. 

� 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 birarada 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

� KAMPANYA
� Dı�arıdan �çeriye Kitap Köprüsü
D��ar�da Deli Dalgalar �nsiyatifi,
hapishanelerdeki siyasi tutuklulara kitap
gönderme kampanyas� ba�latt�. �nisiyatif 1
Temmuz ile 1 Kas�m tarihleri aras�nda on bin
kitap toplamay� hedefliyor. Kampanyan�n

ça�r� metninde �u ifadelere yer veriliyor:
“Ülkemiz hapishanelerinde bulunan, say�lar�
on bine varan siyasi tutuklu ve hükümlüye
çat kap� kitaplarla gidiyoruz. Kitaplardaki
sözleri ucu yan�k mektup yap�p, akordeonlu
bir �enlik alay� olup hücrelerine, ko�u�lar�na,
sofralar�na gidiyoruz. Büyük ate�ler yak�p,
odun ate�inde demlenmi� çaylar�n� içmeye,
halle�meye, dertle�meye gidiyoruz. Delilik
mi? Ad�m�z D��ar�da Deli Dalgalar...
1 Temmuz-1 Kas�m 2011 tarihleri aras�nda,

hapishanelerdeki bütün siyasi ‘deli’ler için
kitap kampanyas� ba�lat�yoruz! D��ar�dan
içeriye sözlerden bir köprü kurmak için,
herkesi en az bir kitap vermeye,
kütüphanesinde ‘seyreltme’ çal��mas�
yapmaya, arkada�lar�ndan kitap (ç) almaya,
k�sacas� kitap toplamaya ça��r�yoruz. Kap�lar�
çal�p tek tek kitap istemek gerekirse, bunu
da birlikte yapmaya davet ediyoruz.

Hedefimiz; on bin kitap! 
“Kitaplar�m�z onlara
ula�t���nda biz daha
‘çok’ ve daha ‘insan’
olaca��z. Ve belki de
daha umutlu ve
huzursuz...
Gönderdi�imiz bir
kitab�n izini sürece�iz
her yerde. Kalabal�klar
aras�nda, mitinglerde,
gülümseyen bir yüzde...
Tan�mad���m�z bir eli
s�karken, ‘O, sen
miydin?’ diye
dü�ünece�iz. O

kitaplar�n üzerine, sayfa aralar�na notlar
dü�ece�iz. Ço�u zaman “kötü” sürprizler
bekleyen muhalif hayatlar�m�z�n ‘iyi’
sürprizlerini de biz, bilinçlice ve hep birlikte
yarataca��z. Yeteri kadar ‘deli’ olan herkesi
kampanyam�za kat�lmaya ça��r�yoruz.”
Elden kitap bırakmak ya da postalamak
için adresler:
Filistin Halkıyla Dayanı�ma Derne�i
Hüseyin A�a Mah. Dudu Odalar� Sok. No: 10
Kat: 3 Beyo�lu/ Taksim/ �st.
�stanbul Ermeni Kültür Derne�i
Me�rutiyet Cad. No: 31 Kat: 2 Beyo�lu /
Taksim / �st.
Promethe Kafe
Muvakkithane Cad. No: 17/1 Kad�köy / �st.
E�itim Sen �stanbul 4 Nolu �ube
Merkez Mah. Hamam Sok. 1/3
Gaziosmanpa�a / �st.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne�i Kartal
�ubesi 
Hürriyet mahallesi Ortado�u koleji arkas�
Yakac�k / Kartal / �st.
Sokak B�STRO 
Hamam sokak No:21 Kartal / �st.

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 16
Temmuz Cumartesi günü Zübeyde
Han�m Park�’nda Trio Amor ve Ba�dat
Caddesi’nde Grup Geziver’in dinletileri
olacak. 17 Temmuz Pazar günü ise
Ba�dat Caddesi’nde Little Band’in
�spanyol ezgileri dinlenebilir veya
Fenerbahçe Park�’nda Pantomim
Trio’nun gösterisi izlenebilir. 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 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
� “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

15 - 21 TEMMUZ 2011SANATKÜLTÜR 7
KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY

● 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

Aynur 
Do�an

Zülfü Livaneli

Gökçeada Foto�raf Gezisi
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● Ha ber Mer ke zi

Türk fut bo lu nu sar san “�i ke so ru� tur ma s�”
kap sa m�n da zor gün ler ge çi ren Fe ner bah -
çe Ku lü bü’ne ta raf tar la r� sa hip ç�k t�. Geç -

ti �i miz Pa zar gü nü, so ru� tur ma kap sa m�n da
gözal t� na al� na rak tu tuk la nan Fe ner bah çe Ku lü -
bü Ba� ka n� Aziz Y�l d� r�m, yö ne tim ku ru lu üye -
le ri �e kip Mos tu ro� lu ile �l han Ek �i o� lu’na des -
tek ol mak amacyla yü rü yü� dü zen le yen, yü rü -
yü� ön ce si ta k� m� kamp yap t� �� Düz ce To puk
Yay la s�’nda ki te sis ler de zi ya ret eden ta raf tar lar,
ku lüp ürün le ri nin sa t�l d� �� Fe ne ri um ma �a za la -
r� na da ade ta ak�n et ti.

Tür ki ye ge ne lin de 20 mil yo na ya k�n ta raf ta r�
olan Fe ner bah çe Spor Ku lü bü, iki haf ta d�r zor
gün ler ya �� yor. Ara la r�n da Aziz Y�l d� r�m, yö ne -
tim ku ru lun dan Mos tu ro� lu ile Ek �i o� lu’nun da
bu lun du �u çe �it li ku lüp le ri nin yö ne ti ci le ri, me na -
jer le ri ve fut bol cu la r� n�n ol du �u 22 ki �i nin 3
Tem muz Pa zar gü nü sa bah ev le rin den al� na rak
gö zal t� na al�n ma la r�y la ba� la yan ope ras yon, �u an
Tür ki ye’nin bi rin ci gün dem mad de si ha li ne gel -
mi� du rum da. TBMM’de ki ye min ve boy kot kri -
zi ni da hi ikin ci pla na atan, �s tan bul Özel Yet ki li
Cum hu ri yet Sav c� l� ��’n�n yü rüt tü �ü, Spor To to
Sü per Lig ve Bank As ya 1. Lig'in de 2010-2011
se zo nun da ba z� maç lar da �i ke yapld� ve te� vik
pri mi ve ril di �i id di asna ili� kin so ru� tur ma çer çe -
ve sin de, Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le �u be Mü -
dür lü �ü’nün ba� lat t� �� ope ras yon, ge ni� le ye rek
de vam edi yor. As l�n da bu ope ras yon da, sa de ce
Fe ner bah çe Ku lü bü’nün ad� geç mi yor, Be �ik ta�
ve Trab zons por gi bi bü yük ku lüp le rin yö ne ti ci le -
ri de so ru� tur ma gö zal t� na al�n m�� ve tu tuk lan m��

du rum da. An cak ope ras yo nun ba� la -
d� �� 3 Tem muz ta ri hin den iti ba ren Fe -
ner bah çe Ba� ka n� ve Yö ne tim Ku ru lu
üye le ri nin �i ke yap t�k la r� n� id di a et tik le ri
ko nu� ma la r�, fo to� raf la r�, her gün ga ze te
say fa la r�n da ve ek ran lar da yer al� yor. Hu kuk çu -
la r�n s�k s�k, he nüz mah ke me si gö rül me mi�, id di -
ana me si ha z�r lan ma m��, so ru� tur ma dos ya s�n da ki
bu tür bil gi le rin “giz li” kal ma s� ge rek ti �i ni ve
“bir kim se nin su çu is pat la na ma d� �� sü re ce suç suz
sa y� la ca �� n�” vur gu la ma s� na ra� men, özel lik le ta -
raf tar lar bu ko nu da du yar l� dav ra n�l ma d� ��n dan
ya k� n� yor lar. Ku lüp ba� ka n� n�n ve yö ne tim ku ru -
lu üye le ri nin gö zal t� na al�n ma s� n�n ar d�n dan bu
tür ha ber ve yo rum la r�n üs tü ne FB Ku lüp Ba� ka -
n� Aziz Y�l d� r�m’�n em ni yet te çe ki len e� gâl fo -
to� ra f� n�n da hi ba s� na s�z d� r�l ma s�, Fe ner bah -
çe’ye gö nül ve ren mil yon la r� üz dü. Ger çi Em ni -
yet, fo to� ra f� s�z d� ran po lis hak k�n da so ru� tur ma
ba� lat t� �� n� du yur du ama ne re dey se bü tün ga ze te -
ler de ya y�n la nan o fo to� raf, Fe ner bah çe li le re bü -
yük üzün tü ya �at t�. Cid di sa� l�k so run la r� ne de -
niy le gö zal t�n da ol du �u bir haf ta bo yun ca ade ta
em ni yet-ad li ye ve has ta ne ara s�n da me kik do ku -
yan Y�l d� r�m’�n geç ti �i miz pa zar gü nü tu tuk lan -
ma s� ise, ta raf tar la r�n ade ta sab r� n� ta ��r d�. So ru� -
tur ma n�n ilk gü nün den be ri ku lüp le ri ne des tek
ve ren ta raf tar lar, 10 Tem muz Pa zar gü nü Düz ce
To puk Yay la s�’nda ki te sis le rin de kamp ya pan ta -
k�m la bu lu� tu, ar d�n dan ak �am sa at le rin de Ba� dat
Cad de si’nde yü rü yü� yap t�. 

Sa bah le yin �s tan bul ve çev re il ler den oto büs
ve özel oto mo bil le riy le To puk Yay las'na ge len
yak la�k 3 bin ta raf tar, an tren man ya pan fut bol -
cu la ra des tek ver di. Ka d� köy Ku� di li Ça y� r�’ndan
da oto büs ler le ve özel araç la r�y la Kay na� l�’da ki
te sis le re gi den ta raf tar lar, tek nik he ye te ve fut bol -
cu la ra sev gi gös te ri sin de bu lun du. Ba� kan Y�l d� -
r�m’�n pos te ri ni açan, “Y� k�l ma yan son ka le Fe -
ner bah çe”, “Fe ner bah çe ile kim se ba �a ç� ka maz”
slo gan la r�y la te za hü rat ya pan ta raf tar lar, çim sa ha
ke narna ka dar ge le rek tek nik di rek tör Ay kut Ko -
ca man ve fut bol cu lar tek tek alk�lad. Ta raf tar -
la r�n bu co� ku su, se zon hazrlklarn mo ral siz
sür dü ren Fe ner bah çe li fut bol cu la ra bü yük des tek
ol du. Duy gu la nan fut bol cu lar dan ba z� la r� n�n göz -
le ri dol du. An cak bu zi ya ret s� ra s�n da is ten me yen
gö rün tü ler de ya �an d�. Bir grup ta raf tar gö rün tü
alan basn men sup larna tep ki gös ter di. Ta raf tar -
lar çev re de gü ven lik ön le mi alan jan dar ma lar ta -
rafndan güç lük le sa kin le� ti ril di.

An tren mann so na er me si nin ardndan, tek nik
di rek tör Ay kut Ko ca man, kap tan Alex, Gök han
Gö nül ve Vol kan De mi rel ta raf tar la ra im za
da�tt. Ta raf tar lar da ha son ra �s tan bul'da dü zen -
le ne cek yü rü yü �e katlmak için yi ne te za hü rat lar
ya pa rak te sis ler den ayrld.

Ta raf tar larn ayrlmasnn ardndan basnla
soh bet eden Ay kut Ko ca man, ya �a nan la r� hiç bir
Fe ner bah çe li’nin hak et me di �i ni vur gu la ya rak,
“Ta raf tarn bu des te �i, he pi mi zi son de re ce duy -
gu lan d�r d�. Bu des tek, li ge bü yük umut lar la ba� -
la mamz sa� la ya cak. Ge len, ge le me yen her ke se
edi yo rum. Bu ya �a nan lar dan son ra böy le bir �e ye
hem on larn hem de bi zim ih ti yacmz vard” di -
ye ko nu� tu. 

■ KA DI KÖY’DE
YÜ RÜ DÜ LER

Fe ner bah çe li ta raf tar lar ay -
n� gü nün ak �a m� Ka d� köy’de
bir yü rü yü� yap t� lar. Ba� kan
Aziz Yldrm ile tu tuk lu ola -
rak yargla nan yö ne tim ku ru lu
üye le ri �e kip Mos tu ro� lu ve
�l han Ek �i o� lu'na des tek için
plan la nan yü rü yü�, �a�knbak -
kal'da Ba� dat Cad de si üze rin -
de top la nan bin ler ce sar-la ci -
vert li ta raf ta r�n te za hü rat la r�

e� li �in de ba� la d�. Fe ner bah çe
�ük rü Sa ra co� lu Sta d�'na do� ru yü -

rü yü �e ge çen ta raf tar lar, cad de bo yun ca
Ba� kan Aziz Y�l d� r�m, yö ne ti ci le ri ve ta k�m la r�
le hi ne te za hü rat ta bu lu na rak, “Fe ne re uza nan el -
ler krlsn” ve “Aziz Ba� kan oley” di ye rek tem po
tut tu. Bu ara da Ba� kan Aziz Y�l d� r�m’�n tu tuk lan -
ma ha be ri nin ya va� ya va� ka la balk için de ya y�l -
ma s�y la bir lik te ha re ket len me art t�. Ön bö lüm de
yer alan ta raf tar lar “Fe ner bah çe köp rü ye” �ek lin -
de tem po tut tu. Bu nun üze ri ne Ba� dat Cad de -
si’nde yü rü yen bin ler ce ta raf tar iki ye bö lün dü.
Bir bö lüm Fe ner bah çe �ük rü Sa ra co� lu Stad’nn
pro to kol tri bün gi ri �i nin bu lun du �u ön ta rafna
do� ru gi der ken, di �er bö lüm ise Bo �a zi çi Köp rü -
sü’ne do� ru yö nel di.

Her han gi bir mü da ha ley le kar�la� ma yan
grup, Kzltop rak’tan Bo �a zi çi Köp rü sü’ne do� ru
gi den yo lu tra fi �e ka pa ta rak, yü rü yü �ü nü sür dür -
dü. Met ro büs yo lu na da en gel olan ta raf tar lar bir
sü re son ra di �er is ti ka met te çe vik kuv vet ekip le ri
ta ki be ald. Sar-la ci vert li ta raf tar lar Uzun çayr
Met ro büs Du ra�’n ge çip köp rü ye do� ru yo ku�
çkma ya ba� ladklarnda ksa bir sü re son ra çe vik
kuv vet ekip le ri nin bi ber gazyla mü da ha le siy le
kar�la�t. Bir an da or talk be yaz du man lar la kap -
lanrken, rüz gârn da et ki siy le bi ber gaznn te si ri
ta raf tar larn kap lad� yo la yayld. Gaz dan et ki le -
nen ta raf tar lar yol dan çkp, Göz te pe yö nü ne do� -
ru kaç�ma ya ba� lar ken, ta raf tar larn yü rü yü �ü
ksa sü re için de so na er di ve yol tra fi �e açld. Fe -
ner bah çe li ta raf tar lar, �a�knbak kal’dan, Fe ner -
bah çe �ük rü Sa ra co� lu Stad önü ne ka dar yap -
may plan lad� yü rü yü� te Ba� dat Cad de si bo -
yun ca her han gi bir en gel le kar�la� mad. 

Ne ya z�k ki bu yü rü� te de is ten me yen gö rün -

tü ler var d�. Ta raf tar lar �i ke so ru� tur ma s�y la il gi li
med ya da yer alan ha ber ler ne de niy le yü rü yü �ü
ta kip eden mu ha bir le re tep ki gös te rip za man za -
man mü da ha le de bu lun du. Yak la ��k 25 ki �i lik ta -
raf tar gru bu nun sal d�r d� �� NTV ka me ra ma n� ve
mu ha bi ri, ya k�n da bu lu nan bir ka fe ye s� �� na rak 1
sa at bo yun ca içer de mah sur kal d�. NTV eki bi
olay ye ri ne ge len po lis ara c� l� ��y la Ba� dat Cad -
de si'nden uzak la� t�. 

■ FE NE R� UM’DA SA TI� LAR ART TI
Zor gün ler ya �a yan Fe ner bah çe li ta raf tar la r� -

n�n ta k�m la r� na olan des te �i Fe ne ri um lar’da da
sür dü.  Fe ner bah çe lo go lu her çe �it spor mal ze -
me si, gi yim e� yas, he di ye lik e� yann satld� Fe -
ne ri um’lar da haf ta so nu ade ta sat� pat la mas ya -
�an d�. 

Cu mar te si ve pa zar gü nü sat�la r�n yüz de 100
art t� �� n� söy le yen Ku lü bün Fe ne ri um’dan so rum -
lu yö ne ti ci si Ab dul lah Ki �� l�, “Ta raf ta ra çok te -
�ek kür edi yo ruz. Ku lüp le ri ne ne ka dar ba�l ol -
duk larn gös ter di ler.  Özel lik le �ük rü Sa ra ço� lu
Stad’nn altnda ki ma �a za ve Su adi ye’de ki ma -
�a za la ra yo �un il gi var. Ayn �e kil de di �er ma �a -
za larmzdan da inanlmaz �e kil de al�ve ri�
yapld” di ye ko nu� tu. 

Tem muz aynn ta til ay ol ma s� na, al�ve ri�
mer kez le rin de ki yo �un lu �un bi le azal ma s� na ra� -
men Fe ne ri um ma �a za la r� na bü yük ta lep ol du �u -
nu vur gu la yan Abdullah Ki �� l�, “Fe ner bah çe’nin
bü yük der bi le rin de Fe ne ri um’lar da el de edi len ci -
ro nun yarsna tem muz gi bi ölü se zon ta bir edi len
bir dö nem de ula�tk. Ta raf tar cid di ma na da ku lu -
bü ne se ve se ve yardmc olu yor ve sa hip çkyor.
Ta raf tarn böy le bir gün de gös ter di �i has sa si yet
göz le ri mi zi ya �artt�. Taraftar�m�za te�ekkür
ediyoruz” de di.  
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ir bil ge ki �i sa bah evin den ç� k�p i�i ne gi der ken kar �� s� -
na bir di len ci ç� kar, Kâ se si ni bil ge ye do� ru uza t�p hem
sa da ka is ter, hem de “Ho cam ner den ge lip ne re ye gi -
der sin?”di ye so rar. Bil ge ki �i bir an du rur ve di len ci ye

“Sen gün de kaç pa ra ka za n� yor sun? He men i�i b� rak be nim
ya n� ma gel, her gün bu so ru yu ba na sor. Sa na ka zan d� �� n�n iki
mis li ni ve re ce �im” der. He pi miz ner den ge lip ne re ye git ti �i -
mi zi hiç dü �ün mü yo ruz. Yal n�z ca ko �u� tu ru yo ruz. Top lum
ç�l g�n gi bi, üs te lik ko �u� tur ma ya na da tem bel de ni li yor. Ana -
lar, ba ba lar, ö� ret men ler, her kes “Dur ma ko�” di yor lar. Bi zi
sü rek li ko� ma ya odak l� yor lar. Ko �u� tu ran la r� dur du rup “Ko� -
tu �u nuz ye re ula ��n ca ne ya pa cak s�n?” di ye so ru nuz. Ce vap,
en di �e li göz ler le ba k�� t�r. Çün kü on lar ko� ma ya odak lan m�� -
lar. Ula� t�k la r� yer de ne ler ola ca �� n� bil mi yor lar, so nuç tan ken -
di le ri de en di �e du yu yor lar. 

Bü yük çap l� bir sa na yi i� let me si nin ku ru cu su olan bir ar -
ka da ��m var d�. Tek nik Üni ver si te’yi bi tir dik ten son ra kü çük
ima lat lar la i�e ba� la m��, ge ce-gün düz ne fes al ma dan ça l� �a -
rak ko nu sun da li der li �e yük sel mi� ti. Bir tek o� lu var d�. E�i nin
ifa de si ne gö re ba ba y� ge ce-gün düz fab ri ka da gö ren ev de
bu la ma yan o�ul kor kup sa na yi ci li �i de �il t�p dok tor lu �u nu
seç mi� ti. Ar ka da ��m 72 ya �� na gel di �in de ar t�k her kes i�i ni
to par la y�p emek li ye ay r�l ma s� n� bek ler ken, i� ka pa si te si ni iki
mis li ne ç� ka ra cak ye ni bir gi ri �im yap m�� t�. Ben bi le hay ret ler
için de ne den böy le bir �ey yap t� �� n� sor mu� tum. “O� lum bi -
zim fab ri kay la il gi len mi yor. Be nim ise ar t�k ya� lan d� �� m� söy -
lü yor. Fab ri ka y� ucuz pa ha l� de me den sa t�p ge len pa ra y� hay -
ra hiz me te har ca ma m�, sa kin bir ha yat ya �a ma m� öne ri yor.
Du yun ca �o ke ol dum. Ben bu fab ri ka y� sat mak için yap ma -
m�� t�m. O� lu ma, ken di mi hiç ya� l� his set me di �i mi ge re kir se
fab ri ka y� ye ni den ku ra bi le ce �i mi söy le dim. ‘Ben ça l� �a rak ko -
�a rak ya �� yo rum’ de dim.” 

Ar ka da ��m bu sö zü nü ka n�t la mak için çok zor bir i�e kal -
k�� m��, bü yük kre di ler kul lan m�� t�. Hem ya ��, hem de es ki yen
eko no mik ve tek nik bil gi le ri ye ni yü kü kal d�r ma ya yet me di.
Es ki si gi bi yi ne ge ce-gün düz ça l� �� yor du ama bu kez de sa� -
l� �� yet me di. 76 ya ��n da ge çir di �i bir kalp kri zin den kur tu la -
ma d�. Ölün ce i� ler al tüst ol du. O ko ca im pa ra tor luk tan ka lan -
lar 600’ü a� k�n i� çi nin taz mi na t� na, pi ya sa borç la r� na ve ban -
ka kre di le ri ne yet me di. O� lu, an ne si nin otur du �u evin bi le ic -
ra da sa t�l ma s� na en gel ola ma d�. Or ta l�k ta çok az sa y� da da ol -
sa ç�l g�n gi bi ko �u� tur ma yan in san lar da var. Ne ya pa cak la r� -
n�, ne re ye ula �a cak la r� n� plan l� yor lar, en önem li si ken di du -
rum la r� n� sap t� yor lar. Çün kü in san lar, ko �u� tu rur ken ken di le -
ri ne ba ka m� yor lar. Sa kin le �in ce i� le ri ne, yol la r� na,  za man la r� -
na yo �un la ��p ken di le ri ni da ha iyi ta n� yor lar. Özel lik le genç lik -
te za man si zi yö ne ti yor. Ken di za ma n� n� za ege men ola m� yor -
su nuz. Çev re nin gös ter di �i ve ko� de di �i o ka dar çok he def
olu yor ki in san la r�n bun lar ara s�n da ken di le ri ol ma ya, ken di le -
ri ni bul ma ya ola nak la r� kal m� yor. Genç lik bu �a� k�n l�k için de
ge çi yor. Esas fe la ket ise ko� ma n�n, ara y� ��n, �a� k�n l� ��n,
amaç s�z l� ��n, ne re den ge lip ne re ye gi dil di �i nin ömür bo yu
sür me siy le ya �a n� yor. 

Ha di genç lik te za man si zi yö net ti. Pe ki, 72 ya ��n da ki ar -
ka da ��m gi bi ol gun luk ta da si zin d� �� n�z da ki söz le rin, güç le rin
si zi yö net me si ne izin mi ve re cek si niz? Ken di ni ze sa hip olu -
nuz, an la y� �� n� za, inan c� n� za, öz lem le ri ni ze gö re ken di ni ze bir
yol be lir le yi niz. Be nim �o fö rüm çok y�p ra t� c� bir i� ten genç
ya� ta emek li olup ya n� ma gel mi� ti. �im di 55 ya ��n da, bi linç li,
ya �a m� na ege men, ne yap t� �� n� bi len ve ken di yo lu nu bu la bi -
len bir in san. �çin de bu lun du �u ko �ul la r�, ken di ko �ul la r� n� ve
ne re ye gi de ce �i ni bi li yor. H�rs la r� ve ula� ma s� ola nak s�z ar zu -
la r� b� rak m��, ol gun, mü te va z� bi ri si. Ai le sin de ba r�� var, ken di
için de ba r�� var. Dü rüst, ah lak l�, say g�n, sev gi do lu. ��i ni çok
iyi ya pa bil me yi bir ya �am bi çi mi ola rak do �al gö rü yor. Gö rev -
le ri ni tam ya pan bir Müs lü man ol ma ya ça l� �� yor, ne re ye gi de -
ce �i ni çok iyi bi li yor. Hem bu dün ya s� n�, hem öbür dün ya s� n�
da ha gü zel ya pa bil mek için ken din ce be lir le di �i yo lu sa da -
kat le ko ru yor. Na maz k� l� yor, oruç tu tu yor, uzun uzun dua lar
edi yor ve içi ni hep ter te miz tu tu yor. Et ra f�m da bir çok emek li
gö rü yo rum. Ki mi le ri ö� ren me he ye ca n� n� sür dü rüp bir ko nu -
ya yo �un la �� yor oku yor, ya z� yor, ki mi le ri ga ze te bi le oku mu -
yor. Ki mi emek li ar ka da� la r�m ko ro la ra ka t� l� yor, �ar k� söy lü -
yor, dans edi yor ya �a m� n� gü zel le� ti ri yor. Ki mi le ri “ Ar t�k ben -
den geç ti” de yip köh ne le �i yor. Ki mi ar ka da� la r�m der nek le re
ka t� l� yor, ar ka da� l�k lar ku ru yor, ba� ka in san la ra hiz met yol la r�
ar� yor. Ki mi le ri sa bah tan ak �a ma te le viz yon dan ba� ka ar ka -
da� ta n� m� yor. Ki mi le ri sa bah eza n� n� du yup ca mi ye ko �u yor,
ki mi le ri sa hil de yü rü yüp sa� l�k la r� n� ko ru yor, ki mi le ri sa bah
gü ne �i nin ���k la r� ile ruh la r� n� ay d�n la t� yor, ki mi le ri de uyu yor.
Emek li lik bir ger çek tir. Her in sa n�n bel li bir ya� tan son ra i� ya -
�a m� n� b� rak ma s� ge re kir. Siz b� rak ma sa n�z da dev let ar t�k si -
zi 65 ya ��n dan son ra ça l�� t�r m� yor. Ama emek li lik tem bel lik
de mek de �il dir. Emek li lik o gü ne dek el de edi len bil gi le rin, bi -
ri kim le rin, de ne yim le rin de �er len di ril di �i i� ten ay r� ye ni bir ya -
�am bi çi mi dir. Ha ya t�n en ve rim li, en gü zel, en zevk li gün le ri
bu dö nem de ya �a na bi lir. (Ben ay nen böy le ya �� yo rum)  Ko -
�u� tur ma dan, uyuk la ma dan her kes ken di za ma n� na ege men
ol ma y� ve za ma n� n� yö net me yi ö� ren me li dir. E�er siz za ma n� -
n� za ege men ol ma y� ö� re ne mez se niz, ba� ka la r� si zin za ma n� -
n� za ege men olur ve si zi ken di di le di �i yol la ra yön len di rir.  
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ÖN CE SEV Gİ �

Sadece futbol kamuoyunu de�il tüm
Türkiye’yi sarsan futbolda �ike iddialarına
yönelik operasyon, 3 Temmuz Pazar
günü sabah saatlerinden itibaren ülke
gündemine adeta bomba gibi dü�tü.  
Nefes kesen, her geçen gün fla�
geli�melerin ya�andı�ı operasyonun seyri
de özetle �öyle: 
● �stanbul Özel Yetkili Cumhuriyet
Savcılı�ı’nın yürüttü�ü, Spor Toto Süper
Lig ve Bank Asya 1. Lig'inde 2010-2011
sezonunda bazı maçlarda �ike yapıldı�ı
ve te�vik primi verildi�i iddiasına ili�kin
soru�turma çerçevesinde, Organize
Suçlarla Mücadele �ube Müdürlü�ü’nün
3 Temmuz Pazar sabahaı ba�lattı�ı
operasyonun ilk dalgasında gözaltına
alınan 26 ki�i tutuklanarak Metris
Cezaevi'ne gönderildi. Futbolda �ike
soru�turması kapsamında sevk
edildikleri mahkeme tarafından
tutuklanan 26 ki�i arasında Fenerbahçe
Kulübü Ba�kanı Aziz Yıldırım,
Fenerbahçe Asba�kanı �ekip
Mosturo�lu, Fenerbahçeli Yönetici �lhan
Ek�io�lu, Sivasspor Ba�kanı Mecnun

Odyakmaz, Eski�ehirspor Teknik
Direktörü Bülent Uygun ve eski futbolcu
Cemil Turan da bulunuyor.
● 11 Temmuz’da ba�layan ikinci gözaltı
dalgasında ise eski Türkiye Futbol
Federasyonu Ba�kanı Mahmut Özgener,
Trabzonspor Kulübü Ba�kanı Sadri
�ener, eski TFF Yönetim Kurulu üyesi,
eski Bursaspor Ba�kanı Levent Kızıl ve
kaleci Serdar Kulbilge ile
Ankaragücü'nün eski yöneticisi Mümtaz
Karakaya gözaltına alındı. Haseki E�itim
ve Ara�tırma Hastanesine getirilen �ener
ve Kızıl, yapılan sa�lık kontrolünün
ardından �stanbul Emniyet Müdürlü�ü'ne
götürüldü. �fadeleri alınan �ener ve
Özgener serbest bırakıldı. Trabzonspor
Ba�kanı �ener, “200 bin lira kefaletle
serbest bırakılsın” talebiyle sevk edildi�i
mahkemeden sadece yurt dı�ına çıkı�
yasa�ı aldı. Eski TFF Ba�kanı Özgener
de, savcılık sorgusunun ardından
serbest kaldı. Soru�turma kapsamında
ifade vermek için emniyete ça�ırılan

Be�ikta� Jimnastik Kulübü Asba�kanı
Serdal Adalı, Be�ikta� Teknik Direktörü
Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve
futbol A takım güvenlik müdürü Ahmet
Ate� ile futbolcular �brahim Akın ve
�skender Alın da tutuklanarak Metris
Cezaevi’ne sevk edildi. Tutuklanan
isimlerle beraber, soru�turma
kapsamında tutuklu sayısı 31”e yükseldi. 
● �ike soru�turmasını yakından takip
eden Mehmet Ali Aydınlar’ın açıklaması
ve ardından UEFA’dan gelen açıklama
Fenerbahçe Kulübü’nü ve taraftarlarını
rahatlattı. Türkiye Futbol
Federasyonu'nun elinde herhangi bir
delil ya da belgenin bulunmadı�ı, bu
nedenle herhangi bir i�lemin
ba�latılamadı�ını vurgulayan Federasyon
Ba�kanı Aydınlar, “Bu konudaki disiplin
soru�turması Cumhuriyet Savcılı�ı'nın
ididianamesini hazırlayıp mahkemece
kabul edilmesinden sonra ba�latılacaktır.
Alaca�ımz kararların toplumun tüm
kesimlerini mutlu etmeyece�inin bilinci

içerisindeyiz. Bu konuda kamuoyunun
deste�ini rica ediyoruz. Lig planlandı�ı
�ekliyle 5 A�ustos tarihinde ba�layacak.
31 Temmuz tarihinde süper kupa
kar�ıla�ması Be�ikta� ve Fenerbahçe
arasında oynanacak. Delil olmadan
verece�imiz kararın do�ru olmayaca�ını
dü�ünüyoruz. En do�ru karar için do�ru
belgeleri, iddianameyi bekleyece�iz”
diye konu�tu.  
Özgener’in bu konu�masının ardından
UEFA'dan da beklenen açıklama geldi.
UEFA resmi internet sitesinde; Türkiye
Futbol Federasyonu'nun Avrupa Kupaları
için verdi�i listeyi onayladı�ını açıkladı.
Ancak kulüplerin �ike yaptıkları tespit
edilirse ihraç edilecekleri de belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ile günlük
olarak ileti�im halinde oldukları belirten
açıklamada, Avrupa Kupaları için
kendilerine gönderilen listenin de
onaylandı�ı açıklandı. Ancak
soru�turmada adı geçen takımların,
suçlu olduklarının tespit edilmesi
durumunda ihraç i�leminin
gerçekle�ece�i belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü’ne ve Kulüp
Ba�kanı’na Aziz Yıldırım’a bir destek de
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk’den geldi. Yıldırım’ı
gözaltındayken kaldırıldı�ı hastanede
de ziyaret eden Ba�kan Öztürk,
“Fenerbahçe'ye yapılmı� olan
uygulamadan dolayı son derece
üzgünüm” dedi. Ba�kan Öztürk,
sözlerine �öyle devam etti:
“Aziz Ba�kan’la benim ki�isel
dostlu�um var. Ayrıca hem mensubu
oldu�um kulübün hem de belediye
ba�kanlı�ı yaptı�ım ilçenin de takımının
ba�kanı. Bu bakımından Aziz Ba�kanın
gerek gözaltına  alınması gerekse de
tutuklanması bende derin izler yarattı.
Kendisini hastanede de ziyaret

etmi�tim. Bir an önce Aziz Ba�kanın
tahliye olmasını diliyorum. FB'nin
seyircisiyle, yönetimiyle kenetlendi�i bu
zor günleri çok rahat a�aca�ını
dü�ünüyorum. Çünkü Kurtulu�
Sava�ı’na katılmı� ve bunun
mücadelesini vermi� FB Kulübü'nün,
ondan daha kötü olmayan bu
sendromu çok rahat  bir �ekilde, birlik
ve beraberlik içinde atlataca�ını
dü�ünüyorum. Gerek FB seyircisi
gerekse de FB yönetimi olgun ama dik
duru�uyla zaten bu tavrı sergiliyor. O
bakımdan inanıyorum ki bu sorun
herkesin ortak kanaati ve
mutabakatıyla, kulubün adına ve Türk
futboluna leke getirmeden
çözülecektir.”

ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?

FENERBAHÇELILER’DEN
kulüplerine destek
FENERBAHÇELILER’DEN
kulüplerine destek
FENERBAHÇELILER’DEN
kulüplerine destek
FENERBAHÇELILER’DEN
kulüplerine destek

BAŞKAN ÖZTÜRK’DEN DE DESTEK VAR

Fenerbahçeli taraftarlar, �ike soru�turması kapsamında zor
günler geçiren kulübüne büyük destek veriyor. Futbol
takımını Düzce’deki kampında ziyaret ederek moral
veren, Ba�dat Caddesi’nde destek yürüyü�ü yapan

taraftarlar, Feneriumlar’da da satı� patlaması ya�attı.

FENERBAHÇELILER’DEN
kulüplerine destek

KADIKOY-8:Layout 1  7/14/11  11:21 AM  Page 1



Çamlıca tepesinin eteklerinde
hizmet veren Beyce Sultan

Restoran, birbirinden lezzetli
tatları ve güzel manzarasıyla

mutlaka ziyaret edilmesi gereken
bir mekân….

Mer ha ba de �er li okur lar...
Bu haf ta siz ler le, muh te �em man -
za ras�yla ne fes ke sen, �s tan bu l’un
bal ko nu di ye ad land�r�lan ye di te -
pe den bi ri ne Çaml�ca’ya ç�k�yo ruz.
40 de re ce s�cak ta bi le pü für pü für

esen, ad�na �ark�lar yaz�lm�� bu
me� hur te pe ye ç�kma yan�m�z yok -
tur di ye bi li rim. �s tan bul’a ge len her
mi sa fi ri mi zi il la Çaml�ca’ya ç�kart -
mak en az�ndan bir çay ik ram et -

mek adet ol mu� tur ade ta.
Çaml�ca te pe si nin etek le rin de es ki -
den Ba lins FM rad yo yay�n bi nas�
vard�. Bu bi na �im di ler de Bey ce

Sul tan ad�yla, res to ran ola rak �s tan -
bul lu la ra lez zet da �� t� yor. 

Res to ran ad� n�, De niz li'ye ba�l� Çi -
vil il çe sin de bu lu nan, Ka to lik ça� -
dan Bi zans ça��na; Hi tit'ler den Bi -
zans �m pa ra tor lu �u’na ve Sel çuk lu -
lar dan gü nü mü ze ka dar çok iyi ko -
ru nan bir sit alan� olan Bey ce Sul -
tan Hö yü �ü’nün top rak üs tün de

ka lan bö lü mün de yer alan tür be den
al m��.

�s mi ni Sel çuk lu la r�n yap t� �� Bey ce
Sul tan Hö yü �ü’nden alm�� olan

res to ran, ad�na uy gun ola rak da
dün yan�n en zen gin mut fa�� olan
Ana do lu mut fa��n�n bin ler ce y�ll�k

kül tü rü nü ve de ne yi mi ni en lez zet li
�e kil de “es ki do ku, ye ni su num”

an lay���yla bi ra ra ya ge ti re rek, unu -
tu lan ya da öz le nen bir çok lez ze ti,
bar be kü kül tü rü ne ait ye mek ler le
sen tez le yip, Ana do lu top rak lar�n�n

�i fal� ot lar�yla bir le� ti re rek özel
lez zet ler su nu yor.

KEN D� NE HAS TAR ZI
OLAN B�R ME KÂN

Es ki rad yo bi nas�n� ba� tan
a�a�� ye ni le yip es ki bir ko -
nak ha vas�na sok mu� lar...

De sen li du var ka��tlar�, ko ca -
man kris tal ay na lar�, kak mal� oy -
mal� de ko ras yo nuy la es ki bir ko -
nak ta gü zel bir man za ra ya kar��
ge le nek sel lez zet le rin su nul du �u

me kân da;
400 ki �i lik bü yük sa lo nun ha ri cin -
de özel top lant�lar için kü çük sa -
lon lar mev cut. Tüm sa lon lar dan

man za ra ha ri ka gö rü nü yor. Ko ca -
man bah çe siy le de hiz met ve ren
Bey ce Sul tan’da ço cuk lar ve en -
gel li ler de unu tul mam��. En gel li le -
re özel asan sör yapt�r�lm��. Bu du -
yarl� ayr�nt� için özel te �ek kür edi -
yo rum me kân sa hip le ri ne.. Ço -

cuk la ra özel oyun oda lar� ve oyun
alan lar� ol du �un dan ço cuk lu ai le -
le rin de çok ra hat ede bi le ce �i bir
me kân. Oto park so ru nu hiç yok.

De ne yim li per so ne li ve iti nal� ser vi si
de he men dik kat çe ki yor. 

Bu gi bi ge le nek sel ve otan tik mut -
fa�� olan me kân lar, ser vis ele man -
lar�n� özen le seç mek zo run da lar. 

Çün kü otan tik mut fak, baz� mö nü -
le rin de özel su num ge rek ti ri yor.

Per so nel bu özel lik le re sa hip, ken -
din den emin bir �e kil de mü kem mel

hiz met su nu yor.
GE LE NEK SEL LEZ ZET LER

Bey ce Sul tan’� özel k�lan baz� tat lar�
yaz ma dan ol maz... He le de ye me -
den hiç ol maz.... Zey tin li sem sek,
En gi nar dol mas�, �i vey diz, S�h�l

vah �i, Anal� k�zl�, �ev ke ti bos tan,
Zah ter sa la tas�, Mü teb bel, Çi zik

zey tin sa la tas�, Nazl� ge lin, Is�rgan
ka vur mas�, Alatl� pi lav�... Bu alatl�

pi lav� özel lik le ye me ni zi tav si ye edi -
yo rum. Asl�nda ke bap lar�yla id dial�
olan me kân da ke bap lar “ye me de
yan�nda yat’’ cin sin den…. Ac�s�z
Z�h ke bab�, Ye ni dün ya ke bab�,
Seb ze li Bey ti, Patl�can ke bab�,

Sarm�sak ve So �an ke bab�, Kar���k
ke bap sa ya bil dik le rim.... Ama bir

de ye mek so nun da fi nal ya pa bi le -
ce �i niz tatl�la ra ne de me li.... Ce viz

ma cu nu, Tu runç tatl�s�, Ke re biç
tatl�s�, Patl�can tatl�s�, Na rin ka bak

gi bi ba� ka yer ler de ko lay ko lay bu -
la ma ya ca��n�z lez zet ler.. Ben den

söy le me si...  Ve kah val t� key fi…. 2.
�u be si ni de MA R�N TÜRK City Port
AVM’de açan Bey ce Sul tan’da çok

özel otan tik lez zet ler le zen gin çe -
�it kah valt� key fi de ya �a ya bi lir -
si niz. Her iki �u be si için ho� -
gel di niz di yor, lez zet li haf ta lar

di li yo rum....
Ad res: Kü çük Çamlıca

Acıba dem Cd./
Er kan Ocaklı sok.No.7/A

Tel.: 0216 327 27 44
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Yolculuk

YABANCI D�Z�LER SEÇK�S�
Televizyon kanallar�nda yay�nlanm�� ve ya
yay�nlanmam�� fakat internet vas�tas�yla
ula��labilecek önemli dizileri hat�rlatal�m
istedik. ��te mutlak izlenmesi gereken
liste
● DEXTER

■ Ülke: Amerika
■ Tür: Suç, dram, gizem

DEXTER'LA TANI�IN...
KARANLIK DÜ�LER�NE �AH�T OLUN.
Gündüzleri adli t�p polisi, geceleri ise seri
katil, üstelik ikisinde de çok ba�ar�l�. Bir
katili bir ba�ka katilden daha iyi kim
anlayabilir! Öldürme arzusu d���nda
insani duygulardan yoksun do�an
Dexter, ahlaki de�erleri olan bir seri katil!
Sadece yasalar�n elinden kaçmay�
ba�aran canileri öldürüyor.
Üç ya��nda öksüz ve yetim kalan Dexter,
bir polis taraf�ndan evlat edinilmi�. Yeni
babas�, Dexter'�n karakterindeki karanl�k
taraf� çok geçmeden fark etmi� ve onun
önü al�namayan �iddet arzusunu, insan
öldürenleri öldürmeye kanalize etmesini
sa�lam��. Bunun sonucunda Dexter, hem
seri cinayet i�leyenleri hem de kanundan
yakas�n� kurtaran di�er katilleri kendine
hedef olarak seçmeye ba�lam��. Dexter
Morgan içindeki müthi� öldürme
arzusuna kar��n, günlük hayatta
insanlarda hayli sakin, iyi huylu ve kendi
halinde bir adam izlenimi b�rak�yor.
Sempatik görünümü sayesinde, kimse
onun böyle bir "karanl�k taraf�"
olabilece�inden �üphelenmiyor

● SE�NFELD
■ Tür: Komedi 

Dokuz sezon boyunca yay�nlanan toplam
169 bölümde televizyon tarihinin en
çarp�c� devrimlerinden birini
gerçekle�tirdi Seinfeld. Yay�nland���
ülkelerde televizyonlar�n en sevilen
komedisi olmay� ba�aran Seinfeld, ayn�
kentte ya�ayan dört arkada��n gündelik
hayat�ndan kesitler sunuyor ve son
derece basit fikirlerden ilginç aç�l�mlara
uzan�yor. Ana karakter Jerry Seinfeld
kadar yan karakterler de dikkat çekici.
Hemen her konuda karars�z biri olan
Elaine, bitmeyen kompleksleriyle herkesi
b�kt�ran George Costanza ve tuhaf
karizmas�, parlak fikirleriyle Cosmo
Kramer! Kumsalda uyuyor gibi
hissedebilmek için, kumla doldurulmu�
yatakta uyumak fikri Cosmo Kramer’in
dehas�na sadece küçük bir örnek.

● BREAK�NG BAD
■ Tür: Suç, dram

Bir Zamanlar Bir Kimya Ö�retmeni
Zincirleme Bir Tepki Ba�latt�!
S�radan bir kimya ö�retmeni olan
Walter White'�n ölece�ini
ö�renince uyu�turucu üreticili�ine
kadar uzanan özgürle�me
deneyimi, çarp�c� bir kara mizaha
dönü�üyor.
Doktor, hasta oldu�unuzu ve
ya�amak için iki seneniz kald���n�
söyledi... Ne yapard�n�z? Dünyay�
gezmek, sevdiklerinizle vakit
geçirmek, asla cesaret
edemedi�iniz bir �eyi denemek...
Tüm bunlar sizin için bir seçenek
olabilir. Ancak Walter White için
durum biraz farkl�. The X-Files'�n

yap�mc�s� Vince Gillian'�n imzas�n� ta��yan
Breaking Bad, ölümle yüzle�en s�radan
bir adam�n s�ra d��� hikâyesini anlat�yor.
● LOST

■ Tür: Macera, dram, gizem, bilim-
kurgu, gerilim
Korkunç bir uçak kazas�... Bir adada
mahsur kalan kazazedeler ve adada
ke�fettikleri gizemler... Bizleri her y�l
adan�n yepyeni bilinmezleri ve karakterler
aras�ndaki ak�l almaz ba�lant�larla
�a�k�na çeviren, �ok edici sahneler ve
kafa kar��t�r�c� sorular denince akla ilk
gelen televizyon dizisi olan LOST'a,
dünya üzerinde 7'den 70'e tüm
televizyon izleyicilerinin be�enisini
kazanmaya ve izleyiciye bilimin, mant���n
ak�l almaz
koridorlar�n�
ke�fettirmeye
devam ediyor. 16
y�ld�r adada tekrar
etmekte olan bir
telsiz mesaj�ndan
tutun, insanlar�
öldüren, ormanda
sürünerek ilerleyen
ve k�v�lc�m sesleri
ç�karan bir Siyah
Duman'a,
Ötekiler'in hayat�na,
Dharma Giri�im'in
birbirinden ilginç
deney ve
aktivitelerine, adada
kurulmu�
istasyonlarda 108 dakikada bir dizinin
favori rakamlar�n� girerek elektromanyetik
bir ak�m� durdurmaya, psikolojik
deneylere; s�rlara ve gizemlere,
ihanetlere, a�klara, kaç��lara, insanlar�n
geçmi�lerindeki kal�c� olaylarla ilgili
birtak�m izleri adada tekrar ya�amalar�na
kadar her �ey bu dizide... LOST sizi ada
çevresinde kurdu�u bamba�ka bir

evrene davet ediyor!
● HOW I MET YOUR MOTHER

■ Tür: Komedi
Carter Bays ve Craig Thomas'�n
yaratt�klar� “How I Met Your Mother”
konu olarak, romantik ba�rol Theodore-
Ted-Mosby'nin (Bob Saget) hayat�n�n
a�k�-e�iyle-tan��ma hikâyesini
flashbacklerle anlatan bir sit-com. 2030
y�l�nda evli, iki çocuk babas� Ted
çocuklar�n� kar��s�na al�yor ve hikâyesini
anlatmaya ba�l�yor.
2005'te 27 ya��ndaki mimar Ted (Josh
Radnor), arkada� grubuyla kendisine
küçük bir dünya yaratm�� bir genç.
Arkada� grubu; en iyi arkada��, hukuk
ö�rencisi Marshall (Jason Segel),
Marshall'�n dokuz y�ld�r birlikte oldu�u
anaokulu ö�retmeni Lily (Alyson

Hannigan) ve absürd bir ki�ili�e sahip
olan tak�m elbisesiz nefes almayan,
hiperseksüel Barney Stinson (Neil Patrick
Harris).
Günler ak�p giderken, Marshall, tek a�k�
Lily'e evlenme teklifi etmeye haz�rlan�yor.
Kahraman�m�z Ted bu noktada hayat�n�
gözden geçirmeye karar veriyor.
Romantik Ted bekâr kalmaktan hiç haz

etmeyen biri oldu�u için,
gerçek a�k�n� aramaya
koyuluyor. Derken
Manhattan'daki Marshall, Lilly
ve Ted'in birlikte ya�ad���
evlerinin alt�ndaki McLaren's
Pub'da Robin Scherbatsky
(Cobie Smulders) ile
kar��la��yor ve ilk bak��ta
evlenece�i kad�n� buldu�unu
dü�ünüyor. Acaba öyle mi?
● THE K�LL�NG

■ Tür: Dram, polisiye
2011 y�l�n� en iyi ç�k�� yapan
dizisi. Finaliyle ak�llardan
ç�kmayacak…
AMC'nin yeni dizisi The
Killing, son derece ba�ar�l�

Danimarka televizyon dizisi
"Forbrydelsen"in
uyarlamas�. Dizinin ana
konusu cinayete
kurban giden bir genç
k�z�n soru�turmas�. �lk
sezon 13 bölümden
olu�uyor. Seattle'da
gerçekle�en bu
cinayetin polis
soru�turmas� tabanl�
konusu ayr�ca üç farkl�
hikâyeyi daha
bar�nd�r�yor: Dosyaya
atanan dedektiflerin,
maktulün ailesinin ve
�üphelilerin hikâyesi.
�ehirdeki siyasetçilerin
de soru�turmaya dahil
olmas�yla olay iyice
kar���k bir hâl al�yor.
Bölümler ilerledikçe
hiçbir �eyin kazara
olmad���, herkesin bir
s�rr�n�n oldu�u ve
karakterler hayatlar�na
devam etmeye
çal��t�kça geçmi�lerinin pe�lerini
b�rakmayaca�� su yüzüne ç�k�yor. 
17 ya��ndaki maktul Rosie Larsen'�n
cinayetini ara�t�ran ortaklar Sarah Linden
ve Stephen Holder'da aç�k aç�k bir Dana
Scully ve Fox Mulder havas� gizli. K�z�ll���
ve so�ukkanl� duru�uyla Linden Scully'i
and�r�rken; daha çocuksu yap�s� ve
oyuncu karakteriyle Holder da Mulder'�
and�rm�yor de�il. Tabii dizide ba�ka
ba�ka efsanevi yap�mlar�n kokusu da yok
de�il.  Bunun en büyük sebebi dizinin
kasvetli havas�n� ald��� ve zaman�nda
Millennium ekibine de ev sahipli�i yapm��
mükemmel �ehir Seattle. Bu tarz bir dizi
için seçilecek en mükemmel yer bizce.
● DEADWOOD

■ Tür: Suç, dram, tarih, western
Kendine has havas�, müthi� uyumlu

oyuncu kadrosuyla televizyon tarihinin en
iyi dizilerinden biri olan Deadwood her
bölümüyle alk��� hak ediyor. Alt�n avc�l���
yapan, para, h�rs ve yozla�man�n üst
seviyede oldu�u Kuzey Dakota’da 1876
y�l�nda olan olaylardan esinlenilerek
yaz�lan senaryoya oyunculu�un tavan
yapt��� bu dizi kesinlikle izlenmesi
gereken eserlerden biri. Çok fazla silahl�
çat��man�n olmad��� dizi sinemaya gönül
vermi� izleyicilerin es geçmemesi
gereken bir olay. Yabanc� tabirle bir
görüngü.
● SOUTH PARK
��MD�YE KADAR H�ÇB�R YAPIM SOUTH
PARK KADAR AYKIRI, SOUTH PARK
KADAR CESUR OLAMADI… 
Büyümekte olan dört çocu�un, Cartman,
Stan, Kyle ve Kenny’nin gözünden
dünyadaki politik, sosyal ve güncel

olaylar�n ironik bir
�ekilde ele al�nd���
dizi, yeti�kinler için
haz�rlanm��
içeri�inden
anlat�m�na ‘kendine
has’ benzersiz bir
yap�m.  Matt Stone
ve Trey Parker adl�
Coloradolu iki genç
taraf�ndan 1997’de
yarat�lan South
Park’ta her dakika
gülece�inizi kimse
garanti edemez
ama yarat�c�lar�n�n
da iddia etti�i gibi
çok s�k
‘�a��raca��n�z’
kesin!  South Park,
gerçekten var olan
bir kasabadan
esinlenilerek
yarat�lm��. ABD’nin
Colorado eyaletinde
yer alan Fairplay,

South Park dizisinde mekân olarak
kullan�lan kasaban�n bulundu�u yer. 1859
y�l�nda alt�n bulunmas�yla ‘alt�n avc�s�’
hücumuna u�rayan ‘gerçek South Park’
ayn� zamanda dünyada en çok UFO
görülen yerlerin de ba��nda geliyor. Baz�
�eyler yerine oturmaya ba�lad�, de�il mi?

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

Ad�n� Selçuk Höyü�ü’nden alan bir mekân

KADIKOY-9:Layout 1  7/14/11  11:24 AM  Page 1



● Sem ra ÇE LE B�

ABD D� �i� le ri Ba kan l� ��’n�n kat k� -
la r�y la dü zen le nen “Kül tür le ra ra s�
�le ti �im Prog ra m�”  kap sa m�n da

Türk çe ö� ren mek, Tür ki ye’de ki kül -
tür le ri ta n� mak ve gö nül lü
i� ler de ça l�� mak için
Tür ki ye’ye ge len
ABD’li ö� ren ci ler,
Ka d� köy Be le di -
ye si’nin Fi kir te -
pe’de bu lu nan Ço -
cuk Etüt Mer kez le -
rin de ki ço cuk la ra �n -
gi liz ce der si ver di. 
Ka d� köy Be le di ye si Fa z�l Hüs -
nü Da� lar ca Ço cuk Etüt Mer ke zi ve Ce mal
Sü re ya Ço cuk Etüt Mer ke zi’nde yaz okul -
la r� na de vam eden ço cuk la ra 5 Tem muz
Sa l� gü nü 2 sa at lik bir �n gi liz ce e�i ti mi ve -

ren Ame ri ka l� ö� ren ci ler ol duk ça he ye -
can l�y d�. Ço cuk la ra, ken di le ri ni �n gi liz -
ce ta n�t ma y�, sa y� la r�, renk le ri ve hay -
van la r� ö� re ten genç ler, ço cuk la r�n va -
ro lan bil gi le ri kar �� s�n da �a ��r d�. Ame -

ri ka l� ab la ve a�a bey le ri ni “Hel lo”
di ye rek kar �� la yan Fi kir te -

pe li ço cuk lar, yaz bo -
yun ca al d�k la r� �n gi -

liz ce e�i ti mleri ni
gös ter di ler. 
�ki sa at bo yun ca
ço cuk lar la çok gü -

zel va kit ge çir dik le -
ri ni söy le yen Ame ri -

ka l� li se ö� ren ci le ri, ders
son ra s� Ga ze te Ka d� köy’e �un -

la r� söy le di ler: 
● Eric de Vil li ers (15)\Vir gi ni a: Muh te -
�em bir de ne yim. Ço cuk lar çok tat l�, na zik
ve say g� l� lar. Bu Etüt Mer ke zi’nde ki e�i tim

sis -
te mi ger -

çek ten çok iyi. Ço cuk la r� ge li� ti ri ci ve ak tif
bir e�i tim ve ri li yor. On lar be nim bil di �im
Türk çe’den çok da ha faz la �n gi liz ce bi li -
yor lar. Gü zel bir ge le ce �e sa hip ol ma po -
tan si ye li ta �� yor lar. Çok et ki len dim. �ç ten
söy lü yo rum, da ha ön ce ha ya t�m da böy le
bir �ey gör me dim.
● Elan Jo seph (17)\At lan ta: Bu gün ço -
cuk la ra �n gi liz ce ö� ret me ye gel dik. Bu ço -
cuk lar muh te �em. Çok ak tif ler. Ame ri ka l�
ço cuk lar çok utan gaç t�r lar ve ge nel de so ru -

la ra zor la ya n�t ve rir ler. An cak bu ço cuk lar
her so ru mu za ce vap ver mek için ya r�� t� lar.
�n te rak tif, ha re ket li ve e� len ce li bir gün
ol du.
● Gra ci e Gol den Rich mand (17)\Vir gi -
ni a: Çok he ye can l� ve gü zel bir gün ge çir -

dik. Bir kaç Türk çe ke li me ö� re ne rek gel -
dik bu ra ya an cak on lar bi zi “Hel lo” di -
ye rek kar �� la d� lar ve ken di le ri ni �n gi -
liz ce ta n�t t� lar. Be nim için sür priz ol -
du. 
● Ca ro li ne Sto kes (16)\Mont go mery:
Ha ri ka bir de ne yim. Bu ra ya ge lir ken bu
ka dar ener jik ola bi le cek le ri ni dü �ün me -
mi� tim. Der se ka t� l�m la r� çok iyiy di. Ame -
ri ka l� ö� ren ci ler den çok da ha ak tif ler. �n gi -
liz ce ö� ren me ye ve bu nu kul lan ma ya çok
he ves li ler. Ame ri ka l� ö� ren ci le rin de bu ka -
dar he ves li ve ak tif ol ma s� n� is ter dim. Bu ra -
da ol du �um için çok mut lu yum.
● Ka ti e Stan ton (16)\Tra ver se City: Kül -

tür le ra ra s� �le ti �im Prog ra m� ger çek ten
muh te �em ve ben bu na ka bul edil di �im için
çok mut lu yum. Tür ki ye’de ki kül tür le ri ta -
n� mak için çok iyi bir f�r sat. Ço cuk la ra �n -

gi liz ce ö� -
r e t  -

m e k
çok zevk li.

Bu nun ya n�n da Ka d� köy’de çe �it li i� ler de
yer al mak da çok gü zel ola cak. Da ha faz la
Türk çe ke li me ö� ren mek is ti yo rum bu yüz -
den ala ca �� m�z Türk çe ders le ri sa b�r s�z l�k la
bek li yo rum.

Ca fe ra �a Ma ha lle si Dr. �h san Ün -
lü er So kak'ta 3 Tem muz ge ce si
ya �a nan sal d� r� pro tes to edil di.

Mo da Ha vuz ba ��'nda  8 Tem muz Cu -
ma ak �a m� top la nan yak la ��k 200 ki �i,
ola y�n ya �an d� �� so kak ta yü rü yü� yap -
t�. 

“So kak lar bi zim dir bi zim ka la cak”
ile “Kar de �i me do kun ma”
slo gan la r� ve el le rin de
al kol �i �e le riy le
yü rü yen grup,
“Ka d� köy sa -
kin le ri”' ad� na
ba s�n aç�k la -
ma s� yap t�.
Aç�k la ma da,
ola y�n de tay la r�
an�m sa t� la rak, �u
ifa de ler kul la n�l d�:

“Bu olay ba s�n da
yan s� t�l d� �� gi bi bar da ba� -
la y�p so ka �a ta �� nan, ön ce den va ro lan bir

hu su me tin so nu cu mey -
da na ge len ale la de
bir so kak kav -
ga s� de �il dir.
Olay ön ce -
sin de hat ta
olay bo yun -
ca hiç bir tar -

t�� ma
ger -

ç e k  -
le� me mi� tir.

Sal d�r gan lar plan l� ve
or ga ni ze bir �e kil de
gel mi� ler, yak la ��k
10-15 ki �i lik bir
grup so ka ��n gi ri�

ve ç� k�� la r� n� tu tup,
ge ri ka lan 20-25 ki �i

de so kak ta önü ne ge le ni
darp et me ye ba� la m�� lar d�r.

Olay ye ri ade ta bir aç�k ha va i� -
ken ce ha ne si ne çev ri le rek her ke se fi zik sel

�id det uy gu lan m�� ve on -
lar ca in san ya ra la na -

rak so kak kan
gö lü ha li ne ge -
t i  r i l  mi�  t i r .
Ay r� ca, olay -
dan 10-15

gün ka dar ön -
ce sin de, bu ola -

y�n pro va s� ger -
çek le� ti ril mi�, haf ta içi

sa kin bir ak �am da yi ne ay n� so -
ka �a ben zer bir per va s�z l�k la gi ren sal d�r -
gan lar, ‘bo �al t�n so ka ��’, ‘bu ra da bir da -
ha iç ki içil me ye cek’ ni da la r�y la, so kak ta
iç ki içip soh bet eden 10-12 ki �i nin su rat -
la r� na bi ber ga z� s� k�p sal d� r� da bu lun -
mu� lar d�r.” 

“Med ya n�n bu ola y�n ma� dur la r� n�
yal n�z ca ‘so kak ta iç ki içen bir grup genç’
ola rak ta n�m la ma s�, sal d� r� ya u� ra yan la -
r�n bu sal d� r� n�n olu �u mun da bir pa y� ola -
bi le ce �i ni ima et me si bü yük bir hak s�z l�k
ve du yar s�z l�k t�r” yo ru mu ya p� lan aç�k la -
ma da,  “Her ne ge rek çey le olur sa ol sun
�id det kül tü rü nün üre til me si ne ve des tek -
len me si ne kar �� y�z. So kak lar zor ba la r�n,
ta ciz ci le rin, sal d�r gan la r�n, çe te le rin de �il
ora da ya �a yan ve ora y� ya �a n�r k� lan la -
r�n d�r” ifa de si kul la n�l d�. Grup, aç�k la ma -
n�n ar d�n dan so kak ta bu lu nan bar lar da ve
kal d� r�m lar da otu ra rak ge ce 01.00'e ka dar
al kol al d�. 

■ NE YA �AN MI� TI?
�d di aya gö re; Ca fe ra �a Ma hal le si Dr.

�h san Ün lü er So kak'ta 3 Tem muz ge ce si
sa at 00.30 s� ra la r�n da so kak ta iç ki içen
gru ba, üzer le rin de mo to sik let kul la nan la -
r�n giy di �i k� ya fet ler bu lu nan yak la ��k 20
ki �i mü da ha le et mi�, “Bu ra da bir da ha iç -

ki iç me ye cek si niz” de mi� ve bu nun üze -
ri ne tar t�� ma ya �an m�� t�. Tar t�� ma s� ra -
s�n da sal d�r gan grup tan ba z� la r�, ke si ci
alet ler kul la na rak 5 ki �i yi darp ede rek çe -
�it li yer le rin den ya ra la m�� t�. Sal d�r gan lar
olay son ra s� ka ça rak iz le ri ni kay bet tir -

mi�, ya ra l� lar ise özel araç lar la ya k�n da ki
özel bir has ta ne ye kal d� r�l m�� t�. Ola y�n
ar d�n dan in ce le me ba� la tan po lis, 9 ki �i yi
gö zal t� na al m�� t�. 9 ki �i den 6's� ise, ç� ka -
r�l d�k la r� mah ke me ta ra f�n dan tu tuk la na -
rak ce za evi ne gön de ril mi� ti.

10 15 - 21 TEMMUZ 2011 HA BER

ok sev di �im bir ar ka da ��m haf ta so nu
ço cuk la r�y la bir lik te ba na kal ma ya gel -
di. Ço cuk lar dan bi ri dört, di �e ri ye di
ya ��n da. �ki gün de ya �a d� �� m�z ma ce -

ra n�n da gez di �i miz oyun cak ç� la r�n da had di
he sa b� yok! Ya k�n çev rem de kü çük ço cuk ol -
ma d� ��n dan, oyun cak dün ya s� na uzun sü re dir
uza ��m. Bel ki de bu se bep le, ben bi le bir do -
lu tek no lo ji ma mü lüy le bü yü len dim. “Ka y�p k� -
ta At lan tis bu lun mu�” fi lan di yor lar. Hah! Çiz -
gi film ve oyun cak ç� lar da ne ler müm kün ola -
bi li yor, siz bir de onu gö rün…

Suy la �s la t�l d� ��n da renk de �i� ti ren ara ba
m� is ter si niz, elek tro nik da vul se ti mi, ���n k� l� -
c� m�, yok sa elek tro nik ban ka c� l� ��n son nok -
ta s� n� m�? Bir ke re an ne ler ba ba lar “ne is ter se
al� r�m, ye ter ki sus sun” mo du na ayar l�; dün ya
da, ai le ler de ço cuk la r�n et ra f�n da dö nü yor.
Val la i� kur mak is te yen le re du yu ru lur, bu
oyun cak i�i iyi i�! Ön ce çiz gi fil mi ya y�n la n�p
son ra ma mül le ri pi ya sa ya sü rü len ka rak ter le -
rin, oyun ca ��n dan çan ta s� na ka dar ne yi ni
üret sen ka pa n�n elin de ka l� yor. Ço cuk de yip
geç me yin, bu çok bü yük ve cid di bir en düs tri,
hem de tü ke ti mi se ri. Ben bi le bir haf ta so -
nun da Ba ku gan’�n dan, Han na Mon ta na’s� na,
Ca il lo u’sun dan Iron Man’ine, hep siy le h� s�m
ak ra ba ol dum. Üs te lik bir ço cu �un bir oyun -
ca �a il gi si be� da ki ka dan faz la sür mü yor,
son ra yi ne ba� l� yor lar “s� k�l d�m.. yo rul dum..
öbü rün den de is te rim” di ye. Her hal de bü tün
ebe veyn ler ya z�n gel me siy le oku lun ne k�y -
met li bir ni met ol du �u nu iyi ce an la m�� lar d�r!
Do� ru su be nim be kâr l� ��n k�y me ti ni an la mam
için iki gün yet ti de art t� bi le! 

Ço cuk la ra dö ne lim, ço cuk ol mak gü zel
�ey ves se lam. Ço cuk ak l� her �e yi müm kün
k� l� yor; is ter bir oyun se ti al�p bok sör olu yor,
is ter akü lü F1 ara ba s� al�p oto mo bil ya r�� ç� s�,
hat ta is ter se bir bil gi sa yar oyu nuy la sa at ten
bi le az bir za man di li min de ken di �eh ri ni ku ra -
bi li yor. Plas tik ha vu zu nu �i �i rip bal kon da suy -
la dol dur dun mu, ge ni� ha yal gü cü nün de
yar d� m�y la, hop(!) be� da ki ka da ta til bel de sin -
de… On la r� sey re der ken in san k�s kan ma dan
ede mi yor, ke� ke ben de böy le ola bil sem di -
ye... Ço cuk la ra “ha di bu nu ye de ça buk bü -
yü” fi lan der ler ya, ben ce bi la kis in sa ni yet na -
m� na “hiç bü yü me” di ye uyar mak la z�m.

�çin de ki ço cu �u mu ha fa za ede bi len çok
kü çük bir �ans l� az�n l�k var. On lar hâ lâ ha yal
güç le riy le ya �� yor ve oyun cak lar la oy na ya bi li -
yor lar. �n gi liz fo to� raf ç� Mi ke Stim son da bun -
lar dan bi ri. Stim son dün ya ta ri hi nin fo to� raf -
lan m�� ün lü ka re le rin den yo la ç� ka rak, bu ka -
re le ri le go lar la tek rar can lan d�r m�� ve bu se ri -
yi fo to� raf la m��. Ama tör fo to� raf ç� n�n, oyun -
cak fo to� raf la r� çek me ye za ten özel bir il gi si
var m��. Özel lik le de, ben ce mü kem mel bir
bu lu� olan, ‘kla sik’le� mi� oyun cak for mu lo -
go la r�. Ara la r�n da is yan, sa va�, si lah, öpü� me
gi bi sah ne ler var. Bun lar, ma lûm ‘ço cuk la r�n
zi hin sel ve be den sel ge li �im le ri’ni de net le me
mer ci le rin ce uy gun bu lu nur mu bi lin mez.
Ama za ten bu ka re ler kü çük ler den çok bü -
yük le re hi tap edi yor. Do� ru su oyun cak la r�n
ge ne lin de de bü yük le re hi tap eden bir hay li
ürün ol du �u iti raf et me li. Ama Tür ki ye’de
muh te me len öpü� me ve is yan kom po zis yon -
la r� kü çük le re de bü yük le re de ya sak la n�r. Sa -
va� ve si lah ko nu sun da so run ola ca �� n� san -
mam, zi ra çok ka n�k sa d� �� m�z du rum lar ne
ya z�k ki!

As l ı  AY HAN

Ç

Dünya Çocukların,
Çocuklar

Oyuncakların Uydusu

SORU: Say�n �ükran
Han�m,
Yetkili servisle ilgili bir
s�k�nt�m� payla�mak
istiyorum. Gayet güzel
çal��an ütümün
otomatik olarak buhar
vermemeye
ba�lamas�yla, basit bir
sorun oldu�unu
dü�ünerek Philips
yetkili servisine
götürdüm.
S�k�nt�s� pek de basit
de�ilmi�. Ertesi gün
beni arad�lar ve
sorunun ütünün
taban�nda oldu�unu ve taban�n
de�i�mesi gerekti�ini belirttiler.
Buraya kadar her �ey normal.
Ancak taban fiyat�n�n 120 TL.
oldu�unu söylediler. Yeni bir ütü
fiyat�nda taban olur mu? Yani
yetkili servislerin amac� sorunu
çözmek ve tabii garanti
kapsam�nda de�ilse bunun ücretini
almakt�r ama bu kadar pahal�
olmas� normal midir? Yani ütü

de�erinde bir yedek parça
tüketiciyi nas�l mutlu
edebilir ki? Yetkili
servislerdeki parça
fiyatlar�n� belirlemek onlar�n
kendi inisiyatifinde midir?
Fiyatlar�n� daha makul
k�lmak için bir çaban�n
faydas� olur mu?
Te�ekkürler...
Sibel Okumu�
CEVAP: De�erli tüketicimiz,
Yaz�n�zdan anlad���m
kadar�yla ütünüzün onar�m�
için servise
götürdü�ünüzde garanti
süresi bitmi�. Bu takdirde

servisin onar�m için bedel talep
etme hakk� vard�r. Ancak bu
bedellerin hangi standartlara göre
belirlendi�i net de�il. Zira teknik
servisler bazen keyfi bedeller de
talep edebiliyorlar. Bu takdirde
Philips'in Genel
Müdürlü�ü'ne
durumu
iletmelisiniz.
Çünkü �irket,

servislerini denetlemekle ve tüm
yetkili servislerin ayn� uygulamay�
yapmalar�n� sa�lamakla
yükümlüdür. Ütünüzü ba�ka bir
yetkili servise daha götürürseniz bu
teknik servisin fahi� bedel talep
edip etmedi�ini de anlayabilirsiniz.
�ayet fahi�se yine �irkete �ikâyet
ederek o servisle anla�malar�n� iptal
ettirmeye kadar gidebilirsiniz. 
Garanti belgesi yönetmeli�inde
sanayi mallar�n�n yedek parçalar�n�n
bulundurulmas� zorunlu
tutulmu�tur. 
Ayr�ca tüketicilerin ekonomik
ç�karlar�n�n korunmas� da
zorunludur. Bu nedenle siz de
duyarl� davranarak belirtti�im
hususlar� yerine getirirseniz hem
kendinizin, hem de ba�ka
tüketicilerin ma�dur edilmelerini
önlemi� olursunuz.
Sayg�lar�mla.

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
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EV DE BA KIM PA RA SI
Her ne ad al t�n da olur sa ol sun her tür lü
ge lir le ri top la m� esas al�n mak su re tiy le;
ken di le ri ne ait ve ya bak mak la yü küm lü ol -
du �u bi rey sa y� s� na gö re ken di le ri ne dü -
�en or ta la ma ay l�k ge lir tu ta r� bir ay l�k net
as ga ri üc ret tu ta r� n�n 2/3'ün den da ha az
olan ba k� ma muh taç özür lü le re ba k�m hiz -
me ti ya k�n la r� ara c� l� ��y la üc re ti mu ka bi li
ve ri le bi lir. Bu ya k�n lar özür lü nün e�i, ço -
cuk la r� ile ço cuk la r� n�n e� le ri, ana ve ba -
ba s� ile bun la r�n ana ve ba ba s�, to run la r�
ile to run la r� n�n e� le ri, kar de� le ri ile kar de� -
le ri nin e� le ri, kar de� le ri nin ço cuk la r� ile
kar de� ço cuk la r� n�n e� le ri, e�i nin ana ve
ba ba s�, e�i nin kar de� le ri, e�i nin kar de� le -
ri nin e� le ri ile ço cuk la r�, am ca la r� ve am -
ca la r� n�n e� le ri, am ca ço cuk la r� ile bun la r�n
e� le ri, ha la la r� ile ha la la r� n�n e� le ri, ha la
ço cuk la r� ile bun la r�n e� le ri, da y� la r� ve da -
y� la r� n�n e� le ri, da y� ço cuk la r� ile bun la r�n
e� le ri, tey ze le ri ve tey ze le ri nin e� le ri, tey ze
ço cuk la r� ile bun la r�n e� le ri ola bi lir.
Bu hiz met ger çek ve ya özel hu kuk tü zel
ki �i le ri ta ra f�n dan aç� la cak ba k� ma muh taç
özür lü le re yö ne lik özel ba k�m mer kez le ri
ara c� l� ��y la ve ri le bi lir. Ay r� ca bu özel mer -
kez le rin yüz de 3 ora n�n da üc ret siz ba k� ma
muh taç özür lü ba k�m hiz me ti ver me si zo -
run lu lu �u bu lun mak ta d�r. Özel mer kez le re
üc ret siz ka bul edi le cek ba k� ma muh taç
özür lü ler, sos yal   ve eko no mik yok sun luk
içe ri sin de bu lu nan ba k� ma muh taç özür lü -
ler ara s�n dan Sos yal Hiz met ler �l Mü dür -
lük le rin ce be lir le nir.
Çev re miz de ki Ba kı ma Muh taç Özür lü -
le rin Bil di ri mi ile So rum lu Olan lar
�l Sos yal Hiz met ler Mü dür lük le ri ne ya da
�l çe Sos yal Hiz met Mü dür lük le ri ne Bil di rim

yap mak la yü küm lü olan -
lar a�a �� da ki ler dir:
1) Mül ki amir ler, sa� l�k
ku ru lu� la r�, köy muh tar la -
r�, ge nel kol luk kuv vet le ri
ve be le di ye za b� ta me -
mur la r�, çev re le rin de bu -
lu nan ba k� ma muh taç

özür lü le ri ba k�m hiz met le rin den ya rar lan -
d� r�l ma s� ama c�y la il/il çe mü dür lük le ri ne
bil di re bi lir ler. Ay r� ca, di �er ka mu ku rum ve
ku ru lu� la r�, va tan da� lar, özür lü le rin ken di -
le ri ve ya ak ra ba la r� da bil di rim de bu lu na -
bi lir ler.
2) Özür lü nün bil di ri mi ni mü te aki ben özür lü
ve ya ta lep edi len hiz met ler hak k�n da bil di -
rim de bu lu nan ki �i ile il/il çe mü dür lük le rin -
de ön gö rü� me ya p� l�r. Ba k� ma muh taç
özür lü nün ba k�m hiz me ti ta le bi do� rul tu -
sun da Ba k�m Hiz met le ri Ta lep For mu dü -
zen le nir.
Ba kım Hiz me ti Ta lep For mu na Va kıf lar
Ge nel Mü dür lü �ü nü,  www.vgm.gov.tr
ad re sin den ula �a bi lir si niz. 
Ba kım Hiz met le ri nin Kap sa mı
Ba k�m hiz met le ri, ba k� ma muh taç özür lü -
nün ba k� m� na yö ne lik ola rak ki �i sel ba k�m
hiz met le ri ni ve psi ko-sos yal des tek hiz -
met le ri ni kap sar. Ör ne �in: Ban yo yap t� r�l -
ma s�, Tu va let ih ti ya c� n� gi der me de yar d�m
edil me si ve ge rek ti �in de te miz li �i nin ya p�l -
ma s�, T�r nak la r� n�n ke sil me si, Saç la r� n�n
ta ran ma s�, Di� le ri nin te miz len me si, Ye mek
ve içe cek ih ti ya c� n�n gi de ril me si, El  yüz
ve ayak te miz li �i, Sa kal t� ra �� n�n ya p�l ma -
s�,is ten me yen tüy le rin te miz len me si, El bi -
se le ri nin giy di ril me si ve ç� ka r�l ma s�, Bu run
ve ku lak te miz li �i nin ya p�l ma s�, Ya ta �� n�n
te miz len me si ve dü zel til me si, Oda s� n�n te -
miz len me si, Ça ma ��r la r� n�n y� kan ma s�.
Psi ko-sos yal des tek hiz met le ri;
1) Ba k� ma muh taç özür lü ai le si nin, özür lü -
yü ve özür du ru mu nu ka bul len me si ne, bil -
gi len di ril me si ne yö ne lik ki �i sel ve ya grup
ça l�� ma s� yön te miy le ve ri le cek hiz met le ri,
2) Ba k� ma muh taç özür lü nün öz rü nü,

mev cut du ru mu nu ve yer le� ti ril di �i or ta m�
ka bul len me si ne, bil gi len me si ne ve ge li �im
alan la r�n da des tek len me si ne yö ne lik ki �i -
sel ve grup ça l�� ma s� yön te miy le ve ri le cek
hiz met le ri,
3) Özür lü ve ai le si nin sos yal hak la r� ve
mev cut kay nak la r�n kul la n�l ma s� na yö ne lik
ki �i sel ve grup ça l�� ma s� yön te miy le ve ri -
le cek hiz met le ri,
4) Özür lü nün ba ��m s�z ya �a ma, sos yal
ha ya ta uyu mu na ve ka t� l� m� na yö ne lik
sos yal, kül tü rel, sa nat sal ve spor tif et kin -
lik ler ile dü zen le ne cek bu tür et kin lik le re
ka t� la bil me si için re fa kat hiz met le ri,
5) Özür lü nün terk edil me, red de dil me,
özür du ru mu nu ka bul le ne me me, ümit siz -
lik, in ti har et me, yal n�z l�k, sev gi siz lik ve
ben ze ri olum suz duy gu lar dan kur ta r�l ma -
s� na ve dep res yon, stres ve ben ze ri du -
rum la r�n ya �an ma s� n�n en gel len me si ne
yö ne lik ki �i sel ve ya grup ça l�� ma s� yön te -
miy le ve ri le cek hiz met le ri, gi bi psi ko-sos -
yal des tek hiz met le ri içe rir.
Ba� vu ru ve bil gi al mak için il gi li mü dür -
lük le rin ile ti �im bil gi le ri a�a �ı da ki gi bi dir.
Va kıf lar Ge nel Mü dür lü �ü
Ad res: Mil li Mü da fa Cad. No: 20 K� z� lay /
AN KA RA 
Tel: 0 (312) 415 50 00 (10-Hat)
e-pos ta: vgmmas ter@vgm.gov.tr
�s tan bul �l Sos yal Hiz met ler Mü dür lü �ü
Ad res: Prof.Ka z�m �s ma il Gür kan Cad.
No: 8 Ça �a lo� lu/�S TAN BUL 
San tral : 0(212) 511 42 75 (5 Hat)
Fax: 0(212) 526 44 49
WEB S� TE: www.is tan buls hcek.gov.tr
(4982 Sa y� l� Bil gi Edin me Hak k� Ka nu nu
ve il gi li yö net me lik çer çe ve sin de bil gi
edin me hak k� n�n kul la n� m� ama c�y la �n ter -
net üze rin den   bil gi edin me for mu dol du -
ru la bi lir.)
�l Mü dür lü �ü Ek Hiz met Bi ri mi - Göz te pe
1) Ad res: �a ir Ar �i Cad. No 82 Mer di ven -
köy/Göz te pe
Tel: 0216 411 92 53
Fax: 0216 411 90 19

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Kültürlerarası �leti�im
Programı kapsamında

Türkiye’ye gelen Amerikalı
lise ö�rencileri, i�e, Kadıköy

Belediyesi’nin etüt
merkezlerinde �ngilizce dersi
vererek ba�ladı. Kendilerini
‘Hello’ diyerek kar�ılayan

Fikirtepeli çocukların �ngilizce
bilgisi kar�ısında Amerikalı

ö�renciler �a�kınlıklarını
gizleyemedi.

Foto�raflar: Murat Mehmet AYDIN
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Y�l 1961... Ce mal Gür sel cun ta s� i� ba -
��n da d�r ve Men de res'in ida m� n�n
üze rin den he nüz çok k� sa sü re geç -

mi� tir. Çe �it li fir ma lar da ça l� �an 23 tec rü be li
Türk mü hen di si, ken di le ri ne gön de ri len ay r�
ay r� mek tup lar la “mü him bir ko nu yu is ti �a re
et mek üze re” Ula� t�r ma Ba kan l� ��'na da vet
edi lir ler. Bu in san la r�n ba z� la r� yurt d� ��n da
gö rev yap mak ta d�r; an cak me sa j� alan her kes
“dev le tin is te �i ba �� m�z üs tü ne” di ye rek i�i ni
gü cü nü b� ra k�p An ka ra'ya ge lir. O y� l�n 16
Ha zi ran'�n da ba kan l�k ta bi ra ra ya ge len mü -
hen dis le re, biz zat Ce mal Gür sel'den ge len
“çok giz li” dam ga l� bir emir oku na cak t�r: “Bu
y� l�n Cum hu ri yet Bay ra m� tö ren le rin de hal k� -
m� z�n gö rü� ve tak dir le ri ne su nul mak üze re,
hem ta sa r� m� hem de mal ze me ola rak ta ma -
men yer li ma l� bir oto mo bil üret me ni zi is ti yo -
rum.” 

O gün ora da bu lu nan 23 mü hen dis bu
em ri “Türk in sa n� n�n ma kus ta li hi ne kar ��
bir mey dan oku ma” ola rak al g� lar lar. En
kü çük bir te red düt ya da en di �e ser gi len -
mek si zin der hal i�e ba� la n�r. Ça l�� ma me -
kâ n� ola rak Dev let De mir yol la r� n�n Es ki -
�e hir'de ki Cer Atöl ye si se çi lir. Za man
müt hi� dar d�r, Cum hu ri yet Bay ra m�'na ka -
dar yal n�z ca 129 gü nü var d�r eki bin...
Gün de bir kaç sa at uyu ya rak ve bu sü re
zar f�n da te sis ler den hiç ay r�l mak s� z�n, mo -
de li tü müy le ken di le ri ne ait olan, tüm par -
ça la r� el i� çi li �iy le üre til mi�, 4 si lin dir li ve
di rek si yon dan vi tes li ha ri ka bir “ai le oto -
mo bi li” üre tir kah ra man la r� m�z. Hem de
bir ta ne de �il, tam üç ta ne! Üç araç da in -
sa nüs tü bir ça ba n�n so nu cun da 28 Ekim
ak �am sa at le rin de ta mam lan m�� t�r. Araç -
la ra “Dev rim 1”, “Dev rim 2” ve “Dev rim
3” ad la r� ve ri lir. Mü hen dis ler den bi ri
Cum hur ba� ka n�'n�n al ter na tif bir renk is te -
ye bi le ce �i ni dü �ü ne rek, araç lar dan bi ri nin
si yah ol ma s� n� tek lif eder. Böy le lik le, iki
araç krem ren gi ka l�r ken, üçün cü sü ise
onu 29 Ekim ge ce ya r� s� An ka ra'ya gö tü -
ren “Ka ra kurt” tre nin de bin bir güç lük
için de si ya ha bo ya n�r. De po la r�n da, tren -

de ki gü ven lik ku ral la r� ge re �i hiç ben zin
bu lun ma yan “Dev rim”ler, 29 Ekim tö ren -
le rin de Ce mal Gür sel'e
h i  p o d  r o m
ö n ü n  d e
k � l
pa -

y �
ye ti� ti -
ri lir. Çev -
re sin de ya rat t� ��
pa nik or ta m�y la araç la ra do� ru düz gün bir
ben zin ik ma li ya p�l ma �an s� da hi ta n� ma -
yan Gür sel, bin di �i krem renk li “Dev -
rim”den inip si yah “Dev rim”e ge çin ce,
ara c�n za ten az mik tar da olan ben zi ni de
bi raz son ra bi ter. Ve si yah “Dev rim” ya r�
yol da du rur. Gür sel'in, �o för kol tu �un da ki
mü hen di se so ru su k� sa ve net tir: “Ne ol -
du?” �o för, “Ben zin bit ti Pa �am” der kor -
ka rak. Bu nun üze ri ne “Garp ka fa s�y la ara -
ba ya p� yor su nuz, ama �ark l� ol du �u nuz
için ben zin koy ma y� unu tu yor su nuz” di -
ye rek h� ��m la ara c� terk eder Gür sel. 

Oy sa, o ara c� yap ma y� ba �a ran lar de -
po su na ben zin koy ma y� da bil mek te dir ler
el bet te. Fa kat, kim se ak si li �in ya �a nan pa -
nik ten kay nak lan d� �� n� cun ta li de ri ne
an la ta maz ve “Dev rim'ler” da ha do� -
duk la r� gün biz zat dev let eliy le öl dü -
rü lür. Ar ka la r�n da, ken di le ri ne do� ru
düz gün bir te �ek kür bi le edil me mi�
23 ta ne gö zü pek mü hen di si b� ra ka -
rak... 

Ara dan ge çen y�l lar da Es ki �e hir
Dev let De mir yol la r� te sis le ri nin, hem
yurt içi hem de yurt d� �� pa zar la ra va gon

ve ma ki ne üre ten dev bir dev let �ir ke ti ne
dö nü� tü �ü nü gö rü yo ruz. “Tü lom sa�” ad� -
n� alan bu �ir ke tin han gar la r�n dan bi rin de,

ta ma men ora da ça l� �an in san la r�n
öz ve ri siy le ko run ma ya ça l� �� lan

iki nu ma ra l� “Dev rim”, hak -
k�n da sarf edi len on ca ha -

ka ret cüm le si ne inat,
ade ta ak�l l� bir var l�k
gi bi yok olu �a di ren -
di. Za man za man test

sü rü� le ri için ça l�� t� r�l ma s� d� ��n da, i� çi ler
bu e� siz ya di gâ r� y�p rat ma ma ya aza mi
özen gös ter di ler.

■ KLA S�K OTO MO B�L C� LER 
DEV R�M’� Z� YA RET ET T� LER
Geç ti �i miz gün ler de Dev rim’e ya p� lan

hak s�z l� �� tek rar di le ge tir mek ve ar t�k ta -
ma m�y la yer li bir Türk oto mo bi li nin ta sar -
lan ma s� ve üre til me si ge rek li li �i ne dik kat
çek mek ad� na, �s tan bul Kla sik Oto mo bil -
ci ler Der ne �i üye le ri ay n� y�l lar da üre til -

mi� 30 araç l�k bir
kon voy la Es ki �e hir
Tü lom sa�’a Dev -
rim’i zi ya re te git ti -
ler. Mo bil 1’in spon -

sor lu �un da ger çek le -
�en zi ya ret prog ra m�n -

da, Der nek Üye le ri bir

dö nem bü yük
umut lar ba� la -
na rak üre ti len
fa kat se ri
üre ti me ge -
ç e  m e  y e n
Dev rim’in
y a  n � n  d a
d u y  g u  s a l
an lar ya �a d� -
lar… �s tan bul

Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i Ba� ka n�
Ser kan Okay, zi ya ret le il gi li ola rak yap t� ��
aç�k la ma da �un la r� söy le di:

“Dev rim; o dö ne min im kan s�z ko �ul -
la r� için de 23 ba �a r� l� Türk mü hen di si ta ra -
f�n dan 4 ay gi bi çok k� sa bir sü re de üre til -
mi� fa kat bi lin me yen güç ler ta ra f�n dan
üre ti me geç me si bir �e kil de en gel len mi� -

tir. Sa de ce ben zin
k o  n u l  m a  s �

unu tul du �u
için bi linç li
ola rak üre -
ti mi en gel -
l e  n e n
Dev rim’in
se ri üre ti -

me ge çe me -
mi� ol ma s�

bü yük üzün tü
ve ri ci dir. �s tan bul

Kla sik Oto mo bil ci ler
Der ne �i ola rak bu gün Es ki �e -

hir’e e�er üre ti mi de vam ede bil sey di ta ri -
he dam ga s� n� vur mu� bi rer yer li oto mo bil -
le ge le bi lir dik. Bu gün Dev rim’in önün den
say g�y la geç me mi zin ne de ni, çok ge ci kil -
mi� ol sa da ar t�k Tür ki ye’de de yer li bir
oto mo bilin ve mo torun ta ma m�y la ye ni -
den ta sar lan ma s�na ve en k� sa sü re de üre -
ti me geç mesi ge rek li li �i ne dik kat çek mek.
Ku ru lu �un dan bu ya na çok sa y� da ni te lik li
et kin li �e im za atan �s tan bul Kla sik Oto -
mo bil ci ler Der ne �i, or tak mil li mi ras ola -
rak ka bul et ti �i miz de �er le ri mi ze sa hip
ç�k ma mis yo nu nu da her za man bün ye sin -
de ta �� yor. Ay n� za man da ta ri hi bi rer de -
�er ola rak gör dü �ü kla sik oto mo bil le ri,
ge le cek ku �ak lar la ta n�� t� ra bil mek ad� na,
ko ru yor, on la r� halk la bu lu� tu ru yor ve bu
u�ur da mü ca de le ve ri yor. �çin de kla sik
oto mo bil sev gi si ni ta �� yan her ke si ça t� m�z
al t�n da bu lu� ma ya da vet edi yo ruz.”

Bi lin di �i üze re Tol ga Ör nek’in se nar -
yo su nu yaz d� �� ve yö net ti �i 2008 ya p� m�
“Dev rim Ara ba la r�” ad l� film de de Dev let
Ba� ka n� Ce mal Gür sel’in ta ma m�y la yer li
bir oto mo bil üre til me si ni em ret me siy le
ba� la yan, 23 öz ve ri li Türk mü hen di si nin
130 gün lük ba �a r� hi kâ ye si ve son ra s�n da
Dev rim’e ya p� lan hak s�z l�k et ki le yi ci bir
dil le an la t�l m�� t�.

Web    : www.ikod.org.tr
E.Ma il  : ikod@ikod.org.tr

�lk Türk otomobili olan Devrim’e yapılan haksızlı�ı tekrar dile getirmek
ve artık tamamıyla yerli bir Türk otomobilinin tasarlanması ve
üretilmesi gereklili�ine dikkat çekmek isteyen �stanbul Klasik

Otomobilciler Derne�i üyeleri, aynı yıllarda üretilmi� 30 araçlık bir
konvoyla Eski�ehir Tülomsa�’a Devrim’i ziyarete gittiler.

YA �AM 15 - 21 TEMMUZ 201111

Devrim’in önünden
SAYGI GEÇiŞi...

KADIKOY-11:Layout 1  7/14/11  11:28 AM  Page 1



Ka d� köy Be le di ye si Ço -
cuk A��z ve Di� Sa� l� -
�� Po lik li ni �i, Dün ya

Sa� l�k Ör gü tü'nün ulus la ra ra s�
top lan t� s�n da tem sil edil di.
Po lik li ni �i uz man di� he kim -
le rin den Pe do don tist Dr. U�ur
Ka ba lay, 15-18 Ha zi ran 2011
ta ri hin de Bel çi ka’n�n Lie ge
�eh rin de ger çek le� ti ri len Sa� -
l�k l� Kent ler Bir li �i dö nem
top lan t� s� na ka t�l d�. Bu top lan -
t� da Dr. U�ur Ka ba lay di� po -
lik li ni �in de en gel li va tan da� -
la ra hiz met ve ren Di� Ame li -
yat ha ne Üni te si nin Hiz met le ri
ve Pro je ko nu sun da de tay l�
bil gi ver di. Ya p� lan oral pre -
san tas yo na da ka t� l�m c� lar yo -
�un il gi gös ter di.

● Berna AKHUN

Ka d� köy'de hay van la r�n yurt d� �� na
ç� k�� la r�y la il gi li pro se dür ye ni -
len di. Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri -

ner Mü dür lü �ü, hay van la r�n yurt d� �� se -
ya hat le ri için dü zen le nen Men �e �a ha -
det na me si pro se dü rü nü, de ne tim ler ve

ye ni mec lis ka rar la r� ne de ni ile ye ni le ye -
rek, tek rar ya y�m la d�.

Pro se dü re gö re ya sal ola rak ev cil
hay va n� n� z� yurt d� �� na ç� kar mak için
Ta r�m Ba kan l� �� il ya da il çe mü dür lük -
le rin den ç� k�� bel ge si ni al ma dan ön ce
(il gi li bel ge 48 sa at sü re ge çer li, o ne den -

le yol cu -
luk tan he men

ön ce al�n ma l�) ev cil hay va n� n� z�n bu lun -
du �u ve ika met et ti �i niz il çe be le di ye -
sin den (yok sa muh tar l�k tan) men �e �a ha -
det na me si ad� ve ri len bel ge al�n ma l�. Bu
bel ge, sal g�n has ta l�k la r�n ç� k�� ya p� lan
böl ge de gö rü lüp gö rül me di �i ni ya da
gün cel bir ka ran ti na hat t� n�n olup ol ma -
d� �� n� be lir ti yor. 21 gün ge çer li olan bu
bel ge yi Ka d� köy Be le di ye si'nden ala bil -
mek için:
• Hay van sa hi bi ne ait TC kim lik ya da
pa sa port nu ma ra s�, ika met ad re si nin,
• Ev cil hay va na ait son bir y�l için de ku -
duz a�� s� n�n ya p�l d� �� n� bel ge le yen ve te -
ri ner he kim ta ra f�n dan onay lan m�� ka y�t
for mu ya da sa� l�k kar ne si nin,
• Mik ro çip uy gu la ma s� ve ve te ri ner i� le -
ri mü dür lü �ü ne kay d� n�n ya p� la rak ka y�t
nu ma ra s� n�n,
• Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü'nde ta hak ku -
ku nu sa� la mak su re ti ile Ma li Hiz met ler
Mü dür lü �ü'ne men �ei bel ge si is te nen hay -
van ba �� na 20 TL ya t� r�l ma s� ge re ki yor.
De tay l� bil gi için: 0216 325 17 32 (106)
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KULAK uyuzu etkeni ya da bilimsel ad� ile
Otodectes cynotis olarak bilinen parazitler di�er
bir deyimle akarlar, kedi ve köpeklerde kulak
kanal� içinde ya�ayan küçük canl�lard�r. Kulak kiri
içinde, nemli ve �slak ortamlarda özellikle
havalanmas� bozulmu� kulak kanallar�nda
ço�al�rlar. Epidermis yani deri döküntüleri ve
kulak kiri ile beslenirler. Genel olarak kulak
kanal�nda yerle�irlerse de vücudun kuyruk, ba�
bölgesi gibi di�er k�s�mlar�nda da bulunabilirler.
Kulakta kir art���, a��r� ve sürekli ka��nt�, kafay�
sürekli sallama iste�i, kulak kepçesinde k�zar�kl�k
ve kahve siyah ya da k�rm�z�
ak�nt�ya neden olurlar.
Hastal�k kedilerde köpeklere
oranla daha fazla görülür.
Sokak hayvanlar�nda
dengesiz beslenme ve
hijyen yetersizli�i nedeniyle
hastal�k daha yayg�n olarak
görülmektedir. Parazitler
k�sa bir hayat döngüsüne
sahiptirler ve 21 gün içinde
yumurtadan ç�karak yeti�kin
formuna gelirler. Genç ve
ba�ka bir nedenle
hastalanm�� kediler ba����kl�k sistemlerinin
zay�fl���ndan ötürü kulak uyuzuna daha yatk�n ve
savunmas�zlard�r. Kulak akarlar� köpekler, kediler
ve tav�anlar aras�nda birinden di�erine geçer.
Nadiren insanlara da bula�abilmektedir.
Hastal���n te�hisi Veteriner Hekim taraf�ndan
otostop ile yap�lan muayenede etkenlerin
kolayca görülebilmesi ile koyulabilir. Etkenlerin
ç�plak gözle görülemedi�i durumlarda kulak
ak�nt�s�ndan yap�lacak mikroskobik muayene
tan�y� kesinle�tir. Tedavisinde özel kulak
damlalar� ile ivermectin, pyrethrins ya da benzeri
etken madde içeren ilaçlar lokal ve parenteral
yolla kullan�l�r. Komplike olmu� yani uyuzun
yan�nda bakteriyel enfeksiyon ve alerjik
reaksiyon geli�en olgularda ayr� olarak bu
durumlara yönelik tedaviler de yap�lmal�d�r.
Tedavide do�al baz� maddeler de destek olarak
kullan�labilir. Örne�in mineral, badem ya da m�s�r
ya�� damlal�kla kulak temizli�inden önce kula�a
damlat�labilir ya da pamuk sar�l� kulak çubu�u ile
kulak kanal�na sürülebilir. Bu uygulama gerek
kirlerin uzakla�t�r�lmas�n� sa�lar gerekse akarlar�n
ölümüne neden olur. Evde herhangi bir kar���m�
kullanmadan önce yeterince fikir sahibi olmal� ve
Veteriner Hekim’inize dan��mal�s�n�z. Sa�l�kl�
günler dilerim. 

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL
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KEDİ ve
KÖPEKLERDE
KULAK UYUZU

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

YAZ s�caklar�
yorgunluk ve
halsizli�i de
beraberinde
getirebiliyor.
S�v� kay�plar�
ve düzensiz
beslenme
bireyleri
hastal�klar�n
e�i�ine kadar
götürüyor.
Memorial
Hastanesi
Beslenme ve
Diyet
Bölümü’nden
Dyt. Berna
Ertu�, yaz
aylar�nda s�v�
kay�plar�n�n
önlenmesi ve
zinde kalabilmek için
beslenme önerilerinde
bulundu. 
● Saat ba�ı bir bardak
ılık su için: Günlük yaz
beslenmesinde su tüketimi
büyük önem ta��r. Gün
boyu kaybedilen s�v�
artmakta, vücudun
dengelerini korumak için
ise, bu kayb� telafi etmek
gerekmektedir. Günlük su
tüketimi en az 2-2,5 litre
olmal�d�r. Spor yapan ve
a��r i�te çal��an ki�iler
daha fazla s�v�ya ihtiyaç
duyar. Bu nedenle, s�v�
tüketimi ki�inin günlük s�v�
kayb�na göre
uyarlanmal�d�r. Örne�in

yaz�n 1 saat spor yapan bir
ki�inin 1 litre su tüketmesi
gerekir. Yaz�n s�v� olarak
suyun yan� s�ra süt, ayran,
cac�k, soda, limonata, bitki
çaylar�, �ekersiz
kompostolar ve taze
s�k�lm�� meyve suyu gibi
içecekler do�ru tercihler
olacakt�r. 
● Salata ve meyve
tüketimiyle sıvı kaybı
telafi edilebilir: S�caklarda
buzlu içecek tüketimi de
artar. Ancak, bu tür so�uk
ve buzlu içeceklerin, anl�k
serinleme sa�lad���
unutulmamal�d�r. �çecek ne
kadar so�uk olursa olsun,
vücuda girmesinin
ard�ndan, vücut �s�s�n�n da
yükselmesine neden
olmaktad�r. Öte yandan,
toplumda yerle�mi�, s�cak
me�rubatlar�n harareti
önledi�i kan�s� da do�ru
de�ildir. Yaz�n serinlemeye
yard�mc� olan içecekler, �l�k
olarak tüketilmelidir. Ki�inin
s�v� tüketiminde sa�l�k
aç�s�ndan bir s�n�rland�rma
getirilmemi�se, serinlemek
için her saat ba�� bir
bardak �l�k su tüketmek

ideal olan�d�r. Su
tüketiminin yan�
s�ra ana
ö�ünlerde bol
salata tüketimi de
vücudun
hararetini
önlemeye
yard�mc�
olmaktad�r. Ara
ö�ünlerde ise
meyve tüketimi
susuzlu�u
hafifletecektir.  
● Terle
kaybedilen tuzu
mineralli su ile
dengeleyin:
Yaz�n ter yoluyla
kaybedilen
mineralin

kar��lanmas�nda
mineralli su tüketimi etkin
bir çözüm sunmaktad�r.
Serinletme özelli�inin yan�
s�ra; s�v� ve mineral
dengesi aç�s�ndan son
derece sa�l�kl� bir içecek
olan mineralli suyun
tüketimi de dengeli
olmal�d�r. Örne�in tansiyon
hastalar�n�n mineralli su
tüketimine dikkat etmesi,
miktar�n� doktoruna
dan��arak belirlemesi
gerekmektedir.
● Yorgunluk ve bitkinli�e
kar�ı C vitamini tüketin!
Yaz aylar�nda artan
yorgunluk ve bitkinlik hissi,
do�ru besinler tüketilerek
giderilebilmektedir.
Havadaki artan nem oran�
ve a��r� s�caklarla gelen
isteksizlik ve uyku haline
kar�� antioksidanlardan
zengin besinlerin tüketimi
önerilmektedir. Ba����kl�k
sistemini güçlendiren taze
sebze ve meyve tüketimi,
enerji vermekte, özellikle; 
C vitaminden zengin
ye�ilbiber, maydanoz gibi
ye�il yaprakl� sebzeler, kivi,
çilek, erik gibi meyveler; 
A vitaminden zengin
yumurta, havuç, kay�s�,
ye�il yaprakl� sebzeler; 
E vitaminden zengin kuru
baklagiller, ceviz, f�nd�k,
badem gibi ya�l� tohumlar
yorgunluk ve halsizlik
�ikâyetlerinin önüne
geçilmesinde yard�mc�
olacakt�r. 
● Yazın bu yiyeceklerden
uzak durun!:
■ Ya�da k�zartmalar,
kavurmalar (Et, sebze,
hamur i�i), ya�l� sos
eklenmi� besinler.
■ A��r� tuz ve tuzlu besinler,
■ Sucuk, salam, sosis,
past�rma.
■ Sakatatlar (Karaci�er,
böbrek, dalak, beyin)
■ Bütün ya�l� yiyecekler
(Ya�l� etler, kaymak,
krema, mayonez, tahin,
ya�l� soslar)
■ Kuyruk ya��, iç ya��,
tereya��, margarin.
■ �ekerli meyve sular�,
�ekerli-asitli içecekler
■ �çeri�i bilinmeyen haz�r
g�dalar.
■ Alkollü içki tüketimine
dikkat edin.
■ Tüketimde tercihinizi
hafif alkollü içkilerden yana
kullan�n.

Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlü�ü, hayvanların yurt
dı�ı seyahatleri için düzenlenen Men�e �ahadetnamesi

prosedürünü yenileyerek, tekrar yayımladı.

Evcil hayvanlara
PASAPORT
Evcil hayvanlara
PASAPORT
Evcil hayvanlara
PASAPORT
Evcil hayvanlara
PASAPORT
Evcil hayvanlara
PASAPORT
Evcil hayvanlara
PASAPORT

YAZIN BOL 
ILIK SU �Ç�N

Dyt. Berna
Ertu�, yaz aylarında

sıvı kayıplarının
önlenmesi ve zinde

kalabilmek için
yapılması gerekenleri

anlattı. 

KASEV Vakfı'nın Öncü Kurucusu, Genel Koordinatörü
ve Yönetim Kurulu Ba�kanı Kamil Çetin Oraler, 73.

ya�ına girdi. Oraler'e KASEV Vakfı Ö�retmen
Dinlenmeevi'nde çalı�anların ve sakinlerin katılımıyla

ho� bir do�um günü kutlaması yapıldı. Do�umgününe
katılanlar, her �eyi ile sadece KASEV’e adanmı� bir

ömrün sahibi olan Oraler'e uzun ömürler diledi. 

Diş polikliniği BELÇİKA’da

KASEV’de do�um
günü kutlamas�

KADIKOY-12:Layout 1  7/14/11  11:30 AM  Page 1



Tür ki ye Mil li Olim pi yat Ko mi te si Yö -
ne tim Ku ru lu Üye si Se ma Ka sa po� -
lu’na Ulus la ra ra s� Olim pi yat Ko mi te -

si’nin (IOC) ‘2011 Ka d�n ve Spor Ödü lü,
Lo zan’da dü zen le nen tö ren de ve ril di. 

Ulus la ra ra s� Olim pi yat Ko mi te si’nin
ge nel mer ke zin de ya p� lan tö re ne; IOC
Ba� ka n� Jac qu es Rog ge, IOC Ka d�n ve
Spor Ko mis yo nu Ba� ka n� Ani ta DeF -
rantz ile bir lik te IOC yö ne tim ku ru lu
üye le ri ve da vet li ler ka t�l d�. Tö ren de IOC
Dün ya Ödü lü'nü Ken ya’dan Teg la Lo ro -
upe, IOC Av ru pa Ödü lü’nü Tür ki ye’den
Se ma Ka sa po� lu, IOC Af ri ka Ödü lü'nü
To go'dan Na do uvi Law son Body, IOC
Ame ri ka Ödü lü'nü Ek va tor Olim pi yat
Ko mi te si, IOC As ya Ödü lü'nü Ür dün'den
Na rin Haj tass ve IOC Ok ya nus ya Ödü lü nü
ise Avus tral ya'dan Daph ne Pi ri e al d�.

IOC Ba� ka n� Jac qu es Rog ge tö ren de yap t� �� ko nu� ma -
da, “Ka d�n ve Spor” ödül le ri nin ge nel ola rak ka d�n la r�n
spo ra te� vi kin de yar d�m c� ol mu� ki �i le re ve ril di �i ni be lir -
te rek, bu nun çok önem li ol du �u nu vur gu la d� ve ödül ka -
za nan isim le ri kut la d�. Tür ki ye Mil li Olim pi yat Ko mi te si

ta ra f�n dan IOC’ye aday gös te ri len Se ma
Ka sa po� lu, “Her k�z spor yap ma l�” pa -
ro la s� ile �s tan bul Ki reç bur nu Spor Ku -
lü bü’nde te me li ni at t� �� 6-16 ya� ara s�n -
da ki k�z ço cuk la r� na fut bol e�i ti mi ve -
ren “Çim Fi liz le ri” pro je si ve bu na ili� -
kin ça l�� ma la r� ne de niy le ödü le de �er
bu lun mu� tu. Ka sa po� lu’nun gi ri �im le ri
ile 2008 y� l�n da �s tan bul Ki reç bur -
nu’nda fa ali ye te ge çen üc ret siz K�z Fut -
bol Oku lu’nun ya� la r� 9 ile 16 ara s�n da
de �i �en 50’ye ya k�n spor cu su bu lu nu -
yor. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu, Sa r� -
yer Be le di ye si, spon sor lar ve semt hal -
k� n�n des te �i ile uy gu la ma s�n da k� sa sü -
re de bü yük ad�m lar at� lan pro je, k�z ço -
cuk la r� n�n be den e�i tim le ri ne kat k� sa� -

la ma ve ma hal le le rin de spor yap t�r ma
ama c� ta �� yor. Web si te si www.cim fi liz le ri.com olan pro -
je nin bir ba� ka ama c� da pro je ye ka t� lan ço cuk la r� ti yat ro,
si ne ma, mü ze gi bi sos yal et kin lik le re yö nelt mek. Se ma
Ka sa po� lu’na ay n� pro je kap sa m�n da Dün ya Fa ir Play
Bir li �i (CIFP) de 2009 y� l� n�n “Fa ir Play �e ref Dip lo ma -
s�” ödü lü nü ver mi� ti.

Kav ram Mes lek Yük se ko ku lu, 2011-
2012 E�i tim ve Ö� re tim y� l�n da 1000
spor kö ken li li se me zu nu ö� ren ci ye

yüz de 50 e�i tim bur su sa� la ya rak bir il ki ger -
çek le� ti re cek.

Pro je ye ilk des tek Tür ki ye Fut bol An tre -
nör le ri Der ne �i (TU FAD) ile Tür ki ye Fa al
Fut bol Ha kem le ri ve Göz lem ci le ri Der ne -
�i’nden (TFFHGD) gel di. �ki ku rum pro je nin
ha ya ta geç me si ve des tek ama c�y la Kav ram
E�i tim Ku rum la r�y la pro to kol im za la d�. 

Geç ti �i miz gün ler de Ama tör Spor Ku lüp le -
ri Bir lik  ve ku lüp ba� kan la r� ile top lan t� ya pan
�s tan bul Kav ram Mes lek Yük sek Oku lu Mü te -
vel li He ye ti Ba� ka n� Ba hat tin Dur mu�, pro je -
nin spor ve e�i ti min bi ra ra ya gel di �i bu gü ne
ka dar ül ke miz de ger çek le� ti ri len en kap sam l�
pro je ol du �u nu söy le di. Ül ke miz de e�i tim ve
spor bir lik te li �i nin so mut te mel ler üze ri ne
otur tul ma d� �� n� söy le yen Ba hat tin Dur mu�
“Ne ya z�k ki bu, ül ke mi zin çö zül me mi� prob -
lem le rin den bi ri. Ba� ta Ame ri ka ve bir çok Av -

ru pa ül ke si bu  so -
ru nu çöz mü�.
Ço cuk luk y�l -
la r�n da ai le si -
nin de öz ve ri
ve des te �i
ile spo ra
b a �  l a  y a n
genç le ri  miz
üni ver si te e�i -
ti mi ne ba� la ya -
ca �� za man ‘e�i tim
mi? spor mu?’ �ek lin -
de bir ter cih ile ba� ba �a
ka l� yor. Ve ço �un luk la da genç -
le ri miz spo ru b� ra ka rak e�i ti mi ter cih edi yor.
Bu ra da as�l ko nu spor cu genç le ri mi zin spor cu
kim lik le ri nin d� ��n da bir mes lek sa hi bi ola bil -
me le ri. Bi zim pro je miz de as�l he def le di �i miz
ko nu bu. Genç le ri miz bu pro je sa ye sin de hem
spor la r� na de vam ede cek ler, hem de on la r�n
ge le cek le ri ni ga ran ti al t� na ala cak la r� bir dip lo -
ma ve mes lek le ri ola cak. Bu spor cu genç le ri -
mi ze hem ge le cek ga ran ti si ve eko no mik öz -
gür lük hem de yap t�k la r� spor dal la r�n da ra hat -
l�k  sa� la ya cak” de di.

Pro je den fay da la nan spor cu genç le rin sa -
kat l�k ve ya fark l� ne den ler le spor dan kop sa lar
bi le mes lek sa hi bi ve dip lo ma l� bi rey ler ola rak

dip lo ma la r�y la or ta da kal ma ya cak la r� n� ifa de
eden Dur mu�, “Ül ke miz yal n�z spor aka de mi -

sin de oku yan genç ler de �il, ör ne �in i� -
let me me zu nu fut bol cu lar, lo -

jis tik me zu nu vo ley bol cu -
lar, ban ka c� l�k me zu -

nu bas ket bol cu lar,
halk la ili� ki ler

me zu nu bok sör -
ler  ka za na cak.
K� sa ca s� oku -
lu mu zun tüm
b ö  l ü m  l e  r i
tüm spor cu la -

r� m� za aç�k t�r.
Bu pro je sa ye -

sin de he def le di �i -
miz bu 1000 spor cu

gen ci miz ge le cek te
bin ler ce spor cu gen ci mi ze

ön cü  ve ör nek ola cak. Bu pro je -
nin en bü yük ka zan c� n� ise, Türk spo ru ya �a -
cak. Biz ler Kav ram Mes lek Yük se ko ku lu  ve
Mü te vel li he ye ti ola rak bu pro je ye böy le si ne
bir kat k� sun ma y� bir sos yal so rum lu luk pro je -
si nin ile ri sin de bir va ta ni gö rev ola rak da al g� -
l� yo ruz” di ye ko nu� tu.

Pro je nin pro to kol im za la ma tö re ni ne;  TÜ -
FAD ad� na  Ge nel Ba� kan Yar d�m c� s� ve �s tan -
bul �u be Ba� ka n� Sü ley man To hum cu,
TFFGHD ad� na da �s tan bul �u be si Ge nel Sek -
re te ri Mus ta fa Se vim ka t� la rak pro to ko lü Kav -
ram Mes lek Yük se ko ku lu Mü te vel li He ye ti
Ba� ka n� Ba� ka n� Ba hat tin Dur mu� ile bir lik te
im za la d� lar.
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LIVERPOOL Kulübü’nün internet sitesinde,
Galatasaray ile 28 Temmuz Per�embe günü

�stanbul’da özel bir kar�la�ma yaplaca�
duyuruldu. Kar�ıla�manın Türk Telekom 

Arena’da gerçekle�ece�i belirtilirken, açıklamada;
Liverpool’un 2005 yılında Milan’a kar�ı �stanbul’da

kazandı�ı UEFA �ampiyonlar Ligi 

�ampiyonlu�una,  Galatasaraylı futbolcu Milan
Baros’un daha önce Liverpool forması giydi�ine,
Galatasaray ile Liverpool’un 2006-2007 sezonu
UEFA �ampiyonlar Ligi grubunda rakip olduklarına
ve Türk Telekom Arena’da Galatasaray
taraftarlarının 131,76 desibele ula�arak Guinness
Rekorlar Kitabı’na girdiklerine de de�inildi.

LIVERPOOL, �STANBUL’DA

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

TÜRK�YE Tenis Federasyonu'nun faaliyet
program�nda yer alan “12 Ya� Yaz Kupas� 2
Tenis �ampiyonas�”, 4-9 Temmuz tarihleri

aras�nda yap�ld�. Taçspor Kulübü kortlar�nda 12
ya��ndaki sporcular�n mücadele etti�i

�ampiyonaya, 96 genç raket kat�ld�. Turnuva
sonunda, tek k�zlarda Kemer Tenis Kulübü

oyuncular�ndan Defne Olcay, tek erkeklerde ise
Taçspor Kulübü oyuncular�ndan Atakan Gezer
�ampiyon oldu. T.T.F. yönetim kurulu üyesi ve

Taçspor Kulübü Koordinatörü Erkan Naibi,
kat�l�mc�lara te�ekkür ederek, dereceye giren

sporcular� kutlad�.

Mar ma ra Üni ver si te si Be den
E�i ti mi Spor Yük se ko ku -
lu’nun genç le ri ör nek dav ra -

n�� la r�y la al k�� al d�. 
Genç ler aka de mik spor e�i ti mi

al�r ken ser gi le dik le ri ör nek dav ra n�� -
la top lum sal so run lar dan uzak ol ma -
d�k la r� n� da gös ter mi� ol du lar. Be den

E�i ti mi Spor Yük se ko ku lu bün ye sin de fa -
ali yet gös te ren Kü tüp ha ne Ku lü bü’nün al t�n
kalp li genç le ri e�i tim ve ö� re tim den ar ta
ka lan bo� va kit le rin de omuz omu za ve rip
im kân la r� öl çü sün de bir pro je ba� lat t� lar.

Okul da ki tüm ö� ren ci le rin de
des te �i ni ka za nan pro je sa ye -
sin de �im di A� r�’n�n Do �ube -
ya z�t il çe sin de e�i tim gö ren
yüz ler ce ö� ren ci nin yü zü gül -
dü. Ku lüp or ga ni zas yo nun da
top la nan yar d�m lar A� r�’n�n
Do �ube ya z�t il çe si ne ula� t�. 

■ MUT LU LUK 
FO TO� RAF LAR DA

Mar ma ra Üni ver si te si
Be den E�i ti mi Spor

Yük se ko ku lu’nun res -
mi web si te sin de yar -
d�m la r�n A� r�’n�n
Do �u Be ya z�t il çe -

sin de ki ö� ren ci le re
ula� t� r�l d� �� “Yar d�m la -

r� n�z kar de� le ri mi ze ula� t�”
ha ber ba� l� ��y la du yu rul du. Ö� ren ci lerin
mutlulu�u da A� r�’dan gön der dik le ri fo to� -
raf lar da  göz le rin den oku nu yor du.

ATA�EH�R Belediyesi Kültür ve
Sosyal ��ler Müdürlü�ü yaz
etkinlikleri kapsam�nda çocuk ve
gençleri sporla bulu�tururken, �imdi
de sabah sporlar� ile sporun ruhunu
parklara ta��yor. Haziran ay�nda
ba�layan etkinlikle Ata�ehirliler
belirlenen alanlarda hafta içi her
sabah spor e�itmenleri e�li�inde
spor yapma imkân� buluyor.
Profesyonel spor e�itmenleri
Ata�ehirlileri güne zinde ba�latmak
için; �çerenköy Park�, Deniz Gezmi�
Park�, Yeni Çaml�ca Hal� Sahas�,
Kay��da�� Futbol Sahas�, Esatpa�a
Futbol Sahas�’nda sporsever
Ata�ehirlilere sa�l�kl� spor yapma
imkân� sunuyorlar. Spora
Ata�ehirlilerin ilgisi büyük. 

ATA�EH�R güne sporla ba�l�yor

Taçpor’da Tenis
ŞAMPİYONASI

AVRUPA Üniversiteler Judo �ampiyonas�
126 sporcu 14 ülke ve 45 üniversitenin
kat�l�m� ile Bosna Hersek’in Saraybosna

kentinde düzenlendi. �lk defa organize edilen
ve dünya s�ralamas�nda üst s�ralarda olan

sporcular�n kat�ld��� �ampiyonada Yrd. Doç.
Dr. Ali Demir’in ba�kanl���n�, Yrd. Doç. Dr.

Semih Y�lmaz ve Yrd. Doç. Dr. Ekrem
Albayrak’�n antrenörlü�ünü üstlendi�i

kafilede; Beden E�itimi ve Spor Yüksekokulu
ö�rencileri Halil �brahim Özerler 81 kiloda 2.,
Bü�ra Katipo�lu 63 kiloda 3., Fatma �eker
52 kiloda 5. olarak Türkiye’yi ve Marmara

Üniversitesi’ni ba�ar�yla temsil ettiler.

Judocuların başarısına

YENİSİ EKLENDİ 

Kavram Meslek Yüksekokulu sporcu ö�rencilere sadece destek olma vaadinde
bulunmadı, bu vaadini uygulamaya geçirdi. Okulun bu davranı�ı Türkiye’deki birçok

kurum ve kurulu�a örnek olacak. Pro je ye ilk des tek Tür ki ye Fut bol An tre nör le ri Der ne �i
(TU FAD) ile Tür ki ye Fa al Fut bol Ha kem le ri ve Göz lem ci le ri Der ne �i’nden (TFFHGD) gel di. 

Sporcu ö�rencilere BURS deste�i

Tür ki ye Mil li Olim -
pi yat Ko mi te si’nin
(TMOK) ge le nek -

sel Bo �a zi çi Kı ta -
la ra ra sı Ya rı� la rı,
17 Tem muz 2011

Pa zar gü nü �s tan bul
Bo �a zı’nda ya pı la cak.
Bu yıl 23’ün cü sü dü zen le -

ne cek or ga ni zas yon Sam sung
fir ma sı nın ana spon sor lu �un da ger -
çek le� ti ri le cek. TMOK ta ra fın dan il ki

1989 yı lın da 4 ba yan, 64 er kek spor cu -

nun ka tı lı mıy la ger çek le� ti ri len As -
ya’dan Av ru pa’ya Bo �a zi çi Yüz me Ya -
rı� la rı her yıl ar tan bir il gi ile kar �ı la nı -

yor. Ulus la ra ra sı Olim pi yat
Ko mi te si’nin hi ma ye -

sin de ve “Her kes
�çin Spor” slo -
ga nı na uy gun

ola rak dü -
zen le nen bu

ya rı� lar
TMOK’un

önem li spor
fa ali yet le rin -

den.  �s tan bul’un
Av ru pa ve As ya Kı ta -

la rı üze ri ne ku rul mu� ol -
ma sı ve için den “bo �az” su yo lu geç -
me si �eh rin en önem li özel lik le rin den.

TMOK’un dü zen le di �i ya rı� da bu su

yo lun da dün ya nın ilk ve tek kı ta la ra ra sı
yüz me ya rı �ı ol ma özel li �i ni ta �ı yor. 
As ya’dan Av ru pa’ya iki kı ta

ara sı nı top lu ca yü ze -
rek geç mek, ka tı -

lım cı la ra da ay rı
bir zevk ve

he ye can ve -
ri yor. Ya rı -
�a, her yıl
dün ya nın

de �i �ik ül -
ke le rin den

her ya� tan er -
kek ve ba yan
yüz ler ce ama tör

yü zü cü ka tı lı yor. Yak -
la �ık 6,5 ki lo met re lik zorlu

bir par kur da ya pı lan ya rı �a olan il gi her
ge çen yıl ar tı yor. 

■ FO TO� RAF YA RI� MA SI DA VAR 
TMOK, Türk fo to� raf sa na tı na kat kı da

bu lun mak, 23. As ya ’dan Av ru pa’ ya
Bo �a zi çi Yüz me ya rı� la rı nın

ge le cek ku �ak la ra ak -
ta rıl ma sı ve spor cu -

la rın mü ca de le le ri -
ni en iyi bi çim de

or ta ya çı kart mak
ama cı ile “BO -

�A Z� Ç� KI TA LA -
RA RA SI –2011”

ko nu lu bir de fo -
to� raf ya rı� ma sı

dü zen le di. 
Fo to� raf lar ya rı� ma

gü nü, ya rı� sa at le rin de çe -
ki le cek, ya rı� ma cı la rın fo to� raf

çek me le ri için tek ne ler or ga ni zas yon
ko mi te sin ce te min edi le cek. 

Asya’dan, Avrupa’ya Bo�aziçi
Uluslararası Yüzme yarı�ı, bu yıl
17 Temmuz Pazar günü
düzenlenecek....

‘Bo�aziçi K�talararas� Yar��lar’ ba�l�yor

A�rılı
karde�lerine

sporcu a�abey
ve ablalarından

destek…

Spor dayan��mayla daha güzel

‘Her kız spor yapmalı’
parolası ile �stanbul

Kireçburnu Spor
Kulübü’nde temelini

attı�ı, 6-16 ya�
arasındaki kız

çocuklarına futbol
e�itimi veren ‘Çim
Filizleri’ projesi ve 

buna ili�kin çalı�maları
nedeniyle Sema
Kasapo�lu’na,

Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin ‘2011

Kadın ve Spor Ödülü
verildi. 

Türkiye’ye spor ödülü 
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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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