
◗◗ Haberi 8. Sayfada

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

◗ 9 - 15 EYLÜL 2011 ◗ Y›l: 11 ◗ Say›: 602 ◗ 20 Kr.

9 Eylül'de ba�layacak ‘LET'STANBUL 2011 Deneysel Sanat Festivali’, �stanbul'u 
1 hafta boyunca deneysel sanata doyuracak. Resimden müzi�e, sinemadan moda
çekimine dek onlarca etkinli�in sıradı�ı yöntemlerle sunulaca�ı festivalin Anadolu

yakasındaki adresleri ise Caddebostan ve Haydarpa�a Garı...

SANATIN
DENEYSEL HAL�!

Sofralar�m�z�n vazgeçilmez
tatlar�ndan olan döner, uygun

ko�ullarda pi�irilmedi�i takdirde
kansere davetiye ç�kar�yor! Zira

LPG'li ocaklarda, e�er ate� ile et
aras�nda gerekli mesafe yoksa,

gazlar etin içine girerek kanserojen
etki yap�yor. Kömürlü ocaklarda da
çabuk pi�mesi amac�yla harl� ate�

kullan�lmas� eti yakt��� için yine
kanser riski yarat�yor. 

Kadıköy'de ise döner satan
i�letmelere yönelik denetimler

tüm hızıyla sürüyor. Belediye
yetkilileri, tüketicileri bilinçli

olmaları konusunda uyararak,
‘Sa�lıksız �ekilde döner pi�iren

mekânları bize �ikâyet edin’ diyor.

◗◗ Haberi 6. Sayfada

ELLER
Kad�n, erkek aras�ndaki gerçek

sevgi bedenin ba�ka hiçbir
yerinde de�il, yaln�zca kalpte

kurulabilir.     

�nal AYDINO�LU
● Yazısı 8’de

Servis sektöründe
son nokta

Servis sektörü Türkiye’de di�er
ülkelere nazaran çok geli�mi�

bir i� alan�d�r. 

Asl� AYHAN
● Yazısı 10’da

‘Sualtı Atık Sergisi’
KADIKÖY’DE!

◗◗ Haberi 6. Sayfada ◗◗ Haberi 5. Sayfada

Yeni adli yıl
hayırlı olsun

�STANBUL’un ayakta kalan
tek Ortaça� kalesi olan

Yoros'taki kazı
çalı�malarında Roma, Bizans
ve Osmanlı dönemlerine ait
yapı kalıntıları bir bir ortaya

çıkarılıyor. 
● Haberi Sayfa 14’te

KADIKÖY’ün en
önemli sorunlarından
olan trafik sıkı�ıklı�ı

Halita�a’da da
ya�anıyor. Halita�a’ya
çıkan yollarda trafik

sıkı�ıyor. 
● Haberi Sayfa 10’da

Halitağa SOS veriyor
1 EYLÜL Dünya Barı� Günü’nde

ya�anan olaylar, ‘Kadıköy
Meydanı’ mitingler için ne kadar

uygun sorusunu da gündeme
getirdi. Gazete Kadıköy olarak,
konuyu 541. sayımızda ayrıntılı

olarak i�lemi�tik
● Haberi Sayfa 3’te

Tarih, tarih olmasın diye...
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Kadıköy’de olaylı gün

DenizTemiz Derne�i /
TURMEPA’n�n ‘Sualt� At�k Sergisi’
15 Eylül’den itibaren Kad�köy

Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde denizseverlerle bulu�uyor.  

KANSER!

Kendisi de bir avukat olan
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami

Öztürk, tüm yarg�ç, savc�, avukat ve
yurtta�lar�n yeni adli y�l�n� kutlayarak,

ba��ms�z bir yarg� y�l� diledi.   

EKMEK 
ARASI

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et ve Bal�k
çe�itlerimizle...

Anadolu Yakas�n�n en iddal�
LEZZET NOKTASIYIZ...

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09
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Mag net ler, Leu kip pos ad�n da ki ef sa ne vi li -
de rin ön cü lü �ün de ve Apol lon’un ke ha ne -
tiy le bil di ril di �i �e kil de Gi rit Ada s� üze rin -

den Ana do lu'ya ge lir ler. O za man bir kör fez olan
bu gün kü Ba fa Gö lü ve Sam sun Da �� yö re sin de ka -
ra ya ç� kar lar. Son ra dan Mag ne si a ad� n� ala cak olan
Man droly ti a ken ti ni, Leu kip pos'a olan sev gi si ne de -
niy le ken di le ri ne ken tin ka p� s� n� açan kral Man -
droly tos'un k� z� Leu koph rye ne sa ye sin de ele ge çi -
rir ler. Leu koph rye ne, ye rel bir tan r� ça ad� ve Mag -
ne si a'n�n ba� tan r� ça s� Ar te mis'in ön ad� d�r. Lydi a
kra l� Gyges (M.Ö. 680–652) ta ra f�n dan ele ge çi ril -
di �i, M.Ö. 657'de Kim mer ler ta ra f�n dan tah rip edil -
di �i, Mi le tos'un yar d�m la r�y la ye ni den in �a edil di �i
ve M.Ö. 530'lar da Pers le rin eli ne geç ti �i bi li nen bu
ken tin ye riy se hâ lâ bu lu na ma m�� t�r. 

“�lk” ya da “Es ki” an la m�n da Pa la imag ne si -
a ola rak ad lan d� ra bi le ce �i miz bu kent, an tik dö -
nem de ko nu mu ne de niy le “Mag ne si a ad Ma -
ean drum” (Men de res Neh ri ke na r�n da ki Mag ne -
si a) ola rak bi lin mek tey di. M.Ö. 460'lar da Pers
kra l� I. Ar tak serk ses'in sür gü ne gön de ri len Ati -
na l� ko mu tan The mis tok les'e ver di �i, onun da
ken di ne ba� kent ya pa rak ölün ce ye ka dar ya �a d� -
�� ve yal n�z sik ke le riy le ta n� nan bu ilk Mag ne si -
a'n�n M.Ö. 399'da terk edil di �i bi li nir. Gü mü� -
da� ya maç la r�n da, Ar ka ik Dö nem den be ri ora da
bu lu nan Ar te mis Leu koph rye ne Ta p� na ��’n�n
ol du �u yer de ku ru lan ikin ci (bu gün kü) Mag ne -
si a, ar t�k Men de res de �il de, onun bir ko lu
olan an tik Let ha ios (Gü mü� çay) ke na r�n da
yer al ma s� na kar ��n es ki si gi bi “Mag ne si a ad
Ma ean drum” ola rak ta n�m lan ma s� sür dü rül -
mü� tür. Ken tin ta ��n ma s� na ne den ola rak da,
hem Mag net le rin Pers le re kar �� da ha gü ven -
li, sur la çev ri li bir ken te ge rek si nim duy ma -
la r�, hem de Men de res'in alüv yon la r� n�n
ken ti teh dit eder du ru ma gel me si, ba tak l�k
ve bu nun ge tir di �i so run lar gös te ril mek te -
dir. 

�yon ya’da, Efes, Pri ene, Tral les üç -
ge ni or ta s�n da, bu kent le ri bir bi ri ne ba� -
la yan yol lar üze rin de önem li bir ti ca ri
ve stra te jik ko nu ma sa hip olan Mag ne -
si a, ta h�l üre ti mi ve bu gün ol du �u gi bi
in ci riy le ün lüy dü. Pers ler ta ra f�n dan
ele ge çi ril mi�, Ma ke don ya kra l� Bü -
yük �s ken der'e (M.Ö. 336–323) ka dar
on la r�n yö ne ti min de kal m�� t�r. Ön ce
Se le ukos, da ha son ra da Per ga mon
Kral l� ��’na ba� l� kal d� �� y�l lar ise
ken tin en gör kem li dö ne mi ol mu� -
tur. Ro ma �m pa ra tor lu �u za ma n�n -
da Mag ne si a, ba ��m s�z bir kent ti
ve M.S. 3. yüz y� la ait kent sik ke -
le rin de ken di si ni Asi a'n�n (Ana -
do lu'nun) 7. ken ti ola rak ni te len -
dir mek tey di. Bi zans �m pa ra tor -
lu �u Dö ne min dey se, 12. yüz y� -
la ka dar pis ko pos luk mer ke zi
ol du �u bi lin mek te dir. 

■ OL�M P� YAT OYUN LA RI
Mag ne si a’n�n sos yo kül tü rel ve sos yo-po li -

tik ya p� s� ko nu sun da ki bil gi le ri mi zi 19. yüz y�l
so nun da ya p� lan ka z� lar da or ta ya ç� ka r� lan ve �u
an da Ber lin’de ki Per ga mon Mu se um de po la r�n -
da ko ru nan ya z�t la ra borç lu yuz. Ago ra n�n ba t�
du va r�n da yer alan o ya z�t lar, kent yö ne ti mi nin
yap t� �� ça� r� la r�n ya n�t la r� n� içer mek tey di ler ve
ken tin o gü nün dün ya s�y la olan ili� ki le ri ni ser gi -
le mek te, ay r� ca ken tin bu ili� ki ler den duy du �u
onu ru yan s�t mak tay d� lar. Ça� r� n�n ne de ni ise,
bi zim bu ra da, “Olim pi yat oyun la r�” an la m�n da
kul la na ca �� m�z “Leu koph rye na oyun la r�”yd�. 

Ago ra n�n ba t� du va r�n da yer alan ve kent
yö ne ti mi nin yap t� �� ça� r� la r�n ya n�t la r� n� içe ren
ya z�t lar, her ne ka dar ken tin bu özel li �iy le ta -
n�m lan ma s� için ye ter li gi bi gö rün se de, il gi li ler
d� ��n da bu ko nu da bil gi sa hi bi olan pek yok tu.
Kent te ki iki bü yük gymna si onun bu ya r�� ma lar -
dan ba z� la r� n�n ger çek le� ti ril di �i bö lüm le ri içer -
dik le ri de bi li ni yor du. Ay r� ca yu ka r� da de �in di -
�i miz ve in �a edi lir ken top rak kay ma s� so nu cu
ta mam la na ma dan ka lan the at ro nun da, mü zik
ya r�� ma la r� na yö ne lik bir ya p� ola rak plan lan m��
ol du �u var sa y� m� n� ile ri sü re rek Mag ne si a’n�n
“Ya r�� lar ken ti” ol ma özel li �i ni yi ne or ta ya koy -
mu� tuk. Fa kat Mag ne si a’n�n “Ya r�� lar ken ti”
ol du �u nun as�l ka n� t� Leu koph rye na ya r�� la r� n�n
bü yük bir bö lü mü nün ya p�l m�� ol du �u mer mer

stad yu mun or ta ya ç� ka r�l ma s� ile ka n�t la na cak
ve Mag ne si a’n�n ger çek ten bir “Ya r�� lar Ken ti”
ol ma özel li �i nin vur gu lan ma s� n�n ne ka dar do� -
ru ve ye rin de ol du �u nu gös te re cek ti. 

Mag ne si a stad yu mu nun yo �un bir bit ki ör -
tü sü ve he ye lan la ge len top rak al t�n da tü müy le
kay bol mu� bir alan ol ma s� na ra� men, do �a ya
kar �� bir sa va� ola rak, “Mag ne si a stad yu mu do -
�a ya tes lim edi le mez” slo ga n�y la bir gi ri �im de
bu lun ma n�n ka ç� n�l maz ol du �u aç�k ça gö rül -
mek tey di. 

Mag ne si a stad yu mu, ken tin gü ney ba t� s�n da,
ku zey-gü ney do� rul tu sun da ve Gü mü� da�’�n
(Tho rax) ova ya ula �an son ya maç la r� n� olu� tu -
ran iki te pe nin ara s�n da “Kent gymna si onu nun
ba t� s�n da yer al�r. U plan l� bir ya p� d�r. Are na ya

ku ze yin de ki bir “An�t sal Ka p�”dan gi ri lir.
Bu ka p�, ay n� za man da bir “ba� lan g�ç” ya p� -
s� d�r. “Bi ti�” çiz gi si nin bu lun du �u ye re ka -
dar olan uzun luk 189 met re dir.  Do �u ve ba -
t� da kar �� l�k l� yer le� ti ril mi� on bi rer otur ma
di li mi ile bun la r� gü ney de bir le� ti ren ya r�m
dai re plan l� bö lüm de ki be� otur ma di li mi,
sta di onun tri bün le ri ni olu� tu rur. Böy le ce
top lam yir mi ye di otur ma di li min den olu �an
tri bün ler iki ka de me li dir. �ki ka de me ara s�n -
da, ay r� ca alt ta ve üst te do la� ma yol la r� otur -
ma di lim le ri ara s�n da mer di ven ler yer al�r.
Ga le ri ler, ya p� y� çev re le yen en üst te ki ler,
yu ka r� dan ge len iz le yi ci le rin ya p� ya gir dik -
le ri, da ha çok ayak ta ki iz le yi ci le re yö ne lik
bö lüm ler dir. Ay n� za man da is ti nat du va r�
gö re vi gör mek te dir ler. Or ta da ki are na, iz le -
yi ci le rin ora da bu lun ma la r� na ne den olan
spor tif oyun la r�n ya p�l d� �� alan d�r. Tri bün -

ler den are na ya mer di ven ler le ini lir ya da ora -
dan tri bün le re ç� k� l�r. Tri bün ler are na dan bir
pod yum ile yük sel til mi� ler dir. Stad yu mun
en önem li özel lik le ri ara s�n da bö lüm bö lüm
de ol sa çok iyi ko run mu� ol ma s�, ar ka s�n da -
ki gi de rek yük se len tek, çift ve ya r�m dai re
bi çi min de ki alan da üç kat l� ga le ri le ri ile en
yük sek stad yum ol ma s� sa y� la bi lir. Are na dan
ba� la ya rak ç� k� lan mer di ven ler le üst ga le ri ye
ula ��l d� ��n da yük sek lik 45 met re yi a�ar. 

Mag ne si a stad yu mu nun pod yum la r�n da,
ba� ka bir ör ne �i ni ta n� ma d� �� m�z �e kil de ka -
bart ma la r�n yer al ma s�, onu stad yum lar ara -
s�n da ay r� ca l�k l� bir ko nu ma ta ��r. Bu ka bart -
ma lar da ge nel de, ya r�� ma tür le ri ya da ya r�� -
ma lar da ve ri len ödül ler be tim len mi� tir. Ay -
r� ca üst ga le ri pod yum la r�n da da bi rin ci lik
ka za nan la ra ve ri len çe lenk ka bart ma la r� yer
al�r. Bu ka bart ma lar dan bi rin de de ço cuk la -

r� m� z�n so kak lar da hâ lâ oy na d�k la r� çem ber çe -
vir me oyu nu nun o gün ler de de ya r�� ma la ra gi re -
cek ka dar se vi len ve bi li nen bir oyun ol du �u nu
gös te rir. 

Stad yu mun sos yo kül tü rel ve sos yo po li tik
aç� dan ara� t� r�l ma s� için eli miz de ki bel ge ler ya -
z�t lar d�r. Pro to ko le ait otur ma kol tuk la r� n�n ar -
ka la r�n da yük sek s�rt l�k lar da ve otur ma yü zey le -
rin de çok sa y� da ya z� t�n yer al ma s�, bu ko nu da
bil gi len me mi zi sa� la yan e� siz kay nak lar d�r.
Bun lar, gü nü müz le kar �� la� t� r�r sak
her �ey den ön ce, �e ref tri bü nü nü,
pro to ko lün otu ra ca �� yer le ri, lo ca -
la r�, ay r� lan özel yer le ri be lir ten ya -
z� lar d�. Ör ne �in otur ma di lim le rin -
den bi ri nin pod yu mun da ki ka bart -
ma lar ara s�n da ki ya z� dan yak la ��k
2500 ki �i ka pa si te li bu di li min

Efes’ten ge len le re ay r�l -
d� �� n� an l� yo ruz. �m pa ra tor dan kent yö ne -

ti ci le ri ne, ba� ra hip le re ka dar bir çok ki �i nin un -
van ve isim le ri nin ya z� l� ol du �u s� ra lar ise ar ka -
l�k l� lüks kol tuk lar d�r. Bun lar ara s�n da en il gin ci
gü nü müz de de ör nek ola cak bir uy gu la ma d�r.
Ör ne �in psi ko lo jik bir so run ol du �u nu dü �ü ne -
bi le ce �i miz ka ram sar la ra özel yer ler ay r�l m�� t�r.
En önem li ç� ka r�m, bu ya z�t la r�n ço �u nun mes -
lek grup la r� n�n da özel yer le ri nin ol du �u nu gös -
ter me si dir. Dik ka ti çe ken es naf grup la r� n�n, der -
nek le ri nin isim le ri nin de bu ra lar da ya z� l� ol ma -
s� d�r. F� r�n c� lar, tuz lu ba l�k üre ti ci le ri, ku� çu lar,
bah ç� van lar bu mes lek ku ru lu� la r�n dan ba z� la r� -
d�r ve gü nü müz de ki ün lü “çar �� gru bu”nu ça� -
r�� t�r mak ta d�r. 

Ka z� ve res to ras yon bir stad yum için hiç de
gö ze al� na cak bir gi ri �im de �il dir. Fa kat or ta ya
ç� kan so nuç lar de �er len di ril di �in de geç mi� le
ara m�z da ki ba� lan t� y� kur ma m� z�, ö� ren me mi zi,
ders ve ör nek al ma m� z� ge rek ti re cek ç� ka r�m lar
bu tür gi ri �im le rin öne mi ni da ha da art t�r mak ta -
d�r. Dev le tin sa� la d� �� ola nak lar la bu i�in üs te -
sin den ge le bil mek ko lay gö rün me mek te dir.
Böy le bir stad yum bi le spon sor çe ke mi yor sa,
spon sor luk la r�n ama c� sor gu lan ma l� d�r. Yur du -
mu zun bi lin me yen, ta n�n ma yan fa kat ko run ma -
ya, ba k� ma ve ta n� t�l ma ya ge rek si nim du yan o
ka dar de �er li ha zi ne si var d�r ki, her �ey den ve
her yer den ön ce bu tür kül tür var l�k la r� m� za sa -
hip ç�k mak bir va tan bor cu dur ve kül tür var l�k -
la r� n� ger çek ten sev mek de mek tir.

Du rum böy le iken, ne den bu stad yum la r�n
ka z� ve res to ras yon la r� n� bü yük ku lüp le ri miz
üst len me sin ler? Ni ye Fe ner bah çe'nin, Ga la ta sa -
ray'�n, Be �ik ta�'�n ya da di �er kent ku lüp le ri nin
bir an tik stad yu mu ol ma s�n? Ni ye Efes Pil sen,
Ec za c� ya da di �er ta k�m la r� m�z Av ru pa Ku pa s�
maç la r� n� spon sor luk la r� n� yap t�k la r� an tik stad -
yum lar da oy na ma s�n lar? Ni ye, at le tizm mü sa -
ba ka la r�, hat ta aday ol du �u muz 2020 Olim pi -
yat la r�n da ki ba z� kar �� la� ma lar an tik stad yum -
lar da ya p�l ma s�n? Bü yük kent ler de ki ula ��m so -
ru nu nu dü �ü nür se niz, ör ne �in Mag ne si a'ya ula� -
mak (Bod rum oto yol ç� k� ��n dan sa de ce 1.5 km.
Ad nan Men de res ha va ala n� 80 km.) Olim pi yat
sta d� na ula� mak tan çok da ha ko lay. Ken di he sa -
b� ma ko nu �a y�m, y�l da 150-200 bin TL. tu ta r�n -
da sa de ce stad yum da kul la n� la cak be� y�l l�k bir
des tek le Tür ki ye ve dün ya, Mag ne si a'da 30.000
ki �i lik �a ha ne bir stad yum ka za na cak t�r. Ben bö -
lüm ler den bi ri ni “ye ni aç�k” ve “çar ��” ola rak
ad lan d�r d�m bi le!

AK TÜ EL AR KE OLO J� DER G� S� 
Mag ne si a Ka z� la r� Ba� ka n�:
Prof. Dr. Or han B�N GÖL

An ka ra Üni ver si te si Ar ke olo ji Bö lü mü

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 53-55-57
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
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

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
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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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Kadköy �s ke le Mey dan'nda 1 Ey lül Dün ya
Bar� Gü nü ne de niy le dü zen le nen et kin lik te
olay lar ç�k t�. Yüz le ri mas ke li bir gru bun, ara ma

nok tasnda po li se di ren me siy le ba� la yan ger gin lik,
ade ta mey dan sa va�na dön dü. Po li se mo lo tof kok tey li
atan gös te ri ci ler, Kadköy Mey dan'nda ki bir çok
zabta nok tasna, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si Be -
yaz Ma sa Kadköy Ofi si, Hal dun Ta ner Sah ne si ile
çok sayda i� ye ri ne ta� ve so pa lar la za rar ver di. Ka d� -
köy’de ya �a nan olay lar, ak�l la ra “Ka d� köy Mey da n�
mi ting dü zen len me si ne ne ka dar uy gun” so ru su nu ye -

ni den ge tir di. 
Ka d� köy'ün �s ke le Mey da n�, ne re dey se her haf ta

so nu bir mi tin ge ev sa hip li �i ya p� yor. Ama ba� ta Ka -
d� köy lü ler ol mak üze re bir çok �s tan bul lu’nun din len -
me ve ge zin ti için ter cih et ti �i bu mey dan da mi ting dü -
zen le me nin ne ka dar do� ru ol du �u ise tar t�� ma l�. Ga -
ze te Ka d� köy ola rak bu ko nu yu, 541. sa y� m�z da man -
�e ti mi ze ta �� m�� t�k. Ko nu nun ta raf la r� n�n gö rü �ü nü al -
m��, özel lik le Ka d� köy es na f� n�n �i kâ yet le ri ni di le ge -
tir mi� tik. Mi ting dü zen le mek de mok ra tik bir top lum
ol ma n�n en te mel hak la r�n dan. An cak Ka d� köy Mey -

da n� gi bi yo �un araç ve ya ya sir kü las yo -
nu nun ya �an d� �� bir mey dan da mi ting
ya p�l ma s� ba z� so run la r� da be ra be rin -
de ge ti ri yor. Araç ve ya ya tra fi �i ni et -
ki le me si nin ya n� s� ra mi ting te ç� ka -
bi le cek olay lar çev re es na f� n�n da
za rar gör me si ne ne den ola bi li yor.
Geç mi� te 1996 y� l�n da 1 Ma y�s
kut la ma s�n da ç� kan olay lar so -
nu cu Ka d� köy es na f� ve Ka d� -
köy bü yük za rar gör mü�, il çe
ade ta sa va� mey da n� na dön -
mü� tü. Olay l� mi ting le re
son ör nek, 1 Ey lül Dün ya
Ba r�� Gü nü’nde ya �an d�. 
■ BA� KAN  ÖZ TÜRK:

‘KADIKÖY M�T�NG �Ç�N
UYGUN DE��L’

Da ha ön ce Ga ze te Ka d� köy’e yap t� ��
aç�k la ma da, Ka d� köy’ün mi ting ler için
el ve ri� li ol ma d� �� n�, ye ni Sa l� Pa za -
r�’n�n da ha uy gun ola ca �� n� �ek lin de
gö rü� be lirt mi� ti. Ba� kan Öz türk son
ge li� me ler üze ri ne yap t� �� de �er len dir -
me de bu gö rü �ü nü ye ni le ye rek, �öy le
ko nu� tu: “Ka d� köy’e bü yük hak s�z l�k
ya p�l d� �� n� dü �ü nü yo rum i�in do� ru su.
Ka d� köy’de ki bü yük olay la r�n ç�k t� ��
1996 y� l�n da ki 1 Ma y�s’�n aç m�� ol du -
�u ya ra lar hâ lâ in san la r�n ak l�n da. O
za man da va li li �e mü ra ca at� m�z ol mu� -
tu. Bun lar dan ön ce de ol du. Ka d� -
köy’ün sa hil ban d� n�n mi ting ala n� için
uy gun ol ma d� �� n� be lir tik. Alan yok,
uy gun de �il. Kal d� ki böl ge de ki bü tün
es naf mi ting gün le ri i� ye ri ni ki lit le mek
zo run da ka l� yor. Hat ta ba zen 2-3 mi -

ting olu yor. Do la y� s�y la Ka d� köy lü’ye ya p�l -
m�� çok bü yük hak s�z l�k. Dü �ü nün,

2-3 gün Ka d� köy’ün mer ke -
zi ne araç la ine mi -

yor  su  nuz .
E s  n a f

dük kân la r� -
n� ka pa t� yor.

Son olay da
be le di ye mi zin

3 ara c� tah rip
edil mi� du rum -

da. Do la y� s�y la
Va li li �in bu ko nu -

yu göz den ge çir me -
si ge rek ti �i ne ina n� -

yo rum. El bet te bu de -
mok ra tik bir hak ama,

da ha uy gun alan sa y� la -
bi le cek mey dan la ra ve ril -

me si ge re kir di ye dü �ü nü -
yo rum.”
So nuç ola rak mi ting le rin

de mok ra tik bir hak ol du �u
ku� ku suz, mer ke zi yer ler de
ya p�l ma s� da bü yük önem ta �� -
yor. An cak, ya �a na bi le cek s� -
k�n t� la r�n ön gö rü lüp bu na gö re
ön lem le rin al�n ma s�, hiç kim -
se nin za rar gör me me si ni de
sa� la mak ge re ki yor. Oto büs
du rak la r� ona r�l d�, an cak i� ye ri
sa hip le ri için k� r� lan dö kü len
cam la r� ve e� ya la r� onar mak
ay r� bir s� k�n t� ya �at t�. Bu ko -
nu da ki tar t�� ma da ha de vam
ede ce �e ben zi 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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Hacettepe mezunu tecrübeli �NG�L�ZCE
Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim, Lise, Kolej ve Üniversite ö�rencilerine
UYGUN ÜCRETLE �ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

1 Eylül Dünya Barı� Günü’nde ya�anan olaylar, ‘Kadıköy Meydanı’ mitingler
için ne kadar uygun sorusunu da gündeme getirdi. Gazete Kadıköy olarak,

konuyu 541. sayımızda ayrıntılı olarak i�lemi�tik. 

KADIKÖY’DE OLAYLI GÜNKADIKÖY’DE OLAYLI GÜNKADIKÖY’DE OLAYLI GÜNKADIKÖY’DE OLAYLI GÜNKADIKÖY’DE OLAYLI GÜNKADIKÖY’DE OLAYLI GÜN

�air ve tiyatrocuya veda Devlet Tiyatroları sanatçısı Sevinç
Aktansel ve Türk edebiyatının 1980

ku�a�ı �airlerinden Seyhan
Erözçelik'i kaybettik...

GEÇT���M�Z hafta Kadıköy’de
iki önemli ismi kaybettik. �air
Seyhan Erözçelik ile oyuncu
Sevinç Aktansel’i yitirdik.
Kadıköy Maarif Koleji
mezunu �air Seyhan
Erözçelik, 24 A�ustos'ta
geçirdi�i beyin
kanamasına ba�lı olarak
hayatını kaybetti. 49
ya�ında vefat eden �air
için Erözçelik için
Emirgan Camisi'nde ö�le
vakti düzenlenen törene,
eski e�i Alayça Gönülalan,
kızı Esma Sare Erözçelik,
a�abeyi Noyan Erözçelik, CHP
Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya,
yönetmen Dervi� Zaim ile sanat
dünyasından çok sayıda seveni
katıldı. Yalçınkaya, Bartınlı çok
önemli bir edebiyatçıyı
kaybettiklerini belirterek,
“Seyhan'ın acı kaybı
hepimizi oldukça üzdü.
Gerçekten çok sevdi�imiz
bir karde�imizdi. Özellikle
çocuklu�umuzda da
kom�uluk ili�kileri içinde
oldu�umuz bir insandı.
Dolayısıyla böyle gencecik
ya�ta aramızdan ayrılması
bizleri çok üzdü. Ayrıca sanat
camiası da çok önemli bir
de�erini kaybetti ama bugün bir
kez daha gördüm ki, Seyhan'ı
sanat camiası ve sevenleri yalnız
bırakmadı” diye konu�tu.
Erözçelik'in cenazesi, burada kılınan cenaze

namazının ardından Zincirlikuyu
Mezarlı�ı'nda topra�a verildi.

■ KADIKÖY'DE VEFAT ETT�
Türk tiyatrosunun ba�arılı ismi Sevinç
Aktansel de Amyotrofik Lateral
Skleroz (ALS) hastalı�ı nedeniyle
Kadıköy'de kaldı�ı bakımevinde 26
A�ustos'ta ya�ama veda etti. Devlet
Tiyatroları
sanatçısı ve
oyuncu Sevinç
Aktansel

Çetinok  için
Üsküdar'daki

�stanbul Devlet
Tiyatrosu Üsküdar

Tekel Sahnesi'nde
tören düzenlendi.
Sanatçının

foto�raflarından
olu�an sinevizyon

gösteriminin
yapıldı�ı
törende
konu�an
Çetinok'un
o�lu Cem
Çetinok,
annesinin
geçirdi�i
hastalıkla çok
mücadele

etti�ini ve bu
durumun

kendilerini çok
üzdü�ünü belirterek,

“Kadir Gecesi'nde
do�mu�, ölümü de
Kadir Gecesi'nde

oldu. Nur içinde yatsın. Tüm ALS hastaları
da in�allah kurtulur” diye konu�tu. Oyuncu
Emin Olcay da Çetinok'u uzun yıllardır
tanı�ını belirterek, Nur içinde yat. Bu
dünyadan çok cesur, temiz ve güzel bir
yürek geçti. Seni her zaman hatırlayaca�ız”
dedi. Törene; Kenan I�ık, Sumru Yavrucuk,
Tülin Oral, Ali Sürmeli, Murat Karasu, �ahin

Ergüney, Ayten Uncuo�lu, Hakan Boyav ve
Yüksel Arıcı ve orkestra �efi Gürer Aykal'ın
da aralarında bulundu�u sanat camiasından
çok sayıda meslekta�ı katıldı. Tiyatrocunun
cenazesi, Üsküdar Abdullah A�a Camisi'nde
ö�le vakti kılınan cenaze namazına
müteakip Edirnekapı Mezarlı�ı'nda topra�a
verildi.
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Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a
Gö nül lü le ri’nin geç ti �i miz
haf ta iki özel et kin li �i var d�.

Genç Y�l d�z lar Ope ra ve Mü zi kal ler -
den Seç me ler ve Ba� dat Mu si ki
Top lu lu �u’nun Göz te pe Öz gür lük
Par k�’nda ver di �i kon ser ler, Ka d� -
köy lü ler ta ra f�n dan il giy le iz len di. 

Ba� dat Mu si ki Top lu lu �u, ko ro
�e fi Se vinç Çe le bi �e ker ci yö ne ti -
min de Öz gür lük Par k� Am fi Ti yat -
ro’da ver di �i Türk Mü zi �i kon se riy -
le gö nül le ri fet het ti. Ev sa hip li �i ni
Ha san pa �a Gö nül lü le ri’nin üst len di -
�i ge ce nin aç�� ko nu� ma s� n� ya pan
Ha san pa �a Gö nül lü le ri Ba� ka n� Tü -
lay Bil gin, Ata türk’ün sa na ta ver di �i
önem den yo la ç� ka rak Ka d� köy Be -
le di ye si’nin, sa na t� ve sa nat ç� y� halk -
la bu lu� tu ran et kin lik le rin den söz et -
ti. Yo �un bir iz le yi ci kit le si nin iz le -
di �i sa at 21.30’da ba� la yan kon ser -
de, �ar k� la ra dans la r�y la e� lik eden
çift ler co� kuy la al k�� lan d�. 

Ko ro �e fi Se vinç Çe le bi �e ker ci
de Ha san pa �a Gö nül lü le ri Türk Mü -
zi �i Top lu lu �u’nun ye ni se zon ça l�� -
ma la r� n�n 17 Ey lül 2011’de Ha san -
pa �a Gö nül lü Evi’nde ba� la ya ca �� n�
du yur du.

■ GENÇ YIL DIZ LAR,
UNU TUL MAZ B�R GE CE YA �AT TI

Gö nül lü le rin bir di �er et kin li �in -
de Genç Y�l d�z lar, ope ra ve mü zi kal -
ler den seç me eser le ri ba �a r�y la ses -
len dir di ler.

Genç Y�l d�z lar, ope ra sa nat ç� s�

Han de So ner’in kat k� la r� ve pi ya nist
Te ra ne Ab bas za de’nin e� li �in de Öz -
gür lük Par k� Am fi Ti yat ro’da ko -
nuk la ra s� ra d� �� bir ge ce ya �at t� lar.
Ope ra ve Mü zi kal ler den seç me �ar -
k� la r� Ça� la Nar ter, An�l Gök, Gi zem
Kal ma no� lu, Ba �ak Ova, Mu rat can
Ye ni gün, Di la ra �z Yük sel ve U�ur
Y�l maz ses len dir di. Aç�� ko nu� ma s� -
n� Ha san pa �a Gö nül lü le ri Ba� ka n�
Tü lay Bil gin’in yap t� �� et kin li �in su -

nu cu lu �u nu  ise Ogan Et fe rat üst len -
di. Etferat, �ar k� la r�n k� sa öy kü le ri ni
su na rak ko nuk la r� bil gi len dir di.
Prog ram ara s�n da Si bel Esen Dans
Atöl ye si ö� ren ci le rin den Me li sa As -
lan, De va Kar tal ve Gam ze Al ver
mo dern dans gös te ri si sun du. Evsa -
hip li �i ni Ha san pa �a Gö nül lü Evi’nin
yap t� �� et kin lik le ope ra ve mü zi kal -
le rin ta d� na va ran ko nuk lar, et kin li -
�in tek ra r� n� di le di ler.

Ka d� köy'de 30 A�us tos
Za fer Bay ra m�’nda
renk li gö rün tü ler

var d�. 30 A�us tos Za fer
Bay ra m� ve Za fer Haf ta -
s�’n�n 89. y�l dö nü mü
tüm yurt ta ol du �u gi bi
Ka d� köy’de de bü yük
bir co� kuy la kut lan d�. 

K a  d �  k ö y ’ d e
kut la ma lar, sa bah
sa at 08.30’da Ka -
d� köy �s ke le Mey -
da n�’nda ki Ata -
türk An� t� önün de
ya p� lan çe lenk
koy ma tö re niy le
ba� la d�. Si ya si par -
ti tem sil ci le ri, çok
sa y� da res mi ka mu
ku rum ve ku ru lu� la -
r�, bir çok si vil top -
lum ku ru lu �u, der nek
ve sen di ka tem sil ci le -
ri nin  ka t�l d� �� tö ren de,
Ata türk Hey ke li’ne çe -
lenk ko nul ma s� n�n ar d�n -
dan 1. Or du Ko mu tan l� ��
Böl ge Ban do su e� li �in de �s tik lal

Mar �� okun du. 
Her ya�tan Ka d� köy lü,

kut la ma kap sa m�n da,
Fe ner yo lu Ba� dat Cad -
de si’nde as ke ri bir lik -
ler ve araç lar ca ya p� -
lan res mi ge çit tö re -
ni ne bü yük il gi
gös ter di. Cad de,
bay rak lar la do na -
t�l d�. Ka d� köy lü -
le rin cad de nin
her iki ta ra f�n da
el le rin de Türk
Bay rak la r� ile iz -
le di �i kut la ma da
as ke ri bir lik ler ve
araç lar la res mi
ge çit tö re ni ya p�l -
d�. 

Ka d� köy lü ler,
bay rak la r� n� sal la -

ya rak Mus ta fa Ke -
mal Ata türk ve as ker -

le re te za hü rat lar da bu -
lun du. Tö ren ler de, Ka -

d� köy Be le di ye si’ni Ba� -
kan Yar d�m c� s� Hu lu si Özo -

cak tem sil et ti. 

■ TA R� H� B�R DÖ NE MEÇ:
B�R BA� KU MAN DAN LIK 

MU HA RE BE S�
23 A�us tos-12 Ey lül 1921 ta rih le ri

ara s�n da ya p� lan Sa kar ya Sa va ��y la
Yu nan or du la r� ge ri le mek zo run da
kal d�. Ta ri hin bu dö nüm nok ta s�n dan
son ra Yu nan or du la r� n�n top rak tan
at�l ma ka ra r� al�n d�. Ba t� cep he si nin
ku ze yin de ki ve gü ney cep he sin de ki
Türk bir lik le ri, bü yük bir giz li lik için -
de Ko ca te pe böl ge si ne kay d� r�l d�. �s -
tan bul'da ki cep ha ne de po la r�n dan si -
lah ve cep ha ne giz li ce Ana do lu top -

rak la r� na ge tir til di. �ti laf Dev let le ri ta -
ra f�n dan tah rip edi le rek kul la n�l maz
hâ le ge ti ri len top lar ona r�l d�, ye ni si -
lah lar sa t�n al�n d�. Ta ar ruz e�i ti mi
yap t� r� lan Türk Or du su, Ga zi Mus ta fa
Ke mal'in ba� ko mu tan l� ��n da, 26
A�us tos 1922'de dü� ma na sal d�r d�.
Bir kaç sa at için de dü� man mev zi le ri
ele ge çi ril di. 30 A�us tos'ta dü� man
çem ber içi ne al�n d�. Bu sa va�, Ata -
türk'ün ba� ko mu tan l� ��n da ya p�l d� ��
için Ba� ko mu tan l�k Mey dan Mu ha re -
be si ola rak ad lan d� r�l d�. Za fer Bay ra -
m� da, 1922 y� l�n da 26 A�us tos'ta ba� -

la y�p, 30 A�us tos'ta Dum lu p� nar'da
Mus ta fa Ke mal'in ba� ku man dan l� ��n -
da za fer le so nuç la nan Ba� ko mu tan l�k
Mey dan Mu ha re be si'ni (Bü yük Ta ar -
ruz) an mak için kut la nan bir bay ram.
�� gal bir lik le ri nin ül ke s� n�r la r� n� terk
et me si da ha son ra ger çek le� se de, 30
A�us tos sem bo lik ola rak ül ke top rak -
la r� n�n ge ri al�n d� �� gü nü tem sil
ediyor. Za fer Bay ra m�, ilk de fa 30
A�us tos 1923 gü nü Af yon ka ra hi sar,
An ka ra ve �z mir'de kut land�. Res mî
ola rak Za fer Bay ra m� ilân edil me si ise
1935 y� l� n�n Ma y�s ay�n da ol du.
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KA DIKÖY Be le di ye si ve Ka d� köy Bos tan c�
E�i tim Mer ke zi i� bir li �i ile En gel li Da n�� ma ve
Da ya n�� ma Mer ke zi’nde 2011 Ey lül dö ne min -
de aç� la cak olan Gör me En gel li ler Bil gi sa yar
Kur su için ka y�t lar ba� la d�.
Ka y�t lar için son ba� vu ru ta ri hi 30 Ey lül 2011.
Ba� vu ru ya pa cak olan ki �i le rin en az il ko kul
me zu nu ol ma s� ge re ki yor. 
Ka y�t için ge rek li bel ge ler de �un lar:
• 2 adet fo to� raf
• Nü fus Cüz da n� fo to ko pi si
• Ki �i nin özür lü ol du �u nu bel ge le yen ra por ya
da Özür lü Kim lik Kar t� fo to ko pi si
• Dip lo ma fo to ko pi si. 
Ba� vu ru için te le fon: Ka dı köy Be le di ye si
En gel li Da nı� ma ve Da ya nı� ma Mer ke zi
Gör me En gel li ler Ses li Kü tüp ha ne si 
0 216 348 42 54 – 347 46 89

GÖRMESELER de 
bilgisayar kullanacaklar

30 A�ustos Zafer Bayramı’nın 89. yıldönümü tüm yurtta
oldu�u gibi Kadıköy’de de törenlerle kutlandı.

Kadıköylüler, kutlama kapsamında, Feneryolu Ba�dat
Caddesi’nde askeri birlikler ve araçlarca yapılan resmi

geçit törenini ilgiyle izlediler. 

�s mi ni bir çok kez duy mu� ol sak da Ge or ge Ber nard
Shaw’un, uzun bir öm re s� �an ya �am de ne yi mi ni bi le me -

ye bi lir ve her sö zü nü her da im ha t�r la ya ma ya bi li riz. Shaw,
söz le rin den bi rin de “�n san lar, de ne yim le ri de �il, de ne yi me
ye te nek le ri ora n�n da ak�l l� d�r lar” di yor. Bu gün bu söz ya -
�am da bir hi kâyey le e� le� ti. 

Ata türk’ün, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ni kur duk tan son ra ki
dö ne min, ilk ka d�n a��r ce za ha kim le rin den Me li ha To ros,
1958 y� l�n da Bir le� mi� Mil let ler’in New York Mer ke zi’ni zi ya -
re tin de Dr.Watt ile ta n� ��r. Onun yü rüt tü �ü bir sos yal pro je -
den çok et ki le nir. Bu et ki yi de ne yi me ta �� ma ya, 1959 y� l�n da
ka rar ve rir ve Ex pe ri ment Tür ki ye’yi o y�l ku rar. Me li ha Ha -
n�m’�n de ne yi mi ger çe �e ta �� yan bu pro -
je si, bu se ne dün ya da 79. ya ��n da. Tür ki -
ye’de de ha len Me li ha Ha n�m’�n ai le si nin,
3 ku �ak üye si Zey nep Me li ha To ros’un
ba ��n da ol du �u bir ekip ta ra f�n dan yü rü -
tü lü yor. Zeynep Han�m’la Experiment
Projesi’ni konu�tuk:

● Ex pe ri ment ne dir? Na sıl olu� tu?
Ex pe ri ment, fark l� ül ke ve kül tür ler -

den bi rey le ri ev le rin de ko nuk eden ve ko -
nuk olan üye le rin den olu �an bir ya p�.
1932 y� l�n da, ba r�� için ilk ad�m kül tür le rin
ta n�n ma s�n dan ge çer fel se fe siy le ku rul -

du. Kül tür le rin ta n�n ma s� için, kül tü rün en kü çük bi ri mi olan
ai le nin ve ai le ya �a m� n�n bi lin me si ne önem ver me yi seç ti. 

● Ex pe ri ment Pro je si na sıl kur gu lan dı?
�n san l� ��n ve dün ya n�n fel se fi aç� dan bir le� me si, ba r� ��n

yer le� me si için, kül tür le rin “ben” ve “o” �ek lin de ku tup la� t� -
�� en zor dö nem de kur gu lan d�. “Dün ya n�n de �i �i mi için, in -
san l� ��n ba k�� aç� s� n� na s�l de �i� ti re bi li riz, in san la r�n bir bir le -
ri ne olan gü ven le ri ni na s�l ta mam la ya bi li riz, on la r� na s�l ay -
d�n la ta bi li riz” di ye yo la ç� k�l d�. 

● Na sıl ba� la dı, ne ler ya pıl dı?
Ex pe ri ment’ta ilk Ev ler de Ka l�� (Ho me Stay) prog ra m� ile

ba� lan m�� t�. 2012 y� l� na ge lin di �in de 28 ül ke de, Ex pe ri -
ment’� i� le ten ül ke le rin ay r� ay r� ya da bir lik te yü rüt tük le ri
50’nin üze rin de prog ram var. Bir le �ik Dev let ler’de yü rü tü len
Ex pe ri ment’in ora da ki ad�; “Dün ya Ö� re ni yor (World Le ar -
ning)”, bu olu �u mun ay n� za man da bir üni ver si te si de bu lu -
nu yor.  
● 50 prog ram dan en et ki li le ri hak kın da bil gi ala bi lir 
mi yiz?

Bi zim Ex pe ri ment Tür ki ye ola rak 1998’den be ri yü rüt tü -
�ü müz en et ki li pro je Sum mer Ab ro ad Prog ra m�. 13-17 ya�
ara s� Bir le �ik Dev let ler’de or ta okul li se ara s� genç le rin, yaz
dö ne mi içe ri sin de Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ne g rup ola rak ge lip
de �i �ik ai le ler de ka la rak, pro je yap t�k la r� bir ça l�� ma. 10’ar
ki �i lik 2 grup ha lin de Tür ki ye’ye ge lip, �z mir’de bir or yan tas -
yon prog ra m� na da hil oluyorlar. Ar d�n dan �s tan bul’da ev de
ka l�� prog ra m� na ge çiyorlar. Bu nu kal d�k la r� böl ge de ki ye rel
halk için po zi tif et ki ya ra ta cak bir pro je ye ka t� l�m la r� ta kip
ediyor. Ge çen se ne �ne göl’ün Ku la ca Kö yü ne spor sa ha s�
in �a edil di, bi re bir Bir le �ik Dev let ler’den ge len Ex pe ri ment
üye le ri ve köy hal k� n�n des te �i ile or tak ya p�l m�� bir ça l�� ma
ol du. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nden de ö� ren ci ler bu prog ram -
la yurt d� �� na gi di yor ve pro je ler de gö rev al� yor. 

● Da ha uzun sü re li prog ram la rı nız var mı ve na sıl i� -
le ti li yor?

Evet, var. Bir ta ne si ulus la ra ra s� gö nül lü ça l�� ma prog ra -
m� (Vo lun te ers for In ter na ti onal Part ners hip- V.I.P.), bir di �e -
ri ai le mi sa fir li �i prog ra m�. Ça l�� ma ya her ya� ve her ül ke den
ka t� la bi lir si niz, ka l�� sü re le ri 2-52 haf ta ara s�n da. Bu sü reç te
sos yal pro je ler de gö rev al�r s� n�z. Ex pe ri ment ofis le ri, si zin ai -
le ni zi bu lur, siz le ri git ti �i niz ül ke de kar �� lar ve des tek sa� lar.
Ofis ler il gi li sos yal pro je le ri, ka t� l�m c� lar için ayar la d�k la r�n -
dan, sü rek li ye ni sos yal pro je ler ve ye ni gö nül lü ai le ler ara -
n� yor. Bir çok sos yal pro je nin gö nül lü bek le di �i ve ai le le rin
kül tür pay la �� m� için yurt d� ��n dan des tek ara d� �� bu gün cel
du rum da, Ex pe ri ment bu aç� �� ka pa t� yor. 

● Ex pe ri ment prog ram la rı na na sıl da hil olu nu yor?
Gel di �i niz ül ke de de Ex pe ri ment ofi si var sa ve gi de ce -

�i niz ül ke ile bu ofis or tak prog ram yü rü tü yor sa  çok ko lay -
l�k la sü re ce da hil ola bi lir si niz. Ül ke niz de ki ofi se ba� vu ru nu -
zun ar d�n dan, ofis tüm ya z�� ma la r� di �er ül ke ofi si ile yü rü -
tür. Ka t� l�m c� n�n ba� vu ru bel ge le ri, ki �i sel bil gi le ri ve re sim -
le ri di �er ofis ile pay la �� l�r. �n ce le me nin ar d�n dan prog ra ma
ka bu lü nü zü al�r s� n�z. Ar d�n dan gö nül lü ye uy gun pro je ve ai -
le ara y� �� na ba� la n�r. Ex pe ri ment ofis le ri yurt d� ��n dan ge len
ka t� l�m c� lar için or yan tas yon sü reç le ri ta sar l� yor. Biz bu sü -
re ce da hil ola rak Türk çe e�i ti mi bi le ve ri yo ruz.

● Ex pe ri ment Prog ram la rı ulus la ra ra sı ku rum lar ta -
ra fın dan ta nı nı yor mu? Pro je ka tı lı mın da des tek var mı?

Evet, ta n� n� yor. Ex pe ri ment’�n dün ya da ki tüm ofis le ri Si -
vil Top lum Ku ru lu �u (S.T.K.) dü ze yin de. Fe de ras yon 1970
y� l�n dan be ri Bir le� mi� Mil let ler (B.M.) ile UNES CO is ti �a re si
al t�n da ve ulus la ra ra s� ma li de ne ti me ta bi dir. Bu ha liy le
B.M.’de ki en te ma tik pro je ler ge nel de Ex pe ri ment içe ri sin -
den ç� k� yor. Her prog ra m�n ya p�l d� �� ül ke ve prog ra m�n içe -
ri �i ne ba� l� ola rak bir bi rin den fark l� üc ret len dir me le ri var.

Pro je ka t� l� m�n da s� n�r l� ma -
li des tek ler de bu lu nu yor.
Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nden,
Ex pe ri ment Tür ki ye pro je -
si ne ka t� l�m lar sa üc ret siz.
Tür ki ye ve mer kez ofis de
s� n�r l� sa y� da burs da ve ri -
yor. Gü ney Ame ri ka �il -
li’de ki burs prog ra m� na bir
Türk ö� ren ci Ex pe ri ment
mer kez ofis ta ra f�n dan
des tek le ne rek gön de ril di.
www.ex pe ri ment.org

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA ÖZEL KONSERLER

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

Evinizde yabancı
konuk ister misiniz?

Hasanpa�a Gönüllüleri’nin kültürel etkinliklerine Kadıköylülerin
ilgisi büyüktü. Özgürlük Parkı’nda düzenlenen genç yıldızların
opera ve müzikallerden seçme eserleri seslendirdi�i konser ile

Türk müzi�i konseri, seyircilere unutulmaz anlar ya�attı.

Kadıköy’de Zafer Bayramı kutlandı 

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  

SOSYAL ETK�NL�K VE SA�LIK              

SOSYAL ETK�NL�K
“DE����M

MENTORUNDAN
YA�AM SANATI”

Meditatif Enerji Çal��mas�,
Empati, Sempati ve

Fark�ndal�k, Geçmi�le
Bar��mak ve Nötr Alana
Geçmek, Muhte�emlik
Alan�na Ad�m Atmak,

Sonsuz Olas�l�klar
Alan�nda Seçimler

Yapmak konular�n�n
i�lenece�i konferans. 
Proje Koord. Leyla

ÇEL�KEZEN
Konu�mac�: Mentor-

Ya�am Koçu Erim Ergün
Tarih: 18 Eylül Pazar

Saat: 16.3018.30
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Gönüllü
E�itim ve Dan��ma

Merkezi 
SA�LIK

HASTALIKLARA
MUHTAÇ OLMADAN

SA�LIKLI YA�AM
Çevremiz tehlikeli

kimyasal maddeler ile
dolu. Bu ortamda sa�l�kl�

ya�am çok zor. Fakat
daha zor olan� hastal�klar
olmadan ve hastal�klara

muhtaç olmadan bir
ya�am. Kendinize ra�men
sa�l�kl� bir ya�am sürebilir

misiniz? ��te, Do�unun
bilgeli�ini ve Bat�n�n

teknolojisini birle�tirerek;
sa�l�kta holistik yakla��m�

kullanan ve fiziksel,
zihinsel ve enerji

bedenlerini birlikte tedavi
eden Metabolizma ve
Endokrinoloji uzman�

Doç.Dr.  NUR�
HAKSEVER  size neden
hastaland���n�z ve neler

yap�lmas� gerekti�i
konusundaki bilgilerini

payla�acak.
Proje Koord. Leyla

ÇEL�KEZEN
Konu�mac�: Doç.Dr.
NUR� HAKSEVER (Dr

Remedy)
(Metabolizma ve

Endokrinoloji Uzman�)
Tarih: 8 Ekim Cumartesi

Saat: 19.30-21.30
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi  Konferans

Salonu
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● Mus ta fa SÜR ME L�

2011-2012 Ye ni ad li y� l� aç� l�� la r� yurt
ge ne lin de dü zen le nen tö ren ler le ger -
çek le� ti ril di. Ken di si de bir avu kat

olan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, yap t� �� aç�k la -
ma da tüm yar g�ç, sav c�, avu -
kat ve yurt ta� la r�n ye ni ad li
y� l� n� kut la d�. 

Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk, “�n san lar
hak s�z l�k la ra u� ra d�k la r� za -
man ken di güç le ri d� ��n da iki
�e ye ba� vu rur lar: Bi ri si Yar g�, di �e ri
ise Tan r�’d�r. Tan r� ile Yar g�’n�n ada le -
tin den in san lar �üp he et mez ler, et mek

is te mez ler. On la ra ina n�r lar.
Do la y� s�y la Yar g�’n�n ba ��m -
s�z l� �� ve ver mi� ol du �u ka rar -
da ki ta raf s�z l� �� top lum da ada -
let duy gu su nu ya ra t�r. Ada let

duy gu su nun ol ma d� �� top -
lum lar da ise de mok ra si

teh li ke ye gi rer ve de -
mok ra si den bah se di -
le mez. Yar g�’n�n ba -
��m s�z l� �� na si ya si
ve ya ba� ka erk ler ta -

ra f�n dan mü da ha le edil di �i za -
man gö ren göz ler ye ri ne kör göz -

ler ve kör vic dan lar olu� ma ya ba� lar.
Nef ret le, kin le al� nan ka rar lar bü yük
ya ra lar açar. Bu ba k�m dan bun lar dan

s�y r�l m��, ta ma men ada let duy gu suy la
kap l�, vic da n� hür, ver di �i ka rar da ba -
��m s�z olan bir yar g� y� l� di li yo rum
tüm yar g�ç la r� m� za, sav c� la r� m� za, avu -
kat la r� m� za ve yurt ta� la r� m� za” de di.
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SER� �LAN 
Kadıköy 4. Asliye Hukuk Hakimli�inden

Davac� �ahin Z�p taraf�ndan daval� nüfus müdürlü�ü
aleyhine aç�lan davada, Halen Trabzon, Be�ikdüzü,
Çak�rl� Mah.köyü, Cilt no:11, Hane no:32, Bsn 46’da

nüfusa kay�tl� Bekir �ahin-Günaçt�’dan olma
20.5.1978 Vakf�bekir do�umlu �ahin Z�p’�n nüfustaki
Z�p olan soyad�n�n KARADEN�Z olarak düzeltilmesine

karar verilmi�tir.

�stanbul Ticaret Üniversitesi ö�renci kimli�imi
kaybettim. Hükümsüzdür.

Zeynep TURGUT
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Çin’den, Kadıköy’e kardeşlik teklifi 

Ç�N’in Shanghai  Bölgesi Zhabei
Belediyesi’nden bir grup Kadıköy

Belediyesi’ni ziyaret ederek,
karde�lik teklifinde bulundu.

Aralarında Zhabei Belediyesi Dı�
�li�kiler Müdür Yardımcısı Sun
Lijuan’ın da bulundu�u 6 ki�ilik
Çinli heyeti Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk
makamında kabul etti. 

Kadıköy ve Kadıköy
Belediyesi’nin

sosyal projeleri
hakkında Ba�kan

Öztürk’ten bilgi alan
Çinli konuklar,

Ba�kan Öztürk’ü
ülkelerinde her yıl

Nisan ayında yapılan
Geleneksel Çay

Festivali’ne davet
ettiler. Kadıköy

Belediyesi’nin  özellikle
çocuklara sundu�u sa�lık

projeleriyle ilgili sorular soran
Konuklar, Kadıköy Belediyesi ile

kültürel ili�kiler kurmak
istediklerini bu nedenle Kadıköy

Belediyesi’ne “karde� kent olma”
teklifi ile geldiklerini belirttiler.

Çinli konukların teklifinden
mutluluk duydu�unu kaydeden

Ba�kan Öztürk, çok büyük
kültürel bir altyapı ve zenginli�e
sahip Çin ile karde�lik ili�kileri

kurmaktan memnun olacaklarını
söyledi. Öztürk “Biz siyasete

de�il, iki toplum arasında dostluk
ve karde�li�e, barı�a önem

veriyoruz. Di�er karde�
kentlerimizle de karde�li�imizi,

dostlu�umuzu sıcak
ve canlı tutuyoruz.
Bu tekliften onur
duydum. Bunun

resmiyete
dökülmesi için her

iki belediyenin
meclis kararı alması
gerekiyor. Bütün bu

süreçten sonra
tekrar Çinli

dostlarımızla biraraya gelip
Kadıköy ile Shanghai Zhabei
arasında  bir dostluk köprüsü

kuraca�ımıza inanıyorum” dedi. 
Çinli konuklar, Ba�kan Öztürk’e
Çin çayı ve Zhabei’nin resminin

basılı oldu�u bir tablo hediye
ettiler. 

Genel Kurul Duyurusu      
Kad�köy Kent Konseyi 2011 y�l� Ola�an

Genel Kurul toplant�s� a�a��daki
gündemle ço�unluklu olarak

15. 9. 2011 tarihinde saat 14.00’de
Kozyata�� Belediye Meclisi

salonunda,ço�unluk sa�lanmad���
takdirde 29.9.2011 tarihinde ayn� yer ve

saatte yap�lacakt�r.
Toplant�ya kat�lman�z önemle rica olunur

Kent Konseyi Genel Sekreteri
Av.Ünsal Tüzün

G Ü N D E M
1-Kent Konseyi Ba�kan� taraf�ndan

toplant�n�n aç�l���,sayg� duru�u
2-Kent Konseyi çal��ma yönergesindeki

de�i�iklik teklifinin, görü�ülmesi
karara ba�lanmas�

3-Kongre ba�kanl�k divan�n�n seçimi
(Divan Ba�kan�-Ba�kan yard�mc�s�-
1 yazman.

4-Faaliyet raporunun okunmas�,
görü�ülmesi, oylanmas�

5-Kent Konseyi Ba�kanl��� seçimi
6-Yürütme kurulu üyelikleri seçimi 
7-Dilekler ve genel kurulun sonlanmas�.  

Dünya Bankası’ndan
Istanbul’a KREDI 
�STANBUL Sismik Riskin Azalt�lmas� ve Acil

Durum Haz�rl�k Projesi’ne (�SMEP) Dünya
Bankas�’ndan109 milyon 800 bin Euro
tutar�nda ek kredi sa�lanmas�na ili�kin

anla�ma imzaland�. �stanbul �l Özel �daresi
�stanbul Proje Koordinasyon Birimi (�PKB)

taraf�ndan gerçekle�tirilmekte olan projenin
k�sm� finansman� amac�yla sa�lanan ek kredi

�stanbul’daki muhtemel bir depreme kar��
kamu binalar�n�n güçlendirilmesi ile acil

durum haz�rl�k faaliyetlerinin finansman� için
kullan�lacak. Sa�lanan bu ek krediyle

okullar�n, hastanelerin, kamu binalar�n�n
güçlendirilmesi veya yeniden yap�lmas�; afet
gönüllülük sisteminin olu�turulmas�, halk�n
bilinçlendirilmesi çal��malar� ile afetlere ilk
müdahalede bulunan kurumlar�n teknik
kapasitelerinin art�r�lmas� planlan�yor. 

Kendisi de bir avukat olan Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, tüm yargıç, savcı,
avukat ve yurtta�ların yeni adli yılını kutlayarak, ba�ımsız bir yargı yılı diledi.  

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ü ziyaret eden, aralarında Zhabei
Belediyesi Dı� �li�kiler Müdür Yardımcısı Sun Lijuan’ın da bulundu�u 6 ki�ilik

Çinli heyet, Kadıköy Belediyesi ile karde� olma teklifinde bulundu...
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De niz Te miz Der ne �i/TUR -
ME PA, de ni ze
“çöp” di ye at -

t�k la r� m� z� ser gi ye
dö nü� tür dü. Ge le -
cek ne sil ler, Tür -
ki ye’nin ilk ka l� c�
su al t� at�k ser gi si
ve e�i tim atöl ye -
sin de, de ni ze at -
t�k la r� m�z dan ders
ç� ka ra rak de niz le ri -
mi ze sa hip ç�k ma y� ö� -
re ni yor. 

“Bir De niz Bin
Ya �am” kon -
sep tiy le ta -
s a r  l a  n a n
ser gi ve
e � i  t i m
atöl ye si
bir mü ze
m a n  t �  -
��y la 5
ana ba� l�k -
ta ka te go ri ze
edil di.  

Su al t� at�k ser -
gi sin de yer alan ve e�i -
tim atöl ye sin de ço cuk la r�n ö� re -
nim mal ze me si ne dö nü �en at�k eser ler den ba -
z� la r� da �öy le; elek trik sü pür ge si, mat kap, ho -
par lör, walk man, cep te le fo nu, tez gâh, la va bo,
ten ce re, çay dan l�k, gü �üm, sü ra hi, de mir ve
plas tik san dal ye ler, tra fik du ba s�, po lis ba ri ka -

t� ve ara ba las tik le ri…
Bu ser gi, TUR ME -
PA’n�n 2008 ve 2009

y�l la r�n da de niz di -
bi te miz li �i et -
k in  l ik  le  r in  de
de niz den ç� kar -
d� �� at�k lar dan
olu �u yor. 

Der nek, Özel
Çev re Ko ru ma

Ku ru mu ve Gö cek
Be le di ye si’nin des -

te�iy le sa de ce geç ti �i miz
y�l 12 bin ton s� v� at�k ve 255

bin ki log ram ka t� at�k top la d�. Ka d� köy
Be le di ye si’nin des te �iy le ge zi ci ha le ge ti ri len
ser gi, 14 Ey lül ta ri hi ne ka dar Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde, he men ar d�n dan da Ekim
ay� n�n so nu na ka dar Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde de niz se ver le rin il gi si ne su nu lu yor.

TUR ME PA’n�n uz man eki bi, kü çük bü yük
her ke si bu ser gi ye bek li yor. K� l�ç De niz Ürün -
le ri A.�.’nin ana spor lu �un da ha ya ta ge çi ri len
ser gi ve atöl ye ça l�� ma la r� na, Fa ber Cas tell,
Jo ker, Koç Hol ding, Mo na mi, P� nar, Eti ve
Step pen kat k� su nu yor.

■ E�� T�M ATÖL YE S� DE 
DÜ ZEN LE N� YOR

�l kö� re tim ö� ren ci si ço cuk la r� bir ara ya
ge ti re rek, çev re

ve de niz ko ru -
ma bi lin ci hak -
k�n da far k�n da -
l�k ya rat mak,
du yar l� l�k la r� n�
art �r mak ve bu
ko nu da ki tu tum
ve dav ra n�� la r� -
n� olum lu yön -
de de �i� tir mek
ama c� ile Dün -
ya Çev re Haf ta -
s� çer çe ve sin de

6 Ha zi ran 2011’de der ne �in Nak ka� te pe mer -
ke zin de ki bah çe sin de aç� l� �� ya p� lan Su al t�
At�k Ser gi si ve E�i tim Atöl ye si’ni, bu gü ne ka -
dar yüz ler ce ço cuk zi ya ret et ti. 

Ay n� mis yon ile ge li� ti ri len ge zi ci ser gi yi
zi ya ret eden kü çük bü yük her kes, de ni ze çöp
ola rak at� lan la r� gör me nin ya n� s� ra at�k la r�n
do �a da yok ol ma sü re le ri, bu sü re için de ver -
di �i za rar lar, de niz kir li li �i nin do �a ve can l�
ha ya t� na et ki le ri gi bi ko nu lar da bil gi ala bi li -
yor. E�i tim Atöl ye si ne ka t�l mak için ran de vu
al mak ge re ki yor:  0216 310 93 01

● Gökçe UYGUN

2010 y� l�n da yü rü tü len Av ru pa Kül tür Ba� ken ti et -
kin lik le ri kap sa m�n da dü zen le nen LET’STAN -
BUL 2010 Kül tü rel Et ki le �im Prog ra m�’yla dün ya

genç le ri ni bi ra ra ya ge ti ren Ya ra t� c� Fi kir ler Ens ti tü sü, bu
y�l �s tan bul’u de ney sel sa nat lar la ta n�� t�r ma ya ha z�r la n� -
yor. 9-15 Ey lül 2011 ta rih le ri ara s�n da Tür ki ye’de ilk
kez ger çek le� ti ri le cek olan “LET’STAN BUL 2011 De -
ney sel Sa nat Fes ti va li” ile üni ver si te bi rin ci s� n�f ö� ren -
ci si genç or ga ni za tör ler, a��k ol duk la r� �s tan bul’u ulus la -
ra ra s� sa nat ala n�n da mar ka la� t�r mak için çe �it li et kin lik -
ler dü zen le ye rek sa na t� her kes için eri �i le bi lir bir an la t�m
ha li ne ge tir me yi amaç l� yor. 

Bah çe �e hir Üni ver si te si �le ti �im Fa kül te si �le ti -
�im Ta sa r� m� bö lü mü nün des te �iy le ger çek le� ti ri le -
cek LET’STAN BUL 2011 kap sa m�n da, 1 haf ta sü -
rey le dün ya n�n dört bir ya n�n dan ge len fark l� di sip -
lin ler den ta ma m� rek lam c�, fo to� raf ç�, mü zis yen, ta -
sa r�m c� ve ti yat ro cu 15 ki �i lik ya ra t� c� ekip �s tan bul
için ha z�r la d�k la r� yük sek gö rü nür lük lü pro je le ri ni
ha ya ta ge çi re cek ler. 12 fark l� de ney sel sa nat uy gu -
la ma s� ve bun la r� iz le yen yan et kin lik ler den olu �an
fes ti va lin he de fi, sa na t�n s� n�r la r� n� sa nat için ay r�l -
m�� alan la r�n öte sin de gün de lik ka mu sal alan la ra ta -
�� ya rak va ro lan sa nat al g� s� na ye ni ta n�m lar ge tir -
mek.
■ �L YAS VE AS YA’LAR CAD DE BOS TAN'A...

Fes ti val kap sa m�n da ger çek le� ti ri le cek olan il -
ginç et kin lik ler den ba z� la r� �öy le;
● Sel vi Boy lum Al Yaz ma l�m: Türk si ne ma ta ri hi -

nin en iyi film le rin den bi ri, tek nik ola rak iyi le� ti ril -
mi� kop ya s� ile Cad de bos tan'da ku ru la cak aç�k ha va
si ne ma s�n da ye ni den se yir ci siy le bu lu �u yor. 13 Ey -
lül 2011 gü nü ger çek le� ti ri le cek gös te rim hal ka aç�k
ve üc ret siz. Tek ve en önem li �art fil min ka rak ter le -
ri �l yas (Ka dir �na n�r) ve As ya (Tür kan �o ray) kos -
tüm le ri giy mek!
● Kol ek tif Be yin F�r t� na s�, Rek lam c� l�k Oku lu: Vi -
ral do la �� ma ola nak sa� la yan yük sek gö rü nür lük lü
ge ril la et kin lik le riy le de ney sel bir rek lam c� l�k pro je -
si ol ma özel li �i de ta �� yan LET’STAN BUL 2011,
et kin lik tak vi mi nin son gü nün de “f�r t� na”lar es ti re -
cek. Dün ya n�n dört bir ya n�n dan sa nat ve rek lam kö -
ken li ya ra t� c� be yin ler, �s tan bul’un mar ka de �e ri ni
yük sel te cek ya ra t� c� ve uy gu la na bi lir fi kir ler or ta ya
koy mak için kol lek tif bir be yin f�r t� na s� ger çek le� ti -
re cek. Et kin lik, ün lü rek lam c� lar e� li �in de ger çek -
le� ti ri le cek atöl ye ça l�� ma s� ile de vam ede cek. �s tan -
bul’un en gör kem li ya p� la r�n dan bi ri olan Hay dar pa -
�a Ga r�’n�n bü yü le yi ci at mos fe rin de, dün ya mar ka -
la r� n�n �s tan bul’da çe ki len rek lam la r�n dan bir se lek -
si yon gös te ri le cek ve LET’STAN BUL 2011 De ney -
sel Sa nat Fes ti va li için bir rek lam çe ki mi ya p� la cak.
Et kin lik so nun da or ta ya ç� kan fi kir ler, fes ti val son -
ra s�n da bir so nuç bil dir ge si ile bir lik te ka mu oyu na
du yu ru la cak. Rek lam c� l�k oku lu et kin li �i, �eh re kat -
ma de �er sa� la ya cak fik ri olan her ke se aç�k ve üc -
ret siz.  
● Ti pog ra fik �i ir Ens ta las yo nu: Nâz�m Hik met'in
“Ya �a ma ya Da ir” �ii ri can la n� yor, so kak la ra ini yor.

Bir �i ir din le ti si bir an da de va sa
stra for harf le re dö nü �ü yor, üç
bo yut lu, ta �� na bi lir bir sa nat
ürü nü ha li ne ge li yor.  “Di -
sip lin le ra ra s� Sa nat Yü -
rü yü �ü” es na s�n da Ga -
la ta Ku le di bi'nde
ger çek le� ti ri le cek
bu ti pog ra fik
ens ta las yon,
genç le  re
� i  i r
o k u  -
ma al�� -
kan l� �� n� ka -
z a n  d � r  m a  y �
amaç l� yor. Et kin lik,
Nâ z�m Hik met'in en se -
vi len �i ir le ri nin okun du �u
ve ney ile ic ra edil di �i bir din -
le ti ve mü zi kal per for mans lar ile
de vam edi yor.
● Ger çek Za man l� Hi kâ ye Gös te ri mi:
�eh rin yük sek gö rü nür lük lü alan la r�n dan bi -
rin de ya p� la cak pro jek si yon gös te ri mi bir hi kâ ye
ile ba� la ya cak. Di züs tü bil gi sa yar la r� ile mey dan da
top la na cak ka la ba l� �� gö re bi le cek le ri bir yer de giz -
le nen uz man ya zar lar, pro jek si yon gös te ri mi ni iz le -
yen rast ge le iz le yi ci le ri hi kâye nin bir par ça s� ya pa -
cak lar. �z le yi ci ler, hi kâ ye nin bir par ça s� ol du �u nu

fark et ti �in de ise or ta ya ol duk ça e� len ce li gö rün tü -
ler ç� ka cak. Bu sa ye de hem de ney sel sa na t�n et ki le -
�i me ver di �i önem vur gu la na cak hem de iz le yen ler
s� ra d� �� ve ke yif li an lar ya �a ya cak.
● Ba lat'ta Mo da Fo to� raf Çe ki mi: Ar ma ni'nin se -
vi len mo del le ri, �eh rin ün lü mo da c� la r� n�n kre as -
yon la r� n� ser gi le mek üze re �s tan bul'a ge li yor! Ta ri hi
Ba lat sem ti, 12 Ey lül 2011 gü nü an s� z�n bir pla to ya
dö nü �ü yor ve semt in sa n� ken di ni bam ba� ka bir
dün ya n�n için de bu lu yor. Bu e� len ce li mo da fo to� -
ra f� çe ki mi ile so kak tan o an geç mek te olan Ba lat l� -
lar, Ar ma ni’nin se vi len mo del le ri ile bir lik te ün lü
mo da c� la r�n kre as yon la r� n� ser gi le ye cek, �eh rin en
seç kin mo da der gi le rin de yer al ma f�r sa t� bu la cak. 
● iPad, iP ho ne Re si ta li: �s tan bul'un tab let bil gi sa -
yar üze rin den ger çek le �e cek ilk re si ta lin de tek ens -
trü man bir iPad. Bu re si tal, seç kin bir kon ser sa lo -
nun da de �il, Geb ze-Hay dar pa �a hat t�n da ça l� �an
ban li yö tre ni nin bir va go nun da ger çek le �e cek. �s tek
par ça da ka bul edi li yor!

● El len Cherry: Emmy ödül le ri ne aday gös te -
ril mi�, Ame ri ka l� gez gin sa nat ç� El len

Cherry �s tan bul'a ge li yor! El len hem ta -
rih ko kan �ar k� la r� n� so kak lar da �s -

tan bul lu lar için söy le ye cek hem
de dün ya n�n en il ham ve ri ci

�eh ri �s tan bul için �ar k� lar
bes te le ye cek.

● Ses Ala n� Atöl ye
Ça l�� ma s�: Koç

Üni ver si te si
Ö �  r e  t i m

Üye si Ni na
Er gin’in ay n�

isim li ma ka le -
sin den yo la ç� k� la -

rak ha z�r la nan et kin -
lik ile �s tan bul'u �s tan bul

ya pan ses ler ka y�t al t� na
al� na cak. �eh rin akus tik eko -

lo ji sin den el de edi len bu ses ler
da ha son ra di ji tal or tam da i� le ne -

rek �s tan bul’un ses ha ri ta s� or ta ya ç� -
ka r� la cak ve �eh rin ses le ri bir ne vi en -

van ter al t� na al�n m�� ola cak. 
● Flash mob Ge ril la Mü zi kal: 12 ve 13 Ey -

lül gü nü �s tan bul'un i� lek gar la r�n dan bi rin de
ve bir va pur da Bah çe �e hir Üni ver si te si ve Ka dir

Has Üni ver si te si'nin ti yat ro ku lüp le ri bir den bi re
pat lak ve ren mü zi kal ler ger çek le� ti re cek. Teb dil-i
k� ya fet va pur da ve mey dan lar da bu lu nan on lar ca ki -
�i, da ha ön ce den ça l� ��l m�� bir ko re og ra fi yi an s� z�n
ser gi le me ye ba� la ya cak. Va pur da yol cu luk eden ve
mey dan dan o an geç mek te olan rast ge le in san lar
ken di le ri ni bir an da bir mü zi ka lin or ta s�n da bu la -

cak lar, et raf ta ko num lan d� r� lan giz li ka me ra lar ise o
an da tüm olan bi te ni kay de di yor ola cak.
● Di sip lin le ra ra s� Sa nat Yü rü yü �ü: LET’STAN -
BUL 2011 sa nat ç� lar ile sa nat se ver ler ara s�n da ki ile -
ti �i mi, tek yön lü ve al� c� y� pa si fi ze eden pa nel ve
kon fe rans lar ye ri ne et ki le �i me ola nak sa� la yan, di -
na mik et kin lik ler le sa� la mak tan ya na. Bu kap sam da
ger çek le �en he ye can ve ri ci et kin lik ler den bi ri di sip -
lin le ra ra s� sa nat yü rü yü �ü. 14 Ey lül 2011 gü nü �s -
tan bul Mo dern'in bal ko nun dan gö rü le bi le cek e� siz 
�stan bul man za ra s� ile ba� la ya cak ve Top ha ne-Pe ra-
Ga la ta ro ta s� n� iz le ye cek LET’STAN BUL 2011
eki bi ve sa nat se ver ler; semt te ki kah ve ha ne ve ga le -
ri le ri se lam la ya cak, ön ce den be lir le nen çe �it li so kak
ve cad de ler de fo to� raf set le ri ku ra rak çe kim ler ger -
çek le� ti ri le cek. Et kin lik, Bo �a zi çi Caz Ko ro su'nun
aka pel la kon se riy le renk le ne cek. Et kin lik, Ga la ta
Sa int Pi er re Han'da so na ere cek. 

www.ya ra ti ci fi kir le rens ti tu su.com
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SANATIN DENEYSEL HALi!

Optimum’da alı�veri� keyfine �imdi de
sinema keyfi eklendi. 19 A�ustos’ta 5

salonuyla hizmete giren Av�arSinemaları
kompleksi; modern salonları, rahat

koltukları, 3D alternatifi de sunan son
sistem teknolojisi ile göz dolduruyor. Tavan

yüksekli�inin yarattı�ı ferahlık ve dikkat
çekici fuaye alanı ile daha ilk adımınızda

Av�arSinemaları’nın farkını
hissediyorsunuz. Önümüzdeki aylarda 

3. yılını dolduracak olan alı�veri�in,
e�lencenin ve aktivitelerin Anadolu
yakasındaki önemli adresi �stanbul

Optimum Outlet, açılı�ı yapılan Av�ar
sinema kompleksi ile de sinemaseverlere
keyifli zamanlar ya�atacak. 2010 yılını üst

üste aldı�ı ödüllerle kapatan �stanbul
Optimum Outlet, ICSC (Uluslarası Alı�veri�
Merkezleri Birli�i)’nin Prag’da düzenlenen
Avrupa Konferansı’nda “Avrupa’nın En �yi
Outlet’i” seçilerek Türkiye’den ödüle layık
görülen tek AVM olduktan sonra AMPD
(Alı�veri� Merkezleri ve Perakendeciler

Derne�i)  tarafından da Türkiye’de ”Yılın En
�yi Outlet’i” seçilerek sektörde 2010 yılına
damgasını vurmu�tu. Seanslar ve detaylı

bilgi için tel: 0216 664 13 95

�stanbul Optimum Outlet’in tek
eksi�i olan sinema 19 A�ustos’ta

5 salonuyla hizmete girdi.

9 Eylül'de ba�layacak
‘LET'STANBUL 2011

Deneysel Sanat Festivali’,
�stanbul'u 1 hafta boyunca

deneysel sanata doyuracak.
Resimden müzi�e,

sinemadan moda çekimine
dek onlarca etkinli�in
sıradı�ı yöntemlerle
sunulaca�ı festivalin
Anadolu yakasındaki

adresleri ise Caddebostan
ve Haydarpa�a Garı...

AV�AR S�NEMALARI
OPT�MUM’DA AÇILDI

SUALTI ATIK SERGiSi Kadıköy’de!SUALTI ATIK SERGiSi Kadıköy’de!SUALTI ATIK SERGiSi Kadıköy’de!SUALTI ATIK SERGiSi Kadıköy’de!SUALTI ATIK SERGiSi Kadıköy’de!SUALTI ATIK SERGiSi Kadıköy’de!

DenizTemiz
Derne�i /

TURMEPA’nın
‘Sualtı Atık Sergisi’

15 Eylül’den
itibaren Kadıköy

Belediyesi
Caddebostan

Kültür Merkezi’nde
denizseverlerle
bulu�uyor. Bu

ilginç sergide yer
alan atıklar,

TURMEPA’nın
2008 ve 2009

yıllarında deniz dibi
temizli�i

etkinliklerinde
denizden çıkardı�ı

atıklardan
olu�uyor. 

Ame ri ka lı 
gez gin sa nat çı
El len Cherry
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KA DI KÖY’DEN
� KONSER
� Ya�ar Özel 
Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen
Ya�ar Özel konseri 16 Eylül Cuma günü
saat 20.30’da Selamiçe�me Özgürlük
Park�’nda gerçekle�tirilecek. “Ses Kral�”
unvan�yla da bilinen Türk sanat müzi�i
solisti Ya�ar Özel, Kad�köy Belediyesi’nin
düzenledi�i özel gecede Kad�köylüler’le
bulu�acak. 
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
�  Volkan Konak
Ba�ar�l� sahne performans�yla
müzikseverleri kâh ne�elendiren kâh
hüzünlendiren Volkan Konak,
Kad�köy’de Karadeniz f�rt�nas� estirmeye
geliyor. Karadeniz müzi�ini evrensel
t�n�larla besleyen sanatç�, 1993 tarihli ilk
albümü “Efulim”den bu yana toplam 3
albüm (“Gelir Misin  Benimle”, “Volkanik
Parçalar”, “Pedaliza”) ve 50 bestesiyle
tüm Türkiye’nin be�enisini kazand�.
Çe�itli vak�f, dernek ve dergiler
taraf�ndan “Y�l�n Sanatç�s�” ve “Y�l�n En �yi
Müzik Sanatç�s�” gibi unvanlara lay�k
görülen tecrübeli sanatç�n�n ayr�ca
Frans�z prodüktör Alain Finet taraf�ndan
al�nan bir de bestesi bulunmakta.
Volkan Konak konseri 10 Eylül Cumartesi
günü saat 20.00’de Fenerbahçe True
Blue’da!
Tel: 0216 550 51 95 

� Nâzım Hikmet Akademisi
Dayanı�ma Konseri
Nâz�m Hikmet Akademisi'nin üçüncü
e�itim y�l�na ba�larken düzenledi�i
dayan��ma konserinde Müzik Bölümü
ö�retim görevlileri ve ö�rencileri ayn�
sahnede bulu�uyor.
Dayan��may�, payla��m� esas alan kolektif
bir e�itim, dü�ün ve üretim alan�
olu�turmay� hedefleyen Nâz�m Hikmet
Akademisi ö�retim görevlileri ve
ö�rencileri akademilerinin olanaklar�n�
art�rmak amac�yla bir dayan��ma konseri
düzenliyorlar.
NHA Müzik Bölümü ö�retim görevlileri
Ay�e Tütüncü – Hüseyin Alpaslan, Derya
Türkan - Erkan O�ur, Emin �güs - Eylem
Pelit, Erdal Erzincan - Mercan Erzincan,
Murat Opus - �evket Ak�nc�, �ebnem
Ünal - Ufuk Karakoç - Nimet Çak�c� ve

�an ve enstrüman ö�rencilerinden olu�an
NHA Ö�renci Toplulu�u'nun sahne
alaca�� konsere, çal��malar�n� NHA
bünyesinde devam ettiren Nâz�m
Kumpanya da �ark�lar�yla destek oluyor.
Dayan��ma konseri, 17 Eylül Cumartesi
günü saat 20.00'de Selamiçe�me
Özgürlük Park�'nda!
www.nazimhikmetakademisi.org

� 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 devam ediyor.
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
� Belma Öztürk Goblen Sergisi
Belma Öztürk’ün el i�i çal��malar�ndan
olu�an Goblen Sergisi, 10 Eylül
Cumartesi günü saat 15.30’da Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k Binas� Fuaye
Salonu’nda aç�l�yor. Sergi 16 Eylül’e
kadar görülebilir.
� “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

� S�NEMA
� Film Yapım ve Yönetim Atölyesi
Kadife Sokak’ta bulunan KargART’ta, 4
ay sürecek Film Yap�m ve Yönetim

Atölyesi ba�l�yor. Metin Gönen’in
haz�rlay�p yönetti�i Film Yap�m-Yönetim
Atölyesi, 16 haftal�k pratik dersleriyle
temel sinema e�itimi ve yönetmenlik
program� sunuyor. Yo�un ve zengin
program�yla atölye, sinema dilini, film
esteti�ini ve mizansenin temel teknik-
estetik operasyonlar�n� ö�renmeyi,
fikirlerini bir filme dönü�türmeyi arzulayan
tüm sinemaseverlere aç�k olarak
haz�rland�. Atölye, bir film yapman�n tüm
a�amalar�n�n somut olarak ö�retilece�i
(bir k�sa film çekmek de dâhil olmak
üzere) komple bir temel sinema
e�itiminden ve yönetmenlik prati�inden
olu�uyor.
Bu temel sinema e�itimi çerçevesinde
atölye, sadece kameran�n nas�l
kullan�ld���n� ö�retmek de�il; ayn�
zamanda, kameran�n neyi, ne �ekilde ve
ne tür bir ���k alt�nda çekece�ine karar
verebilecek sanatç�-gözler yeti�tirmeyi
amaçl�yor. Yani atölye, sadece bir
hikâyeyi görsel olarak kaydetmeyi
ö�retmeyi de�il; ayn� zamanda, bir
hikâyenin sinematografik anlat�m�yla
birlikte seyirciye söyleyecek bir sinema-
fikri olan, dü�ünen sanatç�-zihinler
yaratmay� hedefliyor. 
9 Ekim Pazar günü ba�layacak olan
atölye çal��mas� en az 8 en fazla 20
ki�iyle s�n�rl�. Kay�t olmak ve ayr�nt�l�
bilgiye ula�mak için: 0 216 330 31 51
veya info@kargart.com

� E��T�M
� Menar Mental Aritmetik E�itimi
Çocuklar�n zihinsel geli�imine güçlü bir
katk� yapan ve onlara s�ra d��� aritmetik
beceriler kazand�ran Menar Mental
Aritmetik E�itim program�, Eylül ay�
boyunca her Pazar günü Kozzy Al��veri�
ve Kültür Merkezi’nde gerçekle�ecek.
Menar Mental Aritmetik; bilgisayar,
hesap makinesi, kâ��t, kalem gibi hiçbir
araç kullanmaks�z�n zihin gücü ile yap�lan
aritmetik i�lem yöntemi. Dünyada ve
Türkiye'de her geçen gün artan bir ilgiyle
geli�en Menar Mental Aritmetik, Çinlilerin
buldu�u abaküs’ü temel al�yor. E�itimde
say�sal i�lemlerde önce abaküs kullan�m�
ö�rencilere ö�retiliyor. �kinci a�amada ise
abaküs kullan�m� b�rak�larak ö�rencilerin
i�lemleri zihinden yapmalar� sa�lan�yor.
Kozzy’de 11-18 ve 25 Eylül Pazar günleri
16:00–18:30 saatleri aras�nda, 4-12 ya�
aral���ndaki çocuklara uygulanacak olan
bu program; Abaküs kullan�m� el, göz ve
zihin koordinasyonu sa�layarak
beyindeki sinaptik ba�lant�lar�

h�zland�r�rken, sa� beyindeki bellek
kapasitesini güçlendiriyor. Bu e�itimin
sonucunda çocuklar�n zekâ seviyesinin
artt���, dikkat, odaklanma ve belleklerini
güçlendi�i, sa�lam bir matematik temeli
in�a etti�i bilimsel çal��malarla
kan�tlanm��t�r. Bu önemli etkinlik için
Kozzy dan��mas�ndan kay�t
yapt�rabilirsiniz.
Tel: 0216 658 00 00

KADIKÖY DI�INDAN
� K�TAP
� 5. Beyo�lu Sahaf Festivali
Beyo�lu Belediyesince her y�l Taksim
Gezi Park�’nda düzenlenen Sahaf
Festivali’nin bu y�lki adresi Tepeba��. 6-
18 Eylül 2011 tarihleri aras�nda
Tepeba��’nda TRT binas� yan�ndaki
festival alan�nda de�erli koleksiyonlar,
as�rl�k kitaplar ve eserler 12 gün boyunca

kitap tutkunlar�yla bulu�acak.
5. Sahaf Festivali’ne bu y�l Beyo�lu,
Kad�köy, Moda, Sar�yer, Ortaköy, Beyaz�t
ve �i�li ba�ta olmak üzere �stanbul’un
birçok ilçesinden ve semtinden toplam
72 sahaf kat�l�rken, Ankaral� sahaflar da
festivalde stant açacak. Edebiyat
söyle�ilerinin yer alaca�� festivalde bir de
kitap müzayedesi düzenlenecek.
� 2. Bo�aziçi Kitap Günleri
Bu y�l, 15-21 Eylül 2011 tarihlerinde
�stanbul Kongre Merkezi Harbiye’de
gerçekle�ecek olan Bo�aziçi Kitap
Günleri, her y�l bir konuk ülke a��rl�yor ve
her y�l konuk ülke ile Türkiye aras�nda
köprü olu�turacak bir temaya sahip
oluyor. 
2011 y�l�n�n Türkiye’den Almanya’ya
göçün ellinci y�l� olmas� nedeniyle
Bo�aziçi Kitap Günleri’nde bu y�l konuk

ülke  Almanya. Etkinli�in temas� ise
“Göç”. Bu çerçevede Bo�aziçi Kitap
Günleri süresince Alman edebiyat�n�,
kültürünü ve sanat�n� tan�t�c� pek çok
faaliyete yer verilmekte. Göç konusu
sosyolojik, politik ve edebiyattaki
metaforik anlamlar� perspektifinde ele
al�n�yor. 17 Eylül Cumartesi günü Orient
Institut ile birlikte “Türkiye’den
Almanya’ya: Göçün Elli Y�l�”
sempozyumu düzenleniyor. 
Etkinli�in 15 Eylül 2011 saat 10:30’da
yap�lacak olan aç�l��� ise Ömer Asan’�n
“Karde� Nereye? Mübadele” adl� göç
belgeseliyle yap�lacak.
�stanbul’u bir merkez haline getirmek
amac�yla Bo�aziçi Kitap Günleri
süresince kongre merkezinde
“profesyonel salon” aç�l�yor. Türkiye’de
faaliyet gösteren tüm telif ajanslar�, telif
haklar� konusunda çal��an PEN, Türkiye
Yazarlar Sendikas�, ÇEVB�R gibi
kurumlar� etkinli�e davet edildi.
Profesyonel salonda taraflar
yazarlar�m�z�n eserlerinin yabanc� dillere
çevrilebilmesi için yurt d���ndan gelen
yay�nc� ve ajanslarla görü�meler
yapabilecekler. Geçen y�l oldu�u gibi bu
y�l da e-kaynaklar, e-yay�nc�l�k gibi
sektöre yeni aç�l�m getiren geli�meler,
internet yay�n haklar�, internet özgürlü�ü
gibi konular çe�itli panellerde tart���lacak.
Tel: 0212 252 38 16

� KONSER
�  Bülent Ortaçgil Senfonik
10 Eylül Cumartesi ak�am�
gerçekle�ecek konserde, Bülent
Ortaçgil,”Senfonik” konseri ile ilk kez
hayranlar�n�n kar��s�nda olacak. 26 ki�ilik
dev yayl� grubu ve usta müzisyenler Baki
Duyarlar (klavye), Cem Aksel (davul),
Gürol A��rba� (bas gitar), Birol A��rba�
(perküsyon) ve Barlas Tan Özemek
(elektrik gitar) enstrümanlar�yla Ortaçgil’e
e�lik edecek. Gecenin konuk sanatç�lar�
Erkan O�ur ve Birsen Tezer.
Turkcell Kuruçe�me Arena’daki konserin
ba�lama saati 21.00.
� Enrico Macias
Cezayir as�ll� Frans�z �ark�c� Enrico
Macias 13 Eylül Sal� ak�am� Harbiye
Aç�khava Sahnesi’nde sevenleriyle bir
kez daha bulu�uyor. Bugüne kadar
Türkiye’de verdi�i her konseriyle geride
unutulmaz an�lar b�rakan, müzi�i Türkiye
halk� taraf�ndan çok sevilen, ülkemizde
en fazla tan�nan ve sevilen yabanc�
sanatç� olan Enrico Macias, geçmi�ten
bugüne en çok sevilen �ark�lar�n�

seslendirece�i bu konserde de
hayranlar�na e�siz bir müzik ziyafeti
sunacak. Y�llard�r Türkiye’de verdi�i
konserlerinde büyük bir sevgi seli ile
kar��la�an sanatç� 13 Eylül’de de; Ajda
Pekkan, Nilüfer, Yeliz, Seyyal Taner, Erol
Evgin, Ayla Algan, Füsun Önal, Selçuk
Ural, Gönül Yazar, Berkant, Ferdi
Özbe�en, Engin Evin, Hümeyra, Tanju
Okan gibi ünlü isimlerin söyledi�i Ho�gör
Sen, Bu ne Dünya Karde�im, Koy Koy
Koy, Arkada��m�n A�k�s�n, Olmaz Olsam,
A�ka Veda gibi unutulmaz �ark�lar�n� bir
kez daha muhte�em bir müzik �öleni
e�li�inde söyleyecek. Müzik
ele�tirmenleri taraf�ndan “bar���n sesi”
olarak tan�mlanan Enrico Macias,
ferahlatan dingin sesi ve 50 y�ld�r
unutulmayan �ark�lar�yla, bir kez daha 13
Eylül ak�am�, Erkan Özerman, Ajan
�stanbul ve Funorg organizasyonuyla
Harbiye Aç�khava’da...

� Karde� Türküler
Farkl� dillere ve kültürlere dokunan
müzikal formlar� biraraya getirerek
sadece etnisiteye de�il; dil, inanç,
cinsiyet ve cinsel yönelime kar��
kurgulanm�� her türlü ayr�mc�l��a kar��
duru�un simgesi haline gelen Karde�
Türküler, her y�l oldu�u gibi bu y�l da
Cemil Topuzlu Aç�khava Tiyatrosu’nda
konuklar�yla ve tüm dinleyenleriyle bir
arada…
“Ya�ad���m�z günler neler getirdi bize?..
Ac�lar, sevinçler, ayr�l�klar, kavu�malar,
gözya�lar�… Çok �eyler ö�rendik
ya�ad�klar�m�zdan… Ve bugün art�k yeni
�eyler söylemenin zaman� geldi…”
diyerek yola ç�kan Karde� Türküler,
özgürlük ve e�itlik yolunda at�lmas�
gereken daha çok ad�m oldu�unu
biliyor… Ve yine hepimiz biliyoruz ki,
türkülerin karde�li�i bu ad�mlardan biri!
14 Eylül 2011 gecesinde Harbiye
Aç�khava sahnesi, Türkiye müzik tarihine
damgas�n� vuran bir besteci/söz
yazar�/yorumcu Sezen Aksu; Kürt
müzi�inin güçlü sesi Aynur ve gecenin
�ark�lar�na co�kuyla e�lik edecek olan
Okmeydan� Halkevi Çocuk Korosu’nun
kat�l�m�yla a��rlayacak Karde� Türküler’i...
Silahlar�n sustu�u, yoksullu�un ve her
türlü ayr�mc�l���n sona erdi�i e�it ve özgür
sabahlar� müjdelemek için söylenecek
�ark�lar…”Yeni Bir Gün!”e danslarla,
�ark�larla merhaba demek için!..
� Zülfü Livaneli
Yapt��� eserlerle ulusal ve uluslararas�
birçok ödül alan, �ark�lar� Joan Baez,
Maria Farandouri, Maria del Mar Bonet,
Leman Sam gibi birçok sanatç�
taraf�ndan söylenen, Livaneli, 15 Eylül
Per�embe gecesi  Harbiye Aç�khava’da
sevenleriyle bulu�maya haz�rlan�yor. 
Geçti�imiz ay Turkcell Kuruçe�me
Arena’da binlerce ki�inin hep bir a��zdan
�ark�lar�n� söyledi�i, yapt��� düetlerle
dinleyicilere müzik �öleni ya�atan, 1997
y�l�nda verdi�i 500.000 ki�ilik konseri ise
‘Türkiye’nin en büyük konseri’ olarak
tarihe geçen usta müzisyen Zülfü Livaneli
bu defa hayranlar�yla Aç�khava
Sahnesi’nde bulu�acak.

� SERG�
� Ben Bienal Sanatçısı De�ilim!
EKAV/E�itim Kültür Ara�t�rma Vakf�,
sezonun ilk sergisini, 12 Eylül-8 Ekim
2011 tarihleri aras�nda ça�da� sanat�n
önemli isimlerinden Ardan
Özmeno�lu’nun “I'm not a Biennial
Artist” adl� sergisiyle aç�yor.
Sergi 12. �stanbul Bienali'yle e� zamanl�
olarak görülebilecek. Özmeno�lu,
Anadolu’nun gelenekselle�mi� olan
günlük ya�ant� ve popüler kültürüne ait
olan simge ve objeleri yorumluyor ve
do�alar�yla çeli�kili olan bir platformda,
sergi mekân�nda izleyicilere sunuyor.
Popüler kültürün bilinen portrelerinden
Seda Sayan, Türkiye’nin ad�yla
özde�le�mi� olan döner kebap,
vazgeçilmez ula��m arac�m�z mavi
minibüsleri ve yüzy�llard�r yap�la gelen
“ata sporumuz” ya�l� pehlivan güre�leri
gibi ikonla�m�� figür ve simgeleri,
çal��malar�nda s�kça kulland��� bir
malzeme olan post-it notlar ve bu

teknikle bulu�turdu�u enstalasyonlarla
sergiliyor. Özmeno�lu, kendine özgü ve
mütevazice ba�kald�ran bir üslupla,
bienal ça��nda “bienal sanatç�s�” olma
kavram�n� da sorguluyor. 
Tel: (0212) 252 81 31
� Ye�ilçam’ın Erkekleri
Hülya Küpçüo�lu’nun yeni sergisinin ad�
‘Ye�ilçam’�n Erkekleri’ ad�n� ta��yor.
Sergi, Galeri Artist Çukurcuma’da 8-23
Eylül tarihleri aras�nda sanatseverlerin
be�enisine sunuluyor… Sergi, sanatç�
Ekrem Bora, Kadir Savun, Ayhan I��k,
Kemal Sunal gibi Ye�ilçam’�n ünlü
isimlerini biraraya getiriyor…
Küpçüo�lu, son y�llarda pop sanattan
etkilenerek yapt��� Ye�ilçam’�n ünlü
isimlerine ait portre ve film sahneleri
serisine devam ediyor. Bu kez sanatç�,
Ye�ilçam’�n erkek figürlerini ön plana
ç�kart�yor. Sanatç�, farkl� dönemlerde
Türk sinema tarihine damga vurmu� olan
isimleri, Marcel Duchamp’tan beri
kullan�lan ve pop sanat� da etkiledi�i
söylenen haz�r nesne kavram�ndan yola
ç�karak, vurguluyor.
Adres: Çukurcuma Caddesi, A�a Külhan�
Sokak, No: 10, Beyo�lu/ �stanbul
Tel: 0 (212) 251 91 63

� EYLEM
� �stiklal’e Dokunma!
�stiklal Caddesi tüm �stanbul’a gelenlerin
mutlaka u�rad���, �stanbul’da
ya�ayanlar�n ise belki de kendilerini en
özgür hissettikleri yerdir. Art�k �stiklal
Caddesi i�gal alt�nda... 
�lk olarak masalar�n sokaktan
kald�r�lmas�yla ba�layan de�i�im, �imdi
de sokak müzi�i yapan müzisyenlerin
engellenmesiyle tekrar kar��m�za ç�kt�.
�stanbul’un kendine özgü yap�s�n�n en
güzel örneklerinden biri olan �stiklal
Caddesi’ni bu de�i�imden kurtarmak için
“�stiklal Cadde’me Dokunma!” eylemi
yap�lacak. 10 Eylül Cumartesi günü saat
15.00’te herkes �stiklal Caddesi’nin
özgün yap�s�na, müzi�ine, kültürüne
sahip ç�kmaya davetli!
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB‹

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIKad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda
yay›nlanmas›n› istiyorsan›z gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

Enrico Macias

‘Ben Bienal Sanatçısı De�ilim’ Sergisi

Karde� Türküler
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● Gök çe UY GUN

Aya küs tü at�� t�r mak da müm kün, pi lav
üs tü ye mek de ya da is ken der �ek lin de
tü ket mek... Ge le nek sel tat la r� m�z dan

olan dö ner den bah se di yo ruz. Do� ru
pi �i ril di �in de sof ra la r� m� z�n vaz -
ge çil mez lez zet le rin den olan bu
yi ye ce �in kan se re ne den ola -
bi le ce �i ni dü �ün dü nüz mü? 

Tür ki ye'nin bir çok ye rin -
de ol du �u gi bi Ka d� köy'de
de on lar ca ke bap ç�, lo kan ta
ve bü fe de su nu lan dö ne rin
pi �i ril me �ek li bü yük önem
ta �� yor. Bu nu biz de �il Sa� -
l�k Ba kan l� �� söy lü yor. Zi ra
ba kan l� ��n ge nel ge si ne gö re
Li kit Pet rol Ga z� (LPG) ti pi ya
da kö mür lü ocak lar da pi �i ri len
dö ner den tü ket mek kan se re ne den
ola bi lir. Biz de ko nu yu bes len me uz -
man la r� na sor duk ve Ka d� köy'de ki de ne tim -
le ri mer cek al t� na al d�k.
■ ‘EN SA� LIK LI SI ELEK TR�K OCA �I’

Ka d� köy Flo ren ce Nigh tin ga le Has ta ne -
si'nden Uz man Di ye tis yen Gü zin Çal t� Ye ner,
dö ner oca �� tür le ri ne gö re ola s� sa� l�k risk le ri ni
�öy le an lat t�: “As l�n da kö mür ate �in de pi �en dö -
ne r sa� l�k aç� s�n dan her han gi bir teh dit olu� tur -

mu yor. Ama önem li olan na s�l pi �i ril di �i! E�er
pi �ir me es na s�n da et ya nar sa, bu du rum kan se -
ro jen et ki ya ra t�r. LPG'li ocak lar da ise risk var.
LPG ya n�n ca or ta ya ç� kan alev ve ga z�n et ile te -

ma s� ke sin lik le ol ma ma l�. Bu nun için
de ara ya rad yan de ni len bir cam ko -

nul ma s� ge rek ki i� let me le rin ço -
�u bu nu yap m� yor. Bu rad ya -

n�n da eri me me si için ön lem
al�n ma l�. Ay r� ca rad ya n�n te -
miz li �i nin dü zen li ola rak
ya p�l ma s� ge re ki yor” 

Güzin Çalt� Ye ner,
LPG ti pi ocak kul la nan i� -
let me le rin mut la ka rad yan
kul lan ma s� ge rek ti �i ne i�a -

ret ede rek, “As l�n da en sa� -
l�k l� s� elek trik li ocak kul lan -

mak. Ama ne ya z�k ki bu tür
ocak la r� Tür ki ye'de üre ten çok az

fir ma var ve bu alet le rin fi yat la r� da
ol duk ça yük sek ol du �un dan dük kân

sa hip le ri ta ra f�n dan  pek ter cih edil mi -
yor” tes pi tin de bu lun du. Tü ke ti ci le -
rin de i� let me sa hip le ri ni ku ral la ra
uy ma la r� ko nu sun da uyar ma la r� -
n� is te yen Ye ner, “�SO bel ge li
ürün ve i� let me le ri ter cih edin”
ça� r� s�n da bu lun du. 

■ ‘KA DI KÖY'DE
DE NE T�M LER
YA PI LI YOR’

Ka d� köy Be le di ye si
Za b� ta Mü dü rü Hak k�

Ay d�n da Ka d� köy'de ki
de ne tim le rin dü zen li ola rak

ya p�l d� �� n� vur gu la d�. Sa� l�k
Ba kan l� ��'n�n ge nel ge si do� rul -

tu sun da 2008 y� l�n dan bu ya na bu
ko nu ya özel ola rak önem ver dik le ri ni an la -

tan Ay d�n, “Li kit gaz la ya p� lan dö ner pi �ir me -
ler de ara da ki me sa fe en az 15 cm. ol ma l� ve ya
�s� n�n di rek et le te ma s� n� ön le ye cek ara da bir
cam (rad yan) ol ma l�. E�er i� let me ler de bun lar

yok sa, ko nul ma s� n� sa� l� yo ruz.
Ya da kö mür lü/elek trik li

ocak kul lan ma la r� n� sa� l� -
yo ruz. Ki mi i� let me ler

de ö� le ye me �i va kit -
le rin de rad yan la r� ç� -
ka r� yor lar ki dö ner
da ha ça buk pi� sin.
Bu da sa� l�k aç� -
s�n dan risk li bir
du rum ya ra t� yor”
de di. Hak k� Ay -
d�n, dö ner pi �ir -
me de uy gun ko -

�ul la r� sa� la ma yan
i� let me le rin Be le di -

ye En cü me ni'ne sev -
ke di le rek, hak la r�n da

ge rek li ce zai i� lem le rin
uy gu lan d� �� n�n al t� n� çi ze -

rek, �öy le de vam et ti: 
“Ka d� köy'de ki i� let me ler bu an lam da

ge nel ola rak iyi du rum da an cak el bet te ki ara

so kak lar da, kü çük bü fe ler de ekip le ri mi zin gö -
zün den ka çan lar ola bi li yor. Ka d� köy lü tü ke ti ci -
ler, uy gun ko �ul la r� ol ma yan me kân lar dan dö -
ner tü ket me sin ler. Böy le yer le ri be le di ye mi ze
�i kâ yet et sin ler.”
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ahil Yo lu’nda haf ta n�n bir kaç gü nü yü rü yü �e ç� kan
bir çift var d�r. Fe ner yo lu’nda bu lu �ur, bir sa at ka dar
Sa hil’de za man ge çi rir ler. Ki mi za man yü rür, ki mi
za man bank lar da el ele din le nir ler. �s ter yü rü sün,
is ter otur sun lar el le ri bir bi rin den hiç ay r�l maz. Be�

al t� y�l dan be ri iz li yo rum, �im di öy le tah min ede rim ki ya� -
la r� 80’i a� t�. Ba z� gün ler bi ri si yor gun olur, yü rü mek te zor -
la n�r sa o za man di �e ri ko lu na gi re rek öy le güç ve rir ki,
ade ta bir bir le ri ne ke net le nir ler. A� k�n, sev gi nin ya �an d� ��
her bir lik te li �i iz le mek, ba na bü yük zevk ve he ye can ve ri -
yor. On la r� iz le mek ise ben de ina n�l maz bir say g� duy gu su
uyan d� r� yor. 

Be ye fen di emek li bir ha ri ci ye ciy mi�, ha n� me fen di ise
K�z Mes lek Li se si’nden emek li bir mo da ho ca s�. Her iki si
de gi yim le ri ne bü yük ti tiz lik gös te rir ler. Sa bah se kiz de yü -
rü yü �e gel dik le rin de renk uyum la r�, k� ya fet se çim le ri, za ra -
fet le ri hay ran l�k uyan d� ra cak dü zey de dir. Be ye fen di nin
kom �u su olan bir ar ka da ��m ta n�� t�r m�� t�, o ta rih ten be ri
on la r� iz le mek, din len dik le ri za man lar da ha t�r la r� n� so rup
k� sa soh bet ler yap mak ben de bir öz lem ha li ne gel di. Haf -
ta da 3-4 gün yü rü yü �e ç�k t�k la r� n� bil di �im hal de gö re me -
di �im gün ler he men elim yü re �i me gi der, sa� l�k lar di ler,
uzak tan say g� lar gön de ri rim. 

Genç lik gün le rin de her iki si de Fe ner yo lu’nda otu rur -
lar m��. Ha n� me fen di Ka d� köy K�z Ens ti tü sü’nde, be ye fen -
di St. Jo seph’de okur lar m�� ve her gün bir bir le ri nin yol la -
r� n� göz ler ler mi�. Uzak tan bir ba k�� ma, tüm gün le ri ni gü -
zel le� ti ren, on la ra ya �a ma he ye ca n� ve ren, iç le ri ni se rin le -
ten bir kay nak gi bi ge lir mi�. Uzak tan bir bir le ri ne ba k� ��r, el
ele tu tu� ma n�n ha ya li ni ku rar lar m��. Li se son s� n� fa gel dik -
le rin de ha n� me fen di nin ba ba s� An ka ra’ya ta yin ol mu�. O
gü nün ko �ul la r� al t�n da ai le ve çev re bas k� s� ne de niy le ko -
nu �a ma d�k la r� için genç k�z bir Al la ha �s mar la d�k bi le di ye -
me den bü yük bir hü zün için de An ka ra’ya git mi�. Ha n� me -
fen di nin tüm ya �a m� be ye fen di nin eli nin s� cak l� �� n� öz le ye -
rek geç mi�. Çok gü zel bir ba yan ol du �u hal de, ge len bü -
tün ev li lik öne ri le ri ni ge ri çe vir mi�. Rü ya la r�n da genç lik a� -
k� n�n eli ni tu tar, sa at ler ce yü rür mü�. Bir sa bah Sa hil de gü -
le rek an la t� yor du; “Be ye fen di nin eli ne öy le odak lan m�� t�m
ki da ra dü� tü �üm de o tu tar, ate� len di �im de al n� ma o ba -
kar, has ret çek ti �im de o ku cak lar, in san ara d� ��m da o se -
lam lar d�” 

Be ye fen di üni ver si te yi bi tir dik ten son ra D��i� le ri Ba -
kan l� ��’ na gir mi�. �lk gö rev ye ri olan Fran sa’da da bir Fran -
s�z ba yan la ev len mi�. 40 y� la ya k�n çe �it li ül ke ler de gö rev
yap t�k tan son ra 65 ya ��n da emek li olup Fe ner yo lu’na dön -
mü�. Ken din den bir kaç ya� bü yük olan ve �s la mi yet’i ka -
bul eden Fran s�z e�i Tür ki ye’ye dö ner ken has tay m��. 10
y� la ya k�n sü ren ti tiz te da vi le re ra� men kur tu la ma m��. Be -
ye fen di ce na ze ne de niy le Hür ri yet Ga ze te si’ne ilan ver -
mi�. Emek li olup Ka d� köy’e yer le �en Ha n� me fen di o gü nü
�öy le an la t� yor. “�s mi ni hiç unut ma m�� t�m. Ga ze te de gö -
rün ce çok he ye can lan d�m. Ölü me se vi nil mez ama yal n�z
ka l� ��n dan bu ruk bir se vinç duy dum. Ken di me en gel ola -
m� yor dum. �çim den bir ses ‘Ca mi ye git eli ni s�k’ di ye zor -
lu yor du. He ye can, öz lem, kor ku için de sa ba h� zor et tim.
Ca mi’ye git ti �im de he men ta n� d�m. Ara dan ge çen 55 y� la
ra� men he nüz dün ay r�l m�� gi bi his set tim ken di mi. Eli ni
s�k t�m, ba� sa� l� �� di le dim. He men ta n� d� is mim le hi tap et -
ti. Eli ni b� rak mak hiç gel mi yor du içim den. Bir kaç sa ni ye
ba k�� t�k. �çim, ru hum, gön lüm, kal bim �s�n d�. ‘Gö rü �e lim’
de di, te le fo nu mu is te di. 15 gün son ra ara d�.” 

O ta rih ten be ri bir bir le ri ni her gün ara y�p bu lu �u yor lar -
m��. Her iki si de yal n�z ya �� yor lar. Bir bir le ri ni ev le rin de mi -
sa fir edip bir lik te ye mek yi yor lar m��. Ha va so �uk ve ya� -
mur lu ol du �u za man lar da bir bir le rin de ya t� ya da ka l� yor -
lar m��. Ha n� me fen di “Ben hiç ev len me dim. 55 y�l onun la el
ele ol ma y� ha yal et tim. Be ni ok �a s�n, ba na sa r�l s�n, yal n�z -
l� �� m� pay la� s�n di ye dü �ün düm. Da ha ile ri si ni hiç ha yal bi -
le ede me dim. Za man za man ar zu du yu yo rum ama bü yü
bo zu lur di ye ce sa ret ede mi yo rum. O da an la y�� gös te ri -
yor. Bir bi ri mi zi kok la ma m�z ya n� m�z da his set me miz, ku -
cak la� ma m�z, he le, el ele tu tu� ma m�z, be nim ayak la r� m�
yer den ke sip gök le re yük sel ti yor” di ye an la t�r ken göz le ri -
nin içi par l� yor du.

On la r�n ara s�n da ki a� k�, sev gi yi, el ele tu tu� la r�n da ki
iç ten li �i iz li yo rum. Sev gi nin bü yük lü �ü, yü ce li �i kar �� s�n da
say g�y la e�i li yo rum. De mek ki ka d�n er kek ara s�n da cin -
sel lik ol ma dan da a�k ya �a ya bi lir, ya� ne olur sa ol sun, cin -
sel lik ten uzak bir a�k ye �e re bi lir di ye dü �ü nü yo rum. Bir
on la r� iz li yo rum, bir de 20’sin de, 30’un da, 40’�n da, 50’sin -
de el ele ge zen sev gi li le re ba k� yo rum. On lar da ki s� cak l� ��,
on lar daki he ye ca n�, on lar da ki tut ku yu hiçbi rin de gö re mi -
yor dum. Bir bir le ri ne kar �� öy le si ne bü yük ba� l� l�k la r� var ki,
ade ta bir bir le ri ni kalp ten gö rü yor, ruh tan din li yor lar. Bir bir -
le rin den ener ji al� yor lar. Bir bir le ri ni güç len di ri yor lar, ya �a -
ma ba� l� yor lar. Ka d�n, er kek ara s�n da ki sev gi yi cin sel lik le
bü tün le� tir mek sev gi yi kü çül tür. Cin sel li �in bir öm rü var -
d�r. Ruh cin sel lik ol ma dan do �an ya k�n l�k lar ile de mut lu -
lu �u bu la bi lir. Ka d�n, er kek ara s�n da ki ger çek sev gi be de -
nin ba� ka hiç bir ye rin de de �il, yal n�z ca kalp te ku ru la bi lir.         
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ÖN CE SEV Gİ �

Sofralarımızın vazgeçilmez tatlarından olan döner, uygun ko�ullarda
pi�irilmedi�i takdirde kansere davetiye çıkarıyor! Zira LPG'li ocaklarda,
e�er ate� ile et arasında gerekli mesafe yoksa, gazlar etin içine girerek
kanserojen etki yapıyor. Kömürlü ocaklarda da çabuk pi�mesi amacıyla

harlı ate� kullanılması eti yaktı�ı için yine kanser riski yaratıyor. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
NE DİYOR?

SA�LIK Bakanl��� Temel Sa�l�k Hizmetleri
Genel Müdürlü�ü'nün konuya ili�kin

genelgesi �öyle: “Günümüzde tüketimi
oldukça yayg�n olan dönerlerin, çok

k�zarm�� olanlar�n�n kansere, az pi�mi�
olanlar�n�n ise çe�itli mikrobik hastal�klara
yola açt��� bilinmektedir. Direkt Likit Petrol

Gaz� (LPG) kullan�larak yap�lan döner
k�zartmalar�nda, e�er i�lem uygun bir

�ekilde yap�l�rsa yani döner ile LPG gaz�
alevi aras�nda 15 cm. kadar mesafe olursa

sa�l��a zararl� bir durum ortaya
ç�kmamaktad�r. Ancak 15 cm'den daha
yak�n pi�irmelerde, et üzerindeki �s� 200

dereceye kadar ç�kt���nda, etteki
proteinlerde nitrozaminler meydana

gelmekte, bu da kanserojen etki
yapmaktad�r. Bu nedenle çok fazla say�da
olan döner yapan yerlerin düzenli olarak
kontrol edilmeleri, pi�irme s�ras�nda LPG

kullanan dönercilerin bu gaz alevi ile döner
aras�na 15 cm.lik bir mesafenin olms�

konusunda, kömür kullanan dönercilerin
de de iyi pi�irme ko�ullar�n�n sa�lanmas�

konusunda uyar�lmalar�, halk sa�l���
aç�s�ndan önem arzetmektedir.”

Kadıköy'de
ise döner satan

i�letmelere yönelik
denetimler tüm hızıyla

sürüyor. Belediye
yetkilileri, tüketicileri bilinçli

olmaları konusunda
uyararak, ‘Sa�lıksız

�ekilde döner pi�iren
mekânları bize
�ikâyet edin’

diyor.

Ekmek arası KANSER!

Hak kı AY DIN

Gü zin ÇAL TI 
YE NER

Foto�raflar: Mustafa SÜRMEL� / Eylem Ba�ak �ENTÜRK

Metrobüs de özelle�tiriliyor!

I�I�IN RESSAMLARIYLA
bulu�maya haz�r m�s�n�z?

�ETT bün ye sin de ki met ro büs
hat la r� �s tan bul Bü yük �e hir Be -
le di ye si �ir ke ti olan �s tan bul

Oto büs A.�'ye dev re di le rek özel
sek tör i� let me si ne aç� la cak. 

�lk etap ta 29 Ekim'de hiz me te
aç�l ma s� plan la nan Av c� lar-Bey lük -
dü zü hat t�n da ki 100 met ro bü sün i� -
let me hak k� özel sek tö re dev re di le cek. Ar d�n dan
di �er hat lar da ki met ro büs le rin de iha le yo luy la
10-15 y�l l� �� na özel sek tö re ki ra lan ma s� plan la n� -
yor. Bu ka rar la �ETT hat la r� ya n�n da met ro bü sün

özel le� ti ril me sü re ci de res men ba� -
la m�� olu yor. �s tan bul Oto büs A.�
Ge nel Mü dü rü Ab dul lah Ya sir �a -
hin, ki ra la ma yön te mi ne he nüz ka rar
ver me dik le ri ni be lir te rek, hat ta ki
oto büs le ri bir sü re �O A� ad� na ça l�� -
t� r�p da ha son ra özel sek tö re dev re -
de bi le cek le ri ni söy le di. 

Av c� lar-Bey lik dü zü hat t�n da ki met ro büs le rin
özel sek tö re dev ri nin ar d�n dan s� ra Av c� lar-Edir -
ne ka p�, Edir ne ka p�-Zin cir li ku yu ve Zin cir li ku yu-
Sö �üt lü çe� me hat t�n da ki met ro büs le re ge le cek.

I �� ��n Res sam la r�, Se la mi çe� me Öz gür lük
Par k�’nda dü zen le nen 4. Ka d� köy Fo to� raf
Gün le ri'nde bu lu �u yor. Fo to� raf sa na t� n�n

�s tan bul Ana do lu Ya ka s�'nda yay g�n la� ma s�
için ba� la t� lan, ilk dü zen len di �i gün den iti ba ren
bü yük be �e ni top la yan, Fo to� raf Gün le ri'nin bu

y�l ki te ma s� “Ka re Ka re Tür ki ye…” 4 y�l d�r dü -
zen le nen Fo to� raf Gün le ri’nde bu y�l da pro -
fes yo nel ve ama tör fo to� raf ç� lar bi ra ra ya ge le -
cek.  Ka d� köy Be le di ye si ile Ka d� köy Fo to� raf
Mer ke zi ta ra f�n dan dü zen le nen Fo to� raf Gün -
le ri, 9-11 Ey lül ta rih le ri ara s�n da yap�lacak.

PROGRAM
9 Eylül 2011
19.00: Aç�l��-Kokteyl
20.00: Pembe Tuncer-Karadeniz'e Yolculuk
20.10: Ahmet Deri�-Geçmi�in Bugünkü �zleri
Lykia
20.20: Ay�e Küçükkurt-I����n Pe�inde
20.30: Konuk sanatç�: Klaus-Hennig Hansen-
Live Consert Photos (Amerika)
21.00: Aramis Kalay-24 Kare 24 Zaman
21.30: Feyza Berker-Hangi �stanbul
22.00: Ahmet Kuzik-Kad�n(lar)
22.30: �sa Çelik-Anadolu Uygarl�klar�
10 Eylül 2011
20.00: Ahmet K�l�nç-Akçakoca-Diapolis “I����n
Kenti”
20.10: Abdulkadir Çokgörmez-Farkl� Farkl�
Yerlerden

20.20: Cihat Ergun-Ke�fedilmeyi Bekleyen
Cennet “Kemaliye”
20.30: Sevim Fad�ll�o�lu “Sevim”ce
20.40: U�ur Karakad�-Geçmi� Silinmeyen �zleri
20.50: Enver �engül-�ehirlerin Sultan�: Edirne
21.20: Abdullah K�rba�-Ku�bak��� Mu�la
21.30: Firdevs Say�lan-�stanbul Hayal Meyal
22.00: �brahim Zaman-Türkiye'de Zaman
11 Eylül 2011
20.00: Bedriye Esen-Çanakkale
20.10: Nuran K�z�lkaya-Gözüme Çarpanlar
20.20: DOKADAK-Yayla Yürüyü�ü
20.30: Sena Çenko�lu-Osmanc�k
20.40: Ali Ba�ar�r-Medeniyetlerin Do�um Yeri
Anadolu
20.50: Ali Öz-1982-2011 Türkiye Foto�raflar�
21.20: Recep Dönmez-Denizi Dü�lemek
www.kadikoyfoto�rafmerkezi.com

�stanbul trafi�ini
rahatlatmak

amacıyla hayata
geçirilen
metrobüs

özelle�tirilecek.
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Ka d� köy'ün ün lü
me kâ n� Çi ya Ke -
bap'�n der gi si “Ye -

mek ve Kül tür”ün yaz sa y� -
s� ç�k t�. Çi ya Ya y�n la -
r�'ndan ç� kan 3 ay l�k der gi -
nin son sa y� s�n da, “Ta -
d�m l�k” ba� l� �� al t�n da bir
gi ri� ya z� s� yer al� yor. Ya -
z� da, “Ara dan kaç mev sim
geç ti ve ni ha yet der gi miz
25. sa y� s� na gel di. Öz ve ri -
li bir eki bin ça ba la r�y la ya -
y�m la nan bir der gi için bu
sa y� ya ula� mak ger çek ten
he ye can ve ri ci. Mut fak ve
ocak, ya �a m�n mer ke zi
iken, evi can l� tu tan, bi zi
ayak ta tu tan ye mek pi �ir -
me ve ye me ey le mi nin an -
la m� n� göz önün de bu lun -
dur du �u muz da, der gi mi -
zin bir çok i� le vin den bi ri -
ni de, av la na rak, ta r�m ya -
pa rak, bes le ne rek, ye mek
tek nik le ri ni ge li� ti re rek
bu gün le re ka dar ge le bil -
mi� in san so yu nun sos yal
ve ta rih sel ge li �i mi ne da ir
bil gi yi pay la� mak ol du �u -
nu söy le mek do� ru olur”
de ni li yor. 

■ EN DÜ LÜS MUT FA �I, 
EKO LO J�K TA RIM...

Pi er re Raf fard’�n “Co� ra fi ��a ret le -
me ler”e da ir, ya ni Tür ki ye'de ki be lir li
böl ge ler le öz de� le� mi� olan g� da ürün le ri -
ne da ir co� ra fi ve ta ri hi in ce le me si, Da vid
Wai nes’in En dü lüs mut fa �� na da ir ma ka -
le si bu lu nan der gi nin son sa y� s�n da, H.
Y�l d� r�m A�a no� lu, bir Os man l� bel ge si
üs tün den 1800’le rin or ta la r�n da ki Sa ray -
bos na mut fa �� na da ir ipuç la r� n� ak ta r� yor.
Bu sa y� da, geç mi �i Tür ki ye’de çok es ki ye
da yan ma yan eko lo jik ta r�m ele al� n� yor.
Se lim Çe ti ner, ma ka le sin de, eko lo jik ta r� -
m�n fark l� yön le ri ni tar t� �� yor. Tür ki ye’de
eko lo jik ta r� m� ba� la tan Bu� day Eko lo jik
Ya �a m� Des tek le me Der ne �i’nden Ba tur
�e hir li o� lu ile ya p� lan bir söy le �i de de
ko nu yu des tek li yor. Ge çen sa y� lar da ba� -
la t� lan dün ya ca ta n�n m�� �ef ler le rö por taj
di zi si bu sa y� da Jo e Bar za ile de vam edi -
yor. Lüb nan l� �e fin ye mek yap ma hi kâ ye -
si il gi çe ki ci ya z� lar dan bi ri.

Der gi den öne ç� kan 
di �er ba� l�k lar da �öy le: 
Gü zin Ya l�n / Kes ta ne, 

par mak uç la r�m da �s tan bul s� cak l� ��
Gül te kin Em re / 

Ye mek Ki tap la r� Seç me K� la vu zu
Bril lat-Sa va rin / 

Bit kin lik ve Ölüm Üs tü ne 
Â��k Hü se yin / Aç Göz lü Des ta n�

Bur han Fe lek / 100 y�l ön ce ye mek le
il gi li ava dan l�k lar
Öz can Yu ra da lan / 

Sey ya h�n Sof ra s�: Cim ri
Mu sa Da� de vi ren / Unu tul mu� halk ye -

mek le rin den ye di ta rif
Öz ge Aç�k kol / Ye mek, 
Ko lek ti vizm ve Sa nat    

Pe lin Özer / Ba l�k Pa za r�'nda can l� ba l�k
Re is Us ta    

Gül te kin Em re / Ye �il Pe ri Ge ce si'nde
ye me-iç me be tim le me le ri    

Alp Türk me no� lu / 
Si ne ma da Çin Mut fa ��    
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Az�nl�klar�n dünyam�zda yerinin
olmad���, ekonomik bask�lar�n ve
sömürünün her �eyi yak�nla�t�rabilen
bunca teknoloji olmas�na ra�men
hatta uzaydan bir araban�n plakas�n�
bile görebilmemize ra�men her �eyi
umursuyor gibi görünüp kendi
gailelerimiz içinde bo�ulup gitmiyor
muyuz? Bu umursamazl���n bütün
insanl��a yay�lmas�, kendi içinde bir yol
daha aç�p bir k�sa mesajla açlar�
kurtard���m�z� dü�ündürür oldu. Bu tür
basit çözüm sunumlar� her tür ileti�im
arac�ndan görüntülere ula�m�� sürüler

için elbette aran�lan bir kaç�� yolu
olmu� durumda. Yak�n zamanda
oldu�u gibi sebep yerine sonuçlar�
düzeltmeye çal��an dünya kesin ve
sert önlemeler yerine basit yard�m
kampanyalar�yla dünyan�n genelinin
içindeki gaz� almay� ba�ard� her
zamanki gibi. Somali ve
benzerlerindeki açl��� ve ülkedeki iç
sava��n neden ç�kt��� ve nas�l
çözülece�i pek yer almad�. Her
zamanki gibi görmezden gelindi.
Sava��n durdurulmas� için müdahale
yap�laca��na açlara sak�z da��tan

zihniyeti sorgulamayan yard�mseverler
o bölgedeki halklar� kukla olarak
kullanan, e�itimsizle�tirerek daha da
bata�a sürükleyen zihniyeti de
sorgulayamaz zaten.
Asl�nda daha da vahim olan insanl�k
d��� ortamlarda ve sürelerde
kölele�tirilmi� insanlar için de hayata
ve çal��ma ortamlar�na kar��
durmalar�n� engelleyen bu görüntüler
sadece açl���n ve sefaletin hüküm
sürdü�ü bu tip ülkeler sayesinde
büyüyen çok uluslu �irketlere yar�yor
elbette ki. Sadece iç sava� ve
kar���kl�kla beslenmiyor elbette ki bu
�irketler ya da ülkeler. AIDS hastal���
gibi ilerleyen bu d�� güçler ilk önce
ba����kl�k sistemini köreltiyor elbette ki
yani e�itim sistemini. �yi e�itilemeyen
insanlar bir süre sonra birbirini ayr�
görmeye ba�l�yor ve yüzy�llard�r
karde�çe ya�ayan halk mahalle
kavgas� gibi yukar� mahalleliler ve
a�a�� mahalleliler kavgas�ndan bile
basit sebeplerle ba�layan çözünme
milyonlar�n katledildi�i Ruanda katliam�
gibi insanl�k ay�b�na do�ru gidiyor.
Dünyan�n bir taraf�nda 1 litre su için 30
km. yürüyen insanlar, di�er taraf�nda
arabam �u marka olsa diye üzülenler
ve elbette onlar�n üzerinde olup onlar�
seyreden bir avuç insan. Bütün bu
sömürü düzenini ‘Uzayl�lar�n �afa��’
isimli filme nas�l ba�layaca��m� merak
edenler takibe devam etsin.
�lk önce filmin isminden ve
çevirisinden ba�lamak laz�m. Filmin
orijinal ad� ‘Attack the Block’. Attack
ve Block kelimelerini herkesin
çevirebilece�ini dü�ünüyorum. Peki,
nereden ç�kt� bu Uzayl�lar�n �afa��?
Film ismine karar veren �irket yetkilileri
George Romero’nun 1978 ‘Ölülerin
�afa��’  filminin ad�na bir gönderme
yaparak ilk önce yine bir �ngiliz filmi
olan ‘Shaun OF the Dead’ filmine
‘Zombilerin �afa��’  ismini lay�k
görmü� ve �imdi de ‘Attack the Block’
filmini ‘Uzayl�lar�n �afa��’ olarak
çevirmi�ler. Bu gönderme yerli mi
yoksa yersiz mi ona bakal�m ilk önce.
‘Ölülerin �afa��’ ve benzeri zombi
filmlerinin tüketim toplumunun
ele�tirisini ç�k�� noktas� olarak yapan
bu tür filmler günümüzde sadece
korkutma amaçl� kullan�lan bir tür
haline geldi. Oysa en ba�ta üretilmi�
filmler zombileri bir metafor olarak

kullan�p tamamen toplumu ve tüketim
ç�lg�n� beyinsizlerini ele�tirmek amaçl�
ç�km�� fakat sonunda bu tür ve onun
ürünleri de bir tüketim arac� olmu�. Bu
ironi ayr� bir yaz� konusu elbette.
Zombilerle bu filmimizin ortak dokusu
da burada yat�yor. �ki filmin alt�nda da
yatan toplum ele�tirisi. Filmi öylesine
izleyenler için gökten dü�en uzayl�lar�
öldürmeye çal��an serseri çocuklar
filmi diye de özetlenebilecek filmin
fazlas� oldu�unu belirtmeye gerek yok
herhalde. Filmin ba��nda b�çakla tehdit
ettikleri ve soyduklar� masum
hem�ireyle uzakta durdu�umuz
çocuklar�n hayatlar�na girdikçe seçme
�anslar�n�n nas�l ellerinden al�nd���n�
görüp yak�nla��yoruz. Zira bu
çocuklar�n ba�� Moses’�n evine girince

her �eyi biraz daha dü�ünmemiz
gerekti�ini anl�yoruz. O b�çakla soygun
yapan ve uzayl� yarat�klar� öldüren
Moses’�n battaniyesi Spiderman
battaniyesidir. Küçük ya�ta büyük
olmak zorunda kalman�n a��rl��� bir
battaniyeyle anlat�labiliyormu�. Anne-
babas� ölmü� ve ilgisiz amcas�n�n
yan�nda kalmak zorunda kalan halini
görünce hakk�ndaki dü�ünceler
de�i�iyor do�al olarak.
Peki, isim benzerli�i oldu�u filmler
kadar büyük bir film mi dersek cevap
hay�r olacakt�r. Film zaman�n�n ç���r
açan zombi filmleri kadar derinlikli
olmasa da yine izlenmeyi hak ediyor.
Kendi ülkemizde �imdilerde “apaçi”
dedi�imiz kenar mahalleli uyumsuz ve
e�itimsiz gençlik her ne kadar
uyu�turucu ve serserili�e filmdekiler
kadar bula�mad�ysa da benzerlikleri
mevcut. Seçimleri kendi ellerinde

olmayan ya da
kendi seçimlerini
yapt�klar�n�
zanneden gençlik
yolunu bulacakm��
gibi görünmüyor
aç�kças�.

Filmdeki oyunculuklar çocuklar
cephesinde oldukça ba�ar�l�. �ngiliz
aksanlar� ve espri tarzlar�n�n
karakterlere uyumu tam olmu�.
Gerekti�inde komik, gerekti�inde
gerilim dolu olabilen film her ne kadar
basit bir konu etraf�nda dönse de
anlat�lan hikâyenin alt metnine uygun
izlenirse daha anla��l�r olacakt�r bu
kesin. Zira zombileri sadece zombi
olarak görürsek ve alt metindeki
tüketim ele�tirisini görmezden gelirsek
nas�l bir �eyler eksik kal�rsa gökten
gelen uzayl�lar� da öyle görmek filmin
etkisini azalt�r.  
Asl�nda filmi izlememin as�l sebebi
olan Nick Frost filmde fazla
gözükmüyor. Kendi ad�ma tarz�n�
oldukça be�endi�im komedyen biraz
daha ön planda olsayd� demek
istiyorum, fakat filmin vurgulamak

istedi�i �ngiliz bloklar�nda ya�ayan
gençlere odaklanmak isteyen yap�ya
ters dü�ece�inden susuyorum. 
Alt metne dair birkaç ipucu da
Moses’�n sözlerinde sakl�. Moses
uyu�turucuyu bloklar�na gönderenlerin
bir plan� olarak görüyor gökten
ya�anlar�. Uzayl�lar gibi uyu�turucu da
birdenbire girmi� ve da��tm��t�r
bloklar�, insanlar� birbirine
dü�ürmü�tür. Bütün bu sebeplerden
Yönetmen Joe Cornish’in çok ba�ar�l�
bir ilk filme imza att���n� söyleyebiliriz
rahat rahat. Sorun her zaman
görmezden gelinecek de�il belki ama
çözüm a�amalar�nda bir de�i�iklik
yap�lmad��� sürece daha yüzy�llar boyu
açlara ya da herhangi bir ihtiyac� olana
bir SMS uzakl�kta olaca��z ya da
yak�nlar�na kadar gidip onlar�
insanl�klar�ndan ç�km�� görüp
kendimizle kar��la�t�raca��z. Onlarla
foto�raf çektirip ellerimizle
besleyece�iz ve bütün bunlar�n
sonunda alk�� alaca��z. Konser turlar�
düzenleyece�iz. Sosyal a�larda
foto�raflar�n� görüp BE�EN tu�uyla
a��rl�klar�m�z� ataca��z. Ne mutlu bize.

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

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

S �  N E  M A  L A R

NİHAT DOĞAN, ZOMBİLER
VE UZAYLILARIN ŞAFAĞI

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

Üst katı balık, alt katı da 
cafe-bar olarak hizmet veren
Kalamı�’taki Quando, lezzet
tutkunlarına hitap eden yeni

bir mekân.... 

Merhaba sevgili okurlar,
Evet... Yi ne bir lik te yiz... Ra ma -
zan ay� n� ve bay ra m� ge çir dik.

Her kes �eh re dön me te la �� için -
de.. Te miz lik, al�� ve ri� der ken

gün ler ge lip ge çi yor... Evet ben
yine so kak lar da y�m ma lu mu -

nuz... Ha va çok gü zel... O ac� -
ma s�z s� cak lar ye ri ni ya va� ya -

va� �l�k Son ba har gü ne �i ne b� ra -
k� yor.. �l çe miz yi ne c� v�l c� v�l...
Ye ni ye ni me kân lar aç�l m��...
De �i �ik tarz da çe �it li yer ler...

Ün lü mar ka la r�n �u be le riy le bir -
lik te Ka d� kö yü mü zün ca zi be si ne
ka p� l�p sek tö re ye ni so luk ge ti -
ren ler de var... Her yer de bir te -
la� ya ni... Bu da Ka d� kö yü mü zü
da ha da ya �a n�r ha le ge ti ren un sur lar dan ta bi i
ki... Fe ner Ka la m�� Cad de si üze rin de, A�us tos
ay� ba ��n da ye ni bir me kân hiz me te gir di... As -
l�n da bu yer ta n� d� �� m�z bir yer, es ki Ka la m��

Yel ken bi na s�... Genç gi ri �im ci Ali Ko ca ta�, kon -
sep ti ni ta ma men de �i� ti re rek, genç, di na mik ve

c� v�l c� v�l bir me kân ha li ne ge tir mi�, Qu an do
Bras se ri e Bar Ca fe is miy le hiz me te sun mu�...

Son de re ce mo dern bir de kor, be yaz san dal ye -
ler ren gâ renk min der ler le bir le �in ce iç aç� c�, ha -
ri ka bir gö rün tü ve ri yor. Bah çe nin or ta s�n da ki
Ame ri kan bar, me kâ na ay r� bir ha va kat m��.

Türk, �tal yan, Ak de niz, Mek si ka mut fa �� n� har -
man la y�p her da ma �a hi tap eden ha ri ka lez zet -

ler su nu yor... �ki kat l� bi na n�n alt ka t� Qu an -
do'nun k�� l�k ka pa l� sa lo nu ha ri ka bir de kor la k� -

��n ge le cek ko nuk la r� n� bek li yor...

Genç gi ri �im ci Ali Bey as l�n da sek tö re
ya ban c� de �il... Yi ye cek-içe cek sek tö rü -

nün için de bü yü mü�... Bu sek tör de isim
yap m�� Ah met Ko ca ta�’�n o� lu... Ta bi i bu du -

rum da i�in de ba �a r� l� ol ma s� n�n en önem li fak -
tö rü... Mut fak ta ki us ta la r�n se çi min den, ser vis
ele man la r� ve de ko ra ka dar her �e yi biz zat se -
çe rek i�e ba� la m��... Qu an do'nun ka li te ve ser -
vis so rum lu lu �u nu, bu sek tö rün ta n�n m�� ve se -
vi len isim le rin den ve i�in de oto ri te olan Ha kan

Yo la ge len'e tes lim edil mi�... Ba �a r� ka ç� n�l maz...
Si cil ya usu lü piz za la r�, me kâ na öz gü Ter si ne

Bur ge ri, Qu an do sa la ta s�, App le Mo ji to su
ve Straw berry mar ga ri ta s� en çok
ter cih edi len lez zet bom bar -
d� man la r�...  Üst kat  Ak -
de niz ve Ege mut fa �� -
n�n en iyi ör nek le ri nin
su nul du �u ve de niz
ürün le ri nin bol çe �i -
di ni bu la bi le ce �i niz
Ka la m�� Ba l�k ola rak
dü zen len mi�... Ma ri -
na n�n bü yü le yi ci ma -
vi li �i ne ku� ba �� ba ka -

rak, he le de gün ba t� m� n�n
o muh te �em man za ra s�n da,
ina n�l maz ke yif al� na bi le cek bir te -
ras... Ali Ko ca ta�, son de re ce fe rah, renk uyu -
mu ve de ko ruy la da hu zur ve ren bu ka t�, y�l lar -
d�r bu sek tör de ken di ni ka n�t la m�� bir isim olan
Lüt fü Ben gü'ye tes lim et mi�... Çok da iyi bir se -

çim...
Lüt fü

Bey’in il gi si ve
ko nuk se ver li �i he men sa r�p sar ma l� yor ve ken -
di ni zi çok özel his se di yor su nuz... Ali Bey, “Bu

me kâ n� genç le rin de, or ta ya� ve üs tün de ki le rin
de zevk ala bi le cek le ri bir yer ola rak dü zen le dik.
Haf ta son la r� can l� mü zi �i miz le, DJ per for man s� -
m�z la, özel par ti le ri miz le, fark l� or ga ni zas yon la r�n
da ya p� la bi le ce �i, ge len her ke sin ra hat ede bi le -

ce �i bir yer ola l�m is te dik. Pa zar gün le ri de
09.00-14.00 sa at le ri ara s� kla sik ve Jazz

mü zi �i e� li �in de zen gin ve çok
ke yif li bir kah val t� su nu yo ruz...

Her ke si bek li yo ruz” di ye rek
ye ni bir yer aç ma n�n he -
ye ca n�y la ko �u� tur ma ya
de vam ede dur sun, biz

de ba� ka ke �if le re
do� ru yo la ç�k mak

üze re me kân dan ay r� l� -
yo ruz.. Evet çok ��k ve
id di al� bir me kân, çok

be �en dik. Yo lu nuz aç�k ol -
sun Qu an do ve Ka la m�� Ba -

l�k... Ka d� köy’e ho� gel di niz..
Ad res: Ka la mı� Fe ner Cd. no.2

Tel.: 0216 449 66 00
www.Qu an dob ras se ri e.com

www.ka la mis ba lik.com

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Kalam��’ta yeni bir lezzet mekân�YEMEK YOLCULU�U
DEVAM ED�YOR
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Gün geç mi yor ki Ka d� köy tra fi �i ke� me -
ke� ol ma s�n. Av ru pa ve As ya ya ka la r� -
n�n ba� lan t� nok ta s�n da olan, ge rek de -

niz ge rek se ka ra yol la r�y la iki ya ka y� bir bi ri ne
ba� la yan Ka d� köy’de tra fik bü yük so run. Bu
yo �un luk tan özel lik le ara so kak ve cad de ler de
na si bi ni al� yor. 

Ha li ta �a Cad de si de bun lar dan bi ri. Geç ti -
�i miz y�l lar da Ka d� köy Be le di ye si’nin ça ba la -
r�y la ye ni den dü zen le ne rek, alt ve üst ya p� s�y -
la ye ni, mo dern ve kent do ku su na uy gun bir
gö rün tü ye ka vu �an Ha li ta �a Cad de si’ne ç� kan
ara so kak lar da araç la r�n yo �un �e kil de park
edil me si ve yo lun bir ta ra f� n�n park edi len
araç lar la ka pan ma s� va tan da �� çi le den ç� ka r� -
yor. 

■ KAT OTO PAR KI �H T� YA CI VAR 
Bi lin di �i üze re Ha li ta �a Cad de si sa de ce

ya ya tra fi �i ne aç�k. An cak Cad de’ye ç� kan çok
sa y� da ara so kak araç tra fi �i ne aç�k. Sa� l� sol -
lu çok sa y� da i� ye ri nin de bu lun du �u dar olan
bu so kak lar ise yo �un araç nü fu su na sa hip olan
ken tin araç tra fi �i ni kal d�r mak ta zor la n� yor.

Ka d� köy Mey da n�’na gi den araç la r�n gü zer gâ -
h�n da bu lu nan so kak lar da yo �un �e kil de park
eden araç lar tra fi �in s� k�� ma s� na ne den olu yor. 

Böl ge de ya �a yan va tan da� lar, i� ye ri sa hip -
le ri nin araç la r� n� yo �un �e kil de bu so kak la ra
park et ti �i ni be lir ti yor lar. �� ye ri sa hip le ri ise
araç la r� n� park ede bi le cek le ri mo dern bir kat l�
oto par k�n ol ma ma s� ne de niy le araç la r� n� bu so -
kak la ra park et mek zo run da kal d�k la r� n� be lir -
te rek ken di le ri ni sa vu nu yor lar. Gö rü� le ri ne
ba� vur du �u muz pek çok Ka d� köy lü yol ke nar -
la r� n� kul la na rak çö zül me ye ça l� �� lan oto park
so ru nu nun bir an ön ce hal le dil me si ve Ka d� -
köy’ün çe �it li yer le rin de kat l� oto park an la y� �� -
n�n uy gu la ma ya ko nul ma s� için yet ki li le rin ge -
re ke ni yap ma s� ge rek ti �i ni ifa de edi yor lar. 

Kadıköy’ün en önemli sorunlarından
olan trafik sıkı�ıklı�ı Halita�a

Caddesi’nde de ya�anıyor. Halita�a’ya
çıkan yollarda trafik sıkı�ıyor. 

Halitağa SOS veriyorHalitağa SOS veriyorHalitağa SOS veriyorHalitağa SOS veriyorHalitağa SOS veriyorHalitağa SOS veriyorHalitağa SOS veriyor

De �er li tü ke ti ci le ri miz;
Yar g� tay 13. Hu kuk Da ire -
si, ye rel bir mah ke me nin
ai dat ver me di �i için kre di
kar t� n�n ka pa t� la ma ya ca -
�� na ili� kin tü ke ti ci le hi ne
ver di �i ka ra r�, da va l� ban -
ka le hi ne boz mu� ve kart
ai da t� ver me yen tü ke ti ci -
nin kre di kar t� n�n ban ka
ta ra f�n dan kul la n� ma ka -
pa t� la bi le ce �i ne hük met -
mi� tir. Yar g� tay 13. Hu kuk
Da ire si nin ka ra r�n da, y�l l�k
üye lik ai da t� n�n al�n ma s� n�
hak l� k� la cak bir hu ku ki
ge rek çe bu lun ma mak ta d�r. Yar g� -
tay’�n bu ka ra r� tü ke ti ci ler üze rin de
bü yük bir �a� k�n l�k ya rat m��, tü ke -
ti ci le rin hak s�z ve hu kuk suz uy gu -
la ma la ra kar �� yar g� ya ba� vur ma
ko nu sun da ki ce sa re ti ni k�r m�� ve
ada le te olan gü ve ni ni sars m�� t�r. 
Ay n� da ire nin da ha ön ce y�l l�k kart
üye lik ai da t� al� na ma ya ca �� na ili� -
kin ka rar la r� olup, bu ye ni ka ra r� di -
�er ka rar la r�y la çe li� mek te dir. Yar -
g� ada le te, hak ka ni ye te ve ne sa fe -
te uy gun ka rar lar ver me li dir. Tü ke -
ti ci güç lü ser ma ye grup la r� kar �� -
s�n da güç süz, ko ru ma s�z ve is tis -
mar edi len ta raf t�r. Bu nun için dir
ki; 4077 sa y� l� Tü ke ti ci nin Ko run -
ma s� Hak k�n da Ka nun tü ke ti ci nin
ko ru ma s� n� ve tü ke ti ci le ri bi linç -
len di re rek hak ara ma la r� n� sa� la -
mak için ka bul edil mi� bir ya sa d�r.
Ge rek 4077 sa y� l� TKHK., ge rek se

Ban ka Kart la r� ve Kre di
Kart la r� Ya sa s�n da kre -
di kart la r�n dan y�l l�k
üye lik ai da t� al� na ca �� -
na da ir hiç bir hü küm
ol ma d� �� gi bi, TKHK’da
da  söz le� me le re ko nu -
lan tek yan l� ve tü ke ti ci
aley hi ne den ge siz lik
olu� tu ran �art la r�n hak -
s�z �art ol du �u da be lir -
til mek te dir. 
Hem ya sa mad de le ri -
ne, hem de ay n� da ire -
nin tü ke ti ci le hi ne ver -
di �i ka rar la r�n var l� �� na

kar ��n böy le bir ka ra r�n ç�k ma s�
dü �ün dü rü cü ve en di �e ve ri ci dir.
Ha len ül ke miz de 45-46 mil yon
kart kul la n� c� s� ol du �u ve her bir
kart tan as ga ri 45-100 TL. ara s�n da
ai dat al�n d� �� dü �ü nül dü �ün de
ban ka la r�n na s�l bir hak s�z ka zanç
el de et tik le ri or ta da d�r. Ka ba tas lak
bir he sap la may la ban ka lar, y�l l�k
üye lik ai da t�, he sap i� le tim üc re ti
ve mas raf v.b. ad� al t�n da tü ke ti ci -
ler den y�l da yak la ��k 18 mil yar do -
la ra ya k�n hak s�z ka zanç el de et -
mek te dir ler. Tüm Dün ya da yak la� -
t� �� söy le ni len kü re sel kriz den Türk
ban ka la r� n�n tü ke ti ci le rin s�r t� na
yük le ne rek ve is tis ma ra de vam

ede rek ç� ka cak la r� bel li ol mu� tur.
Geç ti �i miz  kriz de Dün ya n�n en
güç lü ve bü yük ban ka la r� ba tar -
ken, Türk ban ka la r� n�n bu sü reç te
kâr et me le ri   tü ke ti ci le rin is tis mar
edil me si ve tüm ma li yet le rin tü ke -
ti ci le re yük len me siy le müm kün ol -
mu� tur. He def kit le si mil yon la r�
bu lan bu soy gu na dur de mek
BDDK ve Hü kü me tin so rum lu lu -
�un da d�r. Ban ka lar la tü ke ti ci ara -
s�n da ya p� lan söz le� me le rin kar �� -
l�k l� ira de ile olu� ma d� �� na ili� kin
çok sa y� da yar g� ka ra r� bu lun mak -
ta d�r. BDDK ve Hü kü me tin bu ko -
nu da ken di le ri ne dü �en so rum lu -
lu �u bir an ön ce ye ri ne ge tir me si -
ni,  aci len ge rek li ya sal dü zen le -
me le ri ve de ne tim le ri yap ma la r� n�
bek li yo ruz. De �er li tü ke ti ci ler, bu
ko nu da ye ter li ve ge rek li ted bir le ri
al ma s� için BDDK’y� ve Hü kü me ti
zor la ma l� y�z. Bu nun için de he pi ni -
zi TÜ KO DER’de (Tü ke ti ci yi Ko ru -
ma Der ne �i ) ör güt len me ye ça �� r� -
yor ve siz ler den ai dat alan ban ka -
la ra ait KRE D� KART LA RI NI ZI �P -
TAL et tir me ni zi is ti yo ruz. 

YA �A SIN TÜ KO DER
YA �A SIN ÖR GÜT LÜ 

MÜ CA DE LE M�Z
(TÜ KO DER GE NEL MER KEZ

YÖ NE T�M KU RU LU) 
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er vis sek tö rü Tür ki ye’de di �er ül ke le re
na za ran çok ge li� mi� bir i� ala n� d�r.
‘Ser vis sek tö rü’nden kas t�m ye me iç -
me dük kân la r� ve bu ra lar da ça l� �an

ser vis ele man la r�… He le he le Av ru pa’ya git ti -
�i niz de, san ki bir lü tuf ya p� yor mu� gi bi k�rk
sa at si zin le il gi len me yen, ye me �i ni zi aç l�k tan
öl me ye ra mak ka la ya va� ya va� ge ti ren ve
‘ge tir di �i me �ük ret eda s�y la’ üs tü ne bir de si -
zi g� c�k eden gar son lar la kar �� la ��n ca, “Tür ki -
ye’de bu i� çok ile ri ar ka da�, ner de be nim
mem le ke ti min fi �ek gi bi gar son la r�” de mek ten
ken di ni zi ala maz s� n�z. Üs te lik sa de ce is te di �i -
niz ser vi si de �il, is te me di �i ni zi de ya n�n da bo -
nus ola rak ser vis edi lir…

Ne den bah set ti �i mi bir ör nek le aç�k la ya -
y�m. Ge çen ler de bir ka fe ye otur dum ve �e ker -
siz kah ve �s mar la d�m. Gar son kah ve yi ge tir di,
bir yu dum al d�m, ama ta d� bir ga rip, �e ker li gi -
bi… He nüz ma sa n�n ya n�n dan ay r�l ma m��
olan gar so na “par don ben sa de kah ve is te -
mi� tim ama bu �e ker li” de yin ce gar son ga yet
pi� kin, ha fif de azar lar ton da “Ca n�m öy le hiç
�e ker siz de içi lir mi ze hir gi bi! Az� c�k �e ker
koy dur dum ben”  de di. �� te i�i ni ve in san la r�
se ven bir ser vis ele ma n�! Üs te lik ba� ka la r� n�n
ye ri ne dü �ü nüp ka rar al ma ye te ne �i ne de sa -
hip!

Bu ba� ka s� n�n ye ri ne dü �ün me ola y�, Türk
mil le ti ne mah sus bir ye te nek olup, ile ri de re -
ce de sa mi mi yet le bir le� ti mi ta d�n dan yen -
mez! Za man za man ne yi ye ce �i ni zi, za man
za man da ne dü �ü ne ce �i ni zi kel ala ka bir in -
san dan ö� re ne bi lir si niz. Ba k� n�z ör nek iki…
Bir gün de Edir ne’de bir ci �er ci de otu ru yo ruz.
Yi ne ken di ça p� m�z da ül ke yi kur ta r� yo ruz.
Uzak tan bir müd det g� c�k g� c�k s� r� tan gar son
ya n� ma ge lip “ab la c�m bo �u na ko nu �u yor sun,
bu ül ke böy le gi der” di ye al d� sa z� eli ne, her
�e yin na s�l ol ma ya ca �� n� on be� da ki ka da
�ip �ak an lat t� sa� ol sun. Bu ara da a� z�n dan
bir tek ya p� c� söz ç�k ma d�. “O öy le ol maz”,
“bu ha yat ta  de �i� mez”, “onu ya pa maz lar”,
“bu nu ede mez ler”….  Mem le ket, ne yin na s�l
ol ma ya ca �� ko nu sun da uz man dan ge çil mi -
yor; bir iki de na s�l ola ca �� n� bi len ç�k sa, da ha
da s�r t� m�z ye re gel mez!

Hep si ba na m� denk ge li yor bi le mi yo rum.
Ama se bep-so nuç ili� ki si ni do� ru de �er len di -
re me ye ce �i ni zi his set tik le ri an da da hiz met
sek tö rü dev re ye gi rer ve si ze ger çek le ri an la -
t�p, ay d�n lan ma n�z da yar d�m c� olur. Me se la…
üç ar ka da ��m la ye mek ye dik ten son ra, dört
ka pu çi no �s mar la d�k. Az son ra gar son elin de -
ki tep si de üç ka pu çi noy la gel di ve ar ka da� la -
r� ma kah ve le ri ni ser vis et ti. Ar d�n dan ba na
dö nen gar son; “ina n�r m� s� n�z üçü nü yap t�m,
si zin ki ne s� ra ge lin ce ma ki ne bo zul du” de di
ve ek le di “ne ka dar �ans s�z s� n�z!” Olay ta ma -
men be nim �ans s�z l� ��m ol du �u için, en az�n -
dan ma ki ne nin ta mir pa ra s� n� ben den kes me -
dik le ri ne se vi ne rek, su sup otur dum!

Ta bi i bu ‘ba� ka s� n�n ye ri ne dü �ü nen’ zih ni -
yet sa de ce ser vis sek tö rün den iba ret de �il. Az
çok ta n� d� �� n�z in san lar ne za man ev le ne ce �i -
ni zi, kaç ço cuk ya pa ca �� n� z�, han gi i�in si zin
için da ha uy gun ola ca �� n� be� da ki ka da an la -
y�p, teb li� ede bi lir, si zi bo� ye re dü �ün mek ten
kur ta ra bi lir ler. Üs te lik bu sü per kah ra man lar
söz le ri nin din len me me si ha lin de k� z�p, “iyi lik ten
ma raz do �ar za ten” �ek lin de söy le ne bi lir ler.

Türk in sa n� n�n ‘ba� ka s� n�n ye ri ne dü �ün -
me’ ey le mi uzun y�l lar d�r oto ma tik pi lot ta ça -
l�� t� �� için ar t�k ka rak te ris tik bir ref leks ha lin de
i� le mek te dir. �yi ni yet li ol duk la r� ku� ku gö tür -
mez an cak “ce hen ne me gi den yok da iyi ni yet
ta� la r�y la dö �e li dir”…

As l ı  AY HAN

S

SERVİS
SEKTÖRÜNDE
SON NOKTA

ENGELL� DANI�MA VE
DAYANI�MA MERKEZ�
Görme Engelli Sesli Kütüphanesi
Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi,
göremeyen engellilerin
kütüphanecilik hizmetlerinden
yararlanabilmeleri amac� ile sesli
olarak okunmu� ya da taranm��
kitaplardan olu�turulmu� bir
kütüphane. �stanbul Rotary
Kulübünün deste�i ile hayata
geçirilen kütüphane, Kad�köy
Belediyesi Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi kapsam�nda
faaliyetlerini sürdürüyor. 
Gönüllü okuyucular iki adet özel ses

izolasyonlu okuma kabininde
kütüphanede yer alacak olan
kitaplar� seslendiriyor. Okunan
kitaplar mp3 sesli format�nda,
kütüphanenin internet 
sitesine yükleniyor. Görme engelliler
kitaplara Kad�köy Belediyesi’nin web
portal�nda bulunan Görme Engelliler
Sesli Kütüphanesi sitesinden
ula�abilecekleri gibi arzu edilirse cd
format�nda haz�rlanan kitaplar�
Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi Uygulama Biriminden de
temin edebiliyor.
Kütüphanede verilen hizmetler de
�unlar:

● Sesli olarak kitap dinlenebilmekte,
● Brail kabartma bask� tekni�i
kullan�larak kitaplar�n ç�k���
al�nabilmekte, 
● Kitap okuma makinesi ile kitaplar
bilgisayar sesi ile
seslendirilebilmekte,
● TTS cihaz� ile az görenler için
bas�l� kitaplar büyütülerek okunabilir
hale getirilmekte, 
● Üyeler ile haftal�k “Dinleme
Atölyesi” çal��mas� yap�lmakta ve
● Üyeler kitaplar� kendi yazarlar�n�n
sesinden dinleme �ans�na sahip
olabilmektedir.
�leti�im Bilgileri: 
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail
Sok. Sadıko�lu Plaza 5 No:2
Kadıköy - �stanbul /Turkey
Telefon: 0216 348 42 54 – 
0 216 347 46 89
E-Mail: konusankitaplik@kadikoy.bel.tr
Web Sayfası:
http://gormeengelliler.kadikoy.bel.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

�ahkulu Sultan Dergâh� yenilenecek

● Eylem Ba�ak �ENTÜRK 

CHP �l Ge nel Mec lis Üye si Hay -
dar Ge be ta�’�n, �ah ku lu Sul tan
Der gâ h�'n�n ye ni len me i� le mi

için sun du �u öner ge, �s tan bul Va li li -
�i'nce ka bul edil di. �ah ku lu Sul tan
Der gâ h�’n�n, �s tan bul lu la ra da ha iyi
bir hiz met ver mek ad� na ye ni le ne ce -
�i, �l Özel �da re si Büt çe si'nden 1 mil -
yon 300 bin TL ay r�l d� �� bil di ril di.
�ah ku lu Der gâ h�'n�n ye ni len me si için

ya p� lan iha le ye 29 fir ma n�n ka t�l d� �� ve -
ri len bil gi ler ara s�n da yer al� yor.

Der gâ h�n ye ni len me siy le �s tan bul
için ta ri hi öne me sa hip çok de �er li bir
eser ko ru na cak ve �s tan bul lu la ra da ha iyi
bir hiz met ve ri le cek. 

■ 700 YIL LIK TA R� H� M� RAS
�ah ku lu Sul tan Der gâ h�, Os man l�

Dö ne min de bu lu nan yak la ��k 20 Ale vi-
Bek ta �i Der gâ h�’ndan bi ri si. 1370-1380
y�l la r�n da �s tan bul’a ge lip der ne �i ku ran
�ah ku lu Sul tan, çev re si ni ay d�n la tan bil -
ge bir ki �iy di. Der gâh’ta yak la ��k 15 y�l
post ni �in lik (tek ke �ey hi) yap t�. �ah ku lu
Sul tan, 1402 y� l�n da Bi zans l� lar la ya p� -
lan sa va� ta öl dü ve der gâ h�n bah çe si ne
def ne dil di. O gün den be ri der gâh, �ah -
ku lu Sul tan’�n ad�y la an� l� yor.

Bu gün �ah ku lu Sul tan Der gâ h� 8 dö -
nüm ara zi üs tü ne ku ru lu ye �il lik ler için -

de ki bah çe sin de Ce -
me vi, a�e vi, kü tüp ha -
ne, kon fe rans sa lo nu,
ders ha ne ler, sa� l�k evi
ve ko nuk evi ile �s tan -
bul’da bin ler ce in sa na
hiz met ve ri yor.

Der gah, genç le re
Ale vi kül tü rü nü ö� re -
ti yor, bu nun ya n�n da
da ö� ren ci le re burs ve -
ri yor. Pa zar gün le ri se -
mah lar dö nü lü yor, de -
de ler e� li �in de cem ler,
ya zar lar ta ra f�n dan
kon fe rans lar ve ozan -
lar ta ra f�n dan din le ti -
ler dü zen le ni yor.
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KESK’e ba�l� Haber Sen, Memur Sen’e ba�l� Birlik Haber
Sen ve Kamu Sen’e ba�l� Türk Haber Sen’in �stanbul

Anadolu Yakas�’ndaki �ubeleri taraf�ndan örgütlenen eylem
27 A�ustos Cumartesi  günü Ac�badem’deki Anadolu

Yakas� Posta ��leme Da��t�m Ba�müdürlü�ü’nde yap�ld�. 
‘KÖLE DE��L POSTACIYIZ!’ 

Müdürlük binas� içerisinde toplanan postac�lar “Köle de�il
postac�y�z!”, “Cumartesi çal��mak istemiyoruz!” dövizleri

ta��yarak davul zurna e�li�inde bir süre beklediler. Ard�ndan
KESK/Haber-Sen Anadolu Yakas� �ube Ba�kan� Fahri

Karasu k�sa bir bilgilendirme yapt�. Konu�mas�nda; posta
i�çilerinin ya�ad�klar� s�k�nt�lara de�inen Karasu, bu sorunlara

ve sermayeye kar�� üretimden gelen güçlerini kullanarak
cevap vereceklerini söyledi. Müdürlük binas� önüne geçen

i�çiler ad�na bas�n aç�klamas�n� Hafik Tarhan okudu.
Aç�klamada, posta te�kilat�n�n kuruldu�u tarihten bu yana
171 y�ld�r s�cak demeden so�uk demeden, kar demeden

k��, bayram demeden çal��an postac�lar�n adeta dert küpü
oldu�unu söyledi. Cumartesi günü çal��mas�n�n, 6 günde
bitmeyen i�lerin, 5 günde bitmeyece�ine dayand�r�ld���n�

belirten Tarhan, “Bunun çözümü haftan�n 7 günü çal��mak
m�d�r? Yoksa acil cihet parselasyonlar� ve yeterli personel
say�s� ile çal��mak m�d�r?” sorusunu yöneltti. Eyleme, Yap�

Yol Sen �stanbul �ube temsilcileri de destek verdi.

PTT i�kolunda örgütlü memur sendikaları,
posta da�ıtıcılarının cumartesi ve bayram

tatillerinde çalı�tırılmalarını protesto etmek
amacıyla ortak eylem gerçekle�tirdi. 

POSTACILARIN 
PROTESTOSU!

Göztepe Merdivenköy’de bulunan tarihi �ahkulu Dergâhı
�stanbul Valili�i'nin giri�imiyle ba�tan a�a�ıya yenilenecek.
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● Eylem Ba�ak �ENTÜRK

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik -
li ni �i’nde Ka d�n Has ta l�k la r� ve Do �um Uz -
ma n� Op. Dr. Ni met Gül Ya vu zer gö re ve

ba� la d�. 
1985 An ka ra T�p Fa kül te si me zu nu olan Ya vu -

zer, SSK Ok mey da n� Has ta ne si, SSK Göz te pe Has -
ta ne sin de ça l�� t�k tan son ra Özel Ka d� köy Has ta ne -
si’n de gö rev al d�. 1 ay d�r Ka d� köy Be le di ye si Dum -
lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i’nde ça l� �� yor.  Op. Dr. N.
Gül Ya vu zer, ka d�n la ra se ne de bir kez ke sin lik le ji -
ne ko lo jik mu aye ne den geç me le ri tav si ye sin de bu -
lun du. Ya vu zer, “Ka d�n la r�n, sme ar tes ti ve ra him
a� z� kan ser ta ra ma s�, 40 ya ��n dan son ra da y�l l�k
me me kon tro lü ve 2 y�l da bir de me me ma mog ra fi si
çek tir me le ri ge re ki yor” de di. Bü tün tet kik le rin üc -

ret siz ola rak ya p�l d� �� Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� -
nar Sa� l�k Po lik li ni �i'nde; ul tra son ve kri o ci haz la r�
bu lu nu yor. Has ta la r�n ra him a� z�n da ki ya ra la r� na
kar �� te da vi ya p� l� yor. Ha mi le ba yan lar için ge be ta -
ki bi, kan ser ta ra ma s� ve si mir tes ti de ya p� l� yor. 

■  KA DIN LA RA E�� T�M DE VE R� L� YOR
Dum lu p� nar’da böl ge nin sos yo eko no mik ve sos -

yo kül tü rel ya p� s� göz önü ne al� na rak po lik li nik hiz -
met le ri ya n� s� ra e�i tim ça l�� ma la r�y la ko ru yu cu
sa� l�k hiz met le ri ne a��r l�k veriliyor. Ai le plan la ma -
s�, ge be lik te ye ter li ve den ge li bes len me gi bi ko nu -
la ra ön ce lik ve ri le rek böl ge de ka d�n has ta l�k la r� ve
ge be lik le il gi li uy gun gö rü len ko nu lar da e�i tim le re
de vam edi le cek. Dum lu p� nar Sa� l�k Mer ke zi’ nin
ha z�r la d� �� pro je ler Ey lül ay� içe ri sin de ba� la ya cak,
e�itimler 15 gün de bir haf ta n�n be lir li gün le rin de
ve ri le cek.
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A�IZ mu ko za s� n�n çe �it li ne den ler le yan g� lan ma s� na
ge nel an la m�y la sto ma ti tis de nil mek te dir. Lo kal ve ya
yay g�n �e kil de gö rü le bi lir. Ay r� ca di� et le ri, dil, du dak lar
ve sert da mak ta da ay r� ay r� ve ya birara da has ta l�k tab -
lo su or ta ya ç� ka bil mek te dir. Sto ma ti tis ler pri mer ve ya
se kon der (ba� ka bir has ta l� ��n be lir ti si ola rak) ne den ler -
le olu �ur. Pri mer ne den ler, özel lik le me ka nik a��z ya ra -
lan ma la r�; ke si ci-de li ci ya ban c� ci sim ya ra lan ma la r�, �s� -
r�k ya ra la r�, di� ta� la r� ve ano ma li le ri, s� cak ve ya don -
mu� g� da lar, çe �it li ze hir li ve
kim ya sal mad de ler gi bi ne -
den ler dir. Bun lar do� ru dan
do� ru ya a��z mu ko za s� n� et ki -
le ye rek sto ma ti ti si �e kil len di rir -
ler. Ba zen de se kon der ne -
den ler le, ba� ka has ta l�k la r�n
sey ri s� ra s�n da olu �a bil mek te -
dir (bak te ri yel ve vi ral has ta l�k -
lar, ke di le rin bu la �� c� nez le si,
pan lö ko pe ni, ca li ci vi rüs ler, oral
pa pil lo ma to zis,  man tar en fek -
si yon la r�, al ler ji, �e ker has ta l� ��, üre mi, lö se mi gi bi).

Ke di ve kö pek ler de olu �an a��z yan g� la r� so nu cun -
da i� tah k�s men ve ya ta ma men kay bo lur. Sal ya ak�n t� -
s� ve kö tü a��z ko ku su dik ka ti çe ker. Yem al ma da ve
çi� ne me de güç lük gö rü lür. Ba� lan g�ç ta a��z mu ko za s�
k� za r�k, ödem li ve ço �un luk la a� r� l� d�r. Has ta l�k iler le dik -
çe a��z için de il ti hap l� ya ra lar, si �il ler, eroz yon lar ve ül -
ser ler ge li �e bi lir. Ke di ler de eo zi no fi lik gra nu lom tar z�n -
da ki ül ser le re a��z bo� lu �un da s�k ça rast la n�l mak ta d�r.
Ay r� ca has ta l� ��n �id de ti ne ba� l� ola rak ate� ve dur gun -
luk gi bi ge nel be lir ti ler de göz le ne bi lir. 

Has ta l� �� ta n� mak ko lay an cak ne de ni ni be lir le mek -
te zor luk lar ya �a na bil mek te dir. As�l ne de ni an la ya bil -
mek için bak te ri yo lo jik, vi ro lo jik, mi ko lo jik mu aye ne le rin
ya n� s� ra böb rek ve �e ker has ta l�k la r� yö nün den kan da
üre ve �e ker ta yin le ri ya p�l ma l� d�r. A��z da ki ya ban c� ci -
sim ler, di� ta� la r� ve ya di� de �i� tir me gi bi sto ma ti ti sin
lo kal ne den le ri uzak la� t� r�l d�k tan son ra te da vi uy gu lan -
ma l� d�r. Te da vi de, özel lik le se kon der ge li �en sto ma tit -
ler de as�l ne de nin bu lu na rak gi de ril me ye ça l� ��l ma s�
esas al�n ma l� d�r. Her yem al� m�n dan son ra a��z da ki
yem ar t�k la r� n�n te miz len me si a��z bo� lu �u nun bol te -
miz suy la ve ya ka mel ya ça y�, pa pat ya ça y� ile y� kan ma -
s� ya rar l� olur. 

A��z da ki sal ya ar t� ��, kö tü a��z ko ku la r� ke di-kö pek -
le ri niz de cid di bir has ta l� ��n be lir ti le ri ola bi lir. Bu ne den -
le böy le du rum lar da va kit ge çi ril me den bir ve te ri ner he -
ki me mü ra ca at edil me li dir.  Ho� ça ka lın ….
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Kedi ile köpeklerde ağız ve

ağız içi organların hastalıkları

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL
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Jinekolojik muayeneyi ihmal etmeyin

Dumlupınar Sa�lık
Poliklini�i’nde yeni
göreve ba�layan
Kadın Hastalıkları ve
Do�um Uzmanı
Op. Dr. Nimet Gül
Yavuzer, kadınlara
senede bir kez
kesinlikle jinekolojik
muayeneden
geçmeleri
tavsiyesinde
bulundu...

SERVIKS Kanseri kad�n üreme organlar�ndan
biri olan rahimin (uterus) a��z k�sm� olan
rahima�z�n�n (serviks) normal d��� geli�im
sonucu olu�an kötü huylu tümörüdür. Bu
organ rahimin vajinaya aç�lan k�sm�ndaki
bölümüdür ve asl�nda rahimin bir parças�
olmas�na ra�men yap�s� ve özellikleri farkl�

oldu�u için rahimden farkl� bir organm�� gibi
de�erlendirilir.

Kad�nlarda rahima�z� kanseri geli�meden
önce bu kanserin öncül hastal��� olarak geli�en

baz� durumlar da – CIN-  kansere
dönü�ebilme olas�l�klar� nedeniyle bu ba�l�kla
beraber incelenmektedir. CIN k�saltmas�yla
bilinen  bu Serviks Kanseri öncülü hastal�k

grubu kanserin kendisine göre tedavisi daha
kolay, ba�ar� �ans� daha yüksek ve ucuza

malolan bir hastal�kt�r.
E�er hastada bu kanser öncülü durum

yakalanamadan geli�imini sürdürüp kanser
haline geliyorsa art�k bu kanser türü tedavisi,

cerrahisi, radyoterapi gereklili�i ve
komplikasyonlar� aç�s�ndan zor, ba�ar� oran�

göreceli dü�ük, ayr�ca yeti�mi� eleman
gerektiren pahal� bir tedavidir. Bu nedenden
dolay� do�al olarak t�bb�n amac� kad�nlardaki

bu kanser olas�l���n� henüz kanser haline
gelmeden kanser ba�lang�c� halindeyken (CIN)

yakalamak, tedavisi ve izlemini yapmakt�r.
Serviks (rahima�z�) vajinal muayene ile kolayca
ve ac�s�z olarak ula��labilen, direk gözlem ve
örnekleme için uygun olan bir organ oldu�u
için düzenli aral�klarla bu organdan basit bir
sürüntü almak kanseri önlemek aç�s�ndan

yeterli ve etkili bir yöntemdir ve bu yöntemin
ad� Pap-smear yöntemidir. Uzun y�llard�r
rahima�z� kanserinden korunmak için en

önemli yöntem olarak önerilen ve uygulanan
bu Pap-smear kontrolleri

günümüzde de önemini ve
önceli�ini koruyor olsa da art�k

ya�anan t�bbi geli�meler
sonucunda bu smear testi

d���nda ç���r aç�c� yeni
bilgilerimiz ve yöntemlerimiz

mevcuttur.
Bu bilgi ve geli�meleri

anlayabilmek için öncelikle
bilinmesi gereken art�k t�bben
rahima�z� kanserinin nedenini

saptam�� oldu�umuz
gerçe�idir. Bu nedenin

kesinlikle saptanm�� olmas� ve
nas�l kanser öncülü hastal��a
ve o yoldan da kansere yol

açt���n�n belirlenmi� olmas� son
yirmi y�l�n en önemli t�bbi

geli�melerinden birisi say�lm�� ve bu konudaki
öncü bilimadam� Prof. Dr. Zur Hausen Nobel

t�p ödülü alarak tarihe geçmi�tir.
�nsanlarda hastal�k yapan birçok virüsten biri

olan Human Papilloma Virus’ün (HPV) 100’den
fazla alt tipi vard�r ve bunlar�n 40 kadar� kad�n
ve erkek cinsel bölgesinde hastal�k yapar. Bu
cinsel bölge tiplerinin baz�lar� si�il yaparken 

15 kadar tipi ise serviks hücrelerinin
anormalle�mesine ve serviks kanserine

dönü�mesine yol açar. Bu de�i�im süreci 
10 ila 15 y�l sürer.

Genital HPV genellikle cinsel ili�kiyle yay�l�r ve
ki�iden ki�iye sadece cinsel ili�ki yoluyla de�il,

cilt temas�yla kolayca bula��r. HPV o kadar
yayg�nd�r ki, eri�kinlerin ço�u ya�amlar�n�n bir

döneminde HPV’ye yakalan�rlar. Ancak HPV
genellikle k�sa ömürlü oldu�undan ve nadiren

belirgin semptomlara yol açt���ndan, ço�u
insan HPV’ye yakaland���n�n fark�nda olmadan

onu uzakla�t�r�r.
Yüksek Riskli HPV için herhangibir tedavi

maalesef bulunmamaktad�r ancak neyse ki bu
enfeksiyonun büyük k�sm� neden olduklar�
anormal hücrelerle birlikte kendili�inden

yokolurlar. Ancak gerileyerek yokolmayan
enfeksiyonlar serviks kanseri geli�tirme riskini

ta��rlar
■ SERV�KS KANSER� �Ç�N R�SK

FAKTÖRLER�
Risk faktörü bir hastal�k geli�tirme olas�l���n�
artt�ran herhangi bir etkendir. Risk faktörleri

çevresel ve genetik faktörlerin yan� s�ra birçok
kanser için iyi bilinen bir risk faktörü olan

sigara kullan�m� gibi belirli ki�isel al��kanl�klar�
içerebilir.

Burada belirli bir hastal�k için
bir risk faktörüne sahip

olman�n o hastal��a
yakalanaca��n�z anlam�na
gelmedi�ini ak�lda tutmak

önemlidir. Bu sadece di�er
her �ey e�it durumdayken,
ayn� risk faktörüne sahip

olmayan ba�ka birine göre
hastal�k olas�l���n�z�n daha
yüksek oldu�u anlam�na

gelir. Serviks kanseri
aç�s�ndan, HPV birincil risk

faktörüdür ve serviks kanseri
HPV’ye yakalanmam��

kad�nlarda geli�mez. Ancak
kad�nlarda ba����kl���

bask�lay�c� her türlü durum serviks kanserinin
geli�me riskini artt�rabilir, zira
ba����kl�k dü�üklü�ü HPV nin
kal�c� enfeksiyon geli�tirmesini

olas� k�ld��� için kansere
dönü�ümü mümkün k�lar. Genel

olarak söylenmesi gereken
ba�ka risk faktörleri HPV nin
bula�mas�n� kolayla�t�ran her

türlü sosyal, t�bbi ya da çevresel
etkendir ki bunlara çok e�li
ya�am ya da e�in çok e�li

ya�am� da dahildir. 
■  BEL�RT�LER

Serviks kanserinin geli�mesi
uzun y�llar al�r. Bu süreç kap�lan

HPV enfeksiyonu nedeniyle
anormal serviks hücrelerinin

geli�imi ile ba�lar; HPV
enfeksiyonu kendili�inden

iyile�mezse bunlar zaman içerisinde bir dizi
evreden geçerek en sonunda kansere

dönü�ürler. Bu süreç yakla��k 10 ile 15 y�l
aras�nda sürer.

■ ERKEN EVRELER
Anormal serviks hücreleri belirgin herhangi bir

semptoma yol açmaz; a�r� yoktur, kanama
yoktur, bir�eylerin ters gitti�ini gösteren hiçbir
belirti yoktur. Sadece düzenli servikal tarama

bu anormal hücrelerin yüksek düzeyde
ba�ar�yla, kolayca uzakla�t�r�labilece�i erken

evrelerde saptanmas�na yard�mc� olabilir.
■  �LER� EVRELER

Serviks kanseri geli�tikten sonra a�a��daki
semptomlar� gösterebilir:

• �li�kiden sonra vajinal kanama
• Sıradı�ı vajinal akıntı
• Genital bölgede a�rı

Bu semptomlar serviks kanserinde görülebilir
ancak ba�ka durumlar da bunlara yol açabilir.

Neden ne olursa
olsun, bu

semptomlardan
herhangi biri
olursa derhal

jinekolo�a
ba�vurmal�s�n�z.

■  HPV
A�ILAMASI

Serviks Kanseri
yüksek riskli HPV

olmad���nda
geli�meyece�i için

HPV
enfeksiyonuna
kar�� koruyan
a��lar serviks

kanseri geli�imini de engellerler. �u anda
Dünya üstünde HPV nin en s�k görülen yüksek
riskli tipleri olan 16 ve 18 e kar�� koruyucu olan

iki a�� vard�r. Tip 16 ve 18 bütün serviks
kanserlerinin 2/3 üne ve anormal smear

sonucuna yol açan anormal servikal hücrelerin
ço�una neden olan iki tiptir. 

Çal��malar bu a��lar�n içerdikleri virus tiplerine
kar�� çok yüksek koruyucu etkinlikte oldu�unu

ayr�ca içermedikleri virus tiplerine kar�� da
daha az da olsa koruyucu olduklar�n�

göstermektedir. Ancak yine de bu a��lar tüm
genital virus tiplerine kar�� korumaz ve bu

yüzden servikal tarama programlar� hâlâ en
önemli yöntemdir. Her iki a�� da HPV

enfeksiyonunun olu�aca�� ilk bölgede (cinsel
bölge) HPV ye kar�� koruma sa�lamak üzere

üretilmi�tir. Dolay�s�yla HPV ile kar��la�ma
olmadan ya da bu olas�l���n olmad��� erken
ya�ta yap�lmas� bu a��lar�n etkinli�ini artt�r�r,

korumay� maksimize eder. Cinsel aktivitenin
ba�lama olas�l���n�n çok dü�ük oldu�u bulu�
ça�� öncesindeki k�z çocuklar�nda yap�lmas�
en yüksek ba�ar�ya neden olacakt�r. Erkekler

de HPV ile enfekte olabilir ve bu virüsü
e�lerine bula�t�rabilir. A��n�n erkeklerde

kullan�m�n�n sonuçlar� hakk�nda çal��malar
halen sürmektedir ve baz� ülkeler erkek

çocuklar�n� da a��lamaya ba�lam��lard�r. HPV
a��lamas� serviks kanserine kar�� sava�ta çok
etkili ve umut vaad eden bir silaht�r. Organize

serviks kanseri taramas� ve HPV a��lamas�
serviks kanserine kar�� en etkin mücadele

yöntemidir. Türkiye’de devlet taraf�ndan ulusal
a�� program�na dahil edilmi� bir HPV a��lamas�

bulunmamaktad�r. HPV a��lamas� ailelerin
kendi insiyatiflerine ve ekonomilerine ba�l�d�r.
Ancak bahsedilen hastal�klar�n hayat� tehdit

edici özellikleri, tedavi güçlükleri ve ba�ar�s�zl�k
oranlar� dü�ünülecek olursa özelikle k�z

çocuklar�n�n önerilen ya� grubunda rahima�z�
kanseri ve kanser öncülü hastal�klar�na kar��

HPV a��s�yla korunma alt�na al�nmas�
ebeveynlerin de sorumlulu�u durumundad�r.

Konu ile ilgili daha ayr�nt�l� bilgi ve dan��ma için
Avrupa Servikal Kanser Birli�i web sitesinden

ya da doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.

Serviks (Rahimağzı) kanseri ve korunma yöntemleri
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Özel Florence Nightingale
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Ali �hsan METE
Veteriner Hekim
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Sa at ler sü ren aç l�k, ha re ket -
siz lik ve if tar son ra s� uza yan
ye mek se ans la r�… Ra ma -

zan ay�n da al�� kan l�k ha li ne ge len
bes len me dü ze ni bay ram son ra s�
sa� l�k l� kal mak için el bet te de �i� -
mek zo run da…  Bu nun için se ka -
rar l� ol mak ve uz man la r�n öne ri le ri -
ne ku lak ver mek ge re ki yor. Me mo -
ri al Ata �e hir Has ta ne si Bes len me
ve Di yet Bö lü mü’nden �e fi ka Ay -
d�n Sel çuk, Ra ma zan ay� son ra s�
sa� l�k l� bes len me ve al� nan ki lo la -
r�n ve ril me si ko nu sun da öne ri ler de
bu lun du.

Ra ma zan ay� n�n son la r� na ge li -
nen bu gün ler de her ke si bir ki lo
ver me dür tü sü sar ma ya ba� lar. Ki lo
ver me ye ba� la ma ile er te le me ara -
s�n da gi dip ge len dü �ün ce ler si ze
sa de ce va kit kay bet ti re cek ve ki lo
ver me yi da ha da zor la� t� ra cak t�r.
Çün kü bay ra m�n bit me si ile be ra -
ber tüm gün aç olan me ta bo liz ma m�z ya va� la ya cak t�r
ve da ha da özen gös te ril me ih ti ya c� var d�r. Bu du rum -
da ya p�l ma s� ge re ken ki lo ver me s�r la r� n� ve me ta bo liz -
ma y� can lan d�r mak için püf nok ta la r� s� ra la ya cak olur -
sak;
1-Ön ce lik le ne is te di �i ni ze ka rar ve re rek bir ba� lan -
g�ç yap ma l� s� n�z. Siz is te me di �i niz ve he de fi ni zi bil -
me di �i niz sü re ce yo lu nuz hep ya r� da ka la cak t�r. 
2-Di yet ki �i ye özel dir. Bu ko nu da mut la ka di ye tis -
ye ni niz den des tek al ma l� ve s�k ta kip ler le prog ra m� -
n� z� uzat ma dan di yet yap ma l� s� n�z.
3-Al� nan ki lo la r� ver me de en do� ru ad�m için si zin

ya pa bi le ce �i niz 2 pa ra met re ol -
du �u nu unut ma y�n. Bi rin ci si ye -
ter li ve den ge li si ze özel dü �ük
ka lo ri li bir di yet, ikin ci si de mut -
la ka dü zen li tem po lu eg zer siz
pla n� d�r.
4-Bes len me niz de ya pa ca �� n�z en
kü çük de �i �ik lik bi le hem ki lo
ver di re cek hem de son ba ha r�n
yor gun lu �u nu si ze unut tu ra cak -
t�r.
5-Ön ce lik le ö�ün dü ze ni ni sa� -
la ya rak ba� la ma l� s� n�z. Mut la ka
kah val t� ile gü ne ba� la ma l�, en az
2 ara ö�ün ya pa rak ö� le ve ak -
�am ö�ün le ri de ya p�l ma l� d�r. 
6-Ra ma zan’dan kal ma bir al�� -
kan l�k la geç sa at ler de ya p� lan
at�� t�r ma la ra dik kat et me miz ge -
rek mek te dir, çün kü özel lik le ge -
ce ya p� lan at�� t�r ma la r� vü cu du -
muz da ha zor ya kar. Bu ne den le
de ye dik le ri mi zin ya �a dö nü� me

ih ti ma li yük sek tir. Fi zik sel ak ti vi te nin en az ol du �u
ge ce sa at le rin de at�� t�r ma ya p� la cak sa ter cih ler de;
ener ji si dü �ük ve bol lif içe ren çe ri do ma tes, sa la ta -
l�k, may da noz gi bi be sin le re yer ver mek ka lo ri al� m�
ba k� m�n dan da ha do� ru ola cak t�r.
7- Bes len me de ki de �i �ik lik ler de gün lük ya� al� m� n� -
z� azal ta rak ba� la ma l� s� n�z. Ra ma zan sü re sin ce ba� -
lan g�ç lar, ara s� cak lar, a��r ye mek ler, tat l� lar, pi de ler
der ken ol duk ça vü cu du ya� lan d� ra cak �e kil de tü ke -
tim olur. Ba� ta süt, yo �urt ve pey ni ri ya r�m ya� l� ya
da ya� s�z al ma l� s� n�z. Bu hem si zi tok tu ta cak hem
de da ha az ka lo ri al d� ra cak t�r. Süt ürün le ri kar bon -

hid rat, pro te in ve ya� gru bu nu içe ren sa� l�k l� ama
ka lo ri li bir grup tur. 
8-Ye mek ler et li ise ya� s�z pi �i ril me li, k� zart ma lar -
dan ka ç� n�l ma l� d�r. Bu nun ye ri ne �z ga ra, bu �u la ma,
ha� la ma ya da f� r�n da yön tem le ri ter cih edin.
9- Seb ze ye mek le ri ne ki �i ba �� na 1 ye mek ka �� �� gi -
bi zey tinya� ko ya rak pi �i rin.
10-Ö� le ve ak �am ö�ün le ri ni ze sa la ta ek le yin
an cak sos ola rak sa de ce 1 ye mek ka �� ��
zey tin ya ��, li mon ve sir ke kul la n�n. Sa la ta s� -
n�r s�z tü ke ti le bi lir. Fa kat sa la ta lar da m� s�r,
ton ba l� ��, ce viz, ha vuç ve ba z� gar ni tür ler ser -
best kul la n�l ma ma l� d�r.
11-Ye ter li dü zey de uy ku en önem li un sur dur. Ye ti� -
kin ler 8 sa at ten faz la uyu ma ma ya özen gös te rin.
12-Al� nan tüm tok sin le ri vü cut tan uzak la� t� ra bil mek
için 8-12 bar dak su içil me li dir. Su yun; vü cut �s� s� n�n
den ge len me si, be sin le rin sin di ri mi ve emi li mi s� ra -
s�n da hüc re le re ta ��n ma s�, tok sin le rin vü cut tan ar�n -
d� r�l ma s� gi bi bir çok gö re vi var d�r. Vü cut su yu aza -
l�n ca ba�a� r� s� ile ken di ni gös ter mek te dir.
13-Son ba har da has ta l�k lar dan da ha uzak kal mak
için ba �� ��k l�k sis te mi ni güç len dir mek �art. Ya ni an -
ti ok si dan be sin ler sof ra lar da yer al ma l� d�r. An ti ok si -
dan lar, hüc re ler de ki ok sit len me yi ön le yen mad de ler
ola rak ni te len di ri lir ler. Bu nu vü cut ta ki ba z� en zim le -
ri ar t� r�p, sa vun ma me ka niz ma s� n� da ha da güç len di -
re rek ger çek le� tir mek te dir. Bu sa ye de vü cut di ren ci
art mak ta, böy le lik le en fek si yon la ra ya ka lan ma ris ki
azal mak ta, e�er has ta l�k olu� mu� sa da ha k� sa sü re de
at la t�l ma s� n� sa� lan mak ta d�r.
14-Gün le rin k� sal ma s�, ha va la r�n se rin le me si ve s�k
ya �an ya� mur lar ile bir lik te fi zik sel ak ti vi te azal -
mak ta d�r. Ar t�k ken di ni ze ba ha ne ler ya rat ma y�n. ��
yo �un lu �u, tra fik, ev i� le ri, ço cuk lar, ders ler… As -

l�n da her ke sin eg zer siz yap ma y� er te le ye cek ba ha ne -
si var d�r. Fa kat ki lo ver mek, form da kal mak ve ken -
di mi zi da ha dinç his set mek için ar t�k k� p�r dan ma za -
ma n� gel me di mi? Haf ta da 3-4 gün 40 da ki ka yü rü -
yü�, bi sik le te bin me, dans, ae ro bik, jim nas tik, te nis
ve ya yüz me kal bi ça l�� t� ran spor lar d�r.
15-Bes len me de lif al� m� n� ar t� r�n. Ki lo ver me ni ze
yar d�m c� ola cak t�r, çün kü bu tip be sin le rin ya� ora n�
ve ka lo ri si dü �ük tür. Çö zü nen lif ler ko les te ro lü dü -
�ü rü cü et ki de sa� lar. Ön ce lik le be yaz ek me �i sof ra -
n�z dan kal d� r�n. Bu nun ye ri ne tam bu� day, çav dar
ve ya yu laf ek mek ler tü ke tin. Seb ze ve mey ve tü ke -
ti mi ni zi den ge le yin. Gün de en az 4–5 ye mek ka �� ��
seb ze ye me �i ni ve gün lük 3 por si yon mey ve yi
ö�ün le re da �� t�n. Ana ö�ün ler de ta mam la y� c� ola rak
mey ve su la r� gi bi ka lo ri li içe cek ler de �il sa la ta kul -
la n�n. 2 haf ta da bir kez ku ru bak la gil le ri sof ra da ek -
sik et me yin. 
16-Ra fi ne ürün le ri ra fa kal d� r�n. Bu be sin le h�z l� ca
ka na ka r� ��p ki lo ya par lar. Be yaz ek mek, pi rinç, ma -
kar na, �e ker, bal ve �er bet li tat l� lar gi bi bir çok be si ni
içi ne al�r. Bun la r�n ye ri ne tam ta h�l l� ek mek ler, bul -
gur, ye �il mer ci mek, ke pek li ma kar na ve süt lü mey -
ve li tat l� lar ter cih edil me li dir.
17- Son ba har da gü ne� yü zü nü da ha az gös ter di �in -
den, D vi ta mi ni ge rek sin me si ni kar �� la mak ta s� k�n t� -
lar ya �an mak ta d�r. Bu ne den le ha va n�n gü ne� li ol du -
�u gün ler de 20 da ki ka ka dar gü ne� ��� ��n dan di rekt
ola rak ya rar la n�l ma l� ve haf ta da en az 2 ke re ba l�k
ye nil me si ne özen gös ter me li si niz.
18-Kah ve tü ke ti mi son ba har la be ra ber at�� gös te rir.
Mak si mum mik tar gün lük 2 fin can d�r. Bu da fil tre
ve ya ya� s�z süt ten nes ca fe ola rak içil me dir. Süt to zu
ye ri ne ya� s�z sü tü ter cih et me niz da ha az ka lo ri al -
ma y� sa� lar.

RAMAZAN’da aldığınız kilolardan kurtulabilirsiniz

Diyetisyen �efika Aydın
Selçuk’un önerilerini

yerine getirerek, Ramazan
ayında aldı�ınız kiloları

verebilirsiniz.
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Fe ner bah çe Ve te ran Spor Ku lü bü’nden 11
ki �i lik bir ka fi le ile Bul ga ris tan’�n Var na
ken tin de 14-15 A�us tos 2011 ta rih le rin -

de dü zen le nen 12. Ulus la ra ra s� Ve te ran Ma sa
Te ni si Tur nu va s�’na ka t� lan Ve te ran Ma sa Te -
nis çi ler Tür ki ye’yi ba �a r�y la tem sil et ti ler. 

Var na Be le di ye si’nin des te �i ve De niz
�ey tan la r� Ve te ran Ma sa Te nis çi ler Der ne -
�i’nin or ga ni zas yo nun da ger çek le �en tur nu -
va ya, bir çok ül ke den 100’ü a� k�n Ma sa Te -
nis çi ka t�l d�. Tur nu va aç� l� �� Var na Be le di -
ye si yö ne ti ci le ri ta ra f�n dan ya p� l�r ken, aç� -

l�� ta bir ko nu� ma ya pan Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne -
tim Ku ru lu Üye si Ne si be Mü se vi to� lu, tüm
spor cu la r� ekim ay�n da Ka d� köy’de ya p� la -
cak ge le nek sel Ulus la ra ra s� 12. Ve te ran Ma -
sa Te ni si Tur nu va s�’na da vet eder ken,
14.’cü kez Var na’ya gel di �i ni, ku ru lan dost -
luk lar ile Ka d� köy ve Var na’y� kar de� �e hir
gi bi gör dü �ü nü ifa de et ti.

Fe ner bah çe Ve te ran Spor Ku lü bü Ba� -
ka n� Sa va� Pra va u� ta l�’ya ise tur nu va ya gös -
ter dik le ri il gi ne de niy le özel te �ek kür pla ke -
ti ve ril di. Mü sa ba ka er kek ler de ya� grup la -
r�n da, ba yan lar da tek ka te go ri de ger çek le� ti -
ril di. FB Ve te ran Spor Ku lü bü’nden tur nu -
va ya ka t� lan Ku lüp Ba� ka n� Sa va� Pra vu� ta -
l� 65 ya� üs tü tek er kek ler ikin ci si olur ken
yi ne Ku lüp Ba� kan Yar d�m c� s� Ne si be Mü -
se vi to� lu tek ba yan lar ikin ci si ol du.

Ödül ler be le di ye bi na s�n da ya p� lan özel
ak �am ye me �in de Var na Be le di ye si Spor -
dan So rum lu Ba� kan Yar d�m c� s� ve di �er
üst dü zey gö rev li le ri ta ra f�n dan sa hip le ri ne
ve ril di.

2011–2012 Se zo nun da Tür ki ye böl ge sel
dep las man l� li gin de id di al� ta k�m kur -
ma y� amaç la yan il çe mi zin ad� n� ta �� yan

tek spor ku lü bü olan Ka d� köy Genç lik Spor
Ku lü bü bu nun ilk i�a re ti ni se zo na 3. lig ta -
k�m la r�n dan Al t�n yurt’un önem li vo ley bol -
cu la r�n dan pa sör Zey nep Çe lik’i trans fer
ede rek ba� la d�.

Amaç la r� n�n 2011–2012 se zo nu so nun da
Tür ki ye 3. li gi ne ç�k mak ol du �u nu be lir ten
Ku lüp Ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu, “Türk vo -
ley bo lu na ses ge tir me yi, ye ni spor cu lar ye -
ti� tir me yi il ke edi nen ku lü bü mü zü ar zu edi -
len he def le re ta �� ya ca ��z” de di.

Geç ti �i miz se zon böl ge sel dep las man l�
lig de ilk y�l la r� ol du �u nu be lir ten ba� kan
Ha be �o� lu, “Ta k� m� m�z lig de ye ni ol ma n�n
tec rü be siz li �i ni 2. dev re mü sa ba ka la r�n da
üze rin den ata rak, ilk dev re de �ans s�z l�k lar la
kay bet ti �i miz mü sa ba ka la r� 3-0 gi bi net
skor lar la ka za na rak spor se ver le rin sev gi si ni
ka zan ma s� n� bil di. 1 pu an fark la 3. li ge ter fi
mü sa ba ka la r� na ka t�l ma y� ka ç�r sak da maç -

la r dan hep al k�� lar la ay r�l d�k. Ar t�k bu y�l
tec rü be ka zan d�k. Ge çen y�l dan ara m�z da
olan spor cu la r� m� za fla� tak vi ye ler ya pa rak
3. li ge ç� ka ca ��z” di ye ko nu� tu.

■ ÇA VU �O� LU: ‘ZEY NEP
GÜ CÜ MÜ ZE GÜÇ KAT TI’

Zey nep Çe lik trans fe ri ile il gi li ko nu �an
tec rü be li tek nik adam, Ku lüp Ba� An tre nö rü
Can Ça vu �o� lu ise, “Zey nep 2 se zon dur oy -
nat mak is te di �im bir oyun cuy du. Çok de �er -
li Al t�n yurt yö ne ti ci le ri bu trans fer de biz le re
çok olum lu yak la� t�. Ku lüp le rin kar �� l�k l�
an la� ma s� ile Zey nep trans fe ri ni ha yet ger -
çek le� ti. Bu trans fer ile önem li bir po zis yo -
nu dol dur mu� ol duk” de di. Ça vu �o� lu, söz -
le ri ni �öy le sür dür dü: 

“Ge çen se zon dan mev cut oyun cu la r� m� -
z�n des te �i, ya p� la cak di �er trans fer ler ve bu
se zon 3. lig he de fi ile sa ha lar da ola ca ��z.

�im di gö zü müz, ku la �� m�z ge çen y�l bi ze
des tek le ri ni esir ge me yen ve ana spon sor
olan KO NE Asan sör le ri yet ki li le rin de. Ye ni
se zon spon sor luk an la� ma s� im za lan ma s�
ha lin de çok önem li 6 isi mi da ha renk le ri mi -
ze ba� la ya ca ��z. Bu nun en k� sa za man da
ger çek le� me si ni bek li yo rum. Di �er trans fer -
le ri ger çek le� ti re bil me miz ha lin de 3. lig bi ze
çok uzak gö zük mü yor. Ta bii bu nun la be ra -
ber alt ya p� ata �� m�z da sü rü yor. La kin biz -
ler ken di alt  ya p� m�z dan ba �a r� l� spor cu lar
ye ti� tir mek is ti yo ruz. Spor okul la r� m� za ta -
lep çok art t�. Bu da eli mi zi ve ge le ce �i mi zi
güç len di ri yor. Her gün www.ka di koys por -
ku lu bu.com si te mi ze ye ni oyun cu lar ba� vu -
ru ya p� yor. Bu da bi zi mut lu edi yor. Bu ra da
ye ti �en spor cu la r� m�z ya r�n alt ya p� ve in �al -
lah A ta k�m la r� m�z da yer ala cak lar. Tek
ama c� m�z bu gün le ri gö re bil mek.” 
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Mustafa SÜRMELİ

Geçti�imiz sezonun Aroma Erkekler Voleybol Ligi �ampiyonu
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı 2011-2012 sezonunu

geçti�imiz günlerde açtı. Erkek Voleybol Takımımız
Fenerbahçe Spor Kulübü Derea�zı Lefter Küçükandonyadis

Tesisleri’nde yardımcı antrenör Sinan Dülgar yönetiminde sıkı
çalı�malarını sürdürürken, sporcuların kondisyon depolaması
sa�lanıyor. Antrenmanlara genç takımlardan oyuncuların da

dahil edildi�i gelen bilgiler arasında. 

FB Erkek Voleybol kondisyon depoluyor

KOŞUYOLUSPOR, TOPBAŞI YAPACAK
KO�UYOLUSPOR sezonu

açmaya hazırlanıyor.
�anssız geçen sezonun
ardından Ko�uyoluspor

sahaya inmeye
hazırlanıyor. 

Kadıköy’ün gerek tesis
gerek ba�arılı geçmi�iyle
gözde kulüplerinden olan
Ko�uyoluspor tam takım
sahaya iniyor. Kulüp yeni

sezonda iddiali. Kadıköy’ün
saygın i�adamlarından, aktif

kimli�iyle sevilen
simalarından ve aynı

zamanda Ko�uyoluspor
Kulübü Asba�kanlı�ını

yürüten Haluk Okumu�,
sezon açılı�ının Eylül

ayının ortalarını
bulaca�ını söyledi.

Okumu� yaptı�ı
açıklamada renkli bir

sezon açılı�ının
Ko�uyolu sakinlerini
bekledi�ini belirtti. 

Türkiye Tenis Federasyonu kapsamında,
Taç Spor Kulübü’nde 22-27 A�ustos 2011

tarihleri arasında “8-9-10 Ya� Yaz Kupası 5
Tenis Turnuvası” organize edildi.

Direktörlü�ünü Erdinç Baykal ’ın yaptı�ı
organizasyona, Türkiye’nin birçok ilinden

108 sporcu katıldı. Taç Spor Külübü
kortlarında düzenlenen turnuva

kapsamında maçlar 10.00-17.00 saatleri
arasında oynandı.

Kadıköy Belediyesi ile
Göztepe Voleybol

Kulübü’nün birlikteli�iyle
Kadıköy müthi� bir plaj

voleybolu turnuvasına ve
�enli�ine hazırlanıyor. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin kat k� la -
r�y la geç ti �i miz y�l Se la mi çe� -
me Öz gür lük Par k�’nda 1.’si

ger çek le� ti ri len Plaj Vo ley bo lu Tur nu -
va s�’na bu y�l ku lüp ler bü yük il gi gös -
te ri yor. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk’ün des te �iy le Ka d� köy
Be le di ye si Ka la m�� Genç lik Mer ke zi
Plaj Vo ley bol sa ha la r�n da ger çek le� ti ri -
le cek olan tur nu va ya �im di ye ka dar 35 ku lü bün i� ti rak ta le -
bi ni ilet ti �i ni söy le yen Göz te pe Spor Ku lü bü Ba� ka n� Ser dar
Tun cay, bu il gi nin ken di le ri ni mut lu et ti �i ni söy le di. Plaj vo -
ley bo lu tur nu va s� n�n dü zen len me sin de Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ün ken di le ri ni des tek le di �i ni be -
lir ten Tun cay, “Be le di ye Ba� ka n� m� za yak la �� m� ve des te -
�in den ötü rü te �ek kür edi yo ruz. Ka d� köy lü le re spor, mü zik
ve e� len ce nin bi ra ra da ol du �u, spo run dost luk için de su nul -
du �u müt hi� bir tur nu va su na ca ��z. Tur nu va m� za ku lüp ler -
den bü yük il gi var. Ulu sal ve ulus la ra ra s� bir çok plaj vo ley -
bo lu tur nu va s�n dan da ha faz la sa y� da se yir ci nin iz le ye ce �i ni
ra hat l�k la söy le ye bi li rim” de di. 

■ 10 EY LÜL’DE BA� LA YA CAK
Plaj Vo ley bol Tur nu va s� 10-11 Ey lül Cumarte si-Pa zar

ile 17-18 Ey lül Cumarte si-Pa zar 2011 ta rih le rin de dü zen le -
ne cek ve ar d� ar d� na 2 haf ta so nu Ka d� köy lü le re gör sel bir
spor zev ki ya �a ta cak. Tur nu va da pro fes yo nel le rin ya n�n da
es ki vo ley bol cu lar ve genç ler de mü sa ba ka la ra i� ti rak ede -
cek ler. Can l� DJ per for mans la r�n se yir ci le ri co� tu ra ca �� tur -
nu va da fark l� bir uy gu la ma da söz ko nu su. Nor mal de 2 ki �i -
lik ta k�m la r�n ya r�� t� �� plaj vo ley bo lun da ta k�m lar 3 spor cu
ile ma ça ç� ka cak ve üçün cü spor cu ka te go ri ye gö re er kek ve -
ya ba yan spor cu ola cak. Bu uy gu la ma n�n tur nu va ya renk ge -
ti re ce �i dü �ü nü lü yor. De re ce ye gi ren ilk 3 ta k� ma ku pa n�n
ya n� s� ra tur nu va spon so ru Ple on Spor ti vo Fit ne es Cen tre ta -
ra f�n dan 1 y�l l�k üc ret siz üye lik ve ri le cek. Ay r� ca en iyi sma -
çör-pa sör-de fans-ser vis ve komp le spor cu se çi le cek oyun cu -
la ra da ma dal ya la r� ve ri le cek.

Kadıköy Gençlik SK
transfere hızlı başladı
Kadıköy Gençlik SK
transfere hızlı başladı
Kadıköy Gençlik SK
transfere hızlı başladı
Kadıköy Gençlik SK
transfere hızlı başladı
Kadıköy Gençlik SK
transfere hızlı başladı
Kadıköy Gençlik SK
transfere hızlı başladı

2011–2012 sezonu sonunda 3. Türkiye ligine çıkmayı hedefleyen
Kadıköy Gençlik Spor Kulübü, transfer ata�ını sürdürüyor.

Geleceğin Şampiyonları
Taçspor’da mücadele etti

Çocuklar ödüllerini aldılar
Bu yaz dördüncüsü düzenlenen ‘Bana Denizi Anlat’ yarı�masına katılan

Kadıköylü çocuklar, temel yelken e�itimini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

MYK-UNO ve Ka d� köy Be -
le di ye si i� bir li �i ile bu y�l
dör dün cü sü dü zen le nen

“Ba na De ni zi An lat” ya r�� -
ma s� na yap t�k la r� re sim ler

ile ka t� lan 7-15 ya� ara s� 20
ço cuk, iki haf ta l�k te mel yel -

ken e�i ti mi ni ba �a r�y la ta -
mam la d�. Müm kün ol du -

�un ca çok sa y� da ço cu �un
yel ken spo ru ile ta n�� ma s� n�
he def le yen sos yal so rum lu -

luk pro je si nin ba �a r� l� ço -
cuk la r� için Mar ma ra Yel ken
Ku lü bü’nde 19 A�us tos Cu -
ma gü nü ser ti fi ka tö re ni dü -
zen len di. Dü zen le nen tö ren -

de ser ti fi ka la r� n� Mar ma ra
Yel ken Ku lü bü Ba� ka n�

Bur han Sa r� o� lu, Mar ma ra
Yel ken Ku lü bü Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ay lin Ba ba can ve Ka d� -

köy Be le di ye si Kül tür ve Sos yal �� ler Mü dü rü Tü lin Er gü -
ner’den alan ço cuk lar, da ha son ra ken di le ri için ha z�r la nan ik -
ram la r�n key fi ni ç� kar d� lar. Ka d� köy Be le di ye si i� bir li �i ile yü rü 

tü len pro je de dört y�l içe ri sin -
de top lam 110 ço cu �a MYK-
UNO ta ra f�n dan te mel yel ken
e�i ti mi ve ril di.
BA NA DE N� Z� AN LAT 
HAK KIN DA 
MYK– UNO ta ra f�n dan 2008
y� l�n da ba� la t� lan “Ba na De ni zi
An lat” pro je si ço cuk la r�n yel -
ken spo ru na olan il gi si ni art t�r -
ma y� ve müm kün ol du �un ca
çok ço cu �un yel ken le ta n�� -
ma s� n� sa� la ma y� he def li yor.
Pro je kap sa m�n da 7-15 ya�
ara s� ço cuk la ra yö ne lik re sim
ve kom po zis yon ya r�� ma s� 4
y�l d�r dü zen le ni yor. Ka d� köy
Be le di ye si i� bir li �i ile yü rü tü -
len ça l�� ma kap sa m�n da dört
y�l içe ri sin de 110 ço cu �a te -

mel yel ken e�i ti mi ve ril di ve ba �a r� l� olan la ra ile ri se vi ye de
e�i tim im ka n� sa� lan d�. Bu ö� ren ci ler den Can Akan su al d� ��
e�i tim le rin ar d�n dan, A ta k� m� na yük se le rek, UNO spon sor lu -
�un da e�i tim le ri ne de vam edi yor ve ya r�� la ra ka t� l� yor.

Kad�köy’de plaj
voleyboluna ilgi büyük

Veteran tenisçilerimiz Avrupa’dan başarıyla döndü
Veteran tenisçilerimiz

Bulgaristan’da düzenlenen 
12. Uluslararası Veteran Masa

Tenisi Turnuvası’ndan
madalya ile döndü.
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● Gökçe UYGUN

Bey koz Ana do lu Ka va �� s�rt la r�n da ki an -
tik Yo ros Ka le si'nde ki ka z� ça l�� ma la r�
geç mi �e ���k tu tu yor. �s tan bul'un kül tür

ve tu rizm ha ya t� na �s tan bul’un an tik ça �� aç� s�n -
dan çok önem li ta ri hi de �er ler ka zan d� ran ka le -
nin ka z� s�, �s tan bul Üni ver si te si Sa nat Ta ri hi
Bö lü mü ö� re tim üye si Prof. Dr. As nu Bil ban
Yal ç�n ba� kan l� ��n da Kül tür ve Tu rizm Ba kan -
l� �� iz niy le sa nat ta rih çi le ri, ar ke olog lar, res to ra -
tör ler ve mi mar lar dan olu �an 15 ki �i lik bir ekip
ta ra f�n dan 1 y�l d�r sür dü rü lü yor. Geç ti �i miz
gün ler de ka z� ala n� na bir ba s�n ge zi si dü zen le ne -
rek, ça l�� ma lar hak k�n da bil gi ve ril di. 

Prof. Dr. As nu Bil ban Yal ç�n, bu ka z� la -
r�n, bu ra da ki ya �a m� ve ka le nin ya p� l�� ta rih -
çe si ni or ta ya ç� kar ma ama c� n� ta �� d� �� n� be -

lir te rek, ikin ci a�a ma da da ka le nin kon ser -
vas yo nu ve gü nü mü ze da ha sa� lam bir �e kil -
de ge le bil me si ni sa� la ya cak tüm ted bir le rin
al�n ma s� ama c�y la ça l�� ma ya p� la ca �� n� kay -
det ti. �s tan bul Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Ah -
met Em re Bil gi li de “Bu ra y� �s tan bul’un
gün de mi ne al d�k. Bu ra n�n kül tü rel po tan si -
ye li çok yük sek. Hem kül tü rel mi ras ola rak
bu ra n�n de �er len di ril me si hem or ta ya ç� kan
ob je le rin, hem de çev re ola rak de �er len di ril -
me si aç� s�n dan cid di bir pro je ara y� �� içe ri -
sin de ola ca ��z” �ek lin de ko nu� tu. Bey koz
Be le di ye Ba� ka n� Yü cel Çe lik bi lek ise
“Böy le bir mi ra sa sa hip ol mak Bey koz için
bü yük bir �ans” yo ru mu nu yap t�. 

■ KA LE, GÜÇ S�M GE S�Y D�
An tik ça� da ka le nin  bu lun du �u te pe Ze -

us Hie ron’u ad�y la an� l� yor du ve kut sal alan

ola rak ka bul edil mi� ti. Bu nok ta dün ya n�n en
i� lek yer le rin den bi riy di. Ka le yi elin de tu tan,
de niz le rin ve de niz tra fi �i nin kon tro lü nü de
ele ge çi re ce �in den, Yo ros Ka le si Bi zans ile
Khal ke don ara s�n da mül ki yet tar t�� ma la r� na
da ne den ol mu� tu. Khal ke don lu lar bu ra n�n
ken di mi ras la r� ol du �u nu ile ri sür se ler de,
ge mi sa y� s� ba k� m�n dan güç lü ol duk la r� için
de ni zin kon tro lü nü elin de tu tan, Ka ra de -
niz'e aç� lan de niz tra fi �i ni kim se ye kap t�r -
mak is te me yen Byzan ti on, ka le ve ta p� na ��n
bu lun du �u ala n� pa ra ve re rek sa t�n al m�� t�.
Or ta ça� bo yun ca bir güç sim ge si olan ka le,
güm rük nok ta s� ola rak da kul la n� l� yor du. 8.
yüzy�l son la r� na ka dar için de ha mam, ca mi
ve as ker le rin ai le le ri ni ba r�n d� ran kü çük bir
köy gö rü nü mün de ki ka le, Os man l� dö ne -
min de gar ni zon ola rak kul la n� l� yor du. 

■ FA T�H’�N Z�N C�R LE R�
BU RA DA OLA B� L�R

Yo ros Ka le si'nin tam kar �� k� y� s�n -
da (Ru me li Ka va ��’nda) bir ba� ka
Bi zans Ka le si nin da ha var l� �� ka z�
eki bi nin ara� t�r ma la r� ile tes pit
edil di. Bo �a z�n iki ya ka s� na Fa tih
Sul tan Meh met dö ne min de ge ri -
len zin ci rin de bu iki ka le ara s�n -
da ol du �u dü �ü nü lü yor. Os man l�
son ra s� uzun y�l lar ken di ka de ri ne
ter ke di len ka le, son y�l lar da ge len
zi ya ret çi le rin pik nik ala n� ol mu� tu.
Zi ya ret çi le rin hor kul lan d�k la r�, çöp -
le ri ni b� ra k�p git tik le ri, ate� ya k�p du var -
la r� na za rar ver dik le ri ka le nin 16 met re lik
burç la r� n�n içi de yer siz yurt suz la r�n alem
ye ri ne dö nü� mü� du rum day d�.

ÇÖP LER VE AR KE OLO J�K
BU LUN TU LAR!

�s tan bul Üni ver si te si'nin kent te
yü rüt tü �ü ilk ve sis tem li ar ke olo jik

ka z� olan Yo ros Ka le si ka z� s� na ka le nin
te miz li �i ya p� la rak ba� lan d�. 

Te miz lik ça l�� ma la r�n da ka le için den
yüz ler ce po �et do lu su çöp ç� ka r�l d�.

Du var lar da yer alan gra fi ti ler ve ya -
z� lar, uz man res to ra tör ler ta ra f�n -

dan te miz len di. 
Ka z� ça l�� ma la r� alan da

ya p� lan je ofi zik ça l�� ma la r� -
n�n so nuç la r� na gö re yön -
len di ril di. �ç ka le de ku zey-
gü ney do� rul tu lu bir ya p�
tes pit edil di. Ya p� lan ka z�
ça l�� ma la r� s� ra s�n da ya p� n�n

bir yan g�n ge çi re rek ha sar
gör dü �ü an la ��l d�.  Ola s� l�k la

Os man l� dö ne mi ne ait olan ya p�
için de yo �un mik tar da gün lük ya -

�a ma ait ça nak-çöm lek par ça la r�, sik -
ke, se ra mik, fin can, pi po gi bi çe �it li bu -

lun tu la ra rast lan d�. 

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

◗ 9 - 15 EYLÜL 2011

Tarih, tarih olmasın diye...Tarih, tarih olmasın diye...Tarih, tarih olmasın diye...Tarih, tarih olmasın diye...Tarih, tarih olmasın diye...Tarih, tarih olmasın diye...
�stanbul’un ayakta kalan tek Ortaça� kalesi olan Yoros'taki

kazı çalı�malarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait
yapı kalıntıları bir bir ortaya çıkarılıyor. Kazı ekibinin öncelikli
amacı; kalenin tarihini belirlemek, sonra da restore etmek.

Ancak çalı�malar için sponsorlara ihtiyaç duyuluyor. 
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