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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

Bir ayı a�kın süredir Kadıköy’de ya�ayıp çalı�arak
Türkiye’yi ‘tanıyan’ Amerikalı gençler, son olarak
Dumlupınar Mahallesi’nde kaldırım boyadı. 
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BU SEFER
KALDIRIM

Kültür Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kurulu
taraf�ndan, 2. grup korunmas� gerekli

kültür varl��� olarak tescil edilen, kültürel tesis
olarak vaziyet plan� ve projeleri onaylanan tarihi
Hasanpa�a Gazhanesi, bir süredir granit k�rma

�antiyesi olarak kullan�l�yor. 

Sadece Kadıköy'ün de�il �stanbul'un
önemli endüstri yapıları arasında olan

119 ya�ındaki tarihi Gazhane, yılların yıkıcı
etkilerine kar�ı bugüne kadar ayakta
durmayı ba�ardı. Zamanında Anadolu

yakasının gaz ihtiyacını kar�ılayan bu yapı,
�stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba�kenti
projeleri kapsamında kültür merkezi

yapılacaktı ancak �antiyeye dönü�türüldü.
Tescilli endüstri mirası bu alanın, geçici de

olsa �antiye olarak kullanılmasına sivil
toplum örgütleri ve çevre halkı tepkili!

◗◗ Haberi 8. Sayfada

◗◗ Haberi 10. Sayfada

EMANET
Allah beden yap�m�z� ve ya�am
düzenimizi sevmek üzerine

kurmu�tur. Sevgiden uzakla�t�kça
ya�am�m�z zorla��r. 

�nal AYDINO�LU
● Yazısı 8’de

Asmalımescit ve
kantarın topuzu!
Asmal�mescit, sanat galerileri ve
e�lence mekânlar�yla �stanbul’un

gözde bölgeleri aras�nda.

Asl� AYHAN
● Yazısı 10’da

Yelde�irmeni Karakolhane
Caddesi’nde iki ayd�r devam

eden yol çal��mas�, esnaf ve
mahalle sakinlerinin ya�amlar�n�

zorla�t�rsa da, alt yap�s� sa�lam ve
güzel görünümlü bir Yelde�irmeni

için biraz daha sab�r gerekiyor.
Cadde, Ramazan Bayram� öncesi
yepyeni bir görünüme kavu�acak.

Daha güzel bir
Yeldeğirmeni için;

BiRAZ DAHA SABIR!

◗◗ Haberi 5. Sayfada

Bayram sabah�na ba�ucumuzda yeni
pabuçlar ve elbiselerimizle uyanman�n

mutlulu�unu hangimiz unutabildi ki…
Bayram sabah� babam�zdan, dedemizden,
ninemizden toplad���m�z harçl�klar�n tad�na
ne demeli. O harçl�klarla ald���m�z pamuklu

�ekerler, elmal� �ekerler, rengârenk
macunlar daha m� tatl�yd� sanki. 

◗◗ Haberi 11. Sayfada

KADIKÖY’DE
RAMAZAN KEYFi

250'yi a�kın ö�retmeniyle
yeti�kin e�itimi sunan  Kadıköy

Halk E�itim Merkezi'nin yeni
Müdürü Nuri Ba�, ‘Hem

insanlara e�itim sunuyoruz
hem de istihdam  için eleman

yeti�tiriyoruz’ diyor.
● Haberi Sayfa 4’te

Kitap sahaflarının bir bir
kapandı�ı �u günlerde,
dostluk ve dayanı�mayı

kitaplarla örmeyi
amaçlayan bir grup genç
kadın, Cafera�a’da 26A

Sahaf’ı açtı.
● Haberi Sayfa 6’da

Kadıköy’de çok GENÇ bir SAHAF
Ya�ar Özel, 12 A�ustos
Cuma ak�amı, Özgürlük

Parkı’nda bir konser
verecek. Saat 21.30’da

ba�layacak ücretsiz
konsere tüm 

Kadıköylüler davetli!. 
● Sayfa 7’de

Halk Eğitim yeni döneme hazırlanıyor
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Özgürlük Parkı’nda ‘ÖZEL’ konser

Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!
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Lim yra an tik ken ti, Bey Da� la r�’n�n
gü ney ba t� uzan t� s� olan To çak
Da �� etek le rin de

uza n�r, do �u Lik ya’da yer
alan mo dern Fi ni ke’nin ku -
zey do �u su na yak la ��k 6 ki -
lo met re uzak l�k ta d�r. An tik
kent te ki ara� t�r ma lar, 1812
y� l�n da, C. R. Coc ke rell ka l�n -
t� la r� zi ya ret et me si ve Si de ri -
ja/Si da ri os Lah ti ni ke� fet me -
siy le ba� la m�� t�r. 

Ken tin er ken dö nem yer le �im le ri ne ait
her han gi bir bil gi yok tur. Lim yra’n�n Lik -
çe is mi Zemu ri, muh te me len MÖ 2. bin -
y� la ta rih le nen Hi tit me tin le rin de rast la -
nan zu mar ri ke li me si ne i�a ret eder. Ba t�
ken tin ku zey böl ge sin de ki ka z� lar da ol -
duk ça de ri ne inil mi� ve bir kaç pre his to rik
ça nak çöm lek par ça s� ve f� r�n ka l�n t� la r� -
n�n ke� fe dil mi� ol ma s� na ra� men. Bu na
ra� men, ka z� ça l�� ma la r� s� ra s�n da bu den -
li er ken dö ne me ta rih le nen ta ba ka gün ��� -
�� na ç� ka r�l ma m�� t�r. Ya p� la r�n ve ala n�n
s� n�r l� sa y� da ki ka l�n t� la r�, ta n�m la ma ya -
pa bil mek için ye ter li ol ma d� ��n dan bu ra -
da ki yer le �i min en geç MÖ 6. yüz y�l da
var ol du �u nu söy le ye bi li riz.  

Zemu ri, Ksan tos lu Ha ne dan Kupr rli ta -
ra f�n dan sik ke ba s� lan yer di ve bu dö nem -
de, Lik ya’n�n hi ye rar �ik yer le �i mi için de
mut la ka önem li bir ko num day d�. Kent en
par lak ça �� n� M.Ö. 4. yüz y�l da, do �u Lik ya
ha ne da n� n�n yer le �im ken ti ha li ne gel di �i
za man ya �a m�� t�r. Ha ne dan Pe rik le, yüz y� -
l�n ilk ya r� s�n da Ksant hos hü küm da r� Art -
tum pa ra’y� ye ne rek tüm böl ge nin po li tik
yö nü nü de �i� tir mi� tir. Son ra s�n da tüm Lik -
ya’y� yö ne ti mi al t� na al m�� s� n�r la r� k� sa sü -
re li �i ne de ol sa ku ze ye ve do �u ya do� ru
ge ni� let mi� tir. Pe rik le hü küm dar l� �� n�n so -
nu na ili� kin bir bil gi yok. 

Bi lim dün ya s�n da, is mi, MÖ 370 ve 360
y�l la r� ara s�n da or ta ya ç� kan Sat rap ayak -
lan ma s� na Lik ya l� la r�n da ka t� l� m�y la öz -
de� le� ti ri lir, bu sü reç te ta rih ten yok ol mu� -
tur.  Lim yra l� Pe rik le, Lik ya’n�n bi li nen son
ha ne da n� d�r. Ye rel bü yük kral l�k la r�n nis -
pe ten ba ��m s�z hü küm dar l�k bi çi mi, is ya -
n�n Ak ha me nid ler ta ra f�n dan bas t� r�l ma s�y -
la bir den bi re bek len me dik bir so na ula� m�� -
t�r. M.Ö. 4. yüz y�l da Lim yra’da, ala n� yak -
la ��k 25 hek tar çe vi ren ve te pe de is tih kâ ma
sa hip olan du var la r�n in �a edil di �i, kap sam -
l� bir ya p� prog ra m� ge li� ti ril mi� tir. Dik ka ti
çe ken ka le ye ben zer iki ku le ya p� s�, muh te -
me len ken di le rin den so rum lu olan hü küm -
da r�n gü cü ve öne mi ni sim ge le mek amaç l�
ya p�l m�� t�r. 

Kla sik Dö ne min top lam da yak la ��k
500 me za ra sa hip be� nek ro po lü de ay r� ca
M.Ö. 4. yüz y�l dan son ra or ta ya ç�k m�� t�r.
Ka bart ma lar la süs lü me zar la r�n sa y� s� da
di �er Lik ya kent le ri ne oran la Lim yra’da
da ha faz la d�r. 

Lim yra’n�n Hel le nis tik ve Er ken Ro ma
dö nem le ri, sa de ce da �� n�k bir kaç ya p� ile
be lir le ne bi lir; yi ne de ya p� la r�n mi ma ri le -
rin de ki yük sek ka li te, an�t sal l�k ve sa hip ol -
duk la r� hey kel tra� l�k be ze me le ri bu dö nem -
de ki yer le �im le rin öne mi ne ta n�k l�k eder ler.
A�a �� kent te Ro ma ti yat ro sun dan çok uzak -
ta ol ma yan yer de bu lu nan Pto le ma ion, bu
et ki le yi ci ya p� gru bu na ait tir. Mi ma ri un -
sur lar, bu gün hâ lâ ba z� la r� n�n ka l�n t� la r� n�n
göz le gö rü le bil di �i gi bi çok renk li bir �e kil -
de bo yan m�� t�r. Mer mer den ya p�l m�� de va -
sa as lan la r� da içe ren hey kel tra� l�k be ze me -
le ri, alt kat ta kö �e le re yer le� ti ril mi� tir. Me -
top ve trig lif fri zi nin 6 blo �u bi lin mek te dir
ve Ken ta uro machy’i (Ken ta ur lar Sa va ��)
be tim ler: Sah ne, hay van sal poz lar da ki sa -

va� ç� la r� içe rir. Ya p� n�n d�� k�s m�, ara ba ya -
r� �� sah ne siy le de ko re edil mi� tir.      

Agus tus’un ev lat edin di �i, to ru nu ve
mi ras ç� s� Gai us Cea sar (Se zar), do �u ya
olan dip lo ma tik gö re vi nin dö nü -
�ün de, M.S. 21 �u bat 4’te
Lim yra’da öl mü� tür. Öl -
dü �ü yer de an� s� na bir
an�t di kil mi�, be de ni
ise Ro ma’da ki Au -
gus tus Ma uso le -
um’a def ne dil -
mi� tir. L i m  -
yra’da ki ti yat -
ro, muh te me -
len M.Ö. 2./1.
yüz y�l da in �a
edil mi� ti ve
tek ba �� na
dur mak tay -
d�.  Bu gün kü
g ö  r ü  n ü  � ü ,
sa de ce bu ya -
p� ya de �il ay -
n� za man da
di �er bir çok
Lik ya ken tin de -
ki ya p� la ra da za -
rar ve ren M.S.
141’de ki dep rem
so nu cun da ge rek li
gö rü len ge ni� bir ona -
r�m son ra s�n da ki bi çi mi ni
yan s� t�r. M.S. 151/152 y� l� na
ta rih le nen bir ya z� ta gö re Rho di -
apo lis li Op ra mo as Lim yra’da ki ti yat ro nun
ona r� m� için 10 bin di nar ver mi� ve He ro -
on’u üze rin de bu nu aç�k la m�� t�r. 

Ti yat ro nun ya n� s� ra di �er ek ya p� lar
da Lim yra’n�n �m pa ra tor luk Dö ne min de -
ki kent sel aç� dan en par lak za man la r� n�
yan s� t�r.  

Geç An tik Dö nem de, Bi zans Dö ne min -
de, bu kent pis ko pos luk mer ke ziy di. 4. ve
geç 9. yüz y�l ara s�n da, Myra met ro po lit li �i -
ne ba� l� Lim yra’da ki di �er pis ko pos lar la

bir lik te top lam al t� pis ko po sun ad� bi lin -
mek te dir. M.S. geç 5. / er ken 6. yüz y�l da iki
du var çem be riy le kent bir bi rin den ba ��m s�z
iki böl ge ye ay r�l m�� t�r. Do �u da ki sur, yak -

la ��k 5.5 hek tar l�k bir ala n� s� n�r -
lan d� r�r ken, ba t� da ki kent sa -

de ce 3 hek tar l�k ala n�
kap sar. 

Ay r� ca Lim yra,
�s lam ta ri hi aç� s�n -

dan da önem ta -
��r: Bi zans do �u
ken ti nin ha fif
d� ��n da iki ya -
p� s�y la bir -
lik te Kâ fi
B a  b a ’ n � n
B e k  t a  � i
Ma nas t �  r �
(tek ke) bu -
lun mu� tur.
Bek ta �i top -
lu mu nun ef -
sa ne vi ku ru -
cu su Ha c�

Bek ta� Ve li,
geç 13. yüz y�l -

da K�r �e hir ya -
k�n la r� na yer le� -

mi� tir. Bek ta �i li �e
Lik ya’da 15. yüz y�l -

da rast la n�r. Ya y�l ma,
El ma l�’da me za r� ma nas -

t� ra ya p� lan ve onun is miy le
ad lan d� r� lan (Ab dal Mu sa Tür be -

si)  Der vi� Ab dal Mu sa isim li ki �iy le ya k�n -
dan ili� ki li dir. �ki bi na dan olu �an ve muh te -
me len 16. yüz y� la ta rih le nen ya p�, Türk gü -
ney k� y� la r�n da en es ki Bek ta �i Ma nas t� r� n�
tem sil eder. Mey dan Evi’nin ku ze yi ne, ma -
nas t� r�n ana bi na s� Ka fi-Ba ba Tür be si ya p�l -
m�� t�r. Kâ fi-Ba ba, Ab dal Mu sa’n�n mü ri di -
dir. Bi na tam an la m�y la 1960’da ye ni den
in �a edil mi� ve be ton kub bey le ör tül mü� tür.  

Lim yra Ka z� la r� Ba� ka n�
Dr. Mar tin SE YER

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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Tebursseli kaya mezarı

Bizans Ba�lı�ı

III. Ptolemaios Ba�ı

Limyra Akropolisi

Nekropolis

Limyra Hanedanlar Mekânından
BEKTAŞI MANASTIRINA
Limyra Hanedanlar Mekânından
BEKTAŞI MANASTIRINA
Limyra Hanedanlar Mekânından
BEKTAŞI MANASTIRINA
Limyra Hanedanlar Mekânından
BEKTAŞI MANASTIRINA
Limyra Hanedanlar Mekânından
BEKTAŞI MANASTIRINA
Limyra Hanedanlar Mekânından
BEKTAŞI MANASTIRINA
Limyra Hanedanlar Mekânından
BEKTAŞI MANASTIRINA

KADIKOY-2:Layout 1  8/11/11  11:41 AM  Page 1



Elek trik bor cu nu öde me yen abo ne le re AYE -
DA�’tan uya r� gel di. AYE DA� Ge nel Mü dür lü -
�ü'nden ya p� lan ya z� l� aç�k la ma da, “AYE DA�

ola rak hiz met ala n� m�z olan �s tan bul’un Ana do lu Ya -
ka s�’nda mü� te ri le ri mi ze sa� l�k l�
ve ke sin ti siz elek trik sun mak
için ala cak la r� m� z� tah sil et mek
mec bu ri ye tin de ol du �u muz dan
tah si lât ça l�� ma la r� m� z� yo �un -
la� t�r m�� bu lun mak ta y�z. Haf ta
içi me sai sa at le rin de yap t� �� -
m�z ru tin tah si lât ça l�� ma la r� -
m� za ek ola rak her haf ta so nu
fark l� bir �� let me Mü dür lü �ü -
müz hiz met ala n�n da Top lu
Tah si lât Ça l�� ma s� ger çek le� -
tir mek te yiz” de nil di. 250 Tah -
si lât Eki bi Per so ne li ve �ir ket
yö ne ti ci le ri nin de ka t�l d� �� uy -
gu la ma da, bi rik mi� fa tu ra bor -
cu bu lu nan mü� te ri le rin elek -
trik le ri nin ke sil di �i be lir ti len
aç�k la ma da, �u bil gi le re yer ve -
ril di: “'Üs kü dar, Ka d� köy, Üm -
ra ni ye, Ada lar, Va ni köy, Eren -
köy, Bey koz, Bos tan c�, Du dul -
lu, Sa man dra, �i le, Kar tal, Pen -
dik, �ç me ler ve Kurt köy �� let -

me Mü dür lük le ri miz hiz met böl ge le rin de haf ta son la r�
ya p� lan Top lu Tah si lat Ça l�� ma la r�n da 64 bin 923
borç lu abo ne kon trol edil di. Bi rik mi� bor cu bu lu nan
abo ne le rin özel bir ekip çe kon trol edil di �i bu ça l�� ma -

lar da 3 bin 985 abo ne nin elek tri �i borç -
tan do la y� ke sil di. Tah si la t� ta kip
ama c�y la ger çek le� ti ri len ça l�� ma es -
na s�n da gi di len ad res ler de ay r� ca ka -
çak elek trik kon trol le ri de ya p�l m��
olup ka çak elek trik kul lan d� �� tes pit
edi len 631 te si sat için ‘Ka çak/Usul -
süz Elek trik Tes pit Tu ta na ��’ dü zen -
len di. Ça l�� ma bo yun ca, 8 bin 636 te -
si sa ta mü hür le me i� le mi ya p�l d�” 

■ FA TU RA NI ZI
ZA MA NIN DA ÖDE YIN!

AYE DA�'�n aç�k la ma s�n da, haf ta
so nu ger çek le� ti ri len Top lu Tah si lât
Ça l�� ma lar es na s�n da, ça l�� ma n�n ya -
p�l d� �� �� let me Mü dür lü �ü hiz met
nok ta la r�n da ki vez ne le rin aç�k bu lun -
du rul du �u, ay r� ca borç lu abo ne le re
dü zen li ola rak SMS, e-pos ta gön de ri -
le rek ve ‘kes me ih ba r�’ b� ra k� la rak
teb li gat ta bu lu nul du �u an�m sa t�l d�.
AYE DA�, tüm abo ne le ri ma� dur ol -
mamak için fa tu ra la r� za ma n�n da
öde me ye ça ��r d�. 

Ku ru lu �u Os man l� �m pa ra tor lu �u dö ne mi ne da -
ya nan Sah ra y� ce did Me zar l� ��, tah rip
edi li yor. Kur tu lu� Sa va ��’ndan

�e hit le rin, ün lü ya zar la r�n, Os man l�
dö ne min den önem li ki �i le rin me -
zar la r� n�n bu lun du �u bu me kân -
da, me zar ta� la r� k� r�l m��, yer -
le re at�l m�� du rum da. 

52 y�l l�k Sah ra y� ce did
sa ki ni Sel çuk Özel, ga ze te -
mi zi zi ya ret ede rek, me zar -
l� ��n du ru mu nu an lat t�,
çek ti �i fo to� raf la r� biz ler le
pay la� t�. Din ve kül tür ta ri -
hi ile me zar ta� la r� ko nu -
sun da ara� t�r ma lar ya pan
Özel, ta n�k l�k et ti �i tah ri -
bat tan do la y� son de re ce üz -
gün ol du �u nu söy le di. “Ta -
ri hi miz ya va� ya va� yok edi -
li yor” di ye is yan eden Özel,
“Me zar l� ��n bu du ru mu ta ri he
ge rek li öze nin gös te ril me di �i ni
or ta ya aç�k ça ko yu yor. Yet ki li ler,
bu du ru ma der hal mü da ha le et me li.
Me zar l� �a çe ki dü zen ve ril me li ve bir da ha

böy le olay la r�n ya �an ma ma s� için ön lem al�n ma l�” di ye
ko nu� tu.

■ K�M LE R�N ME ZA RI VAR? 
Sah ra y� ce did Me zar l� ��, Ka d� köy �l çe Em -

ni yet Mü dür lü �ü- Mer di ven köy ci va r�n da,
Fah ret tin Ke rim Gö kay ile �em set tin Gü -

nal tay cad de le ri nin or ta s�n da ki, dik dört -
gen �ek lin de ki ara zi de yer al� yor. Ri -
va ye te gö re, se fe re ç�k mak üze re
olan Os man l� as ker le ri �im di ki Mer -
di ven köy-Sah ra y� ce did ara s�n da
bek ler ve ha z�r l�k ya par lar m��. As -
ker le rin ha z�r l�k yap t� �� bu alan da -
ki bek le yi� ba zen o ka dar uzun sü -
rer mi� ki ba z� ka y�p lar ve ri lir mi�.
Bu me zar l�k da bu ra da bek ler ken
ölen as ker le rin gö mül me siy le
olu� mu�. 

Sah ra y� ce did Me zar l� ��'nda
Ata türk'ün si lah ar ka da �� Ra uf Or -

bay, us ta ya zar Ke mal Ta hir, Fe ner -
bah çe'nin es ki yö ne ti ci le rin den Me lih

Il gaz, se na ris t-yö net men Hul ki Sa ner,
Os man l� ve Cum hu ri yet dö ne mi dev let

adam la r�n dan Ebu be kir Hâ z�m Te pey ran'�n
da ara la r�n da bu lun du �u önem li ki �i le rin ka -

bir le ri bu lu nu yor. 

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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Ba� ta Ata �e hir Be le di ye si ol mak
üze re, si vil top lum ku ru lu� la r� ve
il çe hal k� Ye ni sah ra Sta d�’n�n

oto gar ol ma s� na kar ��. Ko nuy la il gi li
aç�k la ma ya pan Ata �e hir Be le di ye Ba� -
kan Yar d�m c� s� Sa d�k Kay han, el le ri ne
ge çen 5000’lik plan da Ye ni sah ra Sta -
d�’n�n ye ri nin oto gar ola rak dü �ü nül dü -
�ü nü söy le di. Ye ni sah ra Sta d�’n�n Ata -
�e hir s� n�r la r� içe ri sin de çok amaç l� kul -
la n� lan tek uy gun spor ala n� ol du �u nu
ifa de eden Sa d�k Kay han, “Ata �e hir Be -
le di ye si Spor Ku lü bü de bu ra dan ya rar -
la n� yor. Haf ta ya UE FA �am pi yon lar
Li gi Ön Ele me maç la r� na ç�k ma ya ha -
z�r la nan Ka d�n Fut bol Ta k� m� m� z�n da
an tren man ve maç yap t� �� tek uy gun
alan Ye ni sah ra Stad yu mu” de di. 

■  KAY HAN: 
‘�T� RAZ ET T�K,

SO NU CU BEK L� YO RUZ’
Ata �e hir Be le di ye Ba� kan

Yar d�m c� s� Sa d�k Kay han, “Bi lin -
di �i üze re Ata �e hir’de spor ala n�
yok. Ye ni sah ra Sta d�’n�n ye rin de
kal ma s� n� is ti yo ruz. 

TO K�’den oto park ala n� ol du -
�u na da ir 5000’lik plan lar gel di
eli mi ze. Biz de iti ra z� m� z� ilet tik.
He nüz so nuç lan ma d�. Ata �e hir
Be le di ye si’nin ya n� s� ra si vil top -
lum ku ru lu� la r�, çev re ör güt le ri ve
hal k� m�z da iti raz edi yor lar. Bu ra -
s� ka mu ara zi si. Ora s� Mil li Em -
lak’a ait bir ara zi. E�er is te me di �i -
miz yön de ge li� me olur sa yar g� ya
gi de riz” di ye ko nu� tu.

Abonelere daha iyi hizmet sunmak için, tahsilatları zamanında yapması
gereken  AYEDA�, Anadolu yakasında elektrik borcu olanlara yönelik

çalı�masını hızlandırdı. 4 bine yakın abonenin  elektri�ini kesen AYEDA�,
‘Faturanızı zamanında ödeyin’ uyarısı yaptı.

Ata�ehirli OTOGAR istemiyor!..
Ata�ehir’de son günlerde sıcak geli�meler ya�anıyor. Ata�ehir sınırları içerisinde

yer alan ve Kadıköy de dâhil olmak üzere bölgenin spor yükünü hafifleten tek spor
stadı konumundaki Yenisahra Stadı’nın otogar olması gündemde. 

● Mustafa SÜRMEL�

Tarihi içinde barındıran Sahrayıcedid Mezarlı�ı'nda, 
mezar ta�ları bakımsızlıktan bu hale geldi.

● Berna AKHUN

Mezarlı�ın
1 yıl önceki
bakımlı hali 

Elektrik borcu olanlara UYARI!Elektrik borcu olanlara UYARI!Elektrik borcu olanlara UYARI!Elektrik borcu olanlara UYARI!Elektrik borcu olanlara UYARI!Elektrik borcu olanlara UYARI!

Tarihi mezarlıkta tahribat!Tarihi mezarlıkta tahribat!Tarihi mezarlıkta tahribat!Tarihi mezarlıkta tahribat!Tarihi mezarlıkta tahribat!Tarihi mezarlıkta tahribat!
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�
s tan bul'un en kök lü e�i tim ku rum la r�n dan Ka -
d� köy Halk E�i tim Mer ke zi (HEM), ye ni dö -
ne me ha z�r la n� yor. 7'den 77'ye her ke se, oku -

ma-yaz ma, sos yal-kül tü rel ve mes le ki be ce ri ana
dal la r� ol mak üze re yüz ler ce bran� ta e�i tim hiz -
me ti su nan Ka d� köy HEM, 2011-2012 e�i tim dö -
ne mi için ken di ni ye ni le ye rek yo lu na de vam edi -
yor. Gö rev de ki 1. y� l� n� 18 A�us tos'ta dol du ra cak
olan Mü dür Nu ri Ba� da 30 y�l l�k halk e�i tim tec -
rü be si ni ar t�k Ka d� köy hal k� na en iyi hiz me ti ver -
mek için kul la n� yor. 

● Ön ce ki gö rev yer le ri niz Ri ze, �i le ve Pen -
dik'ti. Ka d� köy'ü na s�l bul du nuz?

Ka d� köy'de gö rev yap mak her yö nüy le bir ay -
r� ca l�k. Çün kü bu ra s� sa de ce �s tan bul'un de �il
Tür ki ye'nin en gü zel mer kez le rin den bi ri. �m kan -
lar zen gin, kad ro zen gin, kur si yer le rin yüz de 90'�
yük sek kül tür lü. Bu ra da hiz met ver mek ten çok
mem nu num.
● Gö re ve ge lin ce ilk yap t� �� n�z hiz met ne ol du?

Ön ce lik le �u nu söy le mem ge rek. Bu gi bi ku -
rum lar da za man za man yer de �i� tir me ler iyi olu -
yor. Çün kü bir ku rum da uzun sü re ça l� ��n ca ek -
sik lik le ri gö re mez olu yor su nuz. Bu ra dan gi den
ar ka da ��m 18 y�l gö rev dey di, ke za ben 22 y�l d�r
Pen dik'tey dim. Ye ni gö rev ye ri ne, ye ni bir he ye -
can ve ba k�� aç� s�y la gi din ce ek sik lik le ri gör mek
da ha ko lay olu yor. 

Gö rev de he nüz 1.5 ay l�k ken ö� ret men ler
oda s� yap t�r d�m. Ders ara la r�n da ra hat ça otu rup
din le ne bil sin ler, bir bir le riy le ta n�� ma f�r sat la r�
ol sun di ye. Çün kü ö� ret men le ri mi ze ge re ken de -
�e ri ver me li yiz ki on lar da kur si yer le re iyi hiz met
sun sun lar. Ay r� ca, hij ye nik ol ma s� ge re ken Cilt
Ba k� m� bö lü mü mü zü ta ma men ye ni le dik. Ka d� -
köy'de ya ban c� dil ve bil gi sa yar kurs la r� na çok
ra� bet ol du �u için ek bir bil gi sa yar s� n� f� da ha
kur duk. Bi na m�z ye ter siz ol du �u için ba z� ders ler

çev re de ki okul lar da ya p� l� yor. Bu okul la ra bir okul
da ha ek le dik. Bu ve si ley le Ba ha ri ye, Mo da ve Muh -
sin Adil Bi nal okul la r� n�n mü dür le ri ne bir kez da ha
te �ek kür ede rim. Tür ki ye Oku yor kam pan ya s� n�n bir
aya �� ola rak Ka d� köy Oku yor slo ga n�y la oku ma
yaz ma bil me yen 500'e ya k�n ki �i ye e�i tim ver dik.
Bu bir ekip i�i. Tek ba �� m� za bir hi çiz. Biz, iki eli mi -
zi ta ��n al t� na koy duk, ça l� �� yo ruz. 

● Ka d� köy'e özel bir ça l�� ma n�z ol du mu?
Evet. Ka d� köy'de de niz le iç içe yiz. O ne den le

yat kap tan l� �� kur su aça l�m de dik. Ön ha z�r l�k yap -
t�k. Ö� ret men bul duk ki bu alan da e�it men bul -
mak çok zor. Kur su ilan et tik, 50 ki �i ka y�t ol du,
20 ki �i top lan t� ya gel di ama kur sa ka t� l�m 5 ki �i ile
s� n�r l� ka l�n ca er te le mek du ru mun da kal d�k. Ama
vaz geç me dik, ih ti yaç olur sa yi ne aça r�z.

■ YET��K�N E��T�M� ÇOK ÖNEML�
● Ka d� köy lü kur si ye rin pro fi li ne dir?

Yük sek e�i ti me sa hip kur si yer le rin ter ci hi;
da ha çok ya ban c� dil ve bil gi sa yar. Ka d� köy d� -
��n dan Pen dik, Kar tal, Ata �e hir, Üs kü dar'dan
ge len çok. Çün kü bu ra n�n ka li te si cez be di ci.
● Ge çen dö nem kaç ki �i ya rar lan d� kurs lar -
dan?

1100 kü sur kur sa 20 bi ne ya k�n kur si yer
ka t�l d�. 
● Ey lül'de ba� la ya cak olan ye ni dö ne me na s�l
ha z�r la n� yor su nuz? 

Ça t� m�z da bir ona r�m var, ti yat ro sa lo nu ve
tu va let ler ye ni le ni yor, bo ya i� le ri sü rü yor.
2011-2012 e�i tim ö� re tim y� l� na di na mik ve
sa� lam bir �e kil de gi re ce �iz. 

Bir �ey da ha be lirt mek is ti yo rum. Bu ra s� 70
y�l l�k bir ya p�. Bi na y� ad li ye ile bir lik te kul la n� -
yo ruz. An cak ad li ye ya k�n da ta �� na cak. O bö -
lüm le rin e�i ti min kul la n�l ma s� na aç�l ma s� n� ar -
zu lu yo ruz. Ge rek li ya z�� ma la r� yap t�k, �u an için
bir s� k�n t� yok. E�er ad li ye bö lüm le ri de bi ze ka -
t� l�r sa kurs ve kur si yer sa y� m� z� 2'ye kat la r�z. 
● Bi raz da siz den bah se de lim. �s tan bul'un en
es ki halk e�i tim mü dü rü sü nüz. Ça l�� t� �� n�z ku -
rum lar da, ve ri len kurs la ra ka t�l d� n�z m� hiç?

A�aç ya� ken e�i lir, ar t�k ben den mü zis yen
fi lan ol maz. Ama spo ra yat k�n d�m. Vo ley bol,
ma sa te ni si, fut bol, bas ket bol oy nar d�m. Bir pi� -
man l� ��m var; ver di �i miz kurs lar ara s�n da bir
ya ban c� dil kur su na ka t�l ma m�� ol mak...
● Bu gö rev si ze ne his set ti ri yor?

Ye ti� kin ler e�i ti mi çok öne mi. Ço cuk lar bu -
ra da ki mi za man va kit ge çi ti yor, ders bi tin ce ç� -
k�p gi di yor, bu ra y� unu tu yor. Ama bir ye ti� ki -
nin gö zün de ki mi net tar l�k çok de �er li. Ben hep
de rim; in sa n� se ver sen ba �a r� y� ya ka lar s�n. Ben
özel lik le gün lük ru tin le ri için de va kit bu lup da
kurs la ra ka t� lan ev ha n�m la r� n� ve on la r�n e� le -
ri ni teb rik edi yo rum.
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Bir ka mu ban ka s� n�n in �a at
ala n� için de bu lu nan çam
a�a c� çev re si ne ka z�k lar ça k� -
l�p be ton ile çev re len di. Da ha
son ra a�aç çe lik ha lat lar la
ba� lan d�. �n �a at� ya pan �ir ke -
tin ge nel for me ni (ustaba��) ve
sa ha so rum lu su Meh met Ali
Ka ra o� lu çam a�a c� n�n in �a -
at�n oto park bö lü mün de kal -
d� �� n� söyledi. 
Ka ra o� lu, “A�a c� kes me mek
için pro je de de �i �ik lik ya p�l d�.
A�a c�n in �a at ça l�� ma lar s� ra -
s�n da dev ril me me si için çev -

re si ne 22 met re de rin li �in de fo re ka z�k lar ça k�l d�k tan
son ra iki bö lü mü ne de mir li be ton ku �ak lar ya p�l d�. A�a -
c�n ayak ta ka la bil me si için 3 ay r� böl ge den çe lik ha lat lar -
la ba� la d�k ve bu ba� lan t� lar için de ay r� ca fo re ka z�k lar
ça ka rak a�a c� kur tar d�k” de di. Ka ra o� lu bü tün bu ya p� -
lan i� lem le rin ma li ye ti nin 35 bin li ra y� bul du �u nu söy le di.

örnek davran��
GÖZTEPE’DE

Kadıköy Halk Eğitim yeni
döneme HAZIRLANIYOR
Kadıköy Halk Eğitim yeni
döneme HAZIRLANIYOR
Kadıköy Halk Eğitim yeni
döneme HAZIRLANIYOR
Kadıköy Halk Eğitim yeni
döneme HAZIRLANIYOR
Kadıköy Halk Eğitim yeni
döneme HAZIRLANIYOR
Kadıköy Halk Eğitim yeni
döneme HAZIRLANIYOR

Yu karda ki ke li me le rin sra lan� ya da bir
ara da olu �u bi raz �a�rtc ge le bi lir. An -
cak, ede bi yatç Got he’nin; “�n san lar

�a�rtma ya çal�n, çün kü on larmem nun et mek
pek zor dur.” sö zü nün, ba�lkta ki ke li me le rin
ifa de et ti �i ile çok e� le nik ol du �u da bir ger çek.

 Garry Da vis, 2. Dün ya Sa -
va�’nda Ame ri kan Ha va Kuv -
vet le ri pi lot lu �u yapm� bir as -
ker, ayn za man da da bir ak tör.
Da vis, bu sa va� ta ya -
�adklarndan son ra 1948
ylnda A.B.D. va tan -
da�l�ndan ayrld�n ilan et -
mi�. Srf bu nun la da kal mam�, 

“Ben dün ya hü kü me ti nin,
dün ya va tan da�ym!” di ye rek
1949 ylnda bar� ak ti vis ti ol -
ma ya ka rar ver mi�.  Pa ris’te
dün ya va tan da�l� ça�rsn
yaptktan son ra, 750.000 ki �i
bu ça�rya katlm� ve tüm
ba� vu ru lar Garry ve ar ka da� -
lar ta rafndan kay de dil me ye
ba� lanm�. 4 Ey lül 1953 ta ri -

hin de de dün ya va tan da� larnn, “Dün ya Hü kü -
me ti” dek la ras yo nu ile bu ha yal de bir di �er
adm da ha atlm�. 1954 ylnda da Dün ya Va -
tan da� lar Ser vi si (World Ci ti zen Ser vi ce)
adyla Si vil Top lum Ku ru lu �u olu� tu rul mu�. Bu
ta rih ten son ra da, dün ya va tan da�l� ba� vu ru su
kaytlar alnan her ke se WCS, Dün ya Pa sa por tu
ver me ye ba� lam�. Garry de 1956 ylnda dün ya
pa sa por tu ile ilk ge zi si ni Hin dis tan’a yapm�...
WCS-Dün ya Va tan da� lar Ser vi si’nin, ku ru lu -
�un dan be ri dün ya halk larnn yan sra bir çok
ya zar ve dü �ü nür ta rafndan da des tek len di �i bi -
li ni yor. Öy le bir des tek ki 180’in üze rin de ül ke
de, dün ya va tan da�l� sta tü sü nü ve baz ül ke ler
de dün ya pa sa por tu nu tanm�. Pek ta bi ki uy gu -
la mann nasl tat bik edil di �i ha len baz alan lar -
da so ru i�a re ti ol sa da, bu in sanlk için �a�rtc
bir uyan� ol mu�.   WCS’in olu �u mu nun dün ya
için ge rek li li �in de bir kaç ne den yatyor:  Bun -
lar dan en önem li si; dün ya da snrlarn ne den var
ol du �u nu sor gu la mak ve bu sor gu nun in sanl�
nasl bir sos yal dö nü �ü me gö tü re bi le ce �i ni an -
la mak.  Bir di �e ri; dün yann bir ba� ka kö �e sin -
de olan her olay bi zi et ki li yor ken, nasl olu yor
da biz o yö re nin ger çek bir üye si saylamyo ruz
so ru su nu sor mak.   Dün ya va tan da� ol may ka -
bul eden ki �i le rin yapt� da, bu sor gu lar la dün -

ya bar� için atlan adm res mi le� tir mek olu -
yor.   Aslnda, WCS’in prog ram lar ve pro je le ri
bir dün ya va tan da�l� sa ye sin de alnan pa sa -
por tun öte sin de ge li� mi�. Bün ye le rin de 4 ayr
prog ram yü rü tü yor lar: Glo bal dün yann bir �eh -
ri nin üye si yim an lamna ge len Mun di ali zas yon
prog ram ilk uy gu la ma ya aldklar prog ram.
Ardndan, “Dün yann hü küm dar dün ya va tan -
da� lar ola rak, dün yay nasl yö ne ti riz?” so ru nu -
na ce vap ara yan, Dün ya Synter gity* Pro je si.
Dün yann ge le ce �i ile il gi li önem li ka rar lar oy -
la yan Dün ya Re fe ran du mu ve Dün ya Par la -
men to su WCS’in son iki çal�ma ko nu su.  
WCS’in için de 2 �e kil de yer ala bi lir si niz. �l ki
çok ye rin de bir ka rar la ben de “Dün ya Va tan -
da�ym !” di ye rek pa sa por tu nu zu al mak üze re
WCS’e ba� vur mak ki, bu nun için si zin le il gi li
is te nen bir kaç bil gi yi ba� vu ru for mun da dol dur -
manz, si ze pa sa por tu nuz gön de ril me si için ye -
ter li. Bir di �e ri ise; in ter net si te sin de yer alan ve
si zin için de yer ala rak çal�ma yap manza im -
kân sa� la ya bi le cek ko nu lar la il gi li WCS ile ile -
ti �i me geç me niz.

 Bel ki de bu iki si nin de yannda en de �er li -
si, bu özel bak� açsyla adm atm� on lar ca ak -
ti vis tin his set ti �i ni an la ya bil mek ve his si ni zi
çev re niz le pay la� mak.  www.worl dser vi ce.org

*  Ke li me nin do� ru dan ter cü me edi le bi le -
cek kar �� l� �� ol ma d� ��n dan ol du �u gi bi kul la n�l -
m�� t�r.       

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

Dünya Vatandaşlarının
Dünya Hükümeti…  

250'yi a�kın ö�retmeniyle yeti�kinlere e�itim veren Kadıköy Halk E�itim
Merkezi'nin yeni Müdürü Nuri Ba�, ‘Hem insanlara e�itim sunuyoruz

hem de istihdama eleman yeti�tiriyoruz’ diyor.

● Gökçe UYGUN

Kadıköy
Göztepe’de in�aat
alanı içinde kalan
yakla�ık 100 yıllık

çam a�acı için
projede de�i�iklik
yapıldı. Çam a�acı

35 bin lira ek
harcama yapılarak

kesilmekten
kurtarıldı.

DÜZ CE’de ku ru lu MAS-DAF Ma ki ne Sa na yi A.�. �� -
çi le ri nin 100 gü nü a� k�n sür dür dük le ri grev de vam
edi yor. 4 Ni san'da taz mi nat s�z �e kil de i� ten ç� ka r� lan
D�SK Bir le �ik Me tal-�� Sen di ka s�'nda ör güt lü i� çi ler,
hak ara ma mü ca de le le rin den vaz geç mi yor. CHP Ka -
d� köy Genç lik Ör gü tü'nden bir grup da i� çi le ri zi ya ret
et ti. �s tan bul Ata �e hir’deki Ge nel Mü dür lük ofi si
önün de di re ni� yapan i� çi ler le birara ya ge len CHP'li
genç ler, on la ra des tek ver dik le ri ni söy le di. CHP'li le re
sü re ci ve çek tik le ri s� k�n t� la r� an la tan i� çi ler, “Se çim
sü re cin de bi zi  zi ya ret eden par ti men sup la r�, se çim -
den son ra hiç bir des tek te bu lun ma d� lar. Se çim den
son ra bi zi zi ya ret eden tek grup siz ler si niz. Te �ek kür
ede riz” de di ler. “Sen di kal hak, ça l� �an la r�n öz gür bir
�e kil de el de ede bi le cek le ri ve dev let ta ra f�n dan ko ru -
nan bir ya p� da ol ma l� d�r. Ama gü nü müz de sen di kal -
le� me ve sen di kal hak la r�n el de edil me si çe tin mü ca -
de le ler le ka za n�l mak ta” di yen CHP'li genç ler ise i� çi -
le re “sen di kal mü ca de le niz de so nu na ka dar siz le rin
ar ka s�n da y�z” me sa j� ver di. 

CHP’L� GENÇLERDEN
��Ç�LERE DESTEK

MARTILARIN DERG�S� 
‘Kad�köy Maarif’ ç�kt�

KADIKÖY Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi
Mezunlar Derne�i (KAL�D)’in, 3 ayl�k

periyodlar halinde yay�nlad��� kurumsal-
aktüel dergisi “Kad�köy MAAR�F”in 21. say�s�

yay�nland�. Ulusal ve uluslararas� güncel
ekonomiden, edebiyat, kültür-sanat ve gezi

yaz�lar�na uzanan geni� bir yelpazede; aktüel
bir ulusal derginin içerik zenginli�ine sahip ve

alanlar�nda isim yapm�� Kad�köy Maarif
mezunlar�n�n, neredeyse sadece dergi için

yazd�klar� yaz�lardan olu�an “Kad�köy Maarif
Dergisi”, 6 y�ld�r yay�n hayat�na aral�ks�z

devam ediyor. Bir devlet okulunun mezunlar
derne�i olarak, hem içeri�i, hem görselli�i ve
hem de sistemli da��t�m�yla, ya�ayan aktüel-

kurumsal bir dergi yay�nlaman�n keyfine
vurgu yapan KAL�D Yönetim Kurulu Ba�kan�
Akgün A. Yard�mc�, “Dergimizi 5000’e yak�n
mezunumuza, her 3 ayda bir ula�t�r�yoruz.
Alanlar�nda önemli ba�ar�lara imza atm��,

ülkemize her alanda katk� sunan
mezunlar�m�z�n; sadece dergimiz için

haz�rlad�klar�, sürekli artan yaz� ve ürün
katk�lar� söz konusu…” dedi. 
EKOM�DEN EDEB�YATA....

Her say�s�nda, okul mezunu önemli bir
ekonomist taraf�ndan kaleme al�nan en az bir

ekonomi yaz�s�na yer veren derginin bu
say�s�nda da gelenek devam ediyor.

Karadeniz Ticaret ve Kalk�nma Bankas�
(BSTDB), eski Ekonomi Bölümü Ba�kan� ve
Türk D�� Ticaret Bankas�, eski Genel Müdür

Dan��man�; Kad�köy Maarif 1969 mezunu Dr.
Ahmet Nebil �MRE; “2011 y�l�n�n 2. yar�s� ve

sonras�nda ortaya ç�kmas� olas� küresel
ekonomik görünüm ve ilgili risklerini”

irdeliyor. Derginin bu say�s�n�n Sanat Dünyas�
bölümüne, ülkemizin önde gelen suluboya

ressamlar�ndan; okulun 1975 mezunlar�ndan
Selçuk Nartur konuk oluyor. Edebiyat

bölümünde ise, okulun 1984 y�l� mezunu,
ülkemizin önemli öykücülerinden, Vatan

Gazetesi kö�e yazar� Müge �plikçi’nin “Ayn�
Rüyalar� Görmek” ba�l�kl� yaz�s� dikkat

çekiyor. Dergide ayr�ca psikoterapi, bilim,
spor, gezi gibi ba�l�klarda çe�itli yaz�lar da

bulunuyor.

21. sayısı yayınlanan KAL�D’in
son sayısında ilgiyle okunacak

haber ve yazılar var.
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Ka d� köy Be le di ye si ile ÇE KÜL Vak -
f�’n�n bir lik te yü rüt tük le ri “Yel de -
�ir me ni Ma hal le Can lan d�r ma Pro -

je si” kap sa m�n da, ma hal le nin yol la r� ye ni -
den ya p� l� yor. Ra sim pa �a Ma hal le si’nin
ana cad de si ola rak bi li nen Ka ra kol ha ne
Cad de si’nde ki yol ça l�� ma s�, ma y�s ay�n da
ba� la d� ve hâ lâ de vam edi yor. Toz ve top -
rak tan bu na lan es naf ve ma hal le hal k� bu
du rum dan bi raz �i kâ yet çi. En k� sa za man da
ça l�� ma n�n bi ti ril me si ni is ti yor lar. 

Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dür lü �ü
ise ma hal le hal k� na hak ver mek le bir lik te on -
lar dan bi raz da ha sa b�r l� ol ma la r� n� bek li yor
çün kü cad de nin ye ni len me si, Ra ma zan Bay -

ra m� ön ce sin de bit mi� ola cak. Ya ni Yel de �ir -
me ni sa kin le ri, bay ram da, ye ni yol lar da yü rü -
yü� ya pa bi le cek ler. 

■ N� HA YET KAB LO TV GE L� YOR!
Fen �� le ri Mü dü rü Mu rat Ars lan, yol ça -

l�� ma s� n�n uzun sür me ne de ni nin, alt ya p� n�n
ta ma men ye ni len me sin den kay nak lan d� �� n�
be lir ti yor: “Biz ça l�� ma ya ba� la ma dan ön ce,
�S K�, AY DE A�, �G DA�, TÜRK TE LE -
KOM ve TÜRK SAT bu ra ya gi re rek ek sik le -
ri ni ta mam la d� lar. On lar i� le ri ni bi tir dik ten
son ra yol dü zen le me si ne ba� la d�k. Bu ne den -
le de ça l�� ma uzun sür dü.” Ars lan’�n Yel de -
�ir me ni sa kin le ri ne bir de müj de si var. Y�l lar -
d�r her tür lü gi ri �im le rin ve ta lep le rin ge ri çev -
ril di �i ma hal le ye, ni ha yet Kab lo TV ge li yor.
Türk Te le kom ile TÜRK SAT ara s�n da ki an -
la� maz l�k ne de niy le bir tür lü ba� la na ma yan
alt ya p� ça l�� ma s�, Ma hal le Can lan d�r ma Pro -
je si kap sa m�n da, Ka d� köy Be le di ye si’nin u� -
ra� la r� so nu cun da ya p�l d�. Böy le ce ma hal le li,
yol ya p� m� ta mam lan d� ��n da, ba� vur ma la r�
du ru mun da Kab lo TV’de ç� kan bir çok ka na l�
iz le ye bi le cek. Ay r� ca �G DA�’�n yap t� �� ça l�� -
ma so nu cu ar t�k Ka ra kol ha ne Cad de si’nde ki
bü tün bi na la ra do �al gaz ba� la na bi le cek. 

■ SI NIR ELE MAN LA RI �� BA �IN DA!
Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dü rü

Mu rat Ars lan cad de nin bü yük bö lü mü nün ya -
p� m� n�n ta mam lan d� �� n� ve Ra ma zan Bay ra -
m� ön ce si ta ma men bi ti ri le ce �i ni be lir ti yor.
Ka ra kol ha ne Cad de si’ne ye ni ta� lar dö �en di �i
gi bi araç la r�n kal d� r�m la ra park et me me si için
de s� n�r ele man la r� di kil di. S� n�r ele man la r� n�n
bu ka dar uzun ol ma s� n�n bir ne de ni de gör me
en gel li le rin ta k� l�p dü� me me si. So kak la cad -
de nin bir le� ti �i kö �e le re ise ar na vut kal d� r� m�
ta� lar dö �en di. Mu rat Ars lan bu nun ne de ni ni
de �öy le aç�k l� yor: “Par sel ba ca la r� bu böl ge -
ler de bu lu nu yor. Bi na lar da bir so run ol du �un -
da �S K� ko lay l�k la bu ta� la r� kal d� r�p ça l�� ma
ya pa bi le cek.”

■  TÜM CAD DE YE 
MA NOL YA LAR D� K� LE CEK

Ka d� köy Be le di ye si Park ve Bah çe ler
Mü dür lü �ü de so kak kö �e le rin de ay r� lan a�aç
yer le ri ne ma nol ya a�aç la r� di ke cek. Araç tra -
fi �i tek yö ne in di ri le cek olan Ka ra kol ha ne
Cad de si, alt ya p� s� sa� lam düz gün yol la r�,
a�aç l�k l� kal d� r�m la r�y la yep ye ni bir çeh re ye
bü rü ne cek. Öte yan dan cad de de bu lu nan bi -
na la r�n cep he le ri de ye ni den bo ya na cak.
Mars hall Bo ya’n�n des tek ver di �i pro je kap -
sa m�n da cad de üze rin de ki bi na la r�n renk le ri
be lir le ne rek es na fa ve kat sa hip le ri ne teb li gat -
lar ya p�l ma ya ba� lan d�. 

Semt sa kin le ri, bi na la r� için be lir len mi�
renk te ki bo ya la r� Ra sim pa �a Ma hal le evi’nden
üc ret siz ola rak ala bi li yor lar. �� çi li �i ise ken di -
le ri nin yap t�r ma la r� ge re ki yor. 

Yi ne Ka ra kol ha ne Cad de si’nde bu lu nan
ten te, vit rin, ta be la ve kli ma la r�n öl çü le riy le il -
gi li de il ke ka rar la r� al�n d�. Ka d� köy Be le di ye -
si Çev re Mü dür lü �ü de es na fa bu öl çü ler le il -
gi li teb li gat lar yap ma ya ba� la d�.

Ka ra kol ha ne Cad de si ye ni le me ça l�� ma s�,
tüm cep he de �i �ik lik le riy le bir lik te 1.5 - 2 ay
için de so na ere cek.
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■ Mi�ima Ya Da Bo�luk Algısı
■ Marguerite Yourcenar
■ Can Yayınları
24 Kas�m 1970, Mi�ima titizlikle ölümüne
haz�rlan�yor. Ya�� k�rk be�. Çok say�da eseri
var. Ünü dünyaya yay�lm��. �ntihar�n�n,
ya�amay� seçti�i dini, toplumsal, edebi ve
siyasi ortam�n, yani ülkesi Japonya’n�n
yüzy�llara dayanan geleneklerine ve dayatt���
ayinsel gerekliliklere harfiyen uymas�n� istiyor.
Bir arkada�� kafas�n� kesmeden önce kendi
elleriyle karn�n� de�iyor. Korkunç bir ölüm,
ancak yazar�n gençli�inden beri büyülendi�i
metafizik bo�lukla kavu�mas� ayn� zamanda.

Marguerite
Yourcenar ise
keskin
zekâs�yla, hem
yak�n hem de
yabanc�
oldu�unu
hissetti�i bu
ki�isel
maceran�n
pe�ine dü�üyor.
Bat�l� büyük bir
yazar�n, Do�ulu
bir ba�ka büyük
yazar�n hem
eserine hem de
ya�am�n�n belirli
anlar�na ���k
tutarak,

tutkular�n�, zaferlerini, zay�fl�klar�n�, içsel
çökü�lerini ve cesaretini gözler önüne serdi�i
bir tür sayg� duru�u.
■ Çözüm: Kültür Turizmi
■ Faruk Pekin
■ �leti�im Yayınları
Turizm, özellikle son elli y�ld�r Türkiye
ekonomisinin önemli girdilerinden birisi olarak
de�erlendiriliyor. Do�al ve tarihî güzellikleriyle
Türkiye’nin
turizmde
dünyan�n
önde gelen
ülkeleri
içinde
oldu�u
söylenip
duruyor.
Peki,
turizm
istatistikleri
gerçekleri
yans�t�yor
mu?
Türkiye’ye
gelen turist
say�s�,
turistlerin
yapt�klar�
harcamalar neyi ifade ediyor? Turizm
i�letmecilerinin “Tesislerimiz dolu, ancak para
kazanam�yoruz” sözlerinin arkas�nda yatanlar
neler? “Güne�-deniz-kum” turizmi gerçekten
Türkiye turizminin esas almas� gereken model
mi?
Kültür turizminin duayen isimlerinden Faruk
Pekin, Çözüm: Kültür Turizmi’nde Türkiye’nin
on y�llard�r ihmal etti�i kültür turizmi alan�n�
kapsaml� bir çerçevede ele al�yor. Kültür

turizminin, Türkiye aç�s�ndan turizm alan�nda
yarataca�� üstünlü�ü vurgulayarak, turizmde
gerçek bir ba�ar� getirecek modelin neden
kültür turizminde oldu�unu uygulamadan
örnekler vererek anlat�yor, kültür politikalar�yla
turizmi ili�kilendiriyor. Turizmin ekonomi alan�
d���ndaki toplumsal, kültürel, çevresel yönlerine
dikkat çeken Pekin, tüm dünyada yükselen bir
de�er olan kültür turizminin bir ülkenin
çehresini de�i�tirebilecek yönlerini ortaya
koyuyor. 
Masa ba��ndan de�il, sahadan yaz�lm��; ilgili
mevzuatla desteklenmi�; alan�nda referans
niteli�i ta��yan bir çal��ma.
■ Gelece�e Güven Denemeler 1909-1941 
■ Stefan Zweig
■ Everest Yayınları
20. yüzy�l edebiyat�n�n ku�kusuz en önemli
isimlerinden biri olan Stefan Zweig, insanl�k
durumuna gösterdi�i duyarl�l�k ve olaylara,
ki�ilere kar�� hümanist yakla��m�yla tan�nan bir
ayd�nd�. Zweig, derin karakter analizleri ve
detayl� betimlemeleriyle ça��n�n en önemli
yazarlar�
aras�nda yer
alm��t�.
Zweig’�n
1909-1941
y�llar� aras�nda
kaleme ald���
bu denemeler,
yazar�n dünya
görü�ünün
geli�imine
önemli bir ���k
tutuyor. I.
Dünya
Sava��’na
giden
süreçten,
ölümünden bir
y�l önceye
kadar geçen zamanda Zweig’�n dü�üncelerinin
ne tür evrelerden geçti�i, bugün öne ç�kan
hümanist yönünün nas�l sivrildi�i bu yaz�larda
gözler önüne seriliyor. 

Gelece�e Güven, yazar� yak�ndan tan�yanlar
için �a��rt�c�, yazarla yeni tan��anlar içinse
aç�klay�c� nitelikte bir kitap. Y�ld�zlarla güne�in
tepemizde oldu�u andan bu yana dünya hiç
böylesine ç�lg�nla�mam��, insanlar� böylesine
k�y�lmam��t�r. Birbirinden de�i�ik ç�kar yollara
inansak da gelelim biraraya. (...)Politik
görü�lerimiz ne olursa olsun birle�elim, kar��
ç�kal�m, direnç gösterelim Gösterelim insanlara
bu ç�lg�nl��a y���nlar�n nas�l direndi�ini, bir
az�nl���n dünyam�z� nas�l yok etti�ini.
■ Ormanda Bir Balkon 
■ Julien Gracq
■ Yapı Kredi Yayınları
Yüzba��
Grange, 1939
y�l�nda yeni
görev yeri olan
Belçika s�n�r�na
kom�u
Moriarmé köyü
yak�nlar�ndaki
ormanda in�a
edilmi�, “Çat�”
ad� verilen
korugana
ula��r. Sava�
ancak belli
belirsiz bir
tehdit �eklinde
hissedilirken,
günlerini
ormanda,
koruganda, köyde, bir süre sonra da genç ve
güzel Mona’n�n evinde geçirmektedir. 1940
ilkbahar�nda Almanlar bölgeye sald�r�nca Mona,
di�er köy sakinleriyle birlikte uzakla��r.
Emrindeki üç askerle kapal� bir kasay� and�ran
koruganda kaderiyle ba� ba�a kalan Grange
huzur, korku, vurdumduymazl�k aras�nda gidip
gelirken “sava�a benzemeyen sava�” da
giderek gerçekli�e yakla�maktad�r. 
Julien Gracq, düzyaz� �iirler, ele�tirel
denemeler, oyunlar (Bal�kç� Kral) ve sürrealizm
etkisinde romanlar yazm��t�r. 1951’de "Sirte
K�y�s�" ile Goncourt Ödülü’nü alm��t�r.

■ Babil Köpekleri
■ Carolyn Parkhurst
■ Çeviren: Deniz Canefe
■ Can Yayınları 
Dil uzman� Paul Iverson’un kar�s� Lexy, evlerinin
bahçesindeki a�açtan dü�erek ölür. Polisin bir
kaza olarak kay�tlara geçti�i bu olay, Paul’un
akl�n� kurcalamaya ba�lar; çünkü evde
anlayamad��� birtak�m i�aretlerle kar��la��r:
Kitapl�ktaki kitaplar anlam veremedi�i bir
biçimde yeniden
s�ralanm��t�r;
soru i�aretleri
yaratan telefon
faturalar� ortaya
ç�kar. Bütün
bunlar, Paul’u
Lexy’nin
ölümünü basit bir
kaza olarak
görmekten
uzakla�t�r�r.
Ancak, olay� nas�l
çözümleyecektir?
Kar�s� a�açtan
dü�erken bir tek
görgü tan���
vard�r: Evin
köpe�i Lorelei.
Köpe�in sevecen
ve hüzünlü bak��lar�ndan cesaretlenen Paul,
dü�ümü çözmek için ondan yararlanmay�
tasarlar ve köpe�in tan�k oldu�u olay�
aktarabilmesi için ona konu�ma ö�retmeye
karar verir.
Kutsal kitaplarda, Babil’de bütün insanlar�n
ayn� dili konu�tu�undan ve bu insanlar zaman
içinde dünyaya yay�ld�ktan sonra farkl� dillerin
ortaya ç�kt���ndan söz edilir. Kitab�n ad� bu
söylenceye gönderme yaparak, insanlarla
köpeklerin de anla�abilece�i varsay�m�n�
kitab�n eksenine oturtuyor. S�radan bir kazan�n
nas�l gizemli bir niteli�e büründü�ünü ve insan�
nerelere sürükleyebilece�ini anlatan Babil
Köpekleri, bir solukta merakla okunan bir
roman.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

19. yüzyılda in�a edilmi� bir
sa�lık kurumu olan Zeynep

Kamil Hastanesi, �stanbul �l Özel
�daresi tarafından yenileniyor.

Hastaların tedavi ve bakımlarını
ücretsiz gerçekle�tirmek

amacıyla, Mısır Valisi Kavalalı
Mehmed Ali Pa�a’nın kızı

Zeynep Hanım tarafından, e�i
Yusuf Kamil
Pa�a’nın da

deste�iyle 19.
yüzyılda in�a
edilmi� bir

sa�lık kurumu
olan Zeynep

Kamil Kadın ve
Çocuk

Hastalıkları
E�itim ve
Ara�tırma
Hastanesi,

restore edilecek.
Hastane’nin

restorasyonu için proje çizim
a�amasında olan �l Özel �daresi,
hastanede hangi yenilemelerin

yapılaca�ını tespit ediyor.
Haseki Sultan Darü��ifası ve

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf
Gureba Hastanesi gibi Osmanlı
Döneminin zengin, yardımsever

ve etkili kadınları tarafından
yaptırılan hastanelerin bir örne�i
olan Zeynep Kamil Hastanesi,
1862 yılında hizmet vermeye

ba�ladı. Balkan Sava�ları ve 1.
Dünya Sava�ı’nda askeri
hastane olarak kullanılan

Zeynep Kamil Hastanesi, 1927
yılında yatılı Ebe ve Hem�ire

Okulu ö�rencilerinin kullanımına
verildi. 1952 yılında Dr. Fahri

Atabey’in ba�hekimli�inde Kadın
Hastalıkları Klini�i ve Çocuk
Klini�i’nin yapımına ba�landı,

zaman içinde eklenen binalarla
hastane bugünkü görümünü

aldı.

�STANBUL’UN YÖNET�M
MERKEZ�NE RESTORASYON

�stanbul �l Özel �daresi,
Cumhuriyet tarihinden bugüne
Vilayet Kona�ı olarak kullanılan

�stanbul Valili�i Binasını da
restore ettiriyor. 

Devlet ba�kanları, yabancı
i�adamları ve büyükelçilerin

a�ırladı�ı kona�ın, Rölöve,
Restitüsyon ve Restorasyon

Projeleri hazırlandı.
Restorasyon, bölge koruma

kurulu onayı sonrası ba�layacak.
Osmanlı’nın ilk kamu binası olan

ve 1924’ten bu yana Valilik
Kona�ı olarak kullanılan yapı,
bugüne kadar tam 23 valiye ev

sahipli�i yaptı. 
Vilayet Kona�ı, 1756 yılında
Sultan III. Osman tarafından
Bâb-ı Âli olarak kullanılmaya

ba�landı. O dönemde Bâb-ı Âli
yani “Yüksek kapı”, “Yüce kapı”

olarak kullanılan bina, altı kez
yanma tehlikesi geçirdi.  

�l Özel �daresi’nin restorasyon
programında yer alan bir ba�ka
tarihi yapı ise Fatih’teki Elhaç
Ahmet Pa�a Sıbyan Mektebi.
Mekânda 2010’da ba�latılan

restorasyon çalı�malarında sona
gelindi, çalı�manın Ekim’de

bitirilmesi planlanıyor. 

�stanbul’un en
köklü sa�lık

kurumlarından
Zeynep Kamil

Hastanesi, restore
edilecek.

Tarihi ZEYNEP KAM�L
Hastanesi yenilenecek

Daha güzel bir Yelde�irmeni için;

Caddenin bir bölümünde çalı�ma tüm hızıyla devam ediyor. 

BiRAZ DAHA SABIR!BiRAZ DAHA SABIR!BiRAZ DAHA SABIR!BiRAZ DAHA SABIR!BiRAZ DAHA SABIR!BiRAZ DAHA SABIR!
Yelde�irmeni Karakolhane Caddesi’nde iki aydır devam eden yol çalı�ması, esnaf ve mahalle sakinlerinin

ya�amlarını zorla�tırsa da, alt yapısı sa�lam ve güzel görünümlü bir Yelde�irmeni için biraz daha sabır
bekleniyor. Cadde, Ramazan Bayramı öncesi yepyeni bir görünüme kavu�acak.

● Semra ÇELEB�

Yenileme çalı�ması öncesi caddenin görüntüsü..

Tamamlanan yollar böyle görünüyor.

Yol yapım çalı�maları ve cephe boyamaları tamamlandı�ında 
Karakolhane Caddesi böyle görünecek

�stanbul Kartal So�anl�k Yanyol 
Uprise Elit C-1 AB Blok K: 31 D: 267 Kartal/�STANBUL adresinde

icrai faaliyet eden GALA S�G.ARA.H�Z.LTD.�T�’nin 
acentelik faaliyetlerinin yürütülmesinde Be�ikta� 3. Noterli�i’nin
06.07.2011 tarih ve 23144 say�l� vekaletnamesiyle Hayat, Ferdi
Kaza, Bireysel Emeklilik sigorta/bese ait alaca�� teklifleri �irkete

intikaline yetki vermek suretiyle �irketimiz acenteli�ine tayin
edildi�i 7397 say�l� Sigorta Murakebe Kanunu hükümleri

gere�ince ilan olunur. 

VAKIF EMEKL�L�K A.�.
GENEL MÜDÜRLÜ�Ü’NDEN

Valilik Binası
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DOYA Doya Sanat
etkinlikleri 28 A�ustos’a
kadar devam edecek.
Yakla��k 2 ayd�r her

hafta sonu
Kad�köylülerle ücretsiz

bulu�an etkinlikler
sayesinde parklarda,

sokaklarda,
meydanlarda keyifli

saatler ya�an�yor. 18
Haziran’dan beri hiç ara vermeden devam

eden Doya Doya Sanat günleri sayesinde her
cumartesi ve pazar günleri saat 19.00’dan

itibaren bir dinletiye, dansa, pantomim
gösterisine ya da kukla tiyatrosuna rastlamak

mümkün. Art�k Kad�köylüler de programda
hangi etkinli�i izlemek istiyorlarsa ona göre
gezmeye ç�k�yorlar. Geçen hafta sonu da

semt sakinleri oldukça e�lendi. Tarihi
Çar��’daki Kilise Meydan�’nda Little Band’in

�spanyolca ezgilerine kay�ts�z kalamayan
halk, �ark�lar� dinlemeden ve kimi zaman
onlara e�lik etmeden geçmedi. Ba�dat
Caddesi’nde ise al��veri� ve yürüyü�

yapanlara Grup Geziver gitar ve kemanlar�yla
e�lik etti.

PANTOM�M� HERKES ÇOK SEVD�
Doya Doya Sanat etkinlikleri içinde

çocuklar�n en çok ilgilendi�i bölüm ise Elim
Sende Kukla Tiyatrosu’nun kukla gösterisi

oluyor. Kad�köy’ün birçok park�nda gösteriler
düzenleyen Elim Sende Kukla Tiyatrosu,

çocuklar� hemen etraf�na topluyor.
Çocuklarsa bu durumdan oldukça memnun. 

Parklarda çocuklar kadar büyükleri
e�lendiren bir ba�ka etkinlik ise pantomim

gösterisi. Yürüyü� yapan Kad�köylüler,
kar��lar�nda Pantomim Trio’nun üyelerini
görünce �a��rsalar da yap�lan gösterilerle

keyifli dakikalar ya��yorlar.

Kadıköy
Belediyesi’nin 18

Haziran’da ba�lattı�ı
Doya Doya Sanat

etkinlikleri her hafta
sonu Kadıköylülere,

sokaklarda,
meydanlarda,

parklarda keyifli
dakikalar ya�atıyor. 

Kad�köylüler bu
yaz sanata doyuyor

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Ca fe ra �a Ma hal le si’nde Ca fe ra �a Spor Sa -
lo nu’nun yan so ka ��n da çok ye ni bir sa haf aç�l d�.
K�r m� z� ya bo yan m�� de mir le ri, önün de ki renk renk

çi çek le ri ve her ge le ni ka p� da kar �� la yan kö pe �i Pa ti ile
fark l� bir sa haf gö rü nü mün de bu yer. D�� gö rü nü mü ka dar
iç i� le yi �i de s� ra d� ��. Tak sim’de y�l lar d�r fa ali yet te olan
26A Ca fe’nin de va m� ni te li �in de olan 26A Sa haf, pat ron
ve i� çi ay r� m� n�n ol ma d� ��, her ke sin gö nül lü lük te me lin de,
ya pa bil di �i öl çü de kat k� sun du �u ko lek tif bir pay la ��m ve
da ya n�� ma ala n�.

1 A�us tos’ta aç� lan sa ha f�, he men er te si gün zi ya -
ret et tik. Mi ne, Mer ve ve Çi� dem ve ta bii ki Pa ti bi zi
ka p� da kar �� la d�. Sa ha f�n önü ne kur duk la r� ma sa da,
ku ra bi ye ve süt e� li �in de soh be te ba� la d�k. Çi� dem,
i�e git mek zo run da ol du �u için ya n� m�z dan ay r�l d�,
soh bet üç ka d�n ara s�n da de vam et ti.

● Si zi bi raz ta n� ya bi lir mi yiz? Çok genç gö rü nü -
yor su nuz…

Ad�m Mi ne Se lin Sa ya r�, �s tan bul Üni ver si te si
Hu kuk Fa kül te si’nde oku yo rum. 21 ya ��n da y�m. Mer -
sin li yim. Üni ver si te için �s tan bul’a gel dim ve ya �a m� -
m� Ka d� köy’de sür dü rü yo rum. 

Ben Mer ve Ar k�n. Ben de 21 ya ��n da y�m. Ege
Üni ver si te si Si ne ma Te le viz yon bö lü mü ö� ren ci si yim
an cak �s tan bul Üni ver si te si’ne ya tay ge çi� için ba� vur -
dum, bun dan son ra ki ya �a m� m� �s tan bul’da sür dür me -
yi plan l� yo rum. 

■ �N� S� YA T�F GENÇ KA DIN LAR DA
● Kaç ki �i bu sa ha fa emek har ca d�? Ku rul ma -

s�n da rol al d�?
Mi ne S.: Bu bir ko lek tif bir lik te lik. Ko lek ti fi miz -

de yak la ��k 30 ki �i yiz. Pay la� mak ve da ya n�� mak
ama c�y la böy le bir sa haf aç ma y� 30 ki �i dü �ün mü� se,
bel ki 50 ki �i nin de bu ra n�n aç�l ma s�n da eme �i var d�r.
Bu sa haf dük kâ n�n da her �e yi ken di miz yap t�k. O yüz -
den har ca nan eme �in de �e ri bi zim için çok mü him.
Bu ra s� ha ra bey di biz gir di �i miz de. Uzun y�l lar dö �e -
me ci ola rak kul la n�l m��. Bo� bir oday d�, tu va le ti yok -
tu, du var la r� kö tü du rum day d�. Hep bir lik te bo ya d�k,

tu va let yap t�r d�k, tez gâ h� n� yap t�k, ki tap l�k la r� n� kur -
duk, çi çek le ri ni ek tik. Ya ni tam bir ko lek tif sa haf bu -
ra s�.

Mer ve A.: Da ha çok ka d�n ar ka da� la r�n ini si ya ti -
fi üst len di �i bir yer bu ra s�. Ka d� köy’de bir bu lu� ma
nok ta s� ol sun is te dik. 

● Sa haf lar bi rer bi rer ka pa n� yor. Siz se ye ni bir
sa haf aç� yor su nuz, üs te lik çok da genç si niz. Ne den
ka fe de �il bar de �il de sa haf?

Mi ne S.: Bi zim as l�n da ama c� m�z kâr de �il. Ti ca -

ri amaç l� bir yer kur ma d�k. Ama c� m�z, ya �a d� �� m�z
top lum da gi de rek kay bo lan  pay la� ma ve da ya n�� ma
duy gu la r� n� tek rar ye �er te bil mek ve bu ili� ki bi çi mi ni
ge li� tir mek. Sa haf ve ki tap lar da in san lar la soh bet et -
me mi zin, bu ili� ki bi çi mi ni ge li� tir me mi zin bir ara c�
ola cak.

Mer ve A.: Bil gi nin böy le si ne çok pa zar lan d� �� bir
dö nem de, biz ki tap la r� m� z�, bil gi le ri mi zi pay la� mak
is te dik. As�l ama c� m�z bu ki tap la r� sa t�p kâr el de et -
mek de �il. �n san lar gel sin ler, bu ra da oku sun lar, tar t� -

�a l�m, ko nu �a l�m is ti yo ruz. Hat ta pa ra s� yok sa al s�n ki -
ta b� git sin…

■ K� TAP LA DA YA NI� MA
● Ta ma men es ki ki tap lar m� var 26A Sa haf’ta?
Mi ne S.: Bu ra da okun mu� ki tap lar da var, ne re -

dey se hiç okun ma m�� ye ni ki tap la r� m�z da var. Ta bi
bu nun ya n�n da çok es ki bas k� la r� da bu lu nu yor ba z� ki -
tap la r�n. Bil di �i miz ma na da çok es ki ki tap la r�n sa t�l d� -
�� bir sa haf de �il bu ra s�. Kul la n�l m�� ki tap la r�n bu lun -
du �u bir sa haf di ye lim. Bi zim le da ya n�� ma gös te ren -
ler den, ar ka da� la r� m�z dan, ai le le ri miz den top la d� �� m�z
ki tap lar dan olu �u yor. He nüz say ma d�k ama sa n� r�z 2
bin ci va r�n da ki tap var �u an da.

Mer ve A.: �n san lar, bi zim le da ya n�� mak ya da bu -
ra y� ken di me kâ n� gi bi kul lan mak is ti yor sa, ken di li -
�in den ki tap ge ti ri yor za ten… Bu ra n�n da da ha çok
böy le de vam et me si ni is ti yo ruz. �n san lar gel sin ler ki -
tap al s�n lar, ki tap ge tir sin ler… Bi ze ki tap ver mek is te -
yen Ka d� köy lü ler bu ra ya ge le bi lir ler, ya da ge tir me
�ans la r� yok sa bi zi ara ma la r� ye ter li, biz ge lip al� r�z. 

● Sa haf için Ka d� köy’ü ter cih et me ni zin özel bir
an la m� var m�?

Mi ne S.: Bi zim ya �am alan la r� m�z hep Ka d� köy
ve Ka d� köy ci va r�n da. O yüz den Ka d� köy’de aç t�k.
Tak sim’de de za ten 26A ad l� bir ka fe miz var. Böy le
me kân la r� ço �al ta bil di �i miz sü re ce, in san ili� ki le ri nin
de de �i �e ce �i ni, unu tu lan de �er le rin ha t�r la na ca �� n�
dü �ü nü yo ruz. Bu gi bi yer le rin ço �al ma s� n� is ti yo ruz.

● �sim ne re den ge li yor? 
Mer ve A.: Tak sim’de ki ka fe nin ka p� nu ma ra s�

26A. Biz bu sa ha f�n da ay n� pro je da hi lin de ol du �u nu
dü �ü ne rek 26A ad� n� ver dik. Ka fe de ke sin lik le pat ron-
i� çi ili� ki si yok, in san lar gö nül lü lük te me lin de, ya pa -
bil dik le ri öl çü de da hil olu yor lar. Ay n� ili� ki tar z� n� bu
sa haf ta da sür dür mek is te di �i miz için, ke za in san lar
26A is mi ne a�i na ol duk la r� için bu is mi ver dik. 

Siz de bu sa ha f� zi ya ret et mek ya da ki tap ba ��� la -
mak is ti yor sa n�z;

Ad res: 26A Sa haf, Ca fe ra �a Mah., Sa k�z Sok. No: 3/1
Tel.: 0216 336 37 52
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Kozzy AVM’de, 5-14 A�us tos ta rih le ri ara -
s�n da ger çek le �en dün ya ca ün lü ef sa ne vi ak -
tris Ma rilyn Mon ro e Trend Gün le ri kap sa -

m�n da, Mon ro e’nun özel tar z� n� yan s� tan ta sa r�m lar
ve por tre ser gi si zi ya ret çi le rin be �e ni si ne su nu lu yor.
Koz ya ta ��’nda bu lu nan Kozzy AVM’nin 1. ka t�n da
ku ru lan trend kö �e si, ün lü y�l d� z�n gi yim tar z� na uy -
gun k� ya fet, ak se suv ar ve ayak ka b� lar dan olu �u yor.
Zi ya ret çi ler, dün ya n�n en gü zel sa r� ��n ka d�n la r�n dan
bi ri olan Ma rilyn Mon ro e’nun bi yog ra fi si nin ya n� s� -
ra üze rin de “Ma rilyn Mon ro e’dan sev gi ler le…” ya -
zan dev bir zarf ta Mon ro e’nun res mi ile ha t� ra fo to� -
ra f� çek ti re bil me �an s� bu lu yor lar. 

Ger çek ad� Nor ma Je an olan Ma rilyn Mon -
ro e, 1 Ha zi ran 1926’da Los An ge les, Ca li for ni -
a’da do� du. Ba ba s� Ed ward Mor ten sen, an ne si ni
Nor ma do� ma dan ön ce b� ra k�p git mi� ti. Aç l�k
ve se fa let için de ge çen ço cuk luk y�l la r�, an -
ne si Gladys Ba ker’�n a��r bir
si nir nö be ti ge çi rip has ta ne ye
kal d� r�l ma s� ile da ha da ka rar -
d�. Nor ma’n�n ye tim ha ne de ki
ya �a m� i� te bu ta lih siz olay la
ba� la d�. 8 ya ��n da cin sel ta ci ze
u� ra yan Nor ma Je an, bir ta n� -
d�k la r� n�n ya n�n da ka l�r ken za -
man için de is ten me yen mi sa fir
du ru mu na dü� tü ve 16 ya ��n da
ha ya t� n�n en zor ka ra r� n� ver di.
Ye tim ha ne ye dön me ye cek ve fab -
ri ka da i� çi ola rak ça l� �an Jim Do -
ug herty ile ev le ne cek ti. 1942 Ha zi -
ran’�n da Jim ile ev le nen Nor ma’n�n
ev li li �i uzun sür me di ve 1946 Ey lül’ün de bit ti.

■ 49 YIL ÖN CE ÖL DÜ, HÂ LÂ EF SA NE
Bur bank’ta bir fab ri ka da ça l� ��r ken �ans ese ri fo to� raf la r�

çe kil di ve mo del li �e ba� la d�. Ün lü film ya p�m c� s� Ho ward
Hug hes ta ra f�n dan ke� fe dil di ve ad� Ma rilyn Mon ro e ola rak
de �i� ti ril di. �lk ba� lar da kü çük rol ler de, ses siz sa kin sa r� ��n bir
k�z ola rak ken di ni gös te ren Ma rilyn, “Lo ve Happy” (1949) ve
“All Abo ut Eve” (1950) film le rin den son ra ba �a r� y� ya kal d�.
Do �al l� �� na, ca zi be si ni de ek le ye rek, ses siz sa kin sa r� ��n k�z

“Sa r� ��n Bom ba” ola rak an� lan bir ido le dö -
nü� tü. 1950 y� l�n da ta n�� t� �� pro fes yo nel
beyz bol oyun cu su Jo e Di Mag gi o ile 1954
Ha zi ran’�n da dün ya evi ne gir di. “Ni aga ra”,
“Gent le men Pre fer Blon des”, “How to
Marry A Mil li onai re” ad l� film ler le ünü ne ün
ka tan Ma rilyn, her �e yin do �al ve iç ten ol ma -
s� ge rek ti �i ni sa vu nur du. 1956 y� l� ise Ma -
rilyn için çok h�z l� geç ti. Ken di fir ma s� olan
Ma rilyn Mon ro e Pro duc ti ons’� da bu y�l için -
de ku ran y�l d�z, 29 Ha zi ran’da da bir oyun
ya za r� olan Art hur Mil ler ile üçün cü ev li li �i -
ni yap t�. Ka ri ye ri ni kö tü yön de et ki le yen,
uyu� tu ru cu ve al kol ba ��m l� l� �� da bu dö -

nem de ba� la d�. Psi ko lo jik
prob lem ler için de ken di ni
unu tan Mar liyn Mon ro e,
21 Ha zi ran 1961 y� l�n da
üçün cü e�in den de ay r�l d�.

■ EV�N DE
ÖLÜ BU LUN DU

Ne var ki 5 A�us tos
1962 y� l�n da Brent wo -
od’da ki evin de ölü bu -
lu nan ün lü y�l d� z�n,
a�� r� doz da uy ku ila c�
ala rak in ti har et ti �i
aç�k lan d�. Ola y�n bir
in ti har de �il ci na yet

ol du �u id di ala r� or ta ya at�l m��, se -
bep ola rak da Ken nedy ile olan bir lik te li �i öne sü rül -

mü� tü. Ma rilyn, 8 A�us tos 1962’de Ca li for ni a'da def ne dil di.
Ma rilyn Mon ro e, ya r�m ka lan fil mi “So met hing’s Got to Gi -
ve”i hiç bir za man bi ti re me di. So lak ol du �u bi li nen ün lü y�l d� -
z�n vaz ge çe me di �i ve ya n�n dan ay�r ma d� �� tek �ey “Cha nel
No:5” par fü müy dü. Ölü mün den son ra  da unu tul ma yan gü zel
y�l d�z, 1999 y� l�n da Pe op le Ma ga zi ne ta ra f�n dan “Dün ya n�n En
Sek si Ka d� n�” se çil di. Yi ne 1999’ da Play boy der gi si ta ra f�n dan
“20. Yüzy�l�n En Sek si Sta r�” se çi len Ma rilyn Mon ro e’nun sa -
y� s�z fil mi ve ödü lü bu lu nu yor. Ay r� ca El ton John’un “Cand le
in the Wind” ad l� par ça s� n� Ma rilyn’e it ham et ti �i bi li ni yor.
www.kozz yavm.com

Kitap sahaflarının bir bir kapandı�ı �u günlerde, dostluk ve
dayanı�mayı kitaplarla örmeyi amaçlayan bir grup genç

kadın, Cafera�a’da 26A Sahaf’ı açtı.

Fo to� raf lar: Ey lem Ba �ak �EN TÜRK

Marilyn Monroe’dan sevgilerle…
Hollywood’un efsane

kadını Marilyn
Monroe, ölümünün
49. yılında Kozzy

AVM’de anılıyor. Ünlü
yıldızın giyim tarzını

yansıtan yeni tasarım
kıyafet, aksesuvar ve

ayakkabılarından
olu�an trend

kö�esinde Monroe ile
foto�raf çektirmek de

mümkün.

ÜNLÜ sanatç� Haz�m Körmükçü ve Mutlu Ödemi�’in kurdu�u
‘Frekans’ müzik grubu biraz sufi, biraz reggea ve A��k Veysel’e kadar

uzanan ritimleri ile keyifli bir Ramazan ak�am� ya�atmaya haz�rlan�yor. �lk
canl� performans�n�
Optimum Outlet’te
gerçekle�tirecek

olan Haz�m
Körmükçü ve Mutlu

Ödemi�, toplam 
19 enstrüman

e�li�inde farkl�
soundlar�

kat�l�mc�larla
payla�acak. Konser

13 A�ustos
Cumartesi ak�am�
gerçekle�tirilecek.
�stanbul Optimum
Outlet’te ki di�er

ramazan etkinlikleri ise her cuma Canl� Fas�l, her cumartesi Kanto
Gösterisi ve Karikatür Workshop ile her pazar günü Sema Gösterisi, her
Cumartesi ve Pazar günü ise Ebru Workshop �eklinde devam edecek.

Grup Frekans’tan müzik ziyafeti 

KADIKÖY Belediyesi
Gönüllüleri’nin olu�turdu�u
Türk Sanat Müzi�i Koroları,
ücretsiz konserleri devam

ediyor. Temmuz ayında
ba�layan ve yo�un ilgi gören

konserler, Fenerbahçe
Parkı’ndan sonra a�ustos 

ayı boyunca da her Salı günü
Özgürlük Parkı’nda devam
ediyor. Kadıköy Belediyesi

Gönüllü Merkezi’nin organize
etti�i konserlerin a�ustos ayı programı, 2

A�ustos tarihinde Özgürlük Parkı’nda yapıldı.
�zleyenlerin büyük be�enisini kazanan Konserin
ev sahipli�ini ise Kadıköy Belediyesi Kriton Curi

Parkı Gönüllüleri yaptı. Gönüllüler Türk Sanat
Müzi�i Korosu, �ef Caner Bakır’ın yönetiminde
Özgürlük Parkı Amfi tiyatroda birbirinden güzel

�arkıları seslendirdi. Konser sonunda Koro,
uzun süre alkı�landı. A�ustos ayı boyunca da
devam edecek konserler 9-16-23 A�ustos Salı
günleri saat Saat: 21.00’de Özgürlük Parkı’nda

gerçekle�tirilecek. 

Kadıköy
Belediyesi
Gönüllüleri

tarafından her
Salı günü

düzenlenen Türk
Sanat Müzi�i

Geceleri A�ustos
ayı boyunca da
devam ediyor.

Özgürlük Park�’nda
KONSER GECELER�

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS
ÜNIVERS�TELER�N PROFICIENCY 

(Muafiyet, yeterlilik, hazırlık, atlama) 
sınavlarına hazırlanan ö�rencilere konusunda 

TECRÜBEL� �NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN 

ÖZEL DERS verilir.

0532 522 13 28
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Park�’nda Elim Sende Kukla Tiyatrosu,
Ba�dat Caddesi’nde Grup Geziver izlenebilir.
14 A�ustos Pazar günü ise Tarihi Çar��’da
Grup Napolion ve Ç�nar Park�’nda Pantomim
Trio Kad�köylülere keyifli saatler ya�atacak.
Tüm etkinlikler saat 19.00’da ba�l�yor. 
www.kadikoy.bel.tr

� SERG�
� Cazın nabzı CKM’de atıyor!
Burcu Orhon’un caz müzi�inin nab�z at��lar�n�
hissettiren “Caz�n Nabz�/Pulse of Jazz” adl�
sergisi, Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde. 
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi Sanat Galerisi ve Yap� Kredi Kültür
Sanat Yay�nc�l�k i�birli�iyle haz�rlanan ve 23
Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek sergi,
sanatseverleri caz foto�raflar�na dair daha
önce hiç ya�amad�klar� bir tecrübeye davet
ediyor… 2009 ve 2010 y�l�nda �stanbul’daki
çe�itli caz performanslar�ndan anlar� biraraya
getiren bu çal��malar, iki sanat dal�n�n uyumlu
bir birlikteli�ini sunuyor. Burcu Orhon’un
foto�raf makinesi ile bir ya�l�boya ressam�n�n
tuvalinin ba��nda çal���rcas�na üretti�i eserler,
yaratm�� olduklar� görsel dünya ile izleyenleri
klasik anlamdaki caz görüntülerinin çok
ötesine geçen bir görsellik ile bulu�turuyor. 
www.ckm.gen.tr

� PhotoWorld 1. Karma Ö�renci Foto�raf
Sergisi
Anadolu Yakas�’n�n merkezi konumundaki
Kad�köy’de, kuruldu�u günden bugüne
foto�raf e�itimi veren, foto�rafa dair farkl�
konularda atölyeler düzenleyen, yerli ve
yabanc� sergilere ev sahipli�i yapan
PhotoWorld Foto�raf Merkezi, bu kez
atölyelerine kat�lan ö�rencilerinin karma
foto�raflar�ndan olu�an PhotoWorld 1. Karma
Ö�renci Foto�raf Sergisi’ne ev sahipli�i
yap�yor. Sergide manzaradan makroya,
mimariden vah�i ya�ama kadar toplam 51
renkli ve siyah beyaz foto�raf yer al�yor. 5
A�ustos Cuma ak�am� saat 20.00’de
PhotoWorld Foto�raf Merkezi Foto�raf
Galerisi’nde gerçekle�ecek aç�l��la
foto�rafseverlerin be�enisine sunulacak olan
sergi, 25 A�ustos’a kadar gezilebilecek.
Tel: 0216 418 19 76
� “Miyazaki Buradaydı” Sergisi
Sanatç� Azime Sar�toprak’�n 2009’dan bu
yana gerçekle�tirdi�i “Miyazaki Buradayd�”
serisine ait çal��malar Mine Sanat Galerisi
Caddebostan mekân�nda izleyiciye alternatif
bir tan�kl�k sunuyor. Akrilik, suluboya ve
kar���k teknik ile gerçekle�tirilen çal��malar,
galeri mekân�n�, hislerin renklerle
geli�tirebilece�i bir alana dönü�türüyor.
�imdilerde özlemlerimiz içinde and���m�z
Metropol d��� ya�am�n içe hitap eden samimi
ortam� birbirinden farkl� sevecen karakterler
ile zenginle�tiriliyor. 
Sar�toprak, Marmara Üniversitesi
Resim Ö�retmenli�i’nden mezun oldu
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde yüksek lisans�na
halen devam ediyor. Sergi, 14
Temmuz-30 A�ustos tarihleri aras�nda
Mine Sanat Galerisi Caddebostan
mekân�nda ziyaret edilebilir.
� “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 

� T�YATRO
� Metin Zako�lu/Cafe Theatre 
Tiyatrocu Metin Zako�lu’nun Suadiye
Ba�dat Caddesi’nde bulunan yeni
mekân� Cafe Theatre’da yaz boyunca
etkinlikler devam ediyor. Her pazartesi
saat 21.00’de “�çinden �ark�lar Geçen
Komedi”, her sal� ve pazar saat
21.00’de “Bir Delinin Hat�ra Defteri”,
her sal� saat 21.00’de Alpay Erdem’in
Stand-up komedisi,  her çar�amba,
cuma ve cumartesi “Ben Küçükken
Gösterirdim”, her cumartesi ve pazar
günleri saat 18.00’de “Kar�m �ov
Yap�yor” oyunlar� izleyiciyle bulu�uyor. Cafe
Theatre’de her Per�embe saat 21.00’de
Taylan Erler Caz Quartet’�n konserini
dinlemek de mümkün. Metin Zako�lu Ev
Tiyatrosu, Ba�dat Caddesi, Çatalçe�me
Mevkii No: 476/B Suadiye’de. 
Rezervasyon için telefon: 0216 467 33 32

KA DI KÖY DI�INDAN
� FEST�VAL
� Park Bulu�maları
Be�ikta� Belediyesi’nin 2007 y�l�ndan bu
yana düzenledi�i “Park Bulu�malar�” yaz
etkinlikleri devam ediyor. 17 Haziran-3 Eylül
tarihleri aras�nda Be�ikta�’taki on alt� parkta
düzenlenen etkinliklerde Be�ikta� kentlileri
konser, film ve söyle�ilerle keyifli bir yaz
geçiriyor. Be�ikta� parklar�nda her gün
21.00’de ba�layan “Park Bulu�malar�”
süresince film gösterimlerinden konserlere,
tek ki�ilik gösterilerden söyle�ilere kadar çok
say�da etkinlik ücretsiz olarak izlenebiliyor.
12 A�ustos: Ortaköy Meydanı /  Aysun-Ali
Kocatepe (�iirler �arkı Söyler) 

12 A�ustos: Etiler Belediye Sitesi  / A�k
Tesadüfleri Sever (Sinema) 
13 A�ustos: Abbasa�a Parkı  / A�k
Tesadüfleri Sever (Sinema), Kabare 
14 A�ustos: Ulus Ambarlıdere Parkı  / A�k
Tesadüfleri Sever (Sinema), Kabare 
15 A�ustos: Abbasa�a Parkı /  Ustalara Saygı 
16 A�ustos: Abbasa�a Parkı / Hayal Merkezi
(Söyle�i), Neyzen (Söyle�i) 
17 A�ustos: Abbasa�a Parkı /  Burçin Büke -
Güvenç Da�üstün (Konser) 
17 A�ustos: Gayrettepe Çevre Kültür Parkı /
NewYork’ta 5 Minare (Sinema) 
18 A�ustos: Abbasa�a Parkı /  Futbol
(Söyle�i), Neyzen (Söyle�i) 
18 A�ustos: Vi�nezade �enlikdede Parkı /
Newyork’ta 5 Minare (Sinema)

� S�NEMA
� Açıkhavada Sinema Keyfi
Beyo�lu Belediyesi bu yaz gerçekle�tirdi�i
“Aç�khava Sinemalar�”nda vizyona girdi�inde
gi�e rekorlar� k�ran birbirinden güzel filmleri
her gün Beyo�lu ve �stanbullu
sinemaseverlere sunuyor. Beyo�lu Gençlik
Merkezi’nde gerçekle�en etkinlikte 12
A�ustos’ta A�k�n �kinci Yar�s�, 13 A�ustos’ta
Newyork’ta 5 Minare, 14 A�ustos’ta Rio, 15
A�ustos’ta E�ref Pa�al�lar, 16 A�ustos’ta
Ç�nar A�ac�, 17 A�ustos’ta Mahpeyker
Kösem Sultan, 18 A�ustos’ta Çakallarla
Dans filmleri gösterilecek.

� KONSER
� Tuluyhan U�urlu 
Piyanist Tuluyhan U�urlu’nun farkl�
mekânlardaki yolculu�u sürüyor. 2003’te
piyanosunu 2150 metrede Nemrut Da��’na
ta��yan U�urlu, bu kez Avrupa’n�n en yüksek
binas� Sapphire’de 236 metredeki Seyir
Teras�’nda sanatseverlerle bulu�maya
haz�rlan�yor. 12 A�ustos Cuma ve 13
A�ustos Cumartesi ak�amlar� saat 21.30’da
gerçekle�ecek konserlerle Tuluyhan U�urlu
yine bir ilke imza at�yor. Sapphire �stanbul’un
zirvesine ilk kez piyano ç�k�yor ve bu
muhte�em mekânda ilk konser gerçekle�iyor.
Tuluyhan U�urlu konserde 360° �stanbul
manzaras� e�li�inde “Sonsuza Kadar
�stanbul” isimli yeni albümünden bölümler
seslendiriyor.  Sapphire Seyir Terası,
Büyükdere Caddesi 4. Levent’te.

� SERG�
� Son Kodachrome Filmi
�stanbul Modern, Steve McCurry’nin “Son
Kodachrome Filmi” ba�l�kl� foto�raf sergisine
ev sahipli�i yap�yor. Magnum Foto�raf Ajans�
ve National Geographic dergisinin
foto�rafç�s� Steve McCurry’nin son
Kodachrome filmiyle çekti�i foto�raflar, 3
A�ustos-4 Eylül 2011 tarihleri aras�nda
dünyada ilk kez sergileniyor. 
Foto�raf kariyerinin
ba��ndan itibaren
Kodachrome
kullanarak,
unutulmaz kareler
çekti�ini belirten
Steve McCurry,
Rochester, New
York’taki üretim
band�ndan ç�kacak
en son Kodachrome
filminin kendisine
verilmesi için
Kodak’la görü�tü.
�irket, hemen kabul
edince, Steve
McCurry, 30 y�ld�r
kulland��� bu filmin
son 36 karesiyle farkl�
ülkelerdeki kentleri ve
ki�ileri çekerek, bir
dönemin kapan���na
tan�kl�k etti.
Ünlü oyuncu Robert
de Niro ile ba�layan
“Son Kodachrome
Filmi” ba�l�kl� sergide
Hintli aktör,
yönetmen, yap�mc�
Aamir Khan, Hintli
yazar ve aktrist
Shenaz, Hintli aktrist
ve yönetmen Nandita
Nas, Hint sinemas�n�n
ünlü oyuncu ve
yönetmenlerinden
Amitabh Bachchan,
Elizabeth filminin
yönetmeni Shekhar
Kapur, Magnum
foto�rafç�s� Elliott
Erwitt, “�stanbul’un Gözü” Ara Güler’in yan�
s�ra Rajastan’daki Rabari kabilesinden
etkileyici portreler bulunuyor.
Sergide ayr�ca  National Geographic
kanal�n�n bu son filmin çekim sürecini
izleyerek yapt��� belgesel ve  Steve
McCurry’nin foto�raf serüvenini aktaran slayt
gösterisi sunuluyor.
� Güne� Kadınları
Foto�raf Sanatç�s� Buket �ahin 7 co�rafyada
kareledi�i ‘Güne� Kad�nlar�’ portrelerini

“Mezopotamya’dan Mezoamerika’ya Toprak
Yüzlü Kad�nlar” isimli sergisinde objelerle
sergiliyor. Ortak mitolojik öykülerin de
anlat�ld��� sergide, folklorik bez bebek
sanatç�s� Sibel Radiye Gül taraf�ndan
foto�raflara birebir yap�lan bez bebekler de
sergileniyor. Bu iki özel kad�n�n “Güne�
Kad�nlar�” sergisi, 7 Eylül’e kadar
Galatasaray’daki Arkeopera Sanat
Galerisi’nde görülebilir.
Tel: 0212 2443162 

� Rock’n Frame
Foto�rafç� Mehmet Turgut’un “rock”
foto�raflar�ndan olu�an ”Rock’n Frame”
sergisi devam ediyor. Sergide, Alice Cooper,
Metallica, Teoman, Erkin Koray, Özge F��k�n,
Yüksek Sadakat, Hayko Cepkin, Koray
Candemir, MaNga, Melis Dani�mend gibi
yerli ve yabanc� toplam 56 rock y�ld�z�n�n
foto�raflar� yer al�yor. Kemanc� Rock Bar’daki
“Rock’n Frame” sergisi 10 Eylül’e kadar
görülebilir. 

KA DI KÖY’DEN
� KONSER
� Ya�ar Özel 
“Ses Kral�” unvan�yla da bilinen Türk
sanat müzi�i solisti Ya�ar Özel, Kad�köy
Belediyesi’nin düzenledi�i özel bir
geceyle 12 A�ustos Cuma ak�am�,
Selamiçe�me Özgürlük Park�’nda bir
konser verecek. Saat 21.30’da
ba�layacak ücretsiz konsere tüm
Kad�köylüler davetli!
Diyarbak�r’da dünyaya gelen Ya�ar
Özel, ö�renim ya�am�na burada ba�lad�.
Bu dönemde müzi�e olan ilgisini fark
etti; fakat olanaklar�n k�s�tl� olmas�
nedeniyle, e�itimini sürdürmek için
Ankara’ya gitti. 1957’nin A�ustos ay�nda
düzenlenen iki ayr� yar��mada üst üste
finale kald� ve “Ses Kral�” unvan�yla
an�lmaya ba�land�. 1959 y�l�nda
stajyerlik s�nav�n� ba�ar�yla geçerek,
Ankara Radyosu’na girdi. �lk özel gazino
programlar�na Ankara’da ba�layan Özel,
1970 y�l�nda �stanbul Radyosu’na geçti.
�stanbul’a geli�iyle birlikte albüm
çal��malar�na ba�lad�. 1980 y�l�nda
�stanbul Radyosu’ndan emekli oldu;
ama müzikal çal��malar�na radyo ve
televizyondaki solo konserleriyle devam
etti. Ya�ar Özel, müzi�in yan� s�ra güzel
sanatlar ve tiyatro e�itimi de ald�.
Sanat�n yan�nda sporla da ilgilendi ve
atletizmde Türkiye birincilikleri kazand�.
200'ü a�k�n albümü bulunan Ya�ar
Özel’in 1970’li y�llarda Frans�z bir müzik
yap�mc�s�yla birlikte �stanbul’da
kaydetti�i uzunçalar Fransa’da
yay�mland�. Amerika Birle�ik Devletleri,
�ngiltere, Fransa, Almanya, �spanya,
Avustralya, �ran, Pakistan, Afganistan,
Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen
konser ve turnelere kat�ld�.
Evli ve biri k�z, di�eri erkek olmak üzere
iki çocuk babas� olan Ya�ar Özel, müzik
ya�am�n� hâlen sürdürüyor.
www.kadikoy.bel.tr

� 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 13
A�ustos Cumartesi günü Tarihi Çar��’da
Little Band, Fenerbahçe Park�’nda
Pantomim Trio, Ko�uyolu Mahalleevi

12 - 18 A�USTOS 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
Son Kodachrome Filmi

“Cazın Nabzı
Pulse of Jazz”
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● Sem ra ÇE LE B�

Kül tü rel te sis ol ma s� bek le nen Ha san pa �a
Gaz ha ne si �an ti ye ol du! Mül ki ye ti �s tan -
bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan l� ��’na ait

olan Gaz ha ne, yi ne �BB’nin Ka d� köy ve çev re -
sin de ki ana yol lar da yü rüt tü �ü yol ça l�� ma s� ne -
de niy le �an ti ye ala n� ola rak kul la n� l� yor. Ta ri hi
bi na la r�n için de yer al d� �� Gaz ha ne ve çev re si,
Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku ru lu ta -
ra f�n dan 25.10.1994 gün ve 3564 sa y� l� ka rar ile
ko ru ma al t� na al�n m�� ol ma s� na ra� men, bu ra da
gra nit k� r� l� yor, ta� lar ya p� l� yor. Gaz ha ne ala n�n -
da yak la ��k 3-4 ay d�r yü rü tü len fa ali yet le, tes cil li
bi na lar ve ara zi si bü yük öl çü de za rar gö rür ken,
ya �am alan la r� n�n or ta s�n da ki bu �an ti ye ile çev -
re hal k� n�n sa� l� �� da teh li ke ye gi ri yor. 

■ GAZ HA NE KO OPE RA T� F� 
�� KÂ YET  ET T�

Gaz ha ne Çev re Kül tür ve �� let me Ko ope ra ti fi,
çev re hal k� ve es naf tan ge len �i kâ yet ler do� rul tu sun -
da, �s tan bul 5 Nu ma ra l�
Kül tür Ta bi at Var l�k la r� n�
Ko ru ma Ku ru lu Mü dür lü -
�ü’ne bir di lek çe ya za rak
bu du ru mu �i kâ yet et ti ve
ge rek li i� lem le rin ya p�l ma -
s� n� is te di. Ba� kan Fe rit
Ser kan Ön gel im za l� di lek -
çe de “Ko ru ma ka ra r�n da
ge çi ci kul la n�m ge ti ri le rek
ha rap edil me me si yö nün de
be lir le me niz ol ma s� na ra� -
men, �u an da Bü yük �e hir
Be le di ye Ba� kan l� ��’nca
gra nit k�r ma ile il gi li �an ti -
ye ola rak kul la n�l mak ta d�r.
Gaz ha ne ala n�n da ya p� lan
fa ali yet ile tes cil li bi na lar
ve ara zi si bü yük öl çü de za -
rar gör mek te ve çev re hal -
k�n tep ki si ni çek mek te dir”
de nil di. 

■  �AN T� YE �Ç�N
�Z�N VE R�L ME D�
Gaz ha ne Çev re Kül tür

ve �� let me Ko ope ra ti fi’nin
01.07.2011 ta rih li di lek çe si -
ne Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Böl ge Ku -
ru lu Mü dür lü �ü’nün 12 Tem muz 2011 ta rih li ce va -
b�n da, Ku ru lun Bü yük �e hir Be le di ye si’ne �an ti ye
için izin ver me di �i or ta ya ç�k t�. Ko ru ma Ku ru lu’nun
ce vap ya z� s�n da, �BB’nin ‘Ka d� köy-Ha san pa �a Mi -
ni büs Yo lu Dü zen le me �n �a at�’ için Gaz ha ne’yi kul -
lan ma is te �i ne, “onay l� res to ras yon pro je sin de ve
va zi yet pla n�n da tes cil li bi na la r�n ha ri cin de ki yer le -
rin kul la n� m� na izin ve ril di �i ne” dik kat çe kil di. 

Ku rul Mü dü rü Dr. A. Me tin Y�l d� r�m l� im za l�
ya z� da, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan l� ��
Ko ru ma Uy gu la ma ve De ne tim Mü dür lü �ü’ne hi ta -

ben �u uya r� da bu lu nul du: 
“Söz ko nu su alan da bah si ge çen ku rul ka rar la r�

ge re �i, ya sal ol ma yan her tür lü in �a i-fi zi ki uy gu la -
ma la ra ve ku ru lu muz iz ni al�n mak s� z�n ger çek le� ti -
ri len �an ti ye vb. ola rak ge çi ci kul la n�m la ra yö ne lik
uy gu la ma la ra izin ve ril me me si, ge rek li i� lem ve ta -
ki bi nin ya p� la rak ya p� lan i� lem so nu cun dan mü dür -
lü �ü mü ze bil gi ve ril me si hu su sun da ge re �i ni bil gi le -
ri ni ze arz ede rim.”

■  HALK TOZ DAN VE 
GÜ RÜL TÜ DEN RA HAT SIZ

�an ti ye ola rak kul la n� lan Ha san pa �a Gaz ha ne -
si’nin çev re sin de ya �a yan halk da du rum dan ra hat -
s�z. Ay lar d�r de vam eden ça l�� ma lar ne de niy le her
yer toz için de. Çev re yi ge zer ken ko nu� tu �u muz ma -
hal le li ve es naf, sa bah er ken sa at ler den ge ce geç sa -
at le re ka dar de vam eden gra nit k�r ma ça l�� ma s�n dan
do la y� or ta ya ç� kan toz ne de niy le pen ce re le ri ni da hi
aça ma d�k la r�n dan ya k� n� yor lar. Sü rek li kam yon la r�n
içe ri gi rip ç�k t� ��n dan bah se den çev re sa kin le ri, gü -
rül tü den de b�k t�k la r� n� be lir ti yor lar.

■  ‘�EH R�N MER KE Z� �AN T� YE 
HA L� NE GE T� R�L D�’

Gaz ha ne Çev re Kül tür ve �� let me Ko ope ra ti -
fi’nin bir dö nem ba� kan l� �� n� da yap m�� olan ve hâ -
lâ üye si ola rak fa ali yet yü rü ten Nil gün Canpolat da
�eh rin mer ke zi nin �an ti ye ye dö nü� tü rül dü �ü ne dik -
kat çe ki yor. 

“Si vil top lum ör gü tü ola rak bir ne vi Gaz ha -
ne’nin bek çi li �i ni ya p� yo ruz” di yen Canpolat, ken -

di le ri ne ge len �i kâ yet so -
nu cun da Yö ne tim Ku ru -
lu üye le ri nin Gaz ha -
ne’ye git tik le ri ni ve in -
san la r�n bi le üze rin de
ge zin me me si ge re ken
par ke ta� la r�n üze rin den
kam yon la r�n geç ti �i ni
gör dük le ri ni be lir ti yor. 

Canpolat, bir sit ala -
n� n�n bu �e kil de kul la n�l -
ma s� na ses siz ka la ma ya -
cak la r� n� vur gu la ya rak
“Da ha ön ce kent sel dö -
nü �üm kap sa m�n da y�k -
t�k la r� Su lu ku le’den ge -
len Ro man va tan da� lar
da Gaz ha ne’ye yer le� -
mi� ler di. Bu in san lar
ken di le ri ne sa� l�k l� bir
ya �am ala n� ya ra t�l ma d� -
�� için bu ra ya s� ��n d� lar.
An cak hem bu in san lar
için hem de ta ri hi Gaz -
ha ne bi na la r� ve çev re si
için bu du rum za rar ve ri -

ciy di. Yo �un ça l�� ma lar
so nu cu bu in san la r� bu ra dan ç� kar d� lar an cak yi ne
on la ra do� ru dü rüst bir yer ve ril me di. Ko ru ma Ku -
ru lu’nun ka ra r�y la tes cil li par se lin ko ru ma alan la r�
be lir le ne rek kül tü rel te sis ya p�l ma s� na onay ve ril di
an cak �s tan bul 2010 Kül tür Ba� ken ti pro je le ri kap sa -
m�n da ya p� m� gün de me ge len bu te sis de ra fa kal d� -
r�l d�. �im di de bu sit ala n� �an ti ye ye dö nü� tü rül mü�
du rum da. Biz Ko ope ra tif ola rak, Gaz ha ne’de ki �an -
ti ye ye bi ran ön ce son ve ril me si ni is ti yo ruz” di yor. 

Canpolat, gra nit ta� la r�n dan ç� kan toz la r�n
çev re hal k�n sa� l� �� n� teh li ke ye sok tu �u na da
dik kat çe ki yor. 

8 12 - 18 A�USTOS 2011

‹nal AY DI NO⁄ LU

ir kaç gün den be ri in san vü cu du üze ri ne dü �ü -
nü yo rum. Han gi zer re si ne bak sa n�z ak�l er mez
mu ci ze ler gö rü yor su nuz. Dün ya n�n en önem li
bi lim adam la r� bi le he nüz bu mu ci ze nin kü çük
bir bö lü mü nü çöz mü� du rum da lar. Al lah mu -

ci ze mü kem mel li �in de ya rat t� �� in san be de ni ne çok
önem li üç gö rev ve rir. Bi rin ci si, bu e� siz var l� �a iyi
sa hip len mek, onu kol la mak, gö zet mek, hor ve yan l��
kul lan ma mak t�r. �kin ci si, zi hin ve be de nin e� siz ye te -
nek le riy le dün ya n�n iler le me si ne hiz met et mek tir.
Üçün cü ve as li gö re vi ise ta �� d� �� ru hun ge li �i mi ni
sa� la mak t�r. 

Bir çok in san ne be de ni, ne de be de ni nin gö rev -
le ri üze rin de dü �ün mü yor. Ken di le ri ni ego la r� n�n em -
ri ne ve ri yor lar. Üç ku ru� için can la r� n� or ta ya at� yor -
lar. Ka zan d�k la r� pa ra la r� ken di ken di le rin den bi le
esir gi yor lar. Kin le ri için kav ga lar edi yor, adam öl dü -
rü yor lar. K�s kanç l�k la r� ile kalp le ri ni ka rar t� yor lar. Gu -
rur la r� için ol ma d�k ko mik lik le re gir me ye ça l� �� yor lar.

Al lah göz le ri mi zi gü zel �ey le ri gör mek için, ayak -
la r� m� z� hay ra ve hiz me te do� ru yü rü mek için, el le ri -
mi zi ver mek ve pay la� mak için, kal bi mi zi sev mek
için, ak l� m� z� emir le ri ne uy mak ve do� ru yo lu bul mak
için bi ze ver mi� tir. Or gan la r� m� za ya ra t� l�� la r� na uy -
gun ol ma yan gö rev ler ver di �i miz za man yol la r� n� �a -
�� r�r lar. Bo zul ma ya, has ta lan ma ya ba� lar lar. Vü cu du -
muz sü rek li bir ye ni len me için de dir. Mu ci ze vî bir dü -
zen i� ler. Bo �a z� m�z ye dik le ri mi zi yut mak, mi de miz
haz met mek, böb re �i miz, ba ��r sak la r� m�z ve di �er or -
gan la r� m�z ye dik le ri mi zin özü nü vü cu du mu za pay la� -
t�r mak ve ar t�k la r� d� �a r� at mak için gö rev ya par lar.
Bu dü zen bi zim ta ra f� m�z dan bo zul ma d� �� sü re ce t� -
k�r t� k�r i� ler. 

Ör ne �in ki ni miz ne de niy le kö tü �ey ler dü �ün dü -
�ü müz de ve ya kav ga et ti �i miz de bu dü zen bo zu lur,
mi de ye nor mal den faz la asit ge lir, ate� ler için de yan -
ma ya ba� lar. Hu zur için de gö rev ya pan kas la r� m�z
ka s� l�r, be li miz s�r t� m�z a�� r�r. Kan do la �� m� m�z bo zu -
lur, tan si yo nu muz yük se lir, kal bi miz s� k� ��r. 

Al lah be den ya p� m� z� ve ya �am dü ze ni mi zi sev -
mek üze ri ne kur mu� tur. Sev gi den uzak la� t�k ça ya �a -
m� m�z zor la ��r. �id det, öf ke, mü ca de le, kav ga, ya ni
stres li ya �am tüm has ta l�k la r�n ana ne de ni dir. Ko lu -
muz, ba ca �� m�z, kal bi miz, böb re �i miz, mi de miz a� -
r�r, dok to ra gi de riz. Dok tor çe �it li tah lil ler MR’lar,
rönt gen ler, to mog ra fi ler is ter. Ar ka s�n dan re çe te ler
do lu su kim ya sal ilaç lar ya zar, avuç lar do lu su yu ta r�z.
Bir sü re son ra ilaç la r�n yan et ki le ri, uy ku hal le ri, ba�
a� r� la r�, mi de bo zul ma la r� dev re ye gi rer. Hem dok tor -
lar hem biz has ta l� ��n ya rat t� �� fi zik sel be lir ti le rin, ac� -
la r�n, s� k�n t� la r�n gi de ril me si için ça ba gös te ri riz. Ne
ka dar çok ça ba gös te rir sek gös te re lim, stre si ve ya -
ra tan ne den le ri or ta dan kal d� ra maz sak has ta l� ��n yi -
ne le me le ri da ha sert ve s� k�n t� l� olur. Ger çek sa� l� �a
Al lah’�n gös ter di �i yol dan yü rü ye rek, ve re rek, se ve -
rek, pay la �a rak ula �a bi li riz.

Öm rü müz s� n�r s�z de �il dir ama ya �a d� �� m�z ka dar
k� sa da de �il dir. Bi lim adam la r� nor mal bir in sa n�n en
az 130 y�l ya �a ma s� ge rek ti �i ni söy lü yor lar. Ni te kim
130 y�l ya �a yan hat ta a�an lar bi le var. Öm rü mü zü biz
ken di el le ri miz le k� sal t� r�z. Kor ku, en di �e, ves ve se,
ger gin lik, dü zen siz ya �am, si ga ra, al kol v.s.ile her sa -
at iki sa at lik, üç sa at lik ya� la n� r�z. Do �u t�b b� in sa n�
bir bü tün ola rak gö rür. Bu bü tü nün tü mü ener ji dir.
Hüc re ler ara s�n dan ba� la ya rak in san vü cu du nun tüm
zer re le ri ara s�n da yo �un bir ener ji ak� �� var d�r. Stres,
s� k�n t�, ke der bu ener ji ak� �� n� ba z� nok ta lar da ke ser -
se has ta l�k lar ener ji ak� �� n�n t� kan d� �� yer de ba� lar.
Ener ji siz ka lan or gan lar fer yat eder, ac� çe ker. Aku -
punk tur d� �ar dan ya p� lan mü da ha le ler le ener ji ak� m� -
n�n ye ni den ba� la ma s� n� sa� la ma ya ça l� ��r. Ener ji
yol la r� n� aça rak den ge yi ye ni den bul ma y� he def ler.
Be de nin Al lah ta ra f�n dan bi ze ema net edil di �i ni, çok
önem li gö rev le ri bu lun du �u nu bil me miz ve onu bu
gö rev le re ha z�r tut ma m�z ge re kir. Bel li ya� lar dan
son ra vü cut fonk si yon la r�n da azal ma lar gö rü lü yor.
Dok tor lar ba z� öne ri ler de bu lu nu yor lar. �z li yo rum ki
ar ka da� la r�m dan spor ya pan lar, ho bi le ri olan lar,
stres siz ya �a yan lar, h�rs la r� na, kin le ri ne, ha sis lik le ri -
ne ye nil me yen ler ya ��t la r�n dan en az 10 ya� genç du -
ru yor lar. Di ri lik le ri, din gin lik le ri ve ya �a ma olan ak tif
il gi le riy le be lir gin bir �e kil de iyi ya �� yor lar.

Zi hin sel ye te nek le ri ni kör let me yen ler; oku yan lar,
ya zan lar, kül tür le sa nat la u� ra �an lar da ha iyi ler. He -
le kal bi nin ve ru hu nun far k�n da olan lar; ya �a m� na
sev gi yi, say g� y�, dü rüst lü �ü, ada le ti, hak ve hu ku ku
reh ber ya pan lar çok da ha iyi ler. Yüz le rin den, göz le -
rin den et ra fa ne re dey se nur lar ya �� yor. Ruh la r� n�n
ay d�n l� �� için de ya �� yor lar. 

Al lah’�n bi ze ver di �i en de �er li ema net be de ni -
miz dir. 
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ÖN CE SEV Gİ �

Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından,
2. grup korunması gerekli kültür varlı�ı olarak tescil

edilen ve kültürel tesis olarak vaziyet planı ve
projeleri onaylanan tarihi Hasanpa�a Gazhanesi, bir

süredir, granit kırma �antiyesi olarak kullanılıyor. 

Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!Gazhane, ŞANTiYE olmasın!
Sadece Kadıköy’ün de�il

�stanbul'un önemli endüstri
yapıları arasında olan 
119 ya�ındaki tarihi

Gazhane, yılların yıkıcı
etkilerine kar�ı bugüne
kadar ayakta durmayı

ba�ardı. Zamanında Anadolu
yakasının gaz ihtiyacını

kar�ılayan bu yapı, �stanbul
2010 Avrupa Kültür Ba�kenti
projeleri kapsamında kültür
merkezi yapılacaktı ancak
�antiyeye dönü�türüldü.

Tescilli endüstri mirası bu
alanın geçici de olsa �antiye

olarak kullanılmasına sivil
toplum örgütleri ve çevre

halkı tepkili!

�STANBUL 2010 Avrupa Kültür 
Ba�kenti projeleri kapsam�nda Kad�köy’ü
ilgilendiren en önemli proje Hasanpa�a
Gazhanesi Kültür Merkezi projesiydi.

Yürütücü 2010 AKB Ajans�’n�n internet
sitesinde projeyle ilgili �u bilgilere yer
verilmi�ti: “Bu proje ile Hasanpa�a

Gazhanesi’nin yeniden i�levlendirilmesi
hedefleniyor. Bu endüstriyel tesis içindeki

i�levini yitiren mekânlar�n, haz�rlanan
proje ile bir kültür merkezi olarak yeniden

programlanmas�, kentin Anadolu
yakas�nda ihtiyaç duyulan kültürel
etkinliklere hizmet vermesi, proje
yönetiminin ve i�letme modelinin

geli�tirilmesine yönelik çal��malar�n
yap�lmas� amaçlan�yor. 2010’un

kal�c�la�t�raca�� önemli geli�melerden biri
de projenin uygulama a�amas�nda
kurumsal yap�s�n�n da tan�mlanm��

olmas�. Böylece Hasanpa�a Gazhanesi
kentin kültür alt yap�s�ndaki geli�melere

bir örnek olacak.”
Ancak yüklü bir bütçe ayr�lmas�na

ra�men proje hayata geçirilemedi çünkü
ajans�n uygulamaya geçmesi için

mülkiyet sahibi olan �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi ile protokol imzalamas�

gerekiyordu. �ki y�l boyunca bu protokol
imzalanmad��� için proje

gerçekle�tirilemedi. Gazhane Çevre
Kültür ve ��letme Kooperatifi’nden Nilgün

Canpolat, bir daha o bütçeyi
olu�turman�n çok zor oldu�una dikkat

çekerek “Tren kaçt�!” diyor. 

HASANPAŞA GAZHANESİ
KÜLTÜR MERKEZİ

PROJESİNE NE OLDU?

1800'lü y�llarda Anadolu yakas�nda
ortaya ç�kan gaz talebini kar��lamak

üzere Hasanpa�a'da yeni bir gazhane
daha yap�lmas� kararla�t�r�ld�. Gazhanenin
i�letme imtiyaz�, 1 A�ustos 1891'de 50 y�l

için Parisli bir sanayici olan mühendis
Charles George'a verildi. 1892'de

hizmete giren Hasanpa�a Gazhanesi'nin
i�letme sözle�mesi 1924'te 50 y�l için

yenilendi. Kad�köy-Üsküdar ve Anadolu
Yakas� Havagaz� �irketi, 1926'da

Yedikule Gazhanesi'ni de sat�n ald�. Bu
�irket daha sonra i�letme imtiyazlar�n� ve

tesislerini 21 Nisan 1931'de �stanbul
Elektrik �irketi'ne satt�. Ancak �stanbul
Elektrik �irketi'nin millile�tirilmesinin

ard�ndan havagaz� �irketi ayr�larak 31
Aral�k 1937–1 Ekim 1944 aras�nda

faaliyetlerine müstakil olarak devam etti.
Ancak zarar eden bu �irket, devlet

taraf�ndan sat�n al�nd� ve 1 Temmuz
1945'te �stanbul Belediyesi Elektrik

Tramvay Tünel �daresi'ne (�ETT) ba�land�.
Gazhane'ye zaman içinde yeni f�r�nlar
eklendi. Böylelikle o y�llar için Anadolu

yakas� gaz ihtiyac�n�n üzerinde bir üretim
rakam�na ula��ld� ve önemli bir kömür

tasarrufu sa�land�. Ancak daha sonralar�
talep azalmas� nedeniyle gazhane 13
Haziran 1993'de faaliyetine son verdi.

Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür
miraslar�ndan biri olan Hasanpa�a
Gazhanesi, üretimin durmas�yla

�stanbul’da türünün son örne�i olarak
kaderine terk edildi. Gazometreleri

sökülüp sat�ld�, hurda deposu ve çöplük
haline getirildi. Farkl� dönemlerde kömür

deposu, otobüs garaj�, �ETT deposu
olarak kullan�ld�.1994 y�l�nda kalan

parçalar� da sökülmek üzereyken, S�T
alan� ilan edilerek koruma alt�na al�nd�.

118 YAŞINDA BİR
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Ramazan’ı ya�adı�ımız
bugünlerde sizler için ‘Kadıköy’de

nerelerde iftar yapabiliriz?’
sorusuna cevap aradık.

�lçemizdeki her keseye uygun iftar
seçeneklerini ara�tırdık. 

Merhaba sevgili okurlar, 
11 ay�n Sultan� Ramazan geldi çatt�
biliyorsunuz. Sizlerle bu hafta �öyle

bir iftar edilebilecek yerleri
dola�al�m istedim... Her keseye

uygun mekânlardan birkaç örnek
verelim... Biliyorsunuz Kad�köy bu

anlamda çok zengin bir ilçe...
Saymakla, gezmekle bitmez
tükenmez restoranlarla dolu
ilçemiz... ��te size iftar�n�z�

açabilece�iniz birkaç seçenek:
RETTO PARK CAFE RESTORAN

Bostanc�-Maltepe sahilinden bir
yerle ba�lamak istiyorum... Çünkü

çok de�i�ik bir mekan...
Sultanahmet meydan�ndaki

Ramazan e�lencelerini Anadolu
yakas�na ta��yan mekân iki büyük

salonunda tam bir Ramazan
konsepti uyguluyor... Zengin iftar
mönüsünün yan�nda özel yap�m
�erbetiyle 6 çe�it Ramazana has
tatl� seçenekleriyle, ayr�ca Kültür

Bakanl��� sanatç�s� Erdem Özgen'in
sundu�u Türk Sanat Müzi�i ve

Tasavvuf müzi�i e�li�inde

muhte�em bir iftar keyfi ya�at�yor
Retto.. Bunun yan�nda 1000

metrekare alana yay�lan çocuk
oyun park�nda meddah gösterileri,
kukla gösterileri, binbir çe�it oyun
gruplar�yla çocuklar� rüya alemine
sürüklüyor adeta.... Bu mekâna

gelen herkes beklentisinin ötesinde

bir iftar keyfi ya��yor.
Tel.: 0216 518 11 27

DÖRTLER ET LOKANTASI
Bostanc�’da bulunan bu mekân
y�llar�n tecrübesiyle çok zengin
iftar mönüsünü makul fiyatla

sunuyor..  �ftariye taba��nda yok
yok... Ayr�ca serpme zeytinya�l�
çe�itleri ara s�cak olarak f�nd�k
lahmacun, içli köfte, paçanga

böre�inden sonra 3 çe�it kebap
seçe�i sunan Dörtler, 6 çe�it

tatl�s�yla da göz dolduran
mekânlar�n ba��nda geliyor.

Tel. 0216 366 34 98
KÖFTEC� RAS�M 

Feneryolu Ba�dat Caddesi
üzerinde yeni aç�lan bu
mekânda çok uygun

fiyatla zengin bir iftar
yapma imkan� da

mevcut.. Köftesiyle
ünlü bu mekânda

dünya
mutfa��ndan
çe�itler de

bulabiliyor. Yine
serpme biçimde

haz�rlanan iftar sofras�n�
mutlaka Güllaç süslüyor. 

Tel.: 0216 550 80 01
KHALKEDON RESTAURANT

Kalam��’ta hizmet veren
Khalkedon, bu sezon ba�� 

yenilenen salonlar� ve
bahçesiyle dikkat çeken

yerlerden biri.. Özenle
haz�rlanan iftar
mönüsüyle de

Ramazan ay�nda
s�k gidilecek

yerlerin ba��nda
geliyor. 10 çe�it

iftar taba�� çorba,
ara s�cak, 2 çe�it

zeytinya�l� yemek,
salata çe�itleri ve 3

çe�it tatl�s�yla doyurucu
bir mönü sunuyor. Ayr�ca

limitsiz çay ve me�rubat, en
önemlisi  bütün bunlar� çok makul

bir fiyatla sunuyor. 

Gidenlere de keyfini ç�karmak
kal�yor. Tel.: 0216 23 52

TRUE BLUE
�ftarda iddal� yerlerden biri de True
Blue. Fenerbahçe’de bulunan bu

mekân, e�lence ve dinlenceyi ayn�
anda bünyesinde bar�nd�ran ender

yerlerden biri. 
Ramazanda iftar mönüsüyle de

iddial�... 10 çe�it iftar taba��, çorba
kazan�, aç�k büfe salata, 4

seçenekli ana yemek ve tatl�
büfesiyle göz dolduruyor. Üstelik
Adalar manzaras�yla hem göze

hem mideye hitab ederken
fiyatlar�n da makul olmas� tercih

nedeni olabilir ...
Tel.: 0216 550 51 95
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

F�LM izleyicileri belli bir yerden sonra
ayn� �eyleri izledi�ini dü�ündü�ü
s�rada ya ayn� �eyleri izlemeye devam
eder ya da farkl� aray��larla
oyuncular�n ve yönetmenlerin hatta
yap�mc�lar�n ve görüntü
yönetmenlerinin takipçisi olurlar.
A�a��daki oyuncular i�te bu aray��
içinde olanlar için haz�rlanm�� güzel bir
liste. Filmleri bulun ve payla��n. Liste
Hollywood d���d�r ona göre.
● TONY LEUNG
Tony Leung Chiu Wai, 27 Haziran
1962'de Hong Kong'da do�du.
Babas� kumara fazlaca dü�kündü ve
bu yüzden annesiyle aras�nda s�k s�k
para yüzünden kavgalar ç�k�yordu. En
sonunda Tony 7 ya��ndayken, babas�
evi terk edince onu ve k�zkarde�ini
annesi tek ba��na büyüttü. Maddi
zorluklar yüzünden 15 ya��nda okulu
b�rakan Tony, ailenin sorumlulu�unu
üstlendi. Birçok i�te çal��t�. 1982
y�l�nda TVB kanal�n�n e�itim kurslar�n�
tamamlad�ktan sonra bir çocuk
program�n� sunmaya ba�lad�. Daha
sonra da birçok TV serisinde rol ald�.
Lu Ding Li (1983) ve Jue Dai Shuang
Jiao (1889) gibi TV �ovlar�nda
komedyen olarak ünü yay�lmaya
ba�lad�. Kendini sadece televizyonla

s�n�rlamayan aktör, birçok önemli
sinema filminde de rol ald� ve Wong
Kar-Wai gibi Asya sinemas�n�n en
büyük yönetmenleriyle çal��t�.
Wong Kar-Wai filmlerinin vazgeçilmez
aktörü olarak ilk kez Days of Being
Wild''da (1991) göründü. Onu, kör bir
samuray� canland�rd��� “Ashes of
Time” (1994) izledi. Bu filmdeki
ba�ar�s�yla birçok ödül ald�. Ama
yetene�inin büyüklü�ünü yine Kar-Wai
imzas� ta��yan “Chungking Express”le

(1994) kan�tlad�. Ba�rollerini Faye
Wong ile payla�t��� filmde, iki kad�n�n
a�k� aras�nda kalm�� bir polis
memurunu canland�rd�. Bu ba�yap�t
de�erindeki filmde gösterdi�i
inan�lmaz ba�ar� ona Hong Kong Film
Festivali'nde en iyi aktör ödülünü
kazand�rd�.
Üç y�l sonra yine bir Wong Kar-wai
filmiyle beyaz perdeye ç�kan Tony, iki
e�cinselin ac� dolu a�k hikâyesinin
anlat�ld��� “Happy Together”la (1997)
yine ayn� ödülün sahibi oldu.
“In The Mood For Love”daki
performans�yla da ba�ar�s�n� Cannes'a
ta��yarak en iyi erkek oyuncu ödülünü
ald� ve In The Mood For Love'�n
devam filmi niteli�indeki “2046” ile
yine Asya sinemas�n�n kraliçesi
Maggie Cheung ve usta yönetmeni
Wong Kar-Wai ile çal��t�.
Asya'n�n Clark Gable'� olarak görülen
Leung, Hong Kong sinemas�n�n di�er
usta yönetmenleriyle de çal��t�. John
Woo klasikleri olan “Hard Boiled” ve
“Bullet In The Head”de rol ald�.
Yetenekli oyuncu “Hero”da Yimou
Zhang ile çal��t�.
Andy Lau ve Maggie Cheung ile 7
sinema filminde birlikte yer ald�.
● MADS M�KKELSEN
Danimarka sinemas�n�n dünyaya
kazand�rd��� en önemli isimlerden biri
olan Mads Mikkelsen takip edilmesi
gereken bir oyuncu. Genelde
birbirinden farkl� rollerle kar��m�za
ç�kan oyuncu her seferinde �a��rtmaya
devam ediyor. Çirkin adamlardan,
karizmatik adamlara, psikopattan

rahibe her türlü rolü gerçekçilikle
oynayan oyuncu “Vallhalla Rising”
filminde tek kelime etmeden kendini
filmin sonuna kadar izletebilen nadir
oyunculardan. Film izleme hevesi
uyand�ran �iir gibi oyunculu�uyla
gelece�e kalacak büyük
oyunculardan.
Nicolas Winding Refn’in ve
Susanne Bier’in favori oyuncusu
olan Mikkelsen, ‘Pusher’, Adam’s
Abler, After the Wedding
filmlerinden sonra Bond filminde
kötü adam� oynayarak dünya
çap�nda tan�nd�. Yak�n zamanda
Vallhalla Rising ve Titanlar�n Sava��
filmlerinde oynayan oyuncunun
filmlerini izlemek her sinema
izleyicisi için bir zorunluluk.

● R�CARDO DAR�N
Arjantin sinemas�ndan bir arma�an
daha. Pek çok önemli filmde oynam��
en iyi yabanc� film Oscar ödüllü ‘El
secreto de sus ojos- Gözlerindeki S�r’
filminin en önemli kozu olan
oyuncunun henüz filmini
izlemediyseniz çok geç de�il.
Çocukluktan ba�layan oyuncululu�u
çocuk oyunculuktan pembe dizi
ba�rollerindeki esas o�lana oradan da
büyük bütçeli filmlerin büyük
oyuncusuna do�ru giden bir kariyeri
var. Tiyatro oyunculu�unu da
b�rakmayan oyuncu seyircilerini tiyatro
sahnesine çeken bir sanat adam�.
90’lar�n ba��nda �s�nmaya ba�lad���
sinema kariyerinde ilk önemli ad�m� ve
iyi ele�tirilerini 93 yap�m� “Perdido por
Perdido” filmiyle ald�. 

Büyük s�çramas�n� ise "Nueve reinas"
filmiyle yapt�. Arjantin’in en önemli ve
dünyaya aç�lan filmlerinde yer alan
oyuncu, kariyerini ilerletmeye devam
ediyor.
“El hijo de la novia”,”Nueve
reinas”,”XXY”,”El secreto de sus ojos”
ve ”Carancho” oyuncunun önemli
filmleri. Bu filmleri bulup izleme imkân�
bulursan�z hayat�n�zda güzel bir �ey
kat�laca��na inan�yorum. O da Ricardo
Darin.
● VINCENT LINDON
Daha önce de tan�tt���m oyuncuyu
herkesin tan�mas�n� ve takip etmesini
istedi�imden bir kez daha bu listede
yer almas�n� istedim. 90-95 y�llar� aras�
Monaco prensesi Caroline ile a�k
ya�ayan oyuncu o y�llarda ad�ndan

çok söz ettirdi. 2000’li y�llarda kariyeri
h�zlanan oyuncu, �u anda Frans�z
sinemas�n�n  çok aranan
oyuncular�ndan. �lk bak��ta a�k
filmlerinin aran�lan oyuncusu
olabilecek yak���kl�l�kta olmayan
oyuncu, romantik filmlerdeki inand�r�c�
performans�yla ba�ar�s�n� artt�r�yor.
Son dönem Frans�z sinemas�n�n en
önemli oyuncular�ndan olan Lindon
gerilim filmleri ve özellikle izlenmesi
gereken paranoya filmi ‘La
Moustache-B�y�k’ filmiyle
sinemaseverlerin mutlak izlemesi
gereken bir oyuncu.
“Mademoiselle
Chambon”,”Welcome”,”La
Moustache”, “Vendredi Soir” ve “Pour
Elle” önemli filmleri. Listedeki di�er
isimler gibi hayat�n�za girmesi gereken
isimlerden biri.
● JAV�ER BARDEM
1 Mart 1969 tarihinde Kanarya
Adalar�'ndaki Las Palmas'ta, �spanyol
sinemas�nda popüler
olmu� bir ailenin o�lu
olarak dünyaya geldi. Aile
üyeleri aras�nda annesi
aktris Pillar Bardem,
sinema oyuncular�
büyükbabas� ve
büyükannesi Rafael
Bardem ve Matilde Munaz
Sampedro ve senarist ve
yönetmen ye�eni Juan
Antonio Bardem
bulunuyor. Henüz 6
ya��ndayken ilk filmi “El
Picaro”da rol alan
Bardem, profesyonel
oyunculuk kariyerine

ba�lamadan önce �spanya Ulusal
Rugby Tak�m�'da oynamaktayd�.
�spanya'da bulundu�u y�llarda, film
yap�mc�s� Bigas Luna taraf�ndan
yönetilen, “Les Edades de Lulu”,
Penelope Cruz ile birlikte rol ald���
“Jamon Jamon” ve Benicio Del
Toro'nun da yer ald��� “Huevos de
Oro” filmlerinde y�ld�z� parlayan aktör,
sonraki y�llarda daha dramatik roller
üstlenmeye ba�lad�. 1994 y�l�nda, bir
ba��ml�y� canland�rd�� “Dias
Contados” ve bir polis dedektifini
canland�rd��� “El Detective y la
Muerte” filmleri ile sinema
ele�tirmenlerinin be�enisini kazand�.
1995 y�l�na gelindi�inde, �spanya'da
kazand��� karizmatik erkek imaj�n� bir
kenara b�rakarak, ünlü olma
mücadelesi veren genç bir aktörü
canland�rd��� komedi filmi “Boca a
Boca”da yer ald�.
�spanya'da rol ald��� çok say�da filmin
ard�ndan, uluslararas� bir aktör olma
yolundaki ilk ad�m�n�, Julian
Schnabel'in “Before Night Falls”
filminde canland�rd��� Kübal� �air
Reinaldo Arenas rolü ile att�. Bu rolü ile
En �yi Erkek Oyuncu dal�nda Oscar'a
aday gösterildi. Bu film ayn� zamanda
Bardem'in �ngilizce konu�tu�u ilk film
oldu. 2002 y�l�nda, John Malkovich'in
ilk yönetmenlik denemesi olan ve
Nicholas Shakespeare'in ayn� adl�
kitab�ndan uyarlanan “The Dancer
Upstairs” (Yukar�daki Dansç�) adl�
filmde ba�rol oynad�.
2004 y�l�nda düzenlenen Venedik Film
Festivali'nde, “Mar Adentro” (�çimdeki
Deniz) filmindeki rolü ile En �yi Erkek
oyuncu Ödülü'ne lay�k görüldü.

2007 y�l�nda Coen
Karde�ler'in “No Country
for Old Man” ve Gabriel
Garcia Marquez'in ayn�
adl� roman�ndan uyarlanan
“Love in the Time of
Cholera” filmlerinde rol
alan Bardem, “No Country
for Old Man” filmindeki
rolü ile En �yi Yard�mc�
Erkek Oyuncu Oscar'�n�n
yan� s�ra, Golden Globe,
Screen Actors Guild,
Critics Choise ve British
Academy of Film and
Television Art taraf�ndan
da ödüllendirildi.
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● Semra ÇELEB�

Kül tür le ra ra s� �le ti �im Prog ra m� (NSLI
For Yo uth) kap sa m�n da ISE
World ve Ka d� köy Be le di ye si

i� bir li �iy le �s tan bul’a ge len 20 Ame -
ri ka l� li se ö� ren ci si, Ka d� köy’de ki 5 .
haf ta la r� n� ge ri de b� rak t�. Ka d� köy lü
ai le le rin ya n�n da ka lan, etüt mer kez -
le rin de ço cuk la ra �n gi liz ce ö� re tir ken
bir ta raf tan Türk çe ö� re nen, Tür ki -
ye’de ki kül tü rü ve ha ya t� ta n� mak için
Ka d� köy Be le di ye si’nin i� le rin de ça l� �an
genç ler bu se fer kal d� r�m bo ya d�. Da ha ön ce Ba -
ha ri ye Cad de si’nde so kak la r� sü pü ren, Ba r� nak’ta ba k� -
ma muh taç hay van lar la il gi le nen Ame ri ka l� genç ler, geç ti �i miz haf -
ta, bir gün bo yun ca Dok tor Er kin Cad de si’nin kal d� r�m la r� n� sa r� ve
be yaz renk ler le süs le di.

15 A�us tos’ta ül ke le ri ne dö ne cek olan genç le re, bir bu -
çuk ay l�k �s tan bul ya �an t� la r� s� ra s�n da ne ler ö� ren dik le ri ni
sor duk. Bek lediklerinden çok da ha gü zel bir �e hir le ve in -
san lar la kar �� la� t�k la r� n� vur gu la yan genç ler, ö� ren dik le ri
Türk çe ke li me le ri söy le me den geç me di ler:  

● Holly Petsky: Bu prog ram sa ye sin de bir sü rü �ey ö� -
ren dim; Tür ki ye’nin ne ka dar gü zel bir ül ke ol du �u nu, kül -
tü rü nü, ge le nek le ri ni ve ta bii ki kü çük �ey le ri… Me se la si -
mi tini, mey ve le ri ni… Bun la r�n ya n�n da Türk ai le ya �an t� s� -
n�, �s lam di niy le il gi li ay r�n t� la r� ö� ren dim. Tür ki ye ile il gi li

dü �ün ce le rim de �i� ti. Türk ler dü �ün dü �üm ka -
dar mu ha fa za kâr in san lar de �il ler. Çok

mi sa fir per ver ve na zik ler. Bir kaç
Türk çe ke li me de ö� ren dim: ‘dir -

sek’, ‘so kak’, ‘sa r�’, ‘be yaz’, ‘be -
nim ad�m Holly’, ‘Tür ki ye’yi se -
vi yo rum, �s tan bul’u se vi yo rum’,
‘Ame ri ka l� y�m’ (gü lü yor)…

● Elan Ra jan  Jo seph: �s tan -
bul ger çek ten çok gü zel bir �e hir.

Bu ra ya ilk gel di �im de te pe le ri dik -
ka ti mi çek ti. Bu te pe ler, �eh ri da ha da

gü zel le� ti ri yor. �s tan bul’u se vi yo rum
(Türk çe). Ba� ka Türk çe ke li me ler de ö� ren dim;

‘N’aber?’, ‘Ne ya p� yor sun?’ ‘Mer ha ba’, ‘Be nim ad�m Elan,
17 ya ��n da y�m’.

● Gra ci e Gol den Rich mand: Tür ki ye’yi ve �s tan bul’u
ger çek ten çok sev dim. Ka d� köy’de oku la gi di yo rum, so kak -
la r�n da yü rü mek çok ke yif li. Ben de bir kaç Türk çe ke li me
ö� ren dim: ‘Tür ki ye’yi se vi yo rum’, ‘17 ya ��n da y�m’. 

● Holly Wrap: Tür ki ye ve �s tan bul çok gü zel ve in san -
la r� da çok iyi. Ayr�ca çok da mi sa fir per ver ler. Be nim için
bü yük de ne yim ol du�unu söyleyebilirim. Ame ri ka’dan çok
da fark l� de �il bu ra s� ama ai le ili� ki le ri da ha s� k�. Bu ül ke nin
kül tü rü, di li ve ha ya t� hak k�n da bir çok �ey ö� ren dim. Ö� ren -
di �im Türk çe ke li me ler: ‘Mer ha ba’, ‘Na s�l s�n?’, ‘�yi yim’,
‘Ne re li sin?’...
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s ma l� mes cit, sa nat ga le ri le ri ve son y�l -
lar da sa y� la r� git tik çe ar tan e� len ce
me kân la r�y la �s tan bul’un göz de böl ge -
le ri ara s�n dan bi ze göz k�rp mak ta. Be -

yo� lu ve çev re si nin es ki met ruk ve teh li ke li
ima j� n� de �i� tir me sin de de ha t� r� sa y� l�r eme -
�i bu lu nan ve pav yon la r�n ye ri ni alan bu dar
so kak la r�n mey ha ne, ca fe ve bar la r�, geç ti �i -
miz gün le re ka dar so ka �a is te dik le ri gi bi ma -
sa-san dal ye ata bil me öz gür lü �ü ne sa hip ti;
ta aa ki ii (!) ‘Ra ma zan’dan he men ön ce’ bu ra -
da otu ran mü� te ri le rin al t�n da ki san dal ye ler,
ön le rin de ki ma sa lar apar to par kal d� r� l�p gö -
tü rü le ne ka dar. Ga ze te ler, blog lar gün ler dir
bu nu tar t� �� yor. Ki mi so kak la ra dö kü lüp ma -
sa ve san dal ye le rin ge ri kon ma s� için ey lem
ya p� yor, ki mi kar �� la r� na ge çip “oh ol du” di -
yor... Za ten ko nu ne olur sa ol sun Tür ki ye sa -
ni ye si ne iki ye bö lü nü ve ri yor, mak sat mu ha -
le fet ol sun, ‘de mok ra si’ ye ri ni bul sun! ‘Oh ol -
du”cu lar so kak ta yü rü ye me mek ten ve bu
böl ge nin es na f� ta ra f�n dan zi ya de siy le abar t� -
lan üc ret ler den �i kâ yet çi. Hak s�z da sa y�l -
maz lar; yer yer ma sa ve san dal ye ler den iz di -
ham çan la r� çal d� �� da, bu böl ge de ki ran t�n
ay yu ka ç�k t� �� a�i kâr. Ama böy le si, idam ce -
za s� gi bi bir uy gu la ma kar �� s�n da bir du rup
dü �ün mek la z�m. Ön ce lik le �eh rin gö be �in -
de ki bu so kak, önün den ge çer ken bi le in -
san la r�n te dir gin lik ya �a d� �� es ki ha li dü �ü -
nül dü �ün de, ola bi le cek en iyi dö nü �ü mü ya -
�a m�� t�r. Üs te lik tu ris tik ki tap la ra da gir mi�,
�s tan bul’un ‘at mos fer’ sa hi bi na di de bir kö -
�e si dir. Av ru pa’n�n pek çok ül ke sin de uy gu -
la nan bu kül tür, bu lun du �u çev re ye de de �er
ka tar. 

De �er kat t� �� o çev re ye za rar ve rip ver -
me di �i ne ge lin ce... As ma l� mes cit’in so kak la -
r� �eh rin ula �� m�n da ha ya ti bir önem ta �� yan
bir gü zer gâh de �il. Bu be� yüz met re lik so -
kak la ra e� len mek ama c�y la gir me yen kim se -
yi en gel le mi yor. So ka �� is tis mar eder ce si ne
i� gal eden, kan ta r�n to pu zu nu ka ç� ran me -
kân sa hip le ri ni hi za ya ge tir mek için de ko nu -
�ur sun, ol ma d� çi zer sin bir çiz gi, bu nun önü -
ne geç me ye cek sin der sin, yok din le mez se
ce za ke ser sin olur bi ter. El bet te ki bu tür yer -
le rin öl çü sü nü, �ek li ni �e ma li ni be le di ye le rin
dü zen le me si ge rek li dir ama �s tan bul’un ken -
di ne has bu kö �e si nin, her han gi bir so kak tan
far k� kal ma ya cak ha le ge ti ri lir ce si ne kö kü -
nün sö kü lüp at�l ma s� yi ne kan ta r�n to pu zu
me se le si ne ge li yor. Fa hi� fi yat la ra ko nu su
ise, el may la ar mu tu ka r�� t�r mak tan ba� ka bir
�ey de �il.

Ya z�n or ta s�n da vu ru lan bu dar be si ga ra
içen le ri ise iki ke re vur du. �ç me kân lar da si -
ga ra ya sa ��n dan son ra her kes so kak la ra
ta� m��, is yan lar da ki me kân sa hip le ri so kak -
la ra at t�k la r� ma sa ve san dal ye ler ile, k�� la r�
im dat la r� na ye ti �en �s� t� c� lar sa ye sin de es ki
dü zen le ri ni sür dü re bil mi� ler di. Bu nu bi le bi le
so kak ta da ma sa san dal ye na m� na ne var sa
kal d�r ma n�n ale mi var m�? Bu ara da iç me -
kan la ra ge len si ga ra ya sa ��n dan en ba� ta
mut lu olan lar dan bi ri ol du �u mu söy le me li -
yim. Ama ken di ne ben ze me ye ni yok et me
gi bi bir gü düm de yok... 

Her �e ye ra� men bu ra s� Tür ki ye, ba kar s� -
n�z bir ‘mu ci ze’ olur ve ra ma zan dan son ra
ma sa lar uç tuk la r� ye re ko nu ve rir ler bel li mi
olur? 

As l ı  AY HAN
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KADIKÖY Belediyesi’nde 1994
y�l�ndan bu yana yürütülen tüm
sosyal çal��malar öncelikli olarak
kad�n, çocuk ve engelli göz önüne
al�narak yap�land�r�lm��t�r. Engelliler
için gerçekle�tirilen çal��malar
Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezinin ve Engelsiz-�� ve
�stihdam Merkezinin de
içinde bulundu�u çok
ayakl� geni� bir
organizasyon
yap�s�nda
gerçekle�tirilmektedir.
Kad�köy Belediyesi
Engelliler alan�nda
yap�lanmaya ba�lad���
2001 Y�l�ndan bu yana
��itme, görme,
bedensel ve
zihinsel engellilere 
● E�itim, 
● �stihdam,
● Toplumsal
Rehabilitasyon,
● Sa�lık Hizmetleri
● Sosyal
Danı�manlık ve
Dayanı�ma
alanlarında hizmet
vermektedir.
ENGELL� DANI�MA
VE DAYANI�MA
MERKEZ�’NDE
AMACIMIZ; 
Kad�köy ilçesinde,

engellilerin ekonomik kültürel ve
sosyal hayata kat�l�m�n� ve
istihdam�n� sa�lamak üzere
bilgilendirme, bilinçlendirme,
yönlendirme, dan��manl�k, sosyal
destek ve meslek edindirme
hizmeti vermektir.
● Kad�köy �lçesinde oturan tüm
engellilere ula�mak için veri taban�

olu�turur.
● Engellileri  kanuni
haklar�ndan nas�l

faydalanmalar�
gerekti�i

konusunda bilgilendirir.
● Engellilere e�itim, sa�l�k,
psikolojik ve hukuki konularda
dan��manl�k yapar.
● Engelli ailelerine bilgi ve sosyal
yönlendirme deste�i sa�lar, bu
amaçla ayl�k e�itim ve bilgilendirme
toplant�lar� düzenler.
● Engellilere mesleki e�itim ve
istihdam konular�nda destek olur,
meslek
edindirme
kurslar� ve
atölye
çal��malar�
(Bilgisayar,
galo�, eli�i,
vs)düzenler
ve istihdam
edilmelerine
yard�mc� olur.
● Engelli kooperatiflerine
dan��manl�k yapar ve e�itim hizmeti
sunmas� yönünde destekler. 
● Engellilere yönelik sosyal
organizasyon ve grup faaliyetleri
yürütür ve kent hayat�na
entegrasyonlar� için destek olur, bu
amaçla sinema veya tiyatro, her yaz
piknik gibi etkinlikler düzenler.
● Engellilere çe�itli sosyal destek
hizmetleri verir (ayni yard�mlar,
tekerlekli sandalye, hasta bezi,
çe�itli araç-gereç  vs.). 
● Engelsiz taksi hizmeti  verir.
Devam Edecek…
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail
Sok. Sadıko�lu Plaza 5 No:49
Kadıköy - �stanbul /Turkey
Web :  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel: 0 216 338 2414 
Fax: 0 216 338 88 84 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

De�erli Tüketiciler; 
Her y�l oldu�u gibi bu y�l da

Ramazan f�rsatç�lar� yapacaklar�n�
yaparak, özellikle fazla tüketilen
(hurma, kahvalt�l�klar gibi) g�da
maddelerine zam yapt�lar. Bu

zamm�n nedenini de tüketicilerin
taleplerinin fazla olmas�na, normalde

tükettiklerinin iki kat�n�
Ramazan ay�nda almalar�na
ve tüketmelerine ba�layarak

ak�llar�nca kendilerini
aklad�lar. En basit piyasa
ko�ullar�nda arz ve talep
dengelerinin talebin fazla

oldu�u zamanlarda
üretimin art�r�larak talebin

kar��lanmas�yla sa�lanaca��
aç�klan�r, zam
yap�lmas�ndan

bahsedilmez. Ancak bizdeki
f�rsatç�lar maalesef

tüketicilerimizi istismar
etmek için her f�rsat�

de�erlendirmekte ve zam
yapmak için hiçbir f�rsat�

kaç�rmamaktad�rlar. 
Hükümet meydan� f�rsatç�lara

b�rakmayacak hiçbir önlem almad���
gibi, yetkililer bu konuda hiçbir

aç�klama da yapmamaktalar. Yani
yine ba��bo� bir piyasadan söz
ediyoruz ve hükümetimiz bunun

ad�n� serbest piyasa ko�ullar�
koyarak piyasaya müdahale etmeye
gerek duymuyor. De�erli tüketiciler

piyasada denge sa�lamak ve
üretimi kaliteli, ucuz ve eri�ilebilir

(sat�n al�nabilir) hale getirmek
bizlerin elindedir. Ramazan ay�nda

hangi g�da maddelerine zam

yap�l�yorsa bunlar� sat�n
almayabiliriz. Birkaç günlük bir
boykot bile bu f�rsatç�lar� hizaya

getirmeye yetecektir. Ancak
tüketicilerimiz örgütlenmek ve eylem

yapmak yerine boyun e�meyi
ye�lemekteler. Kafalarda biz ne
yapabiliriz sorusu dola�makta ve

kimsenin sesi
ç�kmamaktad�r. Oysa

seçim döneminde
ülkenin kaderini ve
siyasetin çizgisini

sizler de�i�tirmiyor
musunuz? O halde
di�er konularda da
ipler sizlerin elinde.
Bilinçli tüketici ayn�

zamanda bilinçli üretici
yarat�r. Bunun için de
hep birlikte hareket
ederek bize kar��

örgütlenen lobileri,
üreticileri ve tekelleri

tüketici haklar�na
sayg�l� hale

getirebiliriz. Her
defas�nda örgütlenmekten söz

ediyorum, çünkü kimse tek ba��na
güçlü de�ildir. Ne demi� atalar�m�z;
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”
Yine tekrarlayaca��m derne�imize
geliniz, üye olunuz, birlikte hareket

ederek bu gidi�e dur diyelim.
Ramazan f�rsatç�lar�na da prim

vermeyelim, zam yap�lan ürünleri
sat�n almayal�m. Bir ay bu g�da

maddelerini yemezsek hiçbir �ey
olmaz, ama bizim sat�n almamam�z

üreticilere bir ders olabilir.
Sayg�lar�mla.

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

Bir ayı a�kın süredir Kadıköy’de ya�ayıp çalı�arak Türkiye’yi ‘tanıyan’
Amerikalı gençler, son olarak Dumulupınar Mahallesi’nde kaldırım boyadı. 

KADIKÖY Belediyesi ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC
Türkiye) i�birli�iyle düzenlenen Kurumsal Sera Gaz�

Envanteri E�itimi, 1 A�ustos Pazartesi günü Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k Brifing Salonu’nda gerçekle�tirildi.

Kad�köy Belediyesi ve REC-Bölgesel Çevre Merkezi
i�birli�iyle, Kad�köy Belediyesi’nde çal��an personele,
kurumsal sera gaz� envanterinin ç�kart�lmas�, belediye

projelerinde olu�acak yeni sera gazlar�n�n hesaplanma alt
yap�s�n�n olu�turulmas�, kurumsal sera gaz� alt yap� ve
yönetiminin olu�turulmas�, y�ll�k sera gaz� envanterini
ç�kartabilme ve envanter kapsam�n� geli�tirilmesi gibi

konularda e�itim verildi. Bu y�l 2.si düzenlenen toplant�da,
sera gaz� hesaplaman�n temellerine ve sera gaz�

hesaplamaya yönelik bilgiler da verildi. GAIA firmas�ndan
Gediz Kaya ve REC Türkiye Temsilcisi Gülçin Özsoylu’nun

anlat�mlar�yla gerçekle�tirilen e�itimde, h�zla artmakta olan
nüfus ve kentle�meye dikkat çekilerek al�nacak tedbirler,

filo yönetimi, toplu ta��man�n yayg�nla�t�r�lmas�, kentin
mevcut bilançosu, mevcut durumu ve hangi sektör ne
kadar sal�m yap�yor gibi konular ele al�narak kurumlar�n
sera gaz�n�n hesaplanmas�n�n olumlu yönleri üzerinde
duruldu. Yap�lacak olan bu hesaplamalarla; tüketim ve

maliyetler bilinecek, böylece halk üzerinde güven ortam�
sa�lanacak. Kad�köy Belediyesi ve Bölgesel Çevre

Merkezi (REC Türkiye) taraf�ndan düzenlenen Kurumsal
Sera Gaz� Envanteri E�itimi’ne; Bilgi ��lem Müdürlü�ü,

Emlak �stimlak Müdürlü�ü, Fen ��leri Müdürlü�ü, Destek
Hizmetleri Müdürlü�ü, Ula��m Hizmetleri Müdürlü�ü, Mali

Hizmetler Müdürlü�ü, Özel Kalem Müdürlü�ü, Park ve
Bahçeler Müdürlü�ü, Plan ve Proje Müdürlü�ü ile Temizlik

��leri Müdürlü�ü’nde görev yapan personel kat�ld�.

RAMAZAN’DA YAPILAN ZAMLAR

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Geç ti �i miz haf ta Mo da De niz Ku lü bü’nde ger çek le� ti ri -
len bir tö ren le, Ulus la ra ra s� Li ons Ku lüp le ri’nin 118-Y
Ana do lu Ya ka s� Fe de ras yo nu ye ni hiz met dö ne mi ne

ba� la d�. De vir-tes lim tö re ni nin de ya p�l d� ��, kok teyl le ba� la yan
ge ce ye ka t� l�m yo �un du. Ge çen dö nem ge nel yö net me ni R�d -
van Eyü bo� lu’nun duy gu sal ko nu� ma s�, 2011-210 dö ne mi Ge -
nel Yö net me ni Ln. Le man Ta� k�n’�n kür sü ye ge lip pla ket çak -
ma s� ve ko nu� ma s� ge ce nin en an lam l� an la r�y d�. Ye ni dö nem

yö ne tim ku ru lu nun da ha z�r bu lun du �u ge ce de renk li gö rün tü -
ler var d�. Hiz met bay ra �� n� dev ra lan yö net men Ln. Le man Ta� -
k�n kür sü ye ge le rek hiz met ko nu sun da eme �i
ge çen tüm ar ka da� la r� na te �ek kür ede rek söz le ri ne ba� la d�:

“Ata türk il ke le rin den kop ma dan ça� da� Türk va tan -
da� la r� ola rak biz Li on lar, ge çen dö nem ler de ol du �u gi bi,
en gel li le re, çev re ye, genç le re du yar l� olan ve ih ti yaç du yu -
lan her dal da hiz me ti esir ge me den, özel lik le e�i ti me kat k�

ba� la m�n da üni ver si te ö� ren ci le ri ne burs
ve ril me si ne de vam ede ce �iz. Bi lin di �i gi bi
Li on lar ola rak y�l da 200’ü a� k�n üni ver si te -
li gen ce burs ve ri yo ruz. Ata �e hir’de 100 ci -
va r�n da en gel li gen cin mes le ki e�i tim gör -
dü �ü bir okul aç�p, her tür lü araç-ge re ci ni
te min et tik. Kalp Vak f�, Göz Nur Vak f� ve
Böb rek Vak f� gi bi va k�f la r� da ha ya ta ge çir -
dik, bu va k�f lar hiz met ver me ye de vam edi -
yor.” Bu y�l ça ��n has ta l� �� ola rak ni te len di -
ri len Alz he imar has ta l� �� ko nu sun da da ça -
l�� ma lar ya pa cak la r� n� be lir ten Ta� k�n, ih ti -
ya c� olan has ta la ra hiz met gö tü re cek le ri ni
söy le di. Ta� k�n, yö ne tim yö ne tim ku ru lu na
gü ven di �i ni, el bir li �iy le ba �a r� l� bir hiz met
dö ne mi ge çi re cek le ri ne inan c� n�n tam ol du -
�u nu da vur gu la d�. 

Belediye’de ‘sera
gaz�’ e�itimi

Lions 118-Y Anadolu Yakası’nda devir-teslim töreni
Uluslararası Lions
Kulüpleri’nin 118-Y

Anadolu Yakası
Federasyonu yeni
hizmet dönemine
törenle ba�ladı. 

Fo to� raf lar: Eylem BA�AK �ENTÜRK

● Eylem Ba�ak �ENTÜRK
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Dün ya da in san l�k ad� na ya �a nan üzü cü ge -
li� me ler göl ge le se de yi ne de Ra ma zan
ma ne vi duy gu la r�n bi raz da ha a��r bas t� ��

bir ha vay la do lu yor evi mi ze, ma hal le mi ze, ken ti -
mi ze. �� te bu yö nüy le ve fa, dost luk, kar de� lik,
yar d�m la� ma, sev gi, say g�, eroz yo na u� ra m�� ve -
ya u� ra ma ya yüz tut mu� pek çok duy gu yu biz le -
re tek rar ha t�r la tan bir Ra ma zan ay� n�n da ha içe -
ri sin de yiz. Yur dun dört bir ya n�n dan if tar man za -
ra la r� e� li �in de kâh rek lam ko kan kâh ger çek ten
yar d�m amaç l� if tar lar, fa ali yet ler �u gün ler de
bül ten le rin ko nu su. Her yer de Ra ma zan et kin lik -
le ri olur da Ka d� köy’de ol maz m�?

Ka d� köy Be le di ye si de bu y�l Ra ma zan ay� et -
kin lik le ri ni “Ra ma zan �en lik le ri” ad�y la Se la mi -
çe� me Öz gür lük Par k�’nda ger çek le� ti ri yor. �en -
lik le rin il ki 5 A�us tos Cu ma gü nü “Ho� Gel din
�ehr-i Ra ma zan” ad�y la ger çek le� ti ri lir ken, Ra -
ma zan �en lik le ri’nin 6 A�us tos Cu mar te si gü nü
dü zen le nen ikin ci bö lü mün de Di rek le ra ra s� E� -
len ce var d�. Ka d� köy Be le di ye si,  Se la mi çe� me
Öz gür lük Par k�’n�n için de bu lu nan ve t�k l�m t�k -
l�m olan Aç�k Ha va Sah ne si’nde bü yük-kü çük
her ke se unu ta ma ya ca�� bir Ra ma zan e� len ce si
sun du. Ne ler yok tu ki prog ram da. Fa s�l he ye tin -
den, or ta oyu nu na, kan to ya va ra na ka dar bir bi rin -
den fark l� ve nos tal jik su num lar san ki 50-60 y�l
ön ce si nin Ka d� köy’üne ge ri gö tür dü iz le yen le ri.
Ha va ve ze min de Ra ma zan e� len ce si iz le me ye
uy gun olun ca Ka d� köy lü ler bü yük-kü çük e� len -
ce nin ta d� na var d�.  

■ 19-20-27 A�US TOS’TA 
SE LA M� ÇE� ME’DE OLUN!

Ka d� köy Be le di ye si Ra ma zan �en lik le ri 5 ve
6 A�us tos’ta ya p� lan e� len ce ler le s� n�r l� kal ma -
ya cak. Ka d� köy’ün ak ci �e ri, göz be be �i, bi ri cik
ye �il ala n� Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�, 19-20
ve 27 A�us tos 2011 ta rih le rin de de Ra ma zan ay�
�en lik le ri ne ev sa hip li �i ya pa cak. Et kin lik le rin
ba� la ma saa ti ise 21:30. 19 A�us tos’ta muh te �em
ha z�r lan m�� “Ra ma zan Kum pan ya s�” Ka d� köy lü -
le ri bek li yor. 20 A�us tos Cu mar te si gü nü “Ra -
ma zan �en li �i”ni iz le me yi sa k�n ih mal et me yin.
27 A�us tos’ta ise e� len ce nin ad� “Ra ma zan Lo -
ku mu”. Ga li ba Ka d� köy lü le ri lo kum ta d�n da Ra -
ma zan e� len ce le ri bek li yor.  K� sa ca s� �en li �e do -
ya cak Ka d� köy lü ler. 2011 y� l�n da al�n si ze es ki
Ka d� köy’ü ya �a ma f�r sa t� si ze. 

■ �EN L�K OLUR DA 
YAR DIM OL MAZ MI?

Ka d� köy Be le di ye si y�l lar d�r ko ru du �u çiz gi -
si ni bu y�l da boz ma d�. �a �a al� if tar ça d�r la r� gö -
rün tü le ri ve if tar ye mek le rin den uzak, ve ren elin
alan eli gör me di �i bir an la y�� la Ka d� köy Be le di -
ye si bu y�l Ra ma zan ay�n da da ih ti yaç sa hi bi va -
tan da� la ra yar d�m la r� n� sür dür dü. Yak la ��k 4 bin
pa ket lik g� da yar d� m� �ov dan ve ob jek tif ler den
uzak Ra ma zan ay� gir me den, be lir le nen ai le le re
da �� t�l d�. 

■ DR. MÜ F�D EK DAL’DAN KA DI KÖY’DE
ES K� RA MA ZAN LAR

Dr. Mü fid Ek dal Ka d� köy’ün ya �a yan bir ta -
ri hi ade ta. Ka d� köy ta ri hi hak k�n da yap t� �� ça l�� -
ma lar, ka le me al d� �� eser ler ba �u cu kay nak lar ni -

te li �in de. Ko nu Ka d� -
köy’de es ki Ra ma zan -
lar olun ca Dr. Ek -
dal’dan Ra ma zan an� -
la r� din le me mek, bu
an� la r� da Ka d� köy lü -
ler le pay la� ma mak ta -
bii ki ol maz d�. Biz de
ken di si ne o es ki Ra -
ma zan la r� sor duk, bir -
kaç da ki kada ba k�n
ne ler an lat t�:

“Es ki Ra ma zan lar
çok ya z�l d�, çi zil di.

Ne re dey se bil me yen yok es ki Ra ma zan la r�. Özel -
lik le gü nü müz de ki gi bi yaz ay la r� na ge len Ra ma -
zan la r� an la ta y�m ben si ze. Or ta hal li Ka d� köy lü
ai le le rin Ra ma zan sof ra la r�n dan bah se de yim. Or -
ta hal li Ka d� köy lü ai le ler evin or ta s� na iha le ku -
rar lar d�. �ha le bir tür yer sof ra s� na ve ri len ad d�r.
Or ta da bü yük bir si ni olur du. Al lah ne ver diy se
if tar da ye nir di. Çor ba ve su ile açar lar d� if tar la r� -
n� ge nel lik le. Bun lar ek sik ol maz d� if tar sof ra s�n -
dan. Hur ma son ra la r� mo da ol du. Ay r� ca gü nü -

müz de ki gi bi �ov �ek lin de if tar lar
da ol maz d�. Fa ki re fu ka ra ya giz li -
ce if tar ye me �i ve ri lir di. On lar
giz li ce if ta ra da vet edi lir di. Bi -
zim ev de de za man za man ba -
bam if tar ye me �i ve rir di. Mi -
sa fir le ri miz le top lu ca if tar
eder dik. �im di ba k� yor su nuz 2
ki lo met re sof ra ku rul mu�, 600
ma sa di zil mi�. De di �im gi bi es -
ki Ra ma zan lar da if tar lar ai le ler
ara s�n da ya p� lan bir bu lu� may d�.
‘�f ta ra bek li yo ruz’, ‘Oru cu bir lik te
bo za l�m’, ‘Ek me �i pay la �a l�m’ gi bi
söz ler le in san lar bir bi ri ni if ta ra da vet
eder ler di.”

■ DR. MÜ F�D EK DAL’IN B�R 
RA MA ZAN ANI SI

“R� za Tev fik’i te da vi edi yor dum. Be nim has -
tam d�. Bir Ra ma zan gü nü yol da gi der ken si mit çi
gö rür ve si mit ca n� çe ker. Has ta adam ca ��z si mi -
di yer ken po lis gö rür ve apar to par ka ra ko la gö -
tü rür ve ‘Ra ma zan’da ne den si mit yi yor sun?’ di -
ye so rar. As l�n da Müs lü man olan R� za Tev fik de
s� k�n t� l� du rum dan kur tul mak için “Ben Müs lü -
man de �i lim. Ya hu di’yim” de yip i�in için den
s�y r�l mak is ter. Ka ra ko la ha ham ge ti ri lir. R� za
Tev fik de �b ra ni ce ve Mu se vi lik inan c� hak k�n da
da bil gi sa hi bi dir. Ha mam la bir sü re ko nu �ur lar

ve Ha ham po li se: ‘Bal gi bi biz den dir ya hu’der.
R� za Tev fik bu ola y� an lat t� ��n da çok gül mü� -
tük.” Ka d� köy 28 bin nü fus tan 600 bin nü fu sa
ula� t� �� n�, es ki kom �u luk la r�n da kal ma d� �� n�
vur gu la yan Dr. Ek dal, “Es ki den her kes bir bi ri ni
ta n�r d�. Kom �u lar bir bir le ri ne ‘Kom �u bu ak �am
if ta ra ne ler yap t�n!’ di ye so rar lar d�. �im di bun la -
r�n hiç bi ri kal ma d�” de di. 

■ MÜF TÜ AV N� �A H�N: 
‘RA MA ZAN YAR DIM LA� MA AYI’

Ka d� köy �l çe Müf tü sü Av ni �a hin de, Ga ze te
Ka d� köy ara c� l� ��y la Ka d� köy lü le rin ve tüm in -
san la r�n Ra ma zan ay� n� teb rik et ti. Ra ma zan’�n,
in san la r� af fet mek, on la r�n ku sur la r� n� ba ��� la -
mak, gü nah kir le rin den ar�n d�r mak mak sa d�y la,
Al lah’�n kul la r� na ver di �i bü yük bir im kân ol du -
�u nu vur gu la yan �a hin, “Al lah’�n kul la r� na olan
�ef ka ti, bir an ne nin ço cu �u na olan mer ha me tiy le

k� yas lan ma ya -
cak ka -

dar

bü yük tür. Na s�l ki bir an ne ço cu �u nun de vam l�
te miz ol ma s� n� is ti yor sa, ço cu �u nun ya ra maz l�k -
la r� na ra� men bu is te �in de �s rar l�y sa, Al lah da
kul la r� n�n ma nen te miz ol ma s� n� is te mek te dir.
Onun için Ra ma zan ay� na ‘te miz lik mev si mi’ de -
me miz uy gun olur” de di. Ra ma zan ay� n�n kir ler -
den ar�n mak için bir
f�r sat ol du �u nu ifa de
eden �a hin, Ra ma zan
bit tik ten son ra da ki -
�i le rin ya �am la r� na
dik kat et me le ri, ken -
di le ri ni mad di ve ma -
ne vi kir le te cek or -
tam lar dan uzak dur -
ma ya gay ret gös ter -
me le ri tav si ye sin de
bu lun du.

Ra ma zan da yar -
d�m la� ma n�n, ih ti yaç
sa hip le ri ne ze kât ver -
me nin öne mi ni de vur gu la yan Av ni �a hin, “Fa -
kir le rin du ru mu nu da dik ka te al mak, on la ra mad -
di ma ne vi yar d�m et mek ge rek li dir” tav si ye sin de
de bu lun du.

■ �K� M� N�K TEN �N SAN LIK DER S�
Ra ma zan ay� n�n yaz ay� na gel me si ne de niy le

s� cak bir gün. His se di len s� cak l�k ne re dey se 37
de re ce. Bir ke di cik s� cak tan bel li ki çok bu nal -
m��. Bi raz da aç gi bi… Ora dan ge çen kü çük afa -

can Be rat (Kap lan) ile As ya (Gök lü), ya�  ya 5
ya 6... Ke di ci �in du ru mu na da ya na ma m�� ol -

ma l� lar ki an ne le ri nin on la ra iç sin ler di ye
ver di �i süt le ri ni  i� te o ke di cik ile pay la �� -
yor lar. Bi ze de bu ör nek dav ra n� �� fo to� -
raf la mak dü �ü yor. O fo to� raf o ka dar
çok �ey an la t� yor ki bak ma s� n� bi le ne…

YA �AM 12 - 18 A�USTOS 201111
RAMAZAN BİRLİK, KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMAYI BİR KEZ DAHA HATIRLATTI… 

KADIKOY’DE RAMAZAN KEYFIKADIKOY’DE RAMAZAN KEYFIKADIKOY’DE RAMAZAN KEYFIKADIKOY’DE RAMAZAN KEYFIKADIKOY’DE RAMAZAN KEYFIKADIKOY’DE RAMAZAN KEYFI

Bayram sabahına ba�ucumuzda yeni pabuçlar ve elbiselerimizle uyanmanın
mutlulu�unu hangimiz unutabildi ki… Bayram sabahı babamızdan, dedemizden,
ninemizden topladı�ımız harçlıkların tadına ne demeli. O harçlıklarla aldı�ımız
pamuklu �ekerler, elmalı �ekerler, rengârenk macunlar daha mı tatlıydı sanki. 

Kadıköy Belediyesi de bu yıl Ramazan ayı
etkinliklerini “Ramazan �enlikleri” adıyla
Selamiçe�me Özgürlük Parkı’nda
gerçekle�tiriyor.

Ramazan’da çocukların pamuk
�ekeri keyfi

Dr. Müfid EKDALDr. Müfid EKDAL

Avni �AH�N

● Mustafa SÜRMEL�
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Ba k�r köy Prof. Dr. Maz har Os -
man Ruh Sa� l� �� ve Si nir Has -
ta l�k la r� E.A. Has ta ne si

(BRSHH) Ruh Sa� l� �� ve Has ta l�k la -
r� Uz ma n� Dr. K. Fa tih Ya vuz, su da
bo �ul ma kor ku sun da en et ki li te da vi -
nin psi ko te ra pi ile sa� lan d� �� n� aç�k -
la d�. Et ki li olan tek psi ko te ra pi yön -
te mi nin ise bi li� sel-dav ra n�� ç� te ra pi
ol du �u nu be lir ten Dr. Ya vuz, “Bi li� -
sel-dav ra n�� ç� te ra piy le yak la ��k 1 ila
7 se ans ara s�n da ki �i te da vi edi le bi lir.
Bu sü reç te psi ko te ra pist da n� �an la
be ra ber kor ku su nun ne den le ri üze -
rin de ça l� ��r ve he de fe ula� mak la il -
gi li or tak bir yol ha ri ta s� plan la ya rak
uy gu la ma ya ge çer ler” de di.

Su da bo �ul ma kor ku su nun te me -
lin de ki �i nin bu ko nu da ki ba z� inanç -
la r� n�n yer al d� �� n� ve bu inanç la r� iki

k� s�m al t�n da top la d�k la r� n� ha t�r la tan
Ya vuz, �öy le de vam et ti: “Bi rin ci si,
bu bi rey ler su da bo �ul ma ih ti ma li ni
ol du �un dan da ha faz la, ola s� bo �ul -
ma son ra s� ha yat ta kal ma ih ti ma li ni
de ol du �un dan da ha az gör mek te dir -
ler. Ya ni on la ra gö re su da bo �ul ma
çok ko lay ve s�k ola rak mey da -
na gel mek te ve kur tul -
ma ih ti ma li de çok
az ol mak ta d�r.
�kin ci k� s�m -
da ise bu
bi rey le rin
her han gi
bir bo -
� u l  m a
teh li ke -
si ge çir -
m e  l e  r i

ha lin de bu
teh li key le
ba� ede -
me ye cek -
le ri ne da ir
o l a n

i n a n ç  l a r
bu lu nur. Bu

iki inanç pa -
ke ti ger çek ha -

yat la uyum lu ol -
ma d� ��n dan ki �i ler

su ya gir mek ten çe ki nir ler
ve bu da top lum ta ra f�n dan ‘su da

bo �ul ma kor ku su’ ola rak ad lan d� r� -
l�r.” 

Su da bo �ul ma kor ku suy la il gi li
dün ya da ve ül ke miz de çok net ara� -
t�r ma so nuç la r� ol ma d� �� n� ak ta ran
Ya vuz, “An cak bü tün öz gül fo bi le rin
top lam gö rül me s�k l� �� n�n yüz de 9
ci va r�n da ol du �u dü �ü nül dü �ün de
su da bo �ul ma kor ku su nun yüz de 1

ve ya da ha dü �ük oran da ol du �u nu
söy le ye bi li riz. Ta bii ki te da vi ol ma
ama c�y la uz ma na ba� vur ma oran la r�
her ra hat s�z l�k ta ol du �u gi bi çok da -
ha dü �ük” di ye ko nu� tu.

Dr. Ya vuz, su da bo �ul ma kor ku -
su nun bir ki �i de or ta ya ç�k ma s� için
ki �i nin bo �ul ma teh li ke si at lat ma s� -
n�n ge rek li ol ma d� �� n� da vur gu la d�.

■ ÇO CUK LAR DA
DA HA SIK GÖ RÜ LÜ YOR
De niz den kork ma n�n psi ko lo jik

bir ra hat s�z l�k ol du �u nu ha t�r la tan
Ya vuz, �un la r� kay det ti: “Bu ra hat -
s�z l�k ço cuk lar da da ol duk ça s�k gö -
rül mek te dir. Bu nun la bir lik te za man -
la ken di li �in den ge çe bi le ce �i gi bi te -
da vi de ge rek ti re bi lir. An ne ba ba la -
r�n yap ma s� ge re ken ön ce lik le ço -
cuk la r� n� de ni ze gir me ko nu sun da
zor la ma ma la r�, e�er sü rek li lik arz et -
me ye ba� la m�� sa bir psi ki yat ri uz ma -
n�n dan yar d�m al ma la r� d�r.”
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KED�LERDE ki lo kay b� ba sit bir iç pa ra zit en fes tas -
yo nun dan di ya bet gi bi cid di bir has ta l� �a ka dar bir çok
ne den den kay nak la na bi lir. Ank si ye te ve stres gi bi ne -
den ler de ke di ler de ki lo kay b� na ne den ol mak ta d�r. E�er
ke di niz nor mal a��r l� �� n�n on da bi rin den faz la s� n� kay bet -
tiy se Ve te ri ner He kim’ini ze da n�� ma l� ve al t�n da ya tan se -
be bi tes pit et me li si niz. Ke di ler de ki lo kay b� na ne den olan
fak tör le ri ge nel ola rak s� ra lar sak;

● Di yet De �i �ik lik le ri
Ke di ler di �er hay van la ra oran la g� da ko nu sun da da -

ha se çi ci ve has sas t�r. Di yet te ya pa ca �� n�z ani de �i �ik lik -
ler  ki lo kay b�n da ne den ola bi lir. G� da de �i �i mi s� ra s�n da
azar mik tar lar da ka r�� t� ra rak ya va� bir �e kil de ge çi� da ha
iyi ola cak t�r. Ay n� �e kil de ke di niz ye ni ba� la d� �� n�z bir g� -
da y� red de di yor sa onun il gi si ni çe ke bi le cek bir kaç ek be -
sin tak vi ye si ya pa rak i� ta h� n� te tik le ye bi lir si niz. 

● �ç pa ra zit ler
Ba ��r sak lar da ten ya ,as ka rit,

gi ar di a ve kok si di a gi bi pa ra zit le -
rin var l� ��, kus ma ve is hal ya n�n da
bes len me si ne ra� men ke di niz de
ki lo kay b� na ne den ola cak t�r.
Ten ya lar di rek ba ��r sak ta ki be si -
ni ça la rak ya �a ya ca ��n dan da ha
faz la ki lo kay b� na ne den ola cak -
t�r. Dü zen li iç pa ra zit te da vi si nin
ya p�l ma s� bu so ru nu or ta dan kal -
d� ra cak t�r.

● Di ya bet
Vü cut ye te rin ce in sü lin üre te -

mez ya da kan da ki �e ke ri asi mi le
ede cek ka pa si te si ni kay be der se �e ker has ta l� �� ba� la m��
olur. �� ta h�n var l� �� na ve hat ta art ma s� na ra� men cid di ki -
lo kay b� olu� tu �un da has ta l�k ak la gel me li dir. �e ker has -
ta l� �� n�n di �er bul gu la r� olan a�� r� su iç me ve id ra ra ç�k ma,
a�� r� uyu ma ve a��z ku ru lu �u gi bi kli nik bul gu lar da ay r� ca
de �er len di ril me li ve ke sin ta n� için kan ana li zi ya p�l ma s�
ge rek li dir. 

● Kro nik vi ral has ta lık lar (FIV, FeLV, FIP)
He men tü mü ölüm cül olan yu ka r� da say d� ��m has ta -

l�k lar ki lo kay b� d� ��n da cid di di �er kli nik be lir ti le re de ne -
den olur. A��z ve di� et le rin de ya ra, di� ler de çü rü me ve
dö kül me, ka r�n ve gö �üs bo� lu �un da s� v� bi ri ki mi, de ri
sa� l� �� n�n bo zul ma s�, is hal, kus ma vb. Özel kan test le ri ile
ta n� s� ko nu la bi le cek bu has ta l�k lar dan �üp he niz var sa
der hal ve te ri ner he kiminiz le te ma sa geç me li si niz. 

● A�ız, di� ve di� eti prob lem le ri
Üç ya �� n�n üs tün de ki ke di le rin yüzde 75’in de di� ve

di� eti prob le mi (di� ta ��, di� eti il ti ha b�, cep olu �u mu) ka -
ç� n�l maz d�r. Ru tin ve te ri ner he kim kon tro lü nü öner me mi -
zin se bep le rin den bi ri bu gi bi has ta l�k la r�n er ken ta n� s� d�r.
Si zin ta n�m la mak ta zor luk çe ke ce �i niz ya da önem se -
me ye ce �i niz ufak gi bi gö rü nen a��z, di� ve di� eti prob -
lem le ri ye me, çi� ne me ve yut ma güç lü �ü ne do la y� s� ile
i� tah s�z l�k ve ki lo kay b� na, bu du rum da ya �am ka li te si nin
dü� me si ne se bep olur.

● Stres ve Ank si ye te
Ke di ler stre se hay van lar ara s�n da en yat k�n olan tür -

ler den bi ri dir. Me kân ve sa hip de �i �ik li �i, al�� kan l�k la r�n
de �i �i mi, eve ken di tü rün den ya da ba� ka bir tür den ye -
ni hay va n�n gel me si, sa hi bi nin uzak la� ma s�, mi sa fir, ir ri te
eden uzun sü ren te da vi ler, il gi nin ken din den uzak la� ma -
s� gi bi ne den ler ke di le rin stre se gir me si ne so nuç ola rak
da i� tah kay b� ve za y�f la ma s� na ne den ola bil mek te dir.
Özel lik le ke di ni zi ta n� yor sa n�z ve bu gi bi stres le ri uy gun
bir yak la ��m la çö ze bi lir si niz. Ak si ol gu lar da ve te ri ner he -
kimini zin öne ri si ile ank si ye te ve stre se kar �� ba z� ilaç lar
kul lan ma n�z ge re ke bi lir. 

● Ka ra ci �er ve Böb rek Yet mez li �i
Vü cu dun bu iki ana or ga n� hem be sin le rin sin di ri min -

den hem de at� l� m�n dan so rum lu dur. �ki or gan da olu �a -
cak bir yet mez lik ya da sek te be sin ler den fay da la n�l ma -
s� n� en gel le ye ce �i gi bi ya rar la n�l m�� ola n�n da kay b� na ne -
den ola cak t�r. To tal ola rak h�z l� bir ki lo kay b� ile be ra ber
i� tah s�z l�k da ha faz la ki lo kay b� na ne den ola rak di �er sis -
tem le rin de bo zul ma s� na ne den ola cak t�r. 

● Tü mör 
Tü mör hüc re le ri nor mal hüc re le re oran la da ha h�z -

l� bü yü ye rek ço �a la ca ��n dan ve da ha faz la ener ji ye ih ti -
yaç du ya ca ��n dan nor mal i� tah ve bes len me ye ra� men
ki lo kay b� na ne den ola cak t�r. �le ri saf ha da ki tü mör ler bu -
nun ya n�n da a� r� ya ne den ola rak i� ta h� da ke se ce �in den
da ha faz la ki lo kay b� na ne den ola cak t�r. 

● Kro nik En fek si yon lar (is hal, ap se ve giz li en fek -
si yon odak la rı)

Uzun sü re de vam eden ve ne de ni sap tan ma m�� isal -
ler, en fek si yon odak la r� (ra him il ti ha b�, anal ke se ap se si
vb.) hem sü rek li pro te in kay b� na yol aça rak hem i� ta h�
yok ede rek ki lo kay b� na ne den ol mak ta d�r. 

So nuç ola rak ge rek i� ta h�n azal ma s� so nu cu ge rek se
i� ta ha ra� men ki lo ka y�p la r� bir bü tün için de de �er len di -
ril me li ve al t�n da ya tan se bep tes pit edil me li dir. Ke di ni zi
en iyi siz ta n�r s� n�z ve te ri ner he kimini ze ve re ce �i niz ipuç -
la r� ve iyi bir geç mi� bil gi si (anam nez) te� hi sin çok ça buk
bir �e kil de ko nul ma s� n� ve has ta l� ��n et kin bir �e kil de te -
da vi si ni sa� la ya cak t�r. Ye ni den gö rü� mek di le �i ile sa� -
l�k l� gün ler di li yo rum.
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Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

● Mustafa SÜRMEL�
Dünyanın en ünlü kalp ve damar cerrahi

uzmanlarını bünyesinde bulunduran
Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahi

Merkezi uzmanlarından Kardiyoloji �efi
Doç. Dr. Kemal Ye�ilçimen’den bu yaz

uymanız gereken yaz tavsiyeleri…
Kardiyoloji �efi Doç. Dr. Kemal

Ye�ilçimen, içinde bulundu�umuz
Ramazan ayı ve sa�lıklı insanların bile

zorlandı�ı yazın sıcak günlerinde, vücut
fonksiyonlarının ya�amını normal �ekilde

sürdürebilmesi için yapılması
gerekenleri sıraladı. Sa�lıklı insanları bile

etkileyen a�ırı sıcak ve nemli havanın,
kalp damar, böbrek hastalarını ve

ya�lıları çok daha fazla
etkiledi�ini hatta ölüme kadar

yol açan vakalarla kar�ı
kar�ıya kaldıklarını belirten

Doç. Dr. Ye�ilçimen,
“Vücudun sıca�a kar�ı

savunması terlemeyle olur
ve terleme sayesinde cilt

so�umaya ba�lar. A�ırı
sıcakta damarlar

geni�leyerek vücut ısısını
dü�ürmeye çalı�ır. A�ırı yemek,
egzersiz gibi metabolizmayı artıran
durumlarda vücutta biriken ısı artar.
Vücut ısısının atılmasını engelleyen

kıyafetler ise ısının daha da artmasına
yol açar. Ancak vücut ısısını dü�ürmeye
yarayan terleme, a�ırı olması halinde sıvı

ve elektrolit kaybına yol
açar, kan basıncı dü�er,
kan pıhtıla�ması artar,
ritm bozuklukları olur.

Kalp ve böbrek hastaları
bu durumdan hemen

etkilenir. Nemli havada
terleme zorla�tı�ı için

vücutta biriken ısı artı�ı,
kalp ve dola�ım sistemini
zorlar, kalp krizine zemin

hazırlar” diye uyardı.
A�ırı terleme

sonrasında ortaya
çıkacak a�ırı sıvı

kaybı sonrası
riskleri ortadan
kaldırmak için

yapılması gerekenleri açıklayan
Ye�ilçimen, “A�ırı sıcaktan

korunmak için serin ve gölge
yerlerde bulunmalı, vücudu serin

tutacak kıyafetler giyilmelidir. Denize,
güne�in etkisinin azaldı�ı sabah ve

ak�am saatlerinde aç karnına
girilmelidir. Sıvı ve mineral kaybını

kar�ılayacak �ekilde beslenmeli, alkol ve
a�ır ya�lı yemeklerden kaçınmalı, sebze

ve meyveler tercih edilmelidir” dedi.

HASTA OLMAMAYI Ö�RENMEL�Y�Z
Doç. Dr. Ye�ilçimen, üniversitedeki tıp
e�itiminin ardından hastalıkların perde

arkası ve olu�um mekanizmasını
aydınlatan fizyopatoloji bilim dalında

ihtisas yaptı. Elektron mikroskopi,
nükleer tıp, immüno hematoloji,

biyokimya, doku kültürü ve genetik
laboratuvarlarında çalı�tı. Türkiye’de
ulusal felaket boyutlarına ula�an ve

giderek artan kalp-damar hastalıkları
dâhil pek çok hastalık ve yozla�maya yol

açan ya�am tarzı ve toplum
mühendisli�i konusuyla ilgilenen
Ye�ilçimen, fizyopatoloji uzmanı

kimli�iyle de insanlara hasta olmamak
ve hastalık yapıcı unsurlardan korunmak
konusunda internet sitesinde uyarılarda

bulunuyor.  
Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahi

Merkezi Kardiyoloji �efi ve tecrübeli
bilim adamı Doç. Dr. Kemal Ye�ilçimen

kendi adıyla kurdu�u
www.kemalyesilcimen.com internet

sitesinden de sa�lık konusunda insanları
uyarıyor. “Hastalık Üreten Ya�am

Tarzımız” adıyla yayınlanan çok ilgi
gören bir kitabı da bulunan Ye�ilçimen,

özellikle insanların yanlı� ya�am
tarzlarının hastalı�a davetiye çıkardı�ını

ifade ediyor. 
www.kemalyesilcimen.com

Sağlığınız için yaz tavsiyeleri
A�ırı sıcakların hasta ve hassas bünyeli insanlar için hayati
tehlike olu�turdu�unu söyleyen Doç. Dr. Kemal Ye�ilçimen,
sa�lık için 7 altın kuralı Gazete Kadıköy okurları için sıraladı. 

��TE 7 ALTIN KURAL
1. Vü cu du se rin tu ta cak, in ce ve 
açık renk kı ya fet ler gi yin.
2. Se rin ve göl ge li yer ler de bu lun ma yı
ter cih edin.
3. De ni ze, gü ne �in et ki si ni azalt tı �ı 
sa bah ve ak �am sa at le rin de gi rin.
4. Aç kar nı na yüz me yi ter cih edin.
5. Sı vı ve mi ne ral kay bı nı kar �ı la ya cak
�e kil de bes le nin
6. Al kol ve ya� lı ye mek ler den ka çı nın
7. Seb ze ve mey ve bol tü ke tin

YAZ aylar�nda havalar�n �s�nmas�
ile birlikte artan sinek, hamam

böce�i, fare popülasyonu
ilaçlama faaliyetlerinin de

kontrolsüzce artmas�na neden
oluyor. Son zamanlarda
vatanda�lar�n kap�s�na,

Belediye’den ilaçlama için
geldiklerini söyleyip insanlar�
kand�ran firmalar�n artmas�,

sa�l�ks�z ilaçlamaya sebep oluyor.
�laçlama yapan firman�n, mutlaka
uzman bir personel kontrolünde
ilaçlama yapmas�, bu firmalar�n

izin belgesi ve ruhsatlar� �n olmas�,
kullan�lan ilac�n kullan�m�n�n

yasaklanmam�� olmas� gerekiyor. 

Kaçak ilaçlaman�n önüne
geçebilmek için, ilaçlama

yapt�r�lan firman�n, 
Sa�l�k Bakanl��� ruhsat� ve Tar�m

Bakanl��� ilaç ruhsat� olup
olmad���n� kontrol etmek

gerekiyor. 
Kullan�lan ilac�n ismini ö�renmek,
ilaçlama sonras� fi�, fatura almak

da kaçak ilaçlaman�n önüne
geçmek için di�er önlemler

aras�nda yer al�yor. Vatanda�lar�n
internet, tavsiye veya reklam

yoluyla buldu�u özel firmalara,
bilinçsizce ilaçlama yapt�rmas�,

çevreyi ve do�ay� da kal�c� olarak
kirletiyor. Sa�l�k Bakanl��� ve
Tar�m Bakanl���’ndan ruhsat
almam�� bu firmalar�, Tar�m
Bakanl���’na ihbar etmek

gerekiyor.

Kaçak
ilaçlamaya

DiKKAT!

Kadıköy Belediyesi,
vatanda�ları, Belediye’den
ilaçlama için geldiklerini

söyleyip insanları kandıran
firmalar hakkında uyardı.  

Boğulma korkusunu
AŞABiLiRSiNiZ

Boğulma korkusunu
AŞABiLiRSiNiZ

Boğulma korkusunu
AŞABiLiRSiNiZ

Boğulma korkusunu
AŞABiLiRSiNiZ

Boğulma korkusunu
AŞABiLiRSiNiZ

Boğulma korkusunu
AŞABiLiRSiNiZ

Ruh Sa�lı�ı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. K. Fatih Yavuz, bo�ulma
korkusunun basit bir fobi oldu�unu belirterek, endi�elenmeye
gerek olmadı�ını ve a�ılabilecek bir problem oldu�unu söyledi.

● Eylem Ba�ak �ENTÜRK
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Mil li Pro dük ti vi te Mer ke zi’nin (MPM) ay -
l�k ya y�n or ga n� Anah tar Der gi si’nin
Tem muz 2011 sa y� s�n da ka pak ko nu su

ola rak “Spor ve Ve rim li lik” se çil di. Ka pak ko nu su
çer çe ve sin de ya y�n la nan “Spor Ku lüp le rin de Fi -

nan sal Ve rim li lik” ba� l�k l� ya z� da; ku lüp le rin fi -
nan sal ve rim li lik prob lem le ri ne çö züm üret me
ko nu su de �er len di ri le rek çok çar p� c� ifa de le re
yer ve ril di.

Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi ve
Spor Yük se ko ku lu ö� re tim üye le ri Yrd. Doç.
Dr. Za hit Se rars lan, Yrd. Doç. Dr. Vey sel Kü -
çük ve Ar�. Gör. Ab dur rah man Ke po� lu ta ra -
f�n dan ka le me al� nan ya z� da, Ah la ki De �er ler,
Med ya, Y�l d�z Oyun cu lar, Ta raf tar Odak l� l�k,
Mar ka Ol mak, Li sans l� Ürün Pa zar la ma s�,
Spon sor luk, Ta raf tar Kart, Ya y�n Hak k� Pa zar -
la ma s�, Genç lik Ge li� tir me Prog ra m� gi bi
önem li ko nu lar ele al� n� yor.

■ UE FA KU LÜP LE R�N 
GÜÇ LEN ME S� N� �S T� YOR

Ku lüp le rin ne re dey se ta ma m� n�n za man

za man fi nans sal s� k�n t� ya �a d�k la r� na dik kat
çe ki len ya z� da, ku lüp le rin pal ya tif ted bir ler ye -
ri ne, uzun va de li ve ka l� c� çö züm ler bul mak ve
ma li ya p� la r� n� güç len dir mek zo runda ol duk la -
r� ha t�r la t� la rak, bu nun ay n� za man da UE -
FA’n�n �ar t� ol du �u na dik kat çe kil di.

Av ru pa fut bo lu nun stan dar d� n�n yük sel til -
me si ni amaç la yan ve UE FA kri ter le ri ola rak
da bi li nen “Ku lüp Li sans Sis te mi Kri ter le -
ri”nin s� ra lan d� �� ya z� da, ma li kri ter le re uy -
gun luk ko nu sun da s� k� de ne tim ler ya pan UE -
FA’n�n yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge tir me yen
ku lüp le re cid di yap t� r�m lar uy gu la d� �� na de �i -
nil di. 
■  FUT BOL BÜ YÜK B�R PA ZAR VE �S -

T�S MA RA AÇIK
Fut bol pa zar la ma s� n�n çok bo yut lu bir stra -

te ji ge rek tir di �i ne dik kat çe ki len ya z� da, bu
bo yut lar, “fut bol sey ri nin pa zar lan ma s�, isim
hak k� pa zar la ma s�, li sans l� ürün pa zar la ma s�,
spon sor luk, ya y�n hak k� pa zar la ma s�, ta raf tar
kart, stad yum pa zar la ma s� ve genç lik ge li� tir -
me prog ra m� pa zar la ma s�” �ek lin de s� ra la n� -
yor. Bun lar ara s�n da en önem li si nin fut bol sey -
ri nin pa zar lan ma s� ol du �u na dik kat çe ki len ya -
z� da, “Çün kü bu bo yu tun d� ��n da ka lan la r�n
ba �a r� s� ku lü bün ta raf tar sa y� s� na ba� l� d�r. Az

ta raf ta r� olan ku lüp ler de di �er bo yut lar da ki ba -
�a r� da dü �ük ola bi le cek tir” de ni li yor.

Spo ra ve fut bo la fi nan sal man t�k gir di �in -
de, spor-pa ra ili� ki le rin den kay nak la nan ah la ki
risk le rin de ar ta ca �� ifa de edi len ça l�� ma da,
y�l d�z oyun cu la r�n, ku lüp le rin se yir ci il gi si ni
po zi tif et ki le di �i be lir til di. 

Sü per Lig ta k�m la r� son be� y�l için de 333
mil yon Eu ro ci va r�n da trans fer har ca ma s� yap -
t�k la r�, bu na kar �� l�k sa de ce 84 mil yon Eu ro ci -
va r�n da bir trans fer ge li ri el de et tik le ri kay de -
di len ya z� da, böy le ce Türk fut bol ku lüp le rin de
249 mil yon Eu ro ca ri trans fer aç� �� olu� tu �u,
bu aç� ��n da borç lan ma yo luy la ka pa t�l ma ya
ça l� ��l d� �� ifa de edil di.

Ta raf tar ve se yir ci po tan si ye li ni art t� ran en
önem li un sur la r�n ba ��n da “mar ka la� ma n�n”
gel di �i, Genç lik Ge li� tir me Prog ra m�’n�n UE -
FA’n�n Ku lüp Li sans Sis te mi ile zo run lu luk
ha li ne gel di �i nin be lir til di �i ya z� da; 

UE FA, ma li de ne tim ler so nu cu yü küm lü -
lük le ri ni ye ri ne ge tir me yen ve den ge yi tut tu ra -
ma yan ku lüp le re ih tar, ye ni fut bol cu al� m� ya -
sa ��, pa ra ce za s�, pu an in di ri mi, fut bol cu ya li -
sans ve ril me me si, kü me dü �ür me ve tes cil ip -
ta li ne ka dar uza nan bir di zi yap t� r� m� uy gu la -
ya bi le ce �i de be lir til di.

Tür ki ye fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Ka d�n lar
Fut bol Li gi’ni �am pi yon luk la ta mam la yan
Ata �e hir Be le di yes por Ka d�n Fut bol Ta k� m�

UE FA �am pi yon lar Li gi ön ele me maç la r� na ç� k� -
yor. Eki bi miz 8 gru bun bu lun du �u ön ele me maç -
la r� n� 11-16 A�us tos 2011 ta rih le rin de ya pa cak. 

Ön ele me maç la r� n�n yal n�z bir ta k� m�n sa -
ha s�n da ya p�l d� �� tur nu va da 4. grup ta yer alan
Ata �e hir Be le di yes por, ön ele me maç la r� n� Bos -
na Her sek tem sil ci si WFC SFK 2000 Sa ra je -
vo’nun sa ha s�n da ya pa cak. Ön ele me ler so nu -
cun da grup la r� n� bi rin ci bi ti ren ta k�m lar ve en iyi
iki ikin ci ler bir üst tu ra yük se le cek. 16-23 A�us -

tos 2011 ta rih le rin de ele me sis te mi ile oy na na -
cak üst tur maç la r� n�n ar d�n dan UE FA Ka d�n lar
�am pi yon lar Li gi'ne ka t� la cak ta k�m lar bel li ola -
cak.

■ BA� KAN KAY HAN
HEP YAN LA RIN DA

Ata �e hir Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� l� �� gö -
re vi ni ba �a r�y la yü rü ten Sa d�k Kay han, ay n� za -
man da Ata �e hir Be le di yes por’un da Ba� ka n�.
Tür ki ye Ka d�n lar Li gi’nde ol du �u gi bi zor lu
Av ru pa maç la r� ön ce si de Ka d�n Fut bol Ta k� -
m�’n�n ya n�n da. Tek nik ekip ve fut bol cu lar la tek
tek il gi le ni yor. Ta k� m�n en kü çük ih ti ya c�n da

ge re ken ney se ya p� yor. Maç ta, an tren man da,
kamp ta hep ta k� m� n�n ya n�n da ve bu da fut bol -
cu lar için ar t� bir mo ti vas yon sa� l� yor. Eki bin lig
maç la r� na ba k�l d� ��n da mo ti vas yon e� li �in de
ge len ba �a r� bu nun ka n� t�.

■ MU RAT ÜL KÜ TA KI MA 
KON D�S YON YÜK LÜ YOR

Tek nik Di rek tör Mu rat Ül kü Av ru pa’da ve
dün ya da ka d�n fut bo lu nun Tür ki ye’den çok ile ri
ol du �u nu, ara da ki ka li te ve man ta li te far k� n�n da
göz den ka ç� r�l ma ma s� ge rek ti �i ni be lir te rek,
Tür ki ye’de bü yük ba �a r� el de et mi� eki bi nin Av -
ru pa’da da ba �a r� y� ya ka la ya ca �� ko nu sun da id -
di al�. Fut bol cu la r� na gü ve nen Ül kü, ta k� m�n
kon dis yon ve tek ni �i ni art t�r mak için ör nek bir
ça l�� ma prog ra m� uy gu lu yor. Üni ver si te nin Be -
den E�i ti mi Ö� ret men li �i Bö lü mü’nden me zun
ol duk tan son ra e�i tim ci lik ya �a m�n da ka d�n fut -
bo lu ko nu sun da ça l�� ma lar ya pan ve ka d�n fut -
bo lu nun Tür ki ye’de de önü müz de ki sü reç te par -
la ya ca �� n� söy le yen Ül kü, ka li te si, man ta li te si,
ki �i li �i ve ka riz ma s�y la bi ze Re al Mad rid'in Por -
te kiz li tek nik di rek tö rü Jo se Mou rin ho’yu an�m -
sa t� yor der sek abart m�� ol ma y�z. 

■ YE N� TRANS FER LER
TA KI MI UÇURA CAK

Trab zons por’dan Gür cis tan Mil li Ta k� -
m�’n�n kap ta n� Ta ti ana Mat ve eva (20) ile Ni jer -
ya Mil li Ta k�m oyun cu la r� One mi Ebi (27) ve

Ebe re Or ji (19) eki bin ye ni trans fer le ri. Eki be,
Mal te pes por’dan Se val K� raç, Al t�n �e hir Li se -
sis por’dan Mer ve Ala da� ve Lü le bur gazs -
por’dan ka le ci Ez gi Kah ve ci gi bi 3 yer li fut bol -
cu da ka t�l d�. Ku lüp Ba� ka n� Sa d�k Kay han Ta -
ti ana Mat ve eva ve One mi Ebi’nin ön söz le� me
tö re ni ne biz zat ka t�l d�.

■ KAY HAN: ‘TÜR K� YE’N�N �MA JI NA
KATKIDA BULUNACA�IZ!’

Ba� kan Kay han, Tür ki ye’de ka d�n fut bo lu -
nun pek bi lin me di �i ni ve ken di le ri nin bu bi lin -
mez li �e el de ede cek le ri ba �a r� lar la son ve re cek -
le ri ni ifa de ede rek, “Ba yan la r� m� z�n dün ya da bir
de re ce al ma la r� Tür ki ye’nin ima j�, tu riz mi, Tür -
ki ye’nin kal k�n ma s� aç� s�n dan önem li. K�z la r� -
m�z hem oku yup hem ça l� ��p hem de fut bol oy -
na ya rak, zor bir sü reç ten ge çe rek, k� s�t l� im kan -
lar la  bu a�a ma la r� kat et ti ler. Bu nu her ke sin bil -
me si la z�m” �ek lin de ko nu� tu.

■ A�A O� LU’DAN HER B� R� NE
B�R DA� RE SÖ ZÜ

Ba� kan Kay han Av ru pa’da fi nal oy nan d� ��
tak dir de ve ri le cek pi ri mi de ilk de fa Ga ze te Ka -
d� köy ara c� l� ��y la aç�k l� yor. Ku lüp yö ne ti mi ka -
ra r�y la Av ru pa’da ge çi le cek her a�a ma kar �� l� -
��n da fut bol cu la ra prim ve ri le cek. �kin ci prim
ise Ali A�a o� lu’ndan… Ta k� m�n spon so ru Ali
A�a o� lu, fi nal oy nan ma s� ha lin de fut bol cu la ra
bi rer dai re sö zü ver mi�.
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STIHL’DEN GEÇiT YOK

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

�STANBUL 1. Amatör Ligi 13. Grup’tan 40
puanla �ampiyon ç�kan ve Süper Amatör Lig’e

yükselen ilçemizin güçlü ekibi Bostanc�spor yeni
sezon aç�l���n� gerçekle�tirdi. Kulübün Bostanc�
sahilinde bulunan tesislerinde gerçekle�tirilen
aç�l�� törenine; ba�ta Kulüp Ba�kan� Ramazan

Oral, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcular
kat�ld�. Kad�köy’ün gururu olarak bu sezon süper
amatör ligde zorlu maçlara haz�rlanan kulübün

yöneticilerinden al�nan bilgiye göre, tak�m�n yeni
sezona baz� transferlerle haz�rland���, güçlü ve
h�rsl� kadrosuyla ekibin Kad�köy ve Bostanc�
sakinlerine zevkli bir sezon ya�ataca�� ifade

edildi. Bu arada Süper Amatör Lig, 17 Eylül 2011
tarihinde ba�layacak. Ligde henüz gruplar

belirlenmedi. Bostanc�spor ekibinin rakip ayr�m�
yapmad��� ve Süper Amatör Ligi’nde bu sezon
çok can yakaca�� konu�ulurken, Kulüp Ba�kan�

Ramazan Oral �slam âleminin Ramazan ay�n�
tebrik ederek, “�imdiden �slam âleminin
Ramazan Bayram�n� kutluyorum” dedi. 

BOSTANCISPOR
SEZONU AÇTI

FENERBAHÇE taraftarlar�, kulübün ya�ad���
s�k�nt�l� günlerde sanal alemde teknik direktör

Aykut Kocaman’a destek oldu. Taraftarlar
taraf�ndan aç�lan www.aykutkocaman.net adl�

siteden teknik direktör Aykut Kocaman’a
seslerini duyurmaya çal��an Fenerbahçeliler,

siteden teknik direktör Aykut Kocaman’a “Sen
bizim kocaman gururumuzsun…” diye

seslendi. Taraftarlar taraf�ndan aç�lan sitede
Aykut Kocaman’�n futbolculuk kariyerinden

enstantaneler ve Aykut Kocaman için kaleme
al�nm�� duygu dolu sat�rlar yer al�yor. 

AYKUT HOCA’YA 
sanal alemde destek

�stanbul Offshore Kulübü tarafından Moda Deniz
Kulübü i�birli�i ile gerçekle�tirilen I�ıklar Dünya

Offshore 225 �ampiyonası’nın 14. yarı�ını Stihl takımı
kazandı. Son 9 yarı�tır rakiplerine geçit vermeyen

Kerem Tuncer-Alpay Akdilek ikilisi 35.16.109’luk
dereceleriyle yine zirveye çıktı.  Be�ikta�-Miele

takımının pilotları Murat Leki-Tu�berk Uca ikilisi
35.21.890 ile 2., Hakan Vanlı ve Adil Küçüksarı’dan 

olu�an Franke takımı ise 35.47.843’lük derecesiyle 
3. oldu. Kürsüye çıkan isimlere ödüllerini, Moda Deniz
Kulübü Ba�kanı Teoman Ta�pınar, �stanbul Spor �l
Müdürü Tamer Ta�pınar, �stanbul Offshore Kulübü
Ba�kanı U�ur I�ık, Dünya Motonotik Federasyonu
Komiseri Gary Manchester, �stanbul Offshore Kulübü
Ba�kan Yardımcısı Serdar Özer ve �stanbul Spor �ube
Müdürü Adnan Kuzu verdiler.  

Türkiye’nin gururu Ata�ehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı 11-16
A�ustos tarihlerinde yapaca�ı ön eleme maçlarını kazanırsa UEFA
Kadınlar �ampiyonlar Ligi’ne katılarak, ülkemizi Avrupa arenasında

temsil edecek. Ata�ehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nın
kampına giderek takımın son durumunu sizin için yazdık.

Futbolda etik de�erler,
markala�ma ve verimlilik

kavramları masaya yatırıldı…

Futbolda etik değerler
ARAŞTIRMA KONUSU
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Futbolda etik değerler
ARAŞTIRMA KONUSU

Haftasonu düzenlenen Cemil Parman
Yelken Kupası’na Caddebostanlıların ilgisi
büyüktü. Marmara Yelken Kulübü-UNO ve
�stanbul �l Yelken Temsilcili�i birlikteli�iyle

Caddebostan’da düzenlenen MYK/UNO
Cemil Parman Yelken Kupası;

Kadıköylülere deniz, yelken ve güne�
zevkini birlikte ya�attı. Kupada; optimist

kategorisinde genel, bayan ve junior; laser
standart kategorisinde genel, genç; laser
radial kategorisinde genel, bayan, genç;
laser 4.7 kategorisinde genel, bayan ve

junior statüsünde yarı�lar gerçekle�tirildi.
Kupanın ödül töreni ise aynı günün ak�amı
düzenlenen seramoniyle sahiplerine verildi. 

Caddebostan’da 
YELKENLER FORA

SARI-LACiVERT KONVOYU Tavlada kozlar paylaşıldı 
Aziz Y�l d� r�m’a kal d� �� ce za evin de des tek

ver mek is te yen Fe ner bah çe li ta raf tar lar
yak la ��k 300 araç l�k kon voy la

Met ris’in yo lu nu tut tu.
Or ga ni zas yon kap sa m�n da, Fe ner -

bah çe �ük rü Sa ra co� lu Sta d�’n�n ya n�n -
da bu lu nan Es ki Sa l� Pa za r�’nda araç la -
r�y la top la nan Sa r�-la ci vert li ta raf tar lar,
bu ra dan kon voy ha lin de ha re ket et ti.
Ba� dat Cad de si’nden dö nüp Fa tih Sul -
tan Meh met Köp rü sü`nden ge çen kon -
voy bu ra da bir sü re dur du. Ta raf tar lar
Aziz Y�l d� r�m le hi ne bir sü re bu ra da slo -
gan at t�. Da ha son ra kon voy Met ris Ce -
ze vi’ne do� ru yo lu na de vam et ti. Ta raf -
ta r�n bu des te �i üze ri ne Fe ner bah çe Spor
Ku lü bü’nün res mi in ter net si te si
www.fe ner bah ce.org si te sin de Aziz Y�l -

d� r�m’�n avu kat la r� ara c� l� ��y la ya y�n la nan me -
saj da Y�l d� r�m ta raf ta ra te �ek kür et ti. Ata �e hir Be le di ye si Kül -

tür ve Sos yal �� ler Mü -
dür lü �ü ta ra f�n dan ”So -

kak ta Ha yat Var” slo ga n� ile
or ga ni ze edi len “Ata �e hir So -
kak �en lik le ri” kap sa m�n da dü -
zen le nen tav la tur nu va s�n da
tav la se ver ler bi ra ra ya gel di.
Cu mar te si �çe ren köy Par -
k�’nda, Pa zar gü nü ise Ka y�� -
da �� 80. Y�l Cum hu ri yet Par -
k�’nda ya p� lan ele me ler bü yük
çe ki� me ye sah ne ol du. Ata �e -
hir li ler’in bü yük il gi gös ter di �i
tur nu va da, se kiz ki �i ele me le ri
ge çe rek fi na le kal d�. Or ga ni -
zas yon; mü zik, çay ik ra m� ve
su num lar la renk len di. 

Şutunuz sert, golünüz
bol olsun!..
Şutunuz sert, golünüz
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Şutunuz sert, golünüz
bol olsun!..
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Yük sek s� cak l�k de �er le ri hay van la r�
da et ki le yin ce Da r� ca Fa ruk
Yal ç�n Hay va nat Bah çe si

yet ki li le ri ça re yi hay van la r� se rin -
let mek te bul du. 200 tür de
2000’den faz la hay va n� ba r�n -
d� ran Da r� ca Fa ruk Yal ç�n
Hay va nat Bah çe si’nde hay -
van la r�n ra ha t� ön plan da. 
■ YU MO� VE YU MUK

DON DUR MA SIZ 
YA PA MI YOR

Se vim li ay� lar Yu mo� ve Yu -
muk a�� r� s� cak lar dan en faz la et ki le -
nen hay van lar dan. S� cak lar dan faz la et ki -
len me me le ri için ba r� nak la r�n da ki
mev cut ha vuz la r� n�n su yu s�k s�k
de �i� ti ri li yor. Park gö rev li le ri ta -
ra f�n dan gün de 5-6 kez so �uk
suy la du� al d� r� la rak se rin le ti li -
yor lar. Yu mo� ve Yu muk’un
fark l� bir zev ki da ha var: Don -
dur ma… Hay va nat bah çe si
yö ne ti mi on la r�n don dur ma
sev gi si ni bil di �i için mey ve-
seb ze içe rik li buz ka l�p la r� e� li -
�in de don dur ma ha z�r la ya rak, çif -
tin yaz s� cak la r� n� fe rah la ya rakge -
çir me si ni sa� l� yor.

■ TO K�’N�N DU� ZEV K�
GÖ RÜL ME YE DE �ER

Göz lük lü pen gu en le rin ise ha vuz su la r� s�k s�k
de �i� ti ri li yor ve se rin le me le ri sa� la n� yor. Ker piç -
ten ya p� lan yu va la r�, fe rah la mak is te yen pen gu -
en ler için muh te �em bir me kân ol du.

S� cak lar da, 91 ya ��n da ve 270 kg. a��r l� ��n da -
ki Al dab ra dev kap lum ba �a s� To ki de unu tul ma d�.

Nor mal de tro pik ik lim hay va n� olan To ki, a�� r� s� -
cak lar da ra hat s�z olu yor ve s�k s�k suy la du� al d� r� l� -

yor ve bu To ki’nin çok ho �u na gi di yor.
Si bir ya kap la n� Er kan a�� r� s� cak lar dan en
faz la et ki le nen hay van lar dan. Gü nü nün bü -

yük bir k�s m� n� ha vuz da ve göl ge lik
alan lar da ge çi ri yor. Nor mal de çöl

hay va n� olan de ve Ley la bi le bu s� -
cak ha va lar da so �uk bir du �a ha -
y�r de mi yor. Sü rün gen ler ya p� la -
r� ge re �i s� cak lar dan et ki len mi -
yor. Zü ra fa lar da s� ca �a al� ��k
hay van lar ama yi ne de se rin le ti -
li yor lar. Et ki le nen hay van la r�n

da bu s� cak gün le ri ra hat ge çir me -
si için de hay van la ra du� al d�r ma,

ha vuz la r� n� s�k s�k de �i� tir me, da ha
ha fif yem ler le bes len me, göl ge lik

alan la r� n� art t�r ma gi bi i� lem ler ya p� l� yor.

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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Yaz s�caklar� hayvanlar� da etkilediYaz s�caklar� hayvanlar� da etkilediYaz s�caklar� hayvanlar� da etkilediYaz s�caklar� hayvanlar� da etkilediYaz s�caklar� hayvanlar� da etkilediYaz s�caklar� hayvanlar� da etkiledi
Yaz sıcaklarında sevimli ayı ailesi Yumo� 

ve Yumuk’un en  büyük zevki  dondurma…

● Mustafa SÜRMEL�
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