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Ö�rendiklerimi sizlerle
payla�mak bana büyük bir keyif,
enerji ve heyecan veriyor. Gelin
ZENG�N YA�AMA’n�n yollar�n�

birlikte ö�renelim.

�nal AYDINO�LU
● Yazısı 8’de

Amerika’yı yeniden
keşfetmek

Amerika’ya ilk giden Anglosaksonlar,
Birle�ik Devletler’i kurarken Osmanl�

�mparatorlu�u’nun devlet �eklini incelemi�.

Asl� AYHAN
● Yazısı 10’da

İstanbul’un yıldızları
SOKAĞA ÇIKTI

◗◗ Haberi 10. Sayfada

KADIKÖY Belediyesi'nin okullara
yönelik çalı�maları kapsamında

2001'den bu yana 600'ü a�kın okul
elden geçirildi, eksiklikleri

tamamlandı, tadilat, bahçe asfaltı,
sert zemin kaplama ve spor

sahası düzenlemeleri gibi i�lemleri
gerçekle�tirildi. ● Haberi Sayfa 4’te

KADIKÖY Belediyesi
tarafından alınıp restore

edilerek 2010 yılında Barı�
Manço Müze Evi olarak

ziyarete açılan Manço’nun
evini bir yıl içinde 37 bin

ki�i ziyaret etti.
● Haberi Sayfa 10’da

Barış Manço’yu 37 bin kişi ziyaret etti
ALI�VER�� partisi

Fashion's Night Out,
Ni�anta�ı, Sarıyer ve

Kadıköy'de
modaseverlere

alı�veri� ve e�lence
dolu bir gece ya�attı.

● Haberi Sayfa 2’de
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Cadde’de geceyarısı alışveriş partisi!

Hiç okula gidememi� 90 bin
çocu�a e�itim sa�layacak olan,

aralar�nda Kad�köy Belediyesi Çocuk
Sanat Merkezi çocuklar�n�n boyad���

Kad�köy Y�ld�z�’n�n da bulundu�u
y�ld�zlar bas�n toplant�s�yla tan�t�ld�.

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

Kadıköy okullarına belediye eli

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et ve Balık çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddal� 

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

LEZZET NOKTASIYIZ...

Metin Zakoğlu’dan ile

◗◗ Haberi 11. Sayfada

Ba�dat Caddesi’nin yeni mekânlar�ndan
Cafe Theatre’da yeme�inizi stand-up
izleyerek yiyebiliyorsunuz. Cafe’nin

sahibi, daha önce kendi evinin salonunu
tiyatroya dönü�türen Metin Zako�lu,

engelliler için de eve tiyatro servisi yap�yor. 

Yemek eşliğinde
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NAHILLAR

Tarihimizin bereket simgesi sayılan Nahıllar, �stanbul
Oyuncak Müzesi’ne tarihte oldu�u gibi temsili bir

Nahıl alayı ile ta�ındı. 400 yıllık gelenek, Göztepe’deki
Oyuncak Müzesi’nde kalıcı sergiyle ya�atılacak. 

iSTANBUL’DA!
◗◗ Haberi 2. Sayfada

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Kad�köy’ün sosyo-ekonomik yönden önde gelen bir
kent oldu�u akademisyen Murat �eker’in haz�rlad���

‘�stanbul’da Ya�am Kalitesi Ara�t�rmas�’yla bilimsel olarak
ispatland�. �stanbul Ticaret Odas�’n�n yay�nlad��� ve

bas�nda geni� yer bulan ara�t�rmada bilimsel ve istatistik
verilerle Kad�köy’ün, �stanbul’un ‘ya�am kalitesinin en
yüksek oldu�u ilçe’ olarak belirlendi�i ortaya kondu.

KADIKÖY’ÜN KALiTESi
TESCiLLENDi!..
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Zengin yaşama kursu
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● Semra ÇELEB�

ECE Tür ki ye Pro je Yö ne ti mi A.�.ta -
ra f�n dan yö ne ti len Car re fo ur SA
Mal te pe Park Al�� ve ri� Mer ke zi ta -

ra f�n dan  yap t� r�l m�� olan  ve ta rih te be re -
ke tin sim ge si ola rak gö rü len Na h�l lar,
Mal te pe Park AVM’de bir sü re ser gi len -
dik ten son ra Su nay Ak�n’�n is te �iy le �s -
tan bul Oyun cak Mü ze si’ne ta ��n d�. 

En bü yü �ü 7.50 met re uzun lu �un da
olan na h�l lar gü nü müz Na h�l bent le rin den
Ti nay Dinç kan ta ra f�n dan Bri tish Mu se um
ar �iv le rin de bu lu nan gra vür ör nek le ri nin

ara� t� r�l ma s� ve uzun u� ra� lar so nu cun da
t�p k� 16. yüz y�l da ol du �u gi bi ta rih te ki ör -
nek le ri ne uy gun ola rak ta sar lan d�. Oyun -
cak Mü ze si’nin bu lun du �u so ka ��n tra fi �e
ka pa t� la rak, tem si li na h�l ala y� n�n ge çit
yap t� �� et kin li �e; Kül tür Ba kan l� �� Müs -
te �a r� Öz gür Özas lan, Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, H�n cal
Uluç, Mu sa Kart, Ne bil Öz gen türk ve
Ali Eyübo�lu gi bi isim ler de ka t�l d�.  

■ ÖZ TÜRK: MÜ ZE LE R�N SA YI SI
HA P�S HA NE LE R� GEÇ ME L�

Kül tür Ba kan l� �� Müs te �a r� Öz gür

Özas lan, �s tan bul Oyun cak Mü ze -
si’nin sa hip ol du �u eser ler, dü zen le -
di �i et kin lik ler ile Tür ki ye’de
önem li bir ye re sa hip ol du �u nu vur -

gu la d� ve Na h�l ge le ne �i nin
geç mi �i bu gü ne ta �� ma s� aç� -
s�n dan bü yük önem ta �� d� �� n�
be lirt ti. 

Özas lan’�n ar d�n dan Su -
nay Ak�n bir ko nu� ma yap -
ma s� için “ev sa hi bi” ola rak

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk’ü mü ze nin ‘bal ko nu -
na’ da vet et ti. Öz türk ko nu� ma -
s�n da tö re ne gel me den ön ce
has ta ne ve ha pis ha ne le ri gez -

di �i ni söy le ye rek, özel mü -
ze le rin sa y� s� n�n ha pis ha -
ne le ri geç me si ni ümit et ti -
�i ni be lirt ti. Ba� kan Öz -
türk, ta ri hi miz de unu tu -
lan ge le nek le ri ha t�r lat t� -
�� için de Su nay Ak�n’a

ay r� ca te �ek kür et ti. 
Mal te pe Park AVM

Ge nel Mü dü rü Ve dat Öze -
ren de Na h�l ge le ne �i nin
bun dan son ra �s tan bul
Oyun cak Mü ze si’nde ya -
�a ya cak ol ma s�n dan do la y�

duy du �u mut lu lu �u di le ge -
tir di.

�s tan bul Oyun cak Mü ze si
ku ru cu su Su nay Ak�n ise “Bir
ül ke de fark l� kül tür le rin bir

ara da ya �a ma s� an cak o
ül ke nin mü ze le ri nin

ya �a t�l ma s� ve ko run -
ma s� ile müm kün -
dür. Çün kü bir ül ke -
de de mok ra si o ül -
ke nin mü ze le rin den

bes le nir” de di. 
Sa nat ç� Ku bat ta ri -

hi gü nü mü ze ta �� yan bu
an lam l� gü ne tür kü le ri
ile renk ka tar ken, Fra -

tel lo mü zik gru bu da iz -
le yen le re ke yif li an lar
ya �at t�.

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

NAHIL, Osmanl� kültür ya�am�nda
büyük önem ta��yan �enliklerin en
görkemli k�sm�n� olu�turan geçit

alaylar�nda ta��nan, ço�unlukla selvi
a�ac� görünümünde olan, Anadolu

ritüellerinde bolluk, güç ve ço�almay�
simgeleyen süslemelerin bir uzant�s�d�r. 

Nah�l’�n a�aç �eklindeki iskeletleri
demirden haz�rlan�r, çengeller yap�l�r, bu

çengellere balmumundan yap�lm��
yemi� ve çiçek biçimlerindeki �ekiller,
de�erli ta�lar, alt�n, gümü� yapraklar,

renkli, yald�zl� kâ��tlar as�l�rd�. 
Osmanl� saray�n�n dü�ün �enliklerinde

�ehirlerde sokak sokak dola�t�r�lan
nah�llar o kadar büyük ve görkemli
yap�l�rd� ki, nah�llar�n geçemedi�i

sokaklarda evlerin cumba ve saçaklar�
y�k�l�r, �ehir kap�lar� yerinden sökülürdü.
Günümüzde büyük ölçüde unutulmu�

olan Nah�l, tüm kültürlerde bereket ve iyi
ya�am dileklerinin bir sembolüdür. 

BEREKETiN VE BOLLUĞUN
SiMGESi: NAHIL

Tarihimizin bereket simgesi
sayılan Nahıllar, �stanbul

Oyuncak Müzesi’ne tarihte
oldu�u gibi temsili bir Nahıl

alayı ile ta�ındı. 400 yıllık
gelenek, Göztepe’deki

Oyuncak Müzesi’nde kalıcı
sergiyle ya�atılacak. 
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Cadde’de geceyar�s� al��veri� partisi!

Ün lü mo da der gi si Vo gu e'un, dün ya -
da 17 met ro pol de dü zen le di �i al�� -
ve ri� et kin li �i Fas hi on’s Night Out

(FNO), 2. kez �s tan bul'da ger çek le� ti ril di. 
Vou ge Tür ki ye'nin or ga ni zas yo nun da,

“mo da n�n en bü yük al�� ve ri� par ti si” slo -
ga n�y la Vo gu e Fas hi on’s Night Out 15
Ey lül Per �em be ak �a m� ger çek le� ti ril di.
Et kin lik ön ce si, Al�� ve ri� Mer kez le ri ve
Pe ra ken de ci ler Der ne �i
(AMPD) Ba� ka n� Meh met Na -
ne, Bir le� mi� Mar ka lar Der ne -
�i (BMD) Ba� ka n� Y�l maz
Y�l maz,  Tes cil li Mar ka lar
Der ne �i (TMD) Ba� ka n� Fü -
sun Çe vi kel Ku ran, Do �u�
Oto mo tiv Stra te jik Pa zar -
la ma ve Ku rum sal �le ti -
�im Di rek tö rü Ko ray Be -
be ko� lu, Ya p� Kre di
Kart l� Öde me Sis tem le ri
Pa zar la ma Grup Di rek -
tö rü Ser kan Ül gen, Or -
jin Grup Yö ne tim Ku -
ru lu E� Ba� ka n� Za fer
Y�l d� r�m, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk ve
�i� li Be le di ye Ba� -
ka n� Mus ta fa Sa -
r� gül’ün ka t� l� m�
ile bir ba s�n top -
lan t� s� dü zen -
len di.

BMD Ba� -
ka n� Y�l maz,
FNO'nun �s tan bul'un mo da

mer ke zi ol ma s� için çok önem -
li bir et kin lik ol du �u nu söy -
le di. Se la mi Öz türk de
“Vo gu e Tür ki ye'nin 2. kez
dü zen le mi� ol du �u, biz le -

rin de ka t� l�m la ger çek le �en
FNO bi zim için müt hi� bir
olay. Bi li yor su nuz geç ti �i miz
haf ta lar da Ka d� köy �s tan bul'un
en Ya �a na bi lir Ken ti se çil di.
Kar �� dan da in san la r�n
ge lip gez di �i,
d ü n  y a  n � n

ön de ge len
cad de le rin den
bi ri olan

B a �  d a t
Cad de si -

nin bu gü zel
et kin lik için lo -

kas yon ola rak se -
çil me si dört dört lük

bir ka rar. Man hat tan’dan
Mi la no’ya Pa ris’ten Mos ko -

va’ya �s tan bul'da Vo gu e'un 2 kez dü zen le -
di �i bu et kin lik ten gu rur du yu yo ruz ve
mut lu olu yo ruz. Bu sa ye de mo da dün ya -
s�n da ina n�l maz  bir zin cir olu �u yor. Ben
de siz le ri bu zin ci re ka t�l ma ya da vet edi yo -
rum ve Vo gu e eki bi ne te �ek kür edi yo rum”
diye konu�tu.

■ ALI� VE R��, MO DA VE 
E� LEN CE TEK GE CEDE...

Do �u� Ya y�n Gru bu Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� Er man Yer de len,

Do �u� Ya y�n Gru bu
CE O’su Cem Ay -

d�n ve Vo gu e
Tür ki ye Ge -
nel Ya y�n
Yö net me ni
Se da Do ma -
niç’in ev sa -

h i p  l i  � i n  d e
d ü  z e n  l e  n e n

ba s�n top lan t� s�n -
da, Vo gu e Fas hi on’s

Night Out ile il gi li bil gi -

ler ve ril di. 
FNO, bu y�l 15 Ey -

lül Per �em be ak �a m�
Ni �an ta ��, �s tin ye Park
ve Ba� dat Cad de si’nde
dü zen len di. Bu kap -
sam da bi ne ya k�n ma -
�a za ile 570 mar ka, �s -
tan bul lu la ra ge ce ya r� -
s� na ka dar al�� ve ri� im -
ka n� sun du. An cak et -
kin lik sa de ce al�� ve ri� -
ten iba ret de �il di. Ma -
�a za lar da, ta sa r�m c� lar,
ün lü ler, mo del le rin ka t� l� m�y la da -
vet ler, pro mos yon lar ve e� -
len ce li ak ti vi te ler ya p�l d�.
Ara la r�n da Bey men, Pra -
da, Bur berry, Park Bra -
vo, Avon'un bu lun du -
�u lüks mar ka lar, al�� -
ve ri� ya pan la ra  tat l� ve
içe cek ik ram la r�n da
bulun du. Ki mi mar ka lar
bü yük in di rim ler ya par ken,
ki mi de he di ye ler da ��t t�. Ge çen
y�l 6 sa at te 50 mil yon do lar ci ro ya pan
FNO'nun, bu y�l bu y�l 780 bin ki �i ile 60
mil yon do la ra ula� ma s� he def le ni yor.

■ FNO HAK KIN DA
Mo da ve pe ra ken de sek tö rü -

nü can lan d�r mak ama c�y la dü -
zen le nen ulus la ra ra s� bir et kin lik
olan Fas hi on’s Night Out (FNO),
ilk kez 10 Ey lül 2009 ta ri hin de
dün ya ça p�n da ya �a nan eko no -
mik da ral ma n�n olum suz et ki si ni
k� ra bil mek için 13 Vo gu e ül ke si -
nin ka t� l� m�y la ger çek le� ti. Son
iki se ne dir New York, Pa ris, Lon -
dra ve Mi la no’nun da ara la r�n da
bu lun du �u bü yük met ro pol ler de,

ma �a za la r�n bir ge ce için sa at
24.00’e ka dar aç�k kal d� ��

bir al�� ve ri� �en li �i
ola rak dü zen le ni -

yor. Fas hi on’s
Night Out  ta sa -
r�m c� la r�n, ün -
lü le rin, mo del -
le rin, edi tör le -

rin, med ya yö ne -
ti ci le ri nin ve sek -

tör ön cü le ri nin ka t� l� -
m�y la bü yük ses ge ti ri -

yor, sa t�� la ra cid di bir kat k� sa� l� -
yor ve eko no mi ye ha re ket li lik ka zan d� r� -
yor. 
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Alı�veri� partisi Fashion's
Night Out, Ni�anta�ı, Sarıyer

ve Kadıköy'de modaseverlere
alı�veri� ve e�lence dolu bir

gece ya�attı.
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● Mustafa SÜRMEL�

Da ha ön ce Ga ze te Ka d� köy’ün iki de fa
gün de me ge tir di �i an cak y�l lar d�r gi -
de ri le me yen tra fik ��� �� so ru nu çö -

zül dü. Mar ma ra Üni ver si te si’nin Göz te -
pe’de bu lu nan mer kez kam pü sü nün ana gi ri�
ka p� s� n�n önün de bu lu nan Zi ver bey Cad de -
si’nde tra fik ���k la r� n�n bu lun ma ma s� ya ya -
la r�n ha ya t� n� teh li ke ye so ku yor du. 

Özel lik le üni ver si te ö� ren ci le ri nin oku la
ge li� ler de ve ders ç� k�� la r�n da ev le ri ne git -

mek için çok s�k
kul lan d� �� cad de de
tra fik ��� �� bu lun -
ma ma s�, üs tü ne üst -
lük araç la r�n da h�z -
l� bir �e kil de böl ge den ge çi� yap ma la r� ola s�
bir ka za ya da da ve ti ye ç� ka r� yor du. Ga ze te -
mi zin de da ha ön ce ki sa y� la r�n da gün de me
ge tir di �i ko nu, yet ki li le rin de dik ka ti ni çek ti
ve böl ge ye tra fik ���k la r� ko nul du. 

■ �E H�R �Ç� HIZ SI NI RI NA 
D�K KAT

Ga ze te ola rak söz ko -
nu su böl ge de tek rar in ce le -
me yap t�k. Böl ge de ki ya ya
gü ven li �i nin es ki ye gö re
da ha faz la sa� lan d� �� n�
göz le dik. An cak ba z� sü rü -
cü le rin böl ge den �e hir içi
h�z s� n� r� n�n üs tün de sey -
ret tik le ri de göz lem le ri miz
ara s�n da dik kat çe ken
önem li bir un sur ola rak yer
al d�. 

● Semra ÇELEB�

78'li ler Fe de ras yo nu, ESP, BDP, SDP, KESK,
EMEP, �HD, EHP, TMMOB �s tan bul �l Ko or di -
nas yo nu, Ale vi Bek ta �i Fe de ras yo nu, �s tan bul

Ta bip Oda s�, TÖP, As ke ri Dar be le rin As ker Mu ha lif -
le ri Plat for mu'nun da ara la r�n da ol du �u ör güt ler, Te pe
Na uti lus önün de top lan d�. “12 Ey lül dar be ana ya sa s�
kal d� r�l s�n. De mok ra tik e�it lik çi, öz gür lük çü ana ya sa
ya p�l s�n”, “12 Ey lül'ün 31. y� l�n da dar -
be ci ler yar g� lan s�n”, “Kont rge -
ril la da �� t�l s�n dar be ci ler
yar g� lan s�n ada let is ti -
yo ruz” ya z� l� pan -
kart ve dö viz ler ta -
�� yan bin ler ce ki -
�i dar be sü re cin -
de gö zal t�n da i� -
ken cey le öl dü -
rü len ve kay be -
di len ki �i le rin re -
sim le ri ni ta �� d�.
Kor tej le rin en önün -
de ise “Sa n�k aya �a
kalk” ya z� l�, Ke nan Ev ren,

Tur gut Özal, �h san Do� ra ma c� gi bi dar be sü re cin de or -
du nun ve hü kü me tin ba ��n da olan ki �i le rin ma ket le ri
ta ��n d�.

“Ke nan Ev ren ada le te tes lim ol”, “Kur tu lu� yok
tek ba �� na, ya hep be ra ber ya hiç bi ri miz”, “Ya �a s�n
dev rim ci da ya n�� ma”, “Gün ge le cek dev ran dö ne cek,
dar be ci ler hal ka he sap ve re cek”, “Fat sa'dan Ho pa'ya
mü ca de le sü rü yor” slo gan la r�y la yü rü yen grup, Ka d� -

köy'de ara ma nok ta la r�n dan geç tik ten son ra
mi ting ala n� na al�n d�.

12 Ey lül mi tin gi say g� du -
ru �u ile ba� la d�. Ter tip Ko -

mi te si ad� na ko nu �an
Üni ver si te Ö� re tim

Üye le ri Der ne �i
Ba� ka n� Tah sin Ye -
�il de re, 12 Ey lül
dar be si nin üze rin -
den 31 y�l geç ti �i ne

ve hâ lâ dar be ci le rin
yar g� önü ne ç� ka r�l -

ma d� �� na dik kat çek ti.
Top lu mun üze rin den si lin -

dir gi bi ge çen as ke ri dar be ile he sap la ��l ma d� �� du rum da iz le ri nin si li ne me ye ce �i ni
söy le di.
■ ‘DAR BE YA SA LA RI VE KU RUM LA RIY LA

HÂ LÂ HA YA TI MIZ DA’
78'li ler Gi ri �i mi Söz cü sü Ce la let tin Can ise Ke nan

Ev ren'in sor gu lan d� �� n� ha t�r la ta rak, “Bi zi kan d�r mak
is ti yor lar. Bu he sap sor mak, sor gu la mak de �il dir. Dar -
be, ya sa la r� ve ku rum la r� ile hâlâ ha ya t� m�z da du ru -
yor" de di. Can, “Dar be ile yüz le� mek, he sap la� mak
tüm ka l�n t� la r�y la ha ya t� m�z dan sil mek gö re vi miz dir.
D�� po li ti ka y� Pen ta go na, gü ven li �i em per ya list le re,
eko no mi yi IMF’ye ba� la d� lar, ül ke mi zi ka ran l�k plan -
lar la yö ne ti mi ka ran l� �a sü rük le di ler. Tüm bu ne den -
ler le dar be ci ler yar g� lan ma l� d�r” di ye ko nu� tu.

■ TEK T�P LE� T�R ME PO L� T� KA SI
DE VAM ED� YOR

Emek De mok ra si ve Öz gür lük Blok’u ad� na ko nu -
�an �s tan bul Mil let ve ki li S�r r� Sü rey ya Ön der ise, 12
Ey lül'de uy gu la nan tek tip le� tir me po li ti ka s� n�n bu gün

de de vam et ti �i ni be lir te rek �un la r� söy le di: “12 Ey -
lül'ün ak l� na gel me yen �ey tan l� �� ik ti dar bul du. Ku �un,
kur dun, su yun hak k� na göz dik ti ler. De re le ri, me ra la r�,
su la r� te kel ci ser ma ye ye sat t� lar.”

Blok’un di �er �s tan bul mil let ve ki li Ab dul lah Le -
vent Tü zel de ko nu� ma s�n da 12 Ey lül dar be si nin
emek çi le re yö ne lik hak gasp la r�y la de vam et ti �i ni be -
lirt ti

Mi tin gin son ko nu� ma s� n� Di yar ba k�r Ce za evi'nde
ölüm oru cun da ya �a m� n� yi ti ren Hay ri Dur mu�'un kar -
de �i Ba r�� An ne si Ze ki ye Dur mu� yap t�. 31 y�l d�r sü -
ren sa va ��n bit me si ni is te yen Dur mu�, “Biz is ti yo ruz
ki 50 y�l ol ma s�n. Ar t�k ba r�� ve kar de� lik ol sun. Be -
nim o� lum Di yar ba k�r zin da n�n da öl dü rül dü. Ba r�� an -
ne le ri ad� na ba r�� is ti yo rum. O gün den be ri de vam
eden zih ni ye tin bit me si ni is ti yo rum. Ar t�k ço cuk lar öl -
me sin, ana lar a� la ma s�n” �ek lin de ko nu� tu.

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan �l kay Ak ka ya ve Agi re Ji -
yan’�n �ar k� la r� söy le di �i mi ting ha lay lar la so na er di. 

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
■ Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Hacettepe mezunu tecrübeli
�NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN

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

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

12 Eylül askeri darbesinin 31. yıldönümünde demokratik kitle örgütleri, siyasi
parti ve sendikalar Kadıköy’de miting düzenledi. Binlerce ki�i, darbecilerin
sanık sandalyesine oturmasını ve darbe anayasanın iptal edilmesini istedi.

DARBENiN 31. YILINDA
KADIKÖY’DE BULUŞTULAR

Üniversite sonunda
����a kavu�tu
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Ka d� köy Be le di ye si’nin ço cuk la -
ra üc ret siz mü zik ve sa nat e�i -
tim le ri ver di �i Ço cuk Sa nat

Mer ke zi’nde s� nav he ye ca n� so na er di. 
Ba le, Dans, Dra ma, Re sim ve Mü zik

Bö lüm le ri ne ka y�t yap t�r mak is te yen ö� -
ren ci ler, ye te nek s� na v�n da ter dök tü ler.
Ka d� köy’de  ika met eden 5 ila 14 ya� la -
r�n da ki ö� ren ci ler bir y�l sü re cek üc ret siz
e�i tim den ya rar la na bil mek için ye te nek -
le ri ni ser gi le di ler. Yo �un ba� vu ru ne de -
niy le ye te nek s� na v� na ta bi tu tu lan ö� ren -
ci ler, ko nu la r�n da uz man ö� ret men ler ta -
ra f�n dan se çi li yor. Mer ke zin, Dra ma ve
Re sim bö lüm le ri ne ise ka y�t için ye te nek
s� na v� uy gu lan m� yor. 

S� na va ço cuk la r� n� ge ti ren ve li ler ise,
fark l� bir he ye can ya �a d� lar. Ka d� köy Be -
le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nde ki e�i -
ti mi, üc ret siz ol ma s� ve kon ser va tu var
stan dart la r�n da uz man e�it men ler ta ra f�n -
dan bi re bir e�i tim ver me si ne de niy le ter -
cih et tik le ri ni kay de den ve li ler, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e te �ek -
kür et ti ler.

Ye ni e�i tim y� l� na 4 Ekim’de ba� la -
ya cak olan Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk
Sa nat Mer ke zi’nde ki ye te nek s� nav so -
nuç la r� 22 Ey lül Per �em be gü nü Ço cuk
Sa nat Mer ke zi’nin www.co cuk sa nat -
mer ke zi.ka di koy.bel.tr in ter net si te sin -
den ya y�n la na cak.

Tür ki ye'de ki tüm okul lar gi bi
Ka d� köy'de ki e�i tim
ku rum la r� da 2010-

2011 e�i tim ve ö� re tim
y� l� na ba� la d�. 1 Ey lül
gü nü ka p� la r� n� ö� ren -
ci le re aç� lan okul lar,
ön ce den Ka d� köy Be -
le di ye si ta ra f�n dan el -
den ge çi ril di. Ö� ren ci -
le rin ve ö� ret men le rin,
sa� l�k l� ve mo dern ko �ul -
lar da ol ma la r� n� sa� la ma y�
he def edi nen Ka d� köy Be le di -

ye si Fen �� le ri Mü dür lü �ü, ça l� -
�am la r� na yak la��k 3 ay ön ce -

den ba� la d�. 
Bu sü reç te Mil li

E�i tim Ba kan l� ��'na
(MEB) ba� l� ilk ve
or ta de re ce li okul la -
r�n ta di lat ve ba k�m
i� le ri ya p�l d�.

Ka d� köy'de pro -
je den ya rar lan mak is -

te yen dev let okul la r�,
bir di lek çe ile be le di ye ye

ba� vu ru yor. 

Han gi ça l�� ma la r�n ya p�l ma s� n�n
is ten di �i di lek çe, önce Fen �� le ri Mü -
dür lü �ü'nde de �er len di ri li yor. Uy gun
gö rü len ler onay al mak üze re Ka d� köy
Be le di ye si Ba� kan l�k Ma ka m�'na ile ti -
li yor. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk'ten “olur” alan di lek çe ler he -
men i� le me ko nu lu yor. Ar d�n dan da
i�i ya pa cak fir ma n�n be lir len me si için
iha le ye ç� k� l� yor. Böy le ce o okul için
ye ni le me sü re ci ba� la m�� olu yor. 

■ HAN G� OKU LA NE YA PIL DI?
Bu y�l ele al� nan okul lar ve ya p� -

lan ça l�� ma lar �öy le:
• �l ha mi  Er tem �l kö� re tim Oku lu'nun
iç bo ya ve  d�� bo ya s� ta mam lan d�.
• Nu ret tin Tek san ve Me la hat �e fi za -
de il kö� re tim okul la r� na d�� bo ya ya -
p�l d�.
• Hak k� De �er �l kö� re tim Oku lu'na
la bo ra tu var ya p�l d�. 
• �n ta�, �h san Kur �u no� lu, Mus ta fa
Saf fet Ana do lu, Ata türk Fen, Av ni

Ak yol Gü zel Sa nat lar, Ge ne ral Ali
R� za Er sin ve Fe ner bah çe li se le ri ile
Mu rat Pa �a, 29 Ekim, Ye �il ba har,
Ha run Re �it, �nö nü ve Le man Ka ya,
il kö� re tim okul la r� na iç bo ya ya p�l d�.
• Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi  iç
bo ya ta mam lan d�. 
Prog ram kap sa m�n da iç bo ya s� ya p� -
la cak olan okul lar da �öy le: Ka d� köy
Mo da K�z Tek nik Li se si, Hü se yin
Ayaz, Muh sin Adil Bi nal ve �e ner
Bir söz il kö� re tim okul la r�.
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AKA DE M�S YEN res sam Te ti ana Mü se vi to� lu
Re sim Atöl ye si ö� ren ci le ri ilk kar ma ser gi le ri ni,
Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri ev sa hip li -
�in de, 8 Ey lül 2011’de Ka d� köy, Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi 3. Kat Fua ye’sin de aç -

t� lar. Ser gi aç� l� �� na çok sa y� da sa nat se ver ve
ö� ren ci ya k�n � ka t�l d�. Kar ma se gi de; Ay �e gül

Ak man, Çi� dem Me ral, Gö nül Ek mek çi o� lu, Gü -
lay Çe kiç, Hü da Ce reb Ryan, Mus ta fa Na m�k
De ner, Ned ret Er den, Sel da Al t� nay ile Son gül
To ru no� lu, su lu bo ya ve ya� l� bo ya dan olu �an

ça l�� ma la r� n� ser gi le di ler.
Ge nel lik le kla sik çiz gi le rin gö rül dü �ü re sim ler, iz -

le yen ler ta ra f�n dan bü yük be �e ni ka zan d�.
Aç� l�� ko nu� ma s� ya pan Aka de mis yen Res sam
Te ti ana Mü se vi to� lu, “�na n�l maz ye te nek li ö� -
ren ci le rim le gu rur du yu yo rum. �na n�n bir y�l dan
da ha k� sa sü re için de bu ça l�� ma la r� ger çek le� -
tir di ler. Ge le cek y�l lar da çok da ha ile ri se vi ye ye
ula �a cak lar” de di. Sa nat se ver ler, ser gi yi 22 Ey -

lül’e ka dar ge ze bi lir ler. 

CKM’DE
ÖZEL SERG�

Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri’nin Or lan do �eh rin de bu lu -
nan De niz Dün ya s�’na (Se a World) bir göz lem ci git -

me yi seç mi� tim. Git me den ön ce De niz Dün ya s� ile il gi li
duy du �um ko nu la r�n ba ��n da bü yük ha vuz lar da ömür le -
ri ni ge çir mek te olan ve �ov ya pan de niz ay� la -
r�, fok lar, yu nus lar ve ba li na lar bu lu nu yor du.

Ora ya git tik ten ve bir gün ge çir dik ten son -
ra söy le ye bil di �im ke li me: “Vay be!” ol mu� tu.

Vay be, na s�l bu ka dar üs tün özel lik te te -
sis kur mu� lar…

Vay be, ne ka dar çok zi ya ret çi var…
Vay be, her �ey ne ka dar düz gün prog -

ram lan m��…
Vay be, am ma da pa ha l�y m��…
Vay be, dün ya n�n eko lo jik den ge si ne et ki

eden birçok fir ma na s�l bu ra da ken di le ri ni ak -
la ya bi li yor mu�…

Vay be, ne rek lam m��…
Vay be, ne rol ler co as ter’m��… (ray sis -

tem li uçan tren ler)
Vay be, bu ra da ki hay van la r�n ha ya t� na s�l

bir ha pis mi�…
Ço cuk lar için do �a ad� na çok iyi et ki ler b� -

ra kan, bam ba� ka bir dün ya bu ra s�. Her kes

çok mem nun ay r� l� yor. Ben ora ya git tik ten son ra, ye rin
ad� n� Se e World (Dün ya y� Gö rün) di ye de �i� ti re rek kul -
lan ma ya ba� la d�m. Evet, tam da öy le dün ya y� ba� ka
pen ce re den gör mek. Bel ki de bu dün ya ya bir kez da ha
fark l� pen ce re den bak mak ge rek li.

Bu gün o ba� ka pen ce re ye da ir bir uy gu la ma y� oku -
dum, ba� l�k ta ki he ye ca n� ger çe �e ta �� yan bir uy gu la ma
ile kar �� la� t�m. Or ji nal ad�n dan, türk çe ye ay nen ter cü me
edil mi� ha li: “Bir Yu nus Ev lat Edi nin!”

Bir le �ik Kral l�k’da (�n gil te re) BBC Vah �i ya �am’�n
(BBC Wild Li fe) des tek le di �i ve De niz Göz le me Vak f� (Se -
a World Fo un da ti on) ta ra f�n dan yü rü tü len ça l�� ma, is miy -
le çok ko lay ken di si ni an la t� yor ol sa da bi ze fark l� bir aç� -
da ko nu yu in ce le me im ka n� da ve ri yor.

Uy gu la ma, yu nus la r�n de niz ler de ya �a d� �� av lan ma -
la r� d� ��n da ki 4 ay r� teh li ke ye dik kat çe ki yor. �l ki yu nus la -
r�n tek ne le rin per va ne le rin de al d�k la r� ya ra lar la ölü yor ol -
ma s�, di �e ri ba� ka ba l�k lar için at� lan a� la ra ta k� la rak öl -
me le ri, üçün cü sü jet ski ve zod yak tü rün de ki ses ya pan
bot la r�n ya rat t�k la r� eko ses ile yu nus la r�n bir ara da bu -
lun duk la r� gu rup tan ay r�l ma la r� na ve yön le ri ni bu la ma -
ma la r� na ne den ol ma s�, so nun cu su da çe �it li kim ya sal
mad de le rin ve tür lü plas tik at�k la r�n özel lik le yav ru yu -
nus lar ta ra f�n dan ye nil me si so nu cu ölüm le rin olu� ma s�.

Bu bil gi le rin
ya n�n da uy gu la -
ma ba� l� �� n�n
esa s� n� olu� tu -
ran, yu nus la r�
ev lat edin mek
ke li me ola rak bi -
raz ga rip ge le bi -
lir, zi ra ilk ba� ta
ben de çok �a -
��r m�� t�m an cak
ay r�n t� la r� n� in ce -
le dik çe ko nu
gö züm de et ki li
bir hal al d�. 

Bir le �ik Kral -
l�k çev re sin de ki
de niz ler de bu lu -
nan yu nus la r�
ev lat edin di �i -

niz de; 
• Her ay yu nus lar ha k�n da böl ge de ya p� lan ça l�� ma la r� ve
il gi çe ki ci ko nu lar siz ler le pay la �� l� yor.
• Si ze özel bir “Yu nus Ev lat Edin me Ser ti fi ka s�” ve yu nus
fi gü rün de bir oyun cak si ze gön de ri li yor.
• Ev lat edin di �i niz yu nu sun kim lik bil gi le ri nin ve gö rün tü -
le ri nin yer al d� �� bir CD si zin için ha z�r la n� yor.
• Bir bü yük pos ter, yu nus fi gür lü ya p�� kan lar (stic ker),
yu nus lar ve ya �am la r� hak k�n da bir çok bil gi ve ren bir ki -
tap ç�k da si ze ile ti li yor.
• Si ze ait VIP �if re ile Yu nus Ev lat Edi nen ler web si te sin -
de özel ala na sa hip ola rak;
• Yu nu su nu zun o an ne re de yüz dü �ü nü gö re bi le ce �i niz,
bir ha ri ta sis te mi ne gi ri� iz ni.
• Yu nus ve ba li na lar la il gi li, çe �it li ek ran ko ru yu cu la r� in -
di re bil me im ka n�.
• Ne de re ce yu nus ar ka da �� ol du �u nu zu gö re bi le ce �i niz
bil gi sa yar oyu nu na gir me f�r sa t�, edi ni yor su nuz.

Tüm bun lar için ay da 3,5 Ster lin (11 TL) ödü yor su -
nuz. Bu kat k� n�z bir çok yu nu sun ya �a m�n da de �i �ik lik
ya pa cak ça l�� ma lar için de kul la n� l� yor.

Ay r� ko nu lar için ya p� la cak yar d�m tür le ri de var, me -
se la e�er bir se fer de 50 Ster lin lik bir yar d�m ya par sa n�z
bu mik tar do� ru dan yu nus lar hak k�n da ki bir ara� t�r ma da
kul la n� l� yor. 20 Ster lin ba ��� yap t�y sa n�z, bu ba ��� bir
oku la yu nus lar hak k�n da e�i tim ve ril me si ça l�� ma s� na
ak ta r� l� yor. Si te ye gir di �i niz de is te di �i niz yu nu su ev lat
edi ne bi li yor su nuz, res mi ve ya n�n da bil gi le ri bu lu nan bu
bö lüm den se çim ya pa bi lir si niz. Bir çok ün lü ki �i de bu
pro je de yer al� yor, dünyaca ünlü futbolcu Cris ti ano Ro -
nal do bu dest ek çi ler den bi ri…

“Bir Yu nus Ev lat Edi nin!” uy gu la ma s� n�n sos yal bir
ta sa r�m ol ma s� na et ki eden ise yan ise gir di le ri. Bir gö nül -
lü, yu nus ev lat edi ne rek de niz ya �a m� ha k�n da bil gi sa hi -
bi olu yor, ev lat l�k pro je si bir çok or ta okul ve li sa ya� gu -
ru bun da ki ö� ren ci le re ko nu e�i tim le ri için fon ya ra t� yor,
yu nus la r�n böl ge de ta ki bi ne im kan sa� l� yor, bi rey le rin
de niz, çev re ve can l� lar için eko lo jik den ge bil gi le ri edin -
me si ni sa� l� yor.

As l�n da ba zen pro je le rin ger çek gö rün tü le ri sa de ce
il gi yi top la mak için de �er li ve yan ürün ler esas ko nu yu
olu� tu ru yor. �� te bu ha liy le bir yu nus ev lat edin mek çok
il ginç ge li yor ve bir an da si zi kap sam l� bir or tak ça l�� ma -
n�n içe ri si ne çe ki yor.      www.adop ta dolp hin.org.uk

Çocuk Sanat Merkezi’nde
SINAV HEYECANI

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

BİR YUNUS EVLAT
EDİNMEK...

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 Koordinatörü: 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

• 02 EK�M: ACARLAR LONGOZU TURU  
(GÜNÜB�RL�K)

• 08 EK�M: TRENL� ESK��EH�R TURU 
(1 GECE KONAKLAMALI)

• 15 EK�M: ED�RNE TURU (1 GECE KONAKLAMALI)
• 16 EK�M: KIYIKÖY TURU (GÜNLÜK)
• 22 EK�M: SAPANCA-MA�UK�YE TURU (GÜNLÜK)
• 23 EK�M: ÜÇ OTANT�K KÖY B�RARADA  

(CUMALIKIZIK-SA�TABA-M�S� KÖYÜ) (GÜNLÜK)
• 29–30 EK�M: DÜZCE–AKÇAKOCA-EFTEN� GÖLÜ        

�ELALELER-AT Ç�FTL��� (1 GECE KONAKLAMALI)

0216 372 35 77 / 78
www.tatilkeyfiburada.com

AYRICA GRUPLAR �Ç�N ÖZEL GEZ�LER TERT�PLEN�R.
Ba�dat Cad. No: 517  Çatalçe�me – Bostancı 

GSM: 0531 946 14 75 /  fal2009fal@hotmail.com
Çemenzar Sok. Ça�lar Apt. No: 8 B/2 Göztepe- �STANBUL

FAL B�L�M MERKEZ�
SEMA CAFE

SONBAHARI HEP B�RL�KTE
KAR�ILAYALIM !!!

✶ Kahve falı
✶ �skambil falı

✶ Tarot falı bakılır                
✶ Kur�un dökülür

SEMA GÜL

Kadıköy okullarına BELEDiYE ELiKadıköy okullarına BELEDiYE ELiKadıköy okullarına BELEDiYE ELiKadıköy okullarına BELEDiYE ELiKadıköy okullarına BELEDiYE ELiKadıköy okullarına BELEDiYE ELi

Kayıt tamam, ya yurt sorunu?

Marmara Üniversitesi önünde
kurulan yurt stantları, böyle

göirüntüler yaratıyor.  

Yük se kö� re nim hak k� ka za nan
ö� ren ci ler ka y�t la r� n� yap t�r d�.
Te la� l� bir haf ta y� ge ri de b� ra -

kan ö� ren ci le rin i�i, ka y�t yap t�r d�k tan
son ra bit ti di ye dü �ü nü yor sa n�z ya n� l� -
yor su nuz.

As�l ko �u� tur ma ca ka y�t son ra -
s�n da ba� l� yor. Ö� ren ci ler okul ba� la -

ma dan ön ce ka la cak yer so ru nu nu
çöz mek zo run da. Bu da ö� ren ci f�r -
sat ç� l� �� n� do �u ru yor. 

Mar ma ra Üni ver si te si’nin Göz te -
pe’de bu lu nan mer kez kam pü sü ba� -
ta ol mak üze re ci var ma hal le, semt ve
il çe ler de de üni ver si te ka y�t dö nem -
le rin de ki ra lar ve özel yurt üc ret le ri

cep ya k� yor. Du dak uçuk la tan ra -
kam la r�n dön dü �ü ö� ren ci ba r�n ma
pi ya sa s�n da pay kap mak is te yen pek
çok özel yurt ve ev sa hi bi üni ver si te
ön le rin de stant ku ru yor, kü çük ilan -
lar ve ri yor. Bu du rum hem gö rün tü
kir li li �i ya ra t� yor hem de tra fik s� k� -
��k l� �� na ne den olu yor.  

Kadıköy Belediyesi'nin okullara yönelik
çalı�maları kapsamında 2001'den bu yana

600'ü a�kın okul elden geçirildi,
eksiklikleri tamamlandı, tadilat, bahçe

asfaltı, sert zemin kaplama ve spor
sahası düzenlemeleri gibi i�lemleri

gerçekle�tirildi.
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� ATATÜRK VE H�T�TLER
Bu haftaki kitab�m�z Kerim Özkan taraf�ndan
kaleme al�nan Atatürk ve Hititler. Kitap
Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk y�llar�ndan beri

arkeolojik kaz�lara ve Anadolu’da ya�am�
medeniyetlere olana sayg� ve ilgisini kendine
çk� noktas olarak belirliyor ve bu konuda
yap�lan çal��malardan hareketle Hititler ile
ilgili bilgiler sunuyor. A�a��da kitab�n tan�t�m
metninden bir al�nt� yer al�yor, sonra da size
bir telgraf göstermek istedim
www.arkeolojidunyasi.com isimli internet
sitesinde yer alan Atatürk’ün dönemin
ba�bakan �smet �nönü’ye yazd� bir telgraf�
bulacaks�n�z. Son k�s�mda ise kitab�n içinde
yer alan ayr�nt�l� Hitit bilgilerinden biri olan
Güne� Kursu yer al�yor. �yi okumalar.
Üç bin be� yüz y�l önce bin be� yüz y�l önce
Orta Anadolu’da insanlar�n küvetlerde
y�kan�p, daha sonra birahaneye gittikleri; zira
birahane ya da lokantalara y�kanmadan
girmenin hem ay�p; hem de yasak oldu�unu
söylersek abartt���m�z� san�rd�n�z. Peki, bu
topraklarda ilk anayasann yaz�ld��� ve kral�n
meclise onaylatmadan hiçbir i� yapmad���n�
ve ilk feministin bu topraklardan ç�kt���n�
söylersek ne dü�ünürdünüz? Bugün bile
birçok ülke insan�n�n ya�ayamad��� medeni
ve adil ya�am� bundan üç bin be� yüz yl
önce Anadolu'da ilk devleti kuran Hititler
ya�am��lard. Onlar o denli medeni ve temiz
idiler ki, bugün en büyük medeniyet olarak
empoze edilen M�s�r’�n Firavunu tuvalet için
laz�ml�k kullan�rken; Hattu�a'da insanlar kil
künklerden olu�an kanalizasyon sistemi olan
tuvaletleri kullan�yorlard. Birçok ilke imza
atm�� ancak tarihte hak etti�i yeri alamam��
olan Hititlerin inan�lmaz bulaca��n�z
ya�amlar�na girmek için bu kitab� okuman�z
yeterli olacakt�r. Ayrca Atatürk'ün bu büyük
uygarl��� ortaya ç�karmak için gösterdi�i

gayreti de ilgiyle okuyacaksnz.
“Bir vatana sahip olman�n yolu, o
topraklarda ya�anm�� olan tarihi olaylar�
bilmek, do�mu� uygarl�klar� tan�ma ve sahip
olmaktan geçer.” 
K. Atatürk
Konya Gezisinde devrin ba�bakan �smet
�nönü’ye çekti�i telgraftan: 21 �ubat 1931
Konya/Gazi Mustafa Kemal
Telgraf
Ba�müvekkil �smet Pa�a Hazretlerine
Son tetkik seyahatlerimde muhtelif yerlerdeki
müzeleri ve eski sanat ve medeniyet
eserlerini de gözden geçirdim.
1. �stanbul’dan ba�ka Bursa, �zmir, Antalya,
Adana ve Konya’da mevcut müzeleri
gördüm. Burada �imdiye kadar bulunan baz�
eserler muhafaza olunmakta ve k�smen de
ecnebi mütehass�slar�n yard�m�yla tasnif
edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen
her taraf�nda emsalsiz defineler halinde
yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin
ileride taraf�m�zdan meydana çkar�larak ilmi
surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen

devirlerin sürekli ihmali
yüzünden pek bir harap hale
gelmi� abidelerin
muhafazalar� için Müze
Müdürlüklerine ve hafriyat
i�lerinde kullan�lmak üzere
(arkeoloji) mütehass�slar�na
kat’i lüzum vard�r. Bunun için
Maarifçe harice temsile
gönderilecek talebeden bir
k�sm�n�n bu �ubeye tahsisi
muvaf�k olaca��
kanaatindeyim.
2. Konya’da as�rlarca devam
etmi� ihmaller sebebiyle
büyük bir harabi içinde
bulunmalar�na ra�men sekiz
as�r evvelki Türk
medeniyetinin mimari
�aheserleri say�lacak k�ymette
baz mebani vardr. Bunlardan bilhassa
Karatay Medresesi, Alâeddin Camii, Sahip
Ata Medrese Camii ve Türbesi, Srçal
Mescit ve �nce Minareli Camii derhal ve

müstecalen tamire
muhtaç bir haldedir. Bu
tamirin gecikmesi ve
abidelerin kâmilen
indiras�n� mucip
olaca��ndan evvela
asker i�galinde
bulunanlar�n tahliyesinin
ve kâffesinin mütehass�s
zevat nezaretiyle
tamirinin temin
buyurulmas�n� rica
ederim.
Kitaptan:
Güne� Kursu’na özel
bölüm açmam�z�n tek
nedeni, bu kursun,
Hititleri akla getiren obje
olmas�d�r. Hititlerin en

tan�nm�� sembolü olmasna kar��n Hatti
kaynakl�d�r. Tahminen, güne�in ve y�ld�zlar�n
birbirlerine olan aç� ve hareketlerini
inceleyebilmek için yap�lm��t�r. Ancak daha
sonra astronomi aletleri geli�ince, törenlerde
kullan�lan bir objeye dönü�mü�tür.
Güne� kursu, Hitit uygarl���n�n ve sanat�n�n
bir sembolüdür. Dairesel biçim, kâinat, onun
etraf�ndan çkan oklar güne�i sembolize
eder. Güne�in etraf�na de�i�ik ö�eler
yerle�tirilmi�tir. Bunlar; bar��� temsil eden
geyik, üremeyi temsil eden ku�, çe�itli
a�açlar ve sallanan ve ses ç�karan ba�ka
nesnelerdir. Tören ve ayinlerde ah�ap bir
sopaya geçirilerek kullan�lan güne� kursunu,
atlar�n ko�umlar�nda da etkileyici görüntüsü
olmas� ve çkard��� sesler nedeniyle
kullan�l�yordu. Do�udaki birçok hükümdar�n
simgesi olan “alemin” atas�n�n güne� kursu
oldu�unu söylemek pek yanl�� olmaz. Zira
bilindi�i gibi, alem’in anlam� evrendir. Güne�
kursu da güne� ve çevresindeki evreni
sembolize etmi�tir.

● Sem ra ÇE LE B�

Ar t�k ge le nek sel ha le ge len “Bu run da
Sa nat Fes ti va li”, 22 Ey lül’de Sa int
Jo seph Li se si’nde aç� la cak “Mo -

da'n�n Yü zü Fo to� raf Ser gi si” ile ba� l� yor.
Lo ko mo tif Kül tür ve Sa nat Der ne �i’nin bu
y�l dör dün cü sü nü dü zen le di �i fes ti val de,
mü zik din le ti le ri, pan to mim ve dans gös te -
ri le ri e� li �in de Mo da’n�n ün lü ta ri hi kö�k -
le ri de ge zi le bi le cek. Fes ti va lin, ma hal le
duy gu su nu ya �a tan, es naf, sa nat ç� ve hal k�
bi ra ra ya ge ti ren bel ki de en çok il gi gö ren
et kin li �i “So kak �en li �i” de bu y�l yi ne
kon ser ler, atöl ye ler, aç�k ha va re sim ser gi -
si ve in te rak tif sa nat per for mans la r�y la Ha -
c� �ük rü So kak’ta ger çek le� ti ri le cek. 

Lo ko mo tif Kül tür ve Sa nat Der ne �i
Ku ru cu Üye ve Ba� kan Jü li de Bi gat, “4.
Bu run da Sa nat Fes ti va li” ile il gi li so ru la r� -
m� z� ya n�t la d�, prog ram la il gi li ay r�n t� la r�
an lat t�: 

● Lo ko mo tif, Bu run da Sa nat Fes ti va -
li’nin bu y�l dör dün cü sü nü or ga ni ze edi -
yor. Prog ram hak k�n da bil gi ve re bi lir mi -
si niz? 

Fes ti val her y�l ye ni le ni yor ve de �i �ik
prog ram lar ha z�r l� yor. Bu y�l ki ana et kin li -
�in ad�  “Y�l la r�n F� s�l t� la r� Ara s�n da”.  24
Ey lül Cu mar te si ve 25 Ey lül Pa zar gün le -
rin de mi ma ri mi ra s� üze rin den Mo da’n�n
ta ri hi ne bir yol cu luk su nan bir ge zin ti yap -
t� ra ca ��z ka t� lan la ra...

Semt ka fe ve res to ran la r�n da bu la bi le -
ce �i niz bir fes ti val bro �ü rü ha z�r la d�k. Ar -
ka s�n da Mo da semt ha ri ta s� var. Ay n� ha ri -
ta y� www.lo ko mo tif-art.com ad res li web
si te miz de de bu la bi lir si niz. De �i �ik yü rü -
yü� gü zer gâh la r� öne ren bro �ü rü müz eli -
niz de, Mo da semt ta ri hin den önem li ens -
tan ta ne ler ba r�n d� ran ev le ri, kö�k le ri ke� fe -
de cek ya da ye ni den ha t�r la ya cak s� n�z.
Dok tor Mah mud Ata Bey’in bu gün terk
edil mi� de ni ze na z�r evi, Ka d� köy K�z Li se -
si’nin bah çe sin de ki muh te �em Mah mut
Muh tar Pa �a Kö� kü, Fre de ri ci Ai le si’nin
Mo da Bur nu’nda ki evi gi bi... Ya da da ha

mü te va z� ev le ri... Mo da De niz Ku lü bü’ne
ge len bü tün ün lü le ri fo to� raf la yan dev rin
ta n�n m�� fo to� raf ç� s� Kir kor Mu taf yan’�n
atöl ye ola rak kul lan d� �� �e ref Ak dik So kak
16 nu ma ra da ki kü çük ah �ap ev gi bi... Bu -
gün bu gü zel ev le rin ne re dey se hep si nin
ha ra be ha lin de ol ma s� ne ka dar ya z�k!  

■ 100 SEMT SA K� N� MO DEL L�K
YAP TI

Fes ti va lin haf ta so nun da ki ge zin ti si ne
ka t� la cak la r�, bi na la r�n ba z� la r� n�n önün -
de sür priz sa nat per for mans la r�
bek li yor. 24 Ey lül Cu mar te si
gü nü sa at 17.00’de es ki Mo -
da De niz Ku lü bü önün de
Show TV’de ki “Huy suz la
Dans Eder mi sin?” prog -
ra m�n dan ha t�r la ya ca �� -
n�z Gon ca Gü mü �a yak’�n
so lo dans gös te ri si ve Jü -
li de Can ca Eke’nin çel lo
din le ti si var.  Ya �ar Ne zih
Eyü bo� lu’nun pan to mim
gös te ri si Cu mar te si gü nü
sa at 15.00’te Sa r� ca Ko na ��
önün de ola cak. �f fet Ak�n Öz -
han yö ne ti min de bir ya z� atöl ye si
ve Ro men ti yat ro yö net me ni Do ri na
Ha ran gus’tan bir dra ma atöl ye si de prog -
ram da...

23 Ey lül Cu ma gü nü Ha c�
�ük rü So kak’ta ki �en lik te bir
bü yük pik nik ma sa s� et ra f�n -
da kon ser ler, atöl ye ler,
aç�k ha va re sim ser gi si ve
in te rak tif sa nat per for -
mans la r� yer al� yor. So -
kak sa kin le ri, es naf ve
sa nat ç� lar sa at 16.00-
21.00 ara s�n da ger çek le -
�e cek So kak �en li �i’nde
so ka �a ge len her ke si ke -
yif le a��r la mak için ha z�r -
lan d�. 

Mo da'n�n Yü zü Fo to� raf
Ser gi si ise 22 Ey lül-12 Ekim ara s�n da
Sa int Jo seph Li se si’nde ge zi le bi lir. Bu gü -
zel ça l�� ma için 2009'da 100 semt sa ki ni

mo del lik yap t�. Por tre le ri nin fo to� raf lan -
ma s� na ve bir ucun dan ha yat la r� na gi ril me -
si ne izin ver di ler. U�ur Ataç, Muh sin Ak -
gün ve Adil Gül te kin ta ra f�n dan fo to� raf la -
nan por tre ler da ha ön ce Mo da es na f� n�n
dük kân la r�n da ser gi len mi� ti. �im di tek rar
bi ara ya ge li yor lar. 

■ 5. FES T� VAL DE SPON SOR
BUL MA YI UMU YO RUZ

● Fes ti va li na s�l ha z�r la d� �� n� z� an la t�r
m� s� n�z? Kim ler den des tek al� yor su nuz? 

Fes ti val için ran de vu muz her y�l
ay n� dö nem de, Ey lül-Ekim ay la r�

ara s�n da... Fes ti val ha z�r l�k la r�
5-6 ay ön ce sin den ba� l� yor.
Gö rev pay la �� m� ya p�p, der -
nek üye le rin den olu �an bir
ekip ku ru yo ruz. Fes ti va lin
bu y�l ki or ga ni zas yo nu, ge -
nel ko or di nas yon dan so -
rum lu ben de niz Jü li de Bi -
gat, ba s�n ili� ki le ri ve or ga -

ni zas yon dan so rum lu Ay �e
Gü lay Hak ye mez, ka t� l�m c�

sa nat ç� lar dan so rum lu Me ral
Jo seph ve Sa ra Is lan, halk la ili� -

ki den so rum lu �f fet Ak�n Öz han,
lo jis tik ten so rum lu Fe rit Bi gat ta ra f�n -

dan ya p� la cak. Her se ne da ha da ge li �en
fes ti va lin eki bin de der ne �i mi ze ka t� lan sa -

nat se ver, sa nat ç�, semt sa ki ni gö nül -
lü ler olu yor. Gö nül lü ler sa ye sin -

de ger çek le� ti re bil di �i miz fes -
ti va li mi ze Mo da l� la r�n ve
es na f�n des te �i bü yük.
Emek ve rip, za man ay� r� -
yor lar, ara� t�r ma la r� m�z da
yar d�m c� olu yor lar. Ec za -
c� Me lih Zi ya Se zer, ya zar
De mir Se rez li ve Ne �e so -
kak sa ki ni Gü ven Er ten’in

de �er li kat k� la r� ol du. Fes ti -
val, der nek üye le ri nin ai dat -

la r�y la ken di ni fi nan se edi yor.
5. se ne miz de, 2012 Ey lül’ün de

fes ti va lin güç len me si, ka t� l�m c� sa nat -
ç� la ra öde me ya p� la bil me si için spon sor lar
bul ma y� ümit edi yo ruz. 

● Mo da l� sa nat ç� lar, semt ten ne bek li yor?
Mo da'n�n sa na ta da ha aç�k bir semt,

�im di kin den da ha di na mik ol ma s� n� ar zu
edi yo ruz. Sem tin geç mi �iy le ba� lan t� l� kül -
tü rel et kin lik le ri, Mo da l� lar la sa nat ç� lar
ara s�n da ki diya log ve bu lu� ma la r� te� vik
et mek is ti yo ruz.  Ka d� köy’de fes ti val ler

ter tip len me si ni, sa nat mer ke zi ve ga -
le ri le rin aç�l ma s� n� ge rek li lik ola -

rak gö rü yo ruz. Ka d� köy’ün po -
tan si ye li ne ra� men,  �s tan -
bul’da ki kül tü rel et kin lik le rin
bü yük ço �un lu �u nun Av ru pa
ya ka s�n da yo �un la� m�� ol ma s� -
n� n�n üzü cü ol du �u nu dü �ü nü -

yo ruz. Der ne �i mi zin ge li� me ye
de vam et me si ni, ay n� sem ti pay la� -

t� �� m�z sa nat ç� lar ve ta sa r�m c� la r� bi -
ra ra ya ge ti rip ye ni lik çi pro je ler üret me yi

di li yo ruz. Mo da, be nim ve der nek üye le ri -
mi zin kal bin de çok özel bir ye re sa hip. Et -
kin lik le ri mi zi ha z�r la ya bil mek için ih ti yaç
duy du �u muz ener ji yi de bu sev gi den al� yo -
ruz. Mo da için ke yif ve h�rs la ça l� �� yo ruz.
Si zin için ha z�r la d� �� m�z IV. Bu run da Sa -
nat Fes ti va li’ni ka ç�r ma y�n! Fes ti val prog -
ra m� n� in ter net si te miz den in ce le ye bi lir si -
niz: www.lo ko mo tif-art.com
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KÖ�ES�K�TAP

KAYIP 
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür. N�MET ÇELEB�

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu’ndan ald���m 074706003
numaral� kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür. Abbas KOÇAK

Hazırlayan: Ula� YILMAZ
ulas1980@gmail.com

5
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�.  

İLAN VE REKLAMLARINIZ İÇİN 
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 ☎

Modalılar yaza festivalle
VEDA EDiYOR
Modalılar yaza festivalle
VEDA EDiYOR
Modalılar yaza festivalle
VEDA EDiYOR
Modalılar yaza festivalle
VEDA EDiYOR
Modalılar yaza festivalle
VEDA EDiYOR
Modalılar yaza festivalle
VEDA EDiYOR

Modalı sanatçıların biraraya gelerek olu�turdu�u Lokomotif Kültür ve Sanat Derne�i, “Burunda Sanat Festivali”nin 
dördüncüsünü düzenliyor.  Her yıl yenilenen festivalde bu yıl kö�klere yapılacak gezilerle Moda’nın tarihine yolculuk da var!

Güven Erten

Ufuk
Erdo�an

Julide Bigat

Ya�ar Nezih
Eyüpo�lu
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● Eylem Ba�ak �ENTÜRK

Ün lü sa nat ç� la r�n ai le içi �id de te dik kat çek -
mek için ba ��� la d� �� kos tüm ler, 8-25 Ey lül
ta rih le ri ara s�n da Kozzy Al�� ve ri� ve Kül -

tür Mer ke zi’nde ser gi le ni yor. Ünlülerin ba ��� la d� -
�� kos tüm le rin sa t� �� www.mo da set.com in ter -
net ad re sin den ya p� la cak. Kos tüm le rin sa t� ��n -
dan el de edi le cek ge lir, “Hür ri yet Ai le �çi �id -
de te Son” kam pan ya s� kap sa m�n da, Acil Yar -
d�m Hat t�’na ak ta r�l mak üze re Ara l�k Der ne -
�i’ne ba ��� la na cak.

■ K�M HAN G� ÖZEL KI YA FE T� N� 
BA �I� LA DI?

Tür kan �o ray, “Küs tüm Çi çe �i” fil min de
giy di �i ye �il, ipek ta k�m el bi se si ni; Huy suz

Vir jin, “Huy suz’la Gö rü cü Usu lu” prog ra m�
için ken di dik ti �i kos tü mü; Eb ru Gün de�, TV
prog ra m� ve ye ni al bü mü nün ilk kon se rin de
giy di �i 5 kos tü mü nü; Emel Sa y�n, “Dev le rin
Bü yük Bu lu� ma s�” pro je sin de giy di �i mer can
ren gi tu va le ti; Si bel Can, Al t�n Ke le bek 2011
Ödül Tö re ni ve 41. ya� gü nün de giy di �i kos tü -
mü; Hül ya Av �ar, kon ser le rin de giy di �i 2 el bi -
se si ni; He lin Av �ar, ken di si için özel bir k� ya -
fe ti ve ün lü DJ ile yap t� �� rö por taj da giy di �i
k� ya fe ti;  Nur gül Ye �il çay, Al t�n Por ta kal ödül
tö re nin de giy di �i k� ya fe ti; Mey ra, son al bü -
mü nün ka pak fo to� ra f�n da üze rin de olan kos -
tü mü; Sel ma Ann Des mond, ken di si için özel
bir el bi se yi;  �ev val Sam, kon ser le rin de giy di -

�i 1 kos tü mü; De niz Se ki, “Ya r�m Ka lan
A�k”, “Böy le Gel mi� Böy le Ge çer” klip le rin -
de giy di �i kos tü mü ba ��� la d�. Ziy net Sa li, 2
k� ya fe ti ni, Hül ya Koç yi �it, La le Man sur, Eb ru
Ya �ar da bi rer k� ya fet le ri ni bu pro je için ver di. 

● Sem ra ÇE LE B�

12. �s tan bul Bi ena li, 17 Ey lül ta ri hin den iti -
ba ren �s tan bul’u bir kez da ha dün ya sa nat
çev re le ri nin il giy le iz le di �i bir sa nat plat -

for mu na dö nü� tür me ye ha z�r la n� yor. Av ru pa’da
Ve ne dik Bi ena li ile be ra ber y� l�n en önem li sa -
nat et kin li �i ola rak an� lan �s tan bul Bi ena li'nin
bu y�l ki ba� l� �� “�sim siz” ola rak be lir len di. Kü -
ba as�l l� Ame ri ka l� sa nat ç� Fe lix Gon za les-Tor -
res’in (1957-1996) ya p�t la r� n� ç� k�� nok ta s� ola -
rak alan Bie nal, bu y�l sa nat la po li ti ka ara s�n da -
ki zen gin ili� ki yi ara� t� r� yor ve hem bi çim sel ba -
k�m dan ye ni lik çi, hem de si ya si an lam da sö zü nü
esir ge me yen ya p�t la ra odak la n� yor.

17 Ey lül-13 Ka s�m 2011 ta rih le ri ara s�n da
dü zen le nen ve Koç Hol ding’in bu y�l yi ne ana
spon sor ol du �u 12. �s tan bul Bi ena li’nde be� kar -
ma ser gi ve 50’den faz la ki �i sel su num ger çek -
le �e cek ve tüm bu ser gi ler bir me kâ n�n fark l� iki
bi na s�n da An tre po 3 ve 5’te yer ala cak. 

■ SA NAT ÇI LA RIN �S�M LE R� 
AÇIK LAN MI YOR

Gon za lez-Tor res’in “�sim siz” kav ra m� na uy -
gun bir �e kil de sa nat ç� la r�n isim le ri Bie nal’in
aç� l� �� na ka dar aç�k lan ma ya cak. Kü ra tör ler Ad -
ri ano Ped ro sa ve Jens Hoff mann, ser giy le il gi li
ön yar g� l� dü �ün ce le re yö ne lik ele� ti rel bir ta v�r
ge li� ti re rek, ka t� lan sa nat ç� la r�n isim lis te si ni ve
et kin li �in ana ba� l� �� n� ilan et me ye rek ser gi nin
aç�l ma dan ön ce bu yol lar la tü ke til me si ni en gel -
le mek is ti yor lar. 

Sa nat çev re le rin ce me rak la bek le nen �s tan -
bul Bi ena li’ne ka t� la cak sa nat ç� la r�n isim le ri nin
aç�k lan ma ma s� ay r� bir he ye can ya ra t�r ken Bie -
nal kap sa m�n da ya p� la cak pa ra lel et kin lik ler
bel li ol ma ya ba� la d�. Bun lar dan bi ri de “ma hal -
le mi ze” Bie nal’i ge ti ren ve 8 ulus la ra ra s� sa nat -
ç� n�n ya p�t la r�n dan olu �an “Ka d� köy Sa nat Pro -
je si / Ka d� köy Art Tra il”.

■ LON DRA’DAN KA DI KÖY’E 
2007'de Lon dra Gold smiths Ko le ji Ça� da�

Sa nat Bö lü mü’n den me zun olan Mer ve Kap tan
Un win ve Em ma nu el le de la Lu bi e ta ra f�n dan
or ga ni ze edi len pro je, yi ne ay n� okul dan me zun
ol mu� 8 ulus la ra ra s� sa nat ç� n�n olu� tur du �u ko -
lek tif bir gi ri �im Di al Ze ro’nun ikin ci ça l�� ma s�.
Her y�l fark l� bir ül ke de, fark l� sa nat di sip lin le ri
içe ri sin de, kul lan d�k la r� me kân la r�n ve sos yal
kül tür le rin ön plan da ol du �u pro je ler üre ti yor -
lar. 

Her bi ri fark l� ül ke ler den Lon dra’da e�i tim
gö ren bu genç sa nat ç� lar, her y�l bir ar ka da� la r� -
n�n ül ke sin de sa nat ça l�� ma la r� ger çek le� ti ri yor -
lar. Bu genç ler den bi ri Tür ki ye’den Mer ve Kap -
tan olun ca, bu y�l ki me kân da Bie nal’e pa ra lel
�s tan bul ol mu�. 

Ka d� köy Sa nat Pro je si, 21-25 Ey lül 2011 ta -
rih le ri ara s�n da Ka d� köy'de sa nat ga le ri si ol ma -
yan, fark l� me kân lar kul la n� la rak iz le yi ci le rin
'ya ya' ola rak gö re bi le cek le ri bir 'ser gi' ola rak ta -
sar lan d�. 

■ VA PUR LAR, �S TAS YON LAR, 
SO KAK LAR…

Or ta okul y�l la r�n da Lon dra’ya sa nat e�i ti mi
al ma ya gi den ve fark l� pro je ler le �s tan bul’a dö -
nen Mer ve Kap tan, ken di ni hâ lâ bir Ka d� köy lü
ola rak gö rü yor. Bu ne den le de 12. �s tan bul Bi -
ena li’nin Ka ra köy’de ki An tre po lar’da ger çek le -
�e cek ser gi le ri nin ak si ne Ka d� köy’ün so kak la r� -
n� mes ken tut mu�: “Yurt d� ��n da bie nal ler ge nel -

de in san la r�n ra hat l�k la gö re bi le cek le ri, bü tün
�eh re ya y� lan et kin lik ler den olu �ur. An cak �s -
tan bul Bi ena li, tek ve ka pa l� bir me kân da ya p� l� -
yor. Biz bu na kar �� l�k ça l�� ma la r� m� z� so kak lar -
da ve Ka d� köy’ün özel alan la r�n da ser gi le mek
is te dik.”

Merve Kap tan, na s�l bir ser giy le kar �� la �a ca -
�� m� z� ise �öy le an la t� yor: “Kul la na ca �� m�z me -
kân la r�n içe ri sin de bir an ti ka c� dük kâ n�, bir ikin -
ci el ki tap ç� s�, bir kaç ta ne bo� es naf dük kâ n�,
Emi nö nü/Ka ra köy Ka d� köy va pur la r�, Hay dar -
pa �a Tren Gar� için de 3 ay r� me kân, Mo da sa hi -
li, es ki bir es naf ha n� n�n içe ri si, tor na atöl ye si ve
Ka d� köy’ün çe �it li so kak la r�n da ki a�aç ko vuk -
la r� yer al� yor.”

■ HER Z� YA RET Ç� YE
KÜ ÇÜK B�R PA KET

Bu ka dar çe �it li me kân da ki ça l�� ma la r� na s�l
ta kip ede ce �iz di ye dü �ün me yin. 

Bu nu da sa nat sal bir ya ra t� c� l� �a dö nü� tür -
mü� ler genç sa nat ç� lar: 

“Ser gi mi zi gez mek is te yen her bir 'zi ya ret çi'
ye, kü çük bir pa ket ve ri le cek. Bu nun için de i� le -
rin ol du �u me kân la r� gös te ren bir ha ri ta, i� ler ve
sa nat ç� lar la il gi li da ha de tay l� bil gi, kul lan d� �� -
m�z ro ta n�n çev re sin de ki gö rül me si ni tav si ye et -
ti �i miz bir kaç me kân isim le ri, ad res le ri, pro je -
mi ze des tek olan ki �i ve ku ru lu� la r�n isim ve lo -
go la r� yer al� yor. Bu nun la bir lik te pa ke tin için -
de, ba z� sa nat ç� la r�n zi ya ret çi le rin sa hip ol ma s� -
n� is te dik le ri ve ser gi le nen i� le rin bir par ça s�
olan ek bil gi ler ve ba s� l� mal ze me ola cak. Zi ya -
ret çi ler bu pa ket le ri, �s tan bul’un Ana do lu ve
Av ru pa ya ka s�n da ki sa nat ga le ri le ri ve ka fe le -
rin den, ay r� ca Ka d� köy'ün çe �it li es naf dük kân -
la r�n dan bu la bi le cek ler.”

Ay r�n t� l� bil gi ve et kin lik ha ri ta s� na
www.di al ze ro.org ad re sin den ula �a bi lir si niz. 

6 16 - 22 EYLÜL 2011 SANATKÜLTÜR

‘İsimsiz’ bienalin ‘yaya’ sergileri 
12. �stanbul
Bienali’nin
paralel
etkinliklerinden
Kadıköy Sanat
Projesi, tek
mekâna sıkı�mı�
Bienal
sergilerinin
aksine farklı
mekânlarda ve
yollarda ‘yaya’
olarak
görebilece�iniz
ça�da� sanat
çalı�malarından
olu�uyor. 

KADIKÖY’DE!

Mer ve Kap tan

Sanatçılar kostümleriyle 

‘ŞiDDETE KARŞI EL ELE’

Aile içi �iddete dikkat çekmek ve Acil
Yardım Hattı’na yardım etmek amacıyla
18 ünlü sanatçı,  kostümlerini ba�ı�ladı.

Sanatçıların kostümlerinden olu�an sergi
Kozyata�ı Kültür Merkezi’nde. 

Nâzım Hikmet Akademisi
ile dayanışma KONSERi
En te lek tü el üre ti min ben cil lik

ve tah rip edi ci bir re ka bet le
bir lik te an� l�r ol du �u gü nü -

müz de da ya n�� ma y�, pay la �� m�
esas alan ko lek tif bir e�i tim, dü �ün
ve üre tim ala n� olu� tur ma y� he def -
le yen Nâ z�m Hik met Aka de mi si
(NHA) ö� re tim gö rev li le ri ve ö� -
ren ci le ri aka de mi le ri nin ola nak la r� -
n� ar t�r mak ama c�y la bir da ya n�� ma
kon se ri dü zen li yor lar.

NHA Mü zik Bö lü mü ö� re tim
gö rev li le ri Ay �e Tü tün cü-Hü se yin
Al pas lan, Der ya Tür kan-Er kan
O�ur, Emin �güs- Ey lem Pe lit, Er dal

Er zin can Mer can Er zin can, Mu rat
Opus-�ev ket Ak�n c�, �eb nem Ünal-
Ufuk Ka ra koç-Ni met Ça k� c� ve �an ve
ens trü man ö� ren ci le rin den olu �an NHA
Ö� ren ci Top lu lu �u'nun sah ne ala ca ��
kon se re, ça l�� ma la r� n� NHA bün ye sin de
de vam et ti ren Nâ z�m Kum pan ya da �ar -
k� la r�y la des tek olu yor.

Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda
17 Ey lül Cu mar te si gü nü sa at 20.00’de
ba� la ya cak olan kon se rin da ve ti ye le ri
Ka d� köy Ba ha ri ye’de ki Nâ z�m Hik met
Aka de mi si ve Nâ z�m Hik met Kül tür
mer ke zi’nden te min edi le bi lir.

Tel: 418 53 51 ve ya 414 22 39 

Nâzım Hikmet
Akademisi'nin 
üçüncü e�itim 

yılına ba�larken 
düzenledi�i
dayanı�ma 
konserinde 

Müzik Bölümü 
ö�retim görevlileri 
ve ö�rencileri aynı

sahnede bulu�uyor.
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de vam ede cek. Ça l�� ma lar, Ka d� köy Be le di -
ye si Gö nül lü Mer ke zi’nde (Sa l� pa za r� Ku� di li
Oto par k�’n�n tam kar �� s�) ya p� la cak. 
�r ti bat için Tel: 
0532 783 71 36 / 0535 523 6667

� SERG�
� Beh ruz Ki a Re sim Ser gi si
Beh ruz Ki a’n�n re sim ser gi si 17 Ey lül Cu mar -
te si gü nü sa at 19.00’da ya p� la cak bir kok teyl -
le Hay mat los Sa nat Ga le ri si’nde aç� l� yor. Ser -
gi 30 Ey lül’e ka dar gö rü le bi lir. Hay mat los Ki -
ta be vi ve Sa nat Ga le ri si Mo da Cad de si
No:44’te. Tel: 0216 345 41 09
� Ca zın nab zı CKM’de atı yor!
Bur cu Or hon’un caz mü zi �i nin na b�z at�� la r� n�
his set ti ren “Ca z�n Nab z� / Pul se of Jazz” ad l�
ser gi si Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri sin de de vam edi yor.
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi Sa nat Ga le ri si ve Ya p� Kre di Kül tür Sa -
nat Ya y�n c� l�k i� bir li �iy le ha z�r la nan ve 23 Ey -
lül’e ka dar zi ya ret edi le bi le cek ser gi, sa nat se -
ver le ri caz fo to� raf la r� na da ir da ha ön ce hiç

ya �a ma d�k la r� bir tec rü be ye da vet edi yor…
www.ckm.gen.tr
� Bel ma Öz türk Gob len Ser gi si
Bel ma Öz türk’ün el i�i ça l�� ma la r�n dan olu �an
Gob len Ser gi si, Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan l�k
Bi na s� Fua ye Sa lo nu’nda 16 Ey lül’e ka dar
gö rü le bi lir.

� �MZA GÜNÜ
� Vec di Çı ra cı o� lu �m za Gü nü
Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� �m za Gün le ri,
Hay mat los Ki ta be vi’nde ger çek le �i yor. Bu
haf ta Hay mat los’un ko nu �u ya zar Vec di Ç� -
ra c� o� lu. Ç� ra c� o� lu’nun im za gü nü 17 Ey lül
Cu mar te si gü nü sa at 17.00’de Hay mat los’ta. 
www.hay mat los sa nat.com

� FOTO�RAF
� Ara mis Ka lay ile Pro je Fo to� raf çı lı �ı
Atöl ye si 
Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi fo to� raf sa na t� n�n
us ta isim le rin den Ara mis Ka lay ile ile ri fo to� -
raf e�i tim le ri
dü zen li yor. Te -
mel fo to� raf
bil gi si ne sa hip,
fo to� raf sa na -
t�n da iler le mek
ve ba k�� aç� s� n�
ge li� tir mek is -
te yen tüm fo -
to� raf se ver le -
rin ka t� la bi le ce -
�i atöl ye ça l�� -
ma s�n da; Bir
ser gi ye na s�l
ha z�r la n�r?, Pro -
je Fo to� raf ç� l� ��
ne dir?,  Do� ru
kom po zis yon
na s�l olu� tu ru -
lur?, Fo to� raf
edi tö rü ile ça -
l�� ma gi bi ko -
nu lar i� le nir ken
uy gu la ma lar la
e�i tim ler bir le� -
ti ri le cek. Atöl ye
bo yun ca Sul ta -
nah met, Fe ner-
Ba lat ve Tak sim böl ge sin de uy gu la ma lar ya -
p� la cak. Bu uy gu la ma lar da çe ki len fo to� raf lar
ka t� l�m c� n�n fo tog ra fik ba k�� aç� s� n� ge li� tir -
mek, ha ta la r� n� gör me le ri ni sa� la mak ama c�y -
la da ha son ra Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi’nde
de �er len di ri le cek. Atöl ye nin so nun da bir de
ser gi aç� la cak

� E��T�M
� Me nar Men tal Arit me tik E�i ti mi
Ço cuk la r�n zi hin sel ge li �i mi ne güç lü bir kat k�
ya pan ve on la ra s� ra d� �� arit me tik be ce ri ler
ka zan d� ran Me nar Men tal Arit me tik E�i tim
prog ra m�, Ey lül ay� bo yun ca her Pa zar gü nü
Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi’nde ger -
çek le �e cek. Kozzy’de 11-18 ve 25 Ey lül Pa -
zar gün le ri 16.00–18.30 sa at le ri ara s�n da, 4-
12 ya� ara l� ��n da ki ço cuk la ra uy gu la na cak
olan bu prog ram; Aba küs kul la n� m� el, göz ve
zi hin ko or di nas yo nu sa� la ya rak be yin de ki si -
nap tik ba� lan t� la r� h�z lan d� r�r ken, sa� be yin -
de ki bel lek ka pa si te si ni güç len di ri yor. Et kin li -
�e ka t�l mak için Kozzy da n�� ma s�n dan ka y�t
yap t� ra bi lir si niz.
Tel: 0216 658 00 00

KA DI KÖY DI�INDAN
� S�NEMA
� Film Ana li zi Se mi ne ri
Film Ana li zi Se mi ne ri; Ver tov’un “Ka me ra l�
Adam”, Go dard’�n "Ser se ri A��k lar" ve Scor -
se se’in “Tak si �o fö rü” film le ri mer kez ol mak
üze re 13 film ve yö net men üze rin den ide olo ji,
po li ti ka, mo der nizm, post mo der nizm, kül tür
ve 1920’ler den 1960 ve 1970’le rin sar s� c� at -
mos fe ri ne sa nat ve ede bi ya t� da ku �a tan ge -
ni� bir oku ma yap ma ya ça l� �a cak... Me lod -

ram ne dir, kah ra ma n�n yük se li �i ve dü �ü �ü,
kü çük in sa n�n h�n c�, wes tern... 
Ca na var ken te di re nen kü çük kir li t�r nak l�
Ras kol ni kov lar... Dos to yevs ki kah ra man la r�... 
Holl ywo od üze rin den üç çiz gi: Li be ra lizm,
Mu ha fa za kar l�k ve Sos ya lizm... Go tik, �ro ni ve
Tra jik! Gör me, gör(e)me me ve gös ter ge ana li -
zi... Kad raj la nan bir plas tik po �et ne den yal -
n�z bir po �et ola rak al g� la n�r?.. Plas ti �in yal -
n�z l� �� ne dir? 60’la r�n “yer li” k� ya fet le ri giy mi�
Be at, Hippy ku �a �� ne den ba ba la r� gi bi ta k�m
el bi se giy mek is te me di? Vi et nam Sa va �� ne
tür k� r�l ma lar ya rat t�? Sha kes pe are ve Ho me -
ros ile ya r� �an iki ser se ri nin a� k� ve dev rim! 
Ye ni Dal ga, Mark sizm Va ro lu� çu luk, Kaf ka...
Sar tre ve Ca mus, Pa ris kal d� r�m la r� n� na s�l
kad raj la d�?  Ger çek ten de, po lis le re f�r la t� la -
cak kal d� r�m ta� la r� n�n al t� kum sal m�y d�? Bo -
hem Pa ris so kak la r�n dan New York’un kor ku -
tu cu cad de le ri ne yük se len bir h�nç ve yak la -
�an Rea gan, Özal ve 1980’ler... Ve “acil li �i
ge ri dö nen” da ha bir çok so ru... 

Se mi ner ko nu su yö -
net men ler: Wel les,
Ford, Kub rick, Go dard,
Bu nu el, Tar kovs ki, Fel -
li ni, Wen ders, An ge la -
pu los, Ei sens te in, Re -
no ir, Spi el berg, Ozu,
An to ni oni
Ali �im �ek’in �F SAK’ta
dü zen le ye ce �i Film
Ana li zi Se mi ne ri, 16
Ey lül Cu ma gü nü ba� -
l� yor. 5 haf ta sü re cek
se mi ner, her haf ta Cu -
ma gün le ri sa at
19.30’da!
Tel: 0 212 292 42 01

� K�TAP
� 2. Bo �a zi çi Ki tap
Gün le ri
Bu y�l, 15-21 Ey lül
2011 ta rih le rin de �s tan -
bul Kon gre Mer ke zi
Har bi ye’de ger çek le -
�e cek olan Bo �a zi çi
Ki tap Gün le ri, her y�l
bir ko nuk ül ke a��r l� yor

ve her y�l ko nuk ül ke ile Tür ki ye ara s�n da
köp rü olu� tu ra cak bir te ma ya sa hip olu yor.
2011 y� l� n�n Tür ki ye’den Al man ya’ya gö çün
el lin ci y� l� ol ma s� ne de niy le Bo �a zi çi Ki tap
Gün le ri’nde bu y�l ko nuk ül ke  Al man ya. Et -
kin li �in te ma s� ise “Göç”. Bu çer çe ve de Bo -
�a zi çi Ki tap Gün le ri sü re sin ce Al man ede bi -
ya t� n�, kül tü rü nü ve sa na t� n� ta n� t� c� pek çok
fa ali ye te yer ve ril mek te. Göç ko nu su sos yo -
lo jik, po li tik ve ede bi yat ta ki me ta fo rik an lam -
la r� pers pek ti fin de ele al� n� yor. 17 Ey lül Cu -
mar te si gü nü Ori ent Ins ti tut ile bir lik te “Tür ki -
ye’den Al man ya’ya: Gö çün El li Y� l�” sem poz -
yu mu dü zen le ni yor. 
Tel: 0212 252 38 16
� 4. Ba bı âli Gün le ri 
4. Ba b� âli Gün le ri bu y�l da Sul ta nah met Par -
k�’nda ya p� la cak. 14 Ey lül Çar �am ba gü nü
ba� la yan et kin lik ler 18 Ey lül Pa zar ak �a m� na
dek sü re cek.
“Ba b� âli Gün le ri” et kin lik le rin de geç ti �i miz y�l -
lar da ol du �u gi bi Ka ri ka tür cü ler Der ne �i bu
y�l da ka ri ka tür ser gi si, im za gün le ri ve söy le -
�i ler ile yer ala cak. “Cum hu ri yet Dö ne mi Türk
Ka ri ka tü rü Ser gi si” Ba b� ali Gün le ri sü re sin ce
aç�k ola cak.
4. Ba b� âli Gün le ri'nde "Ya zar ve Çi zer ler le
Ta d�m l�k Soh bet ler” prog ram la r� da ger çek le -
�e cek. Bu kap sam da; 16 Ey lül Cu ma gü nü
Sa at 16.00’da Cum hu ri yet Ga ze te si ka ri ka tü -
ris ti Se mih Po roy bir ko nu� ma ya pa cak,
prog ra m�n mo de ra tör lü �ü nü ka ri ka tü rist Ak -
da� Say dut üst le ne cek.

� KONSER
� Fer hat Gö çer-Su nay Akın
24 Ey lül Cu mar te si ge ce si en gü zel �ar k� -
lar, en gü zel hi kâ ye ler ve �i ir ler le bu lu �a -
cak. Fer hat Gö çer’in hem ken di al büm le -
rin den par ça la r� n� hem de yi ne dün ya n�n
dört bir ya n�n dan fark l� dil ler den fark l� tür -
ler den �ar k� la r� n� ses len di re ce �i, Su nay
Ak�n’�n Türk Ede bi ya t�’n�n en gü zel �i ir le ri ni
oku ya ca �� bu özel ge ce de Aç�k ha va Sah -
ne si’nde ro man tizm rüz gâr la r� ese cek.
Kon ser sa at 21.00’de ba� la ya cak.

� EYLEM
� Tu tuk lu Ga ze te ci ler le 
Da ya nı� ma Yü rü yü �ü
Ah met ��k ve Ne dim �e ner’in ga ze te ci ar ka -
da� la r�, 18 Ey lül Pa zar gü nü sa at 13.30’da
Ga la ta sa ray’dan Tak si me ya p� la cak yü rü yü� -
le il gi li ça� r� yap t�. 
Yü rü yü� te Ah met ��k ve Ne dim �e ner’in ya n�
s� ra tu tuk lu ga ze te ci ler ve tu tuk suz yar g� la nan
ga ze te ci ler le de da ya n�� ma içe ri sin de bu lu -
nu la cak.

KA DI KÖY’DEN
� MÜ Z�K
� Kur ta lan Eks pres 
2009'da ye ni den ya p� la nan Kur ta lan
Eks pres iki haf ta da bir Cu ma ge ce le ri
Shaft sah ne sin de çal ma ya de vam edi -
yor... Ah met Gü venç (Bas Gi tar) Ci han -
gir Ak ku zu (Da vul) Gür Akad (Gi tar / Vo -
kal) ve Bü lent Gü ven (Klav ye / Gi tar /
Ge ri Vo kal)’den olu �an gru bun ilk kon -
se ri 16 Ey lül Cu ma ge ce si sa at
01.00’de. Shaft Blu es & Jazz Club, Se -
ras ker Cad. Os man c�k Sk. No:13 Ka d� -
köy’de.
Tel: 0 216 349 99 56
� Ya �ar Özel Kon se ri
Ha va mu ha le fe ti ne de niy le er te le nen Ya -
�ar Özel kon se ri 16 Ey lül Cu ma gü nü
sa at 20.30’da Se la mi çe� me Öz gür lük
Par k�’nda ger çek le� ti ri le cek. Türk sa nat
mü zi �i so lis ti Ya �ar Özel, Ka d� köy Be le -
di ye si’nin dü zen le di �i özel ge ce de Ka d� -
köy lü ler le bu lu �a cak. 
www.ka di koy.bel.tr
� Grup Gün do �ar ken
Din le ti si
Grup Gün do �ar ken, 17
Ey lül Cu mar te si ak �a m�
Ser han Se �en Mü zik
Fel se fe ve Ya sa ma Say -
g� Der ne �i’nde se ven le -
riy le bu lu �u yor. He pi mi -
zin ez be re bil di �i �ar k� -
la r�n ses len di ri le ce �i
din le ti sa at 21.00’de
ba� la ya cak. Der nek ya -
ra r� na dü zen le nen ge ce -
nin ge li ri, ku ru lu� amaç -
la r� n� ger çek le� ti re bil -
mek ad� na ba ��� ola rak
kul la n� la cak. Ape ra tif yi -
ye cek ler ve al kol süz iç -
ki le rin da hil ol du �u bi let
üc re ti 50 TL. 
Tel: 0533 522 47 17 
� Ni ha vent Ba yan lar
Türk Mü zi �i Top lu lu �u 
Ka d� köy Ni ha vent Ba -
yan lar Türk Mü zi �i Top -
lu lu �u, ye ni se zo nu 25
Ey lül Cu mar te si gü nü
aç� yor. Dev let sa nat ç� s�
Re cep Al per Çe vi rel’in
ho ca l� �� n� ve �ef li �i ni
yap t� �� top lu luk, her Cu -
mar te si 16.30-18.30
ara s�n da ça l�� ma la r� na
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ken ti miz le il gi li yap t� �� m�z ha ber le ri miz -
de s�k s�k Ka d� köy’ün sos yo-eko no mik
yön den Tür ki ye’nin ön de ge len kent le ri

ara s�n da yer al d� �� n� hep yaz d�k, vur gu la d�k,
ifa de et tik… 

Ki mi le ri inan ma d�, “Hay di ora dan!” de yip,
gü lüp ge çen ler bi le ol du. �stanbul Üniversitesi
�ktisat Fakültesi Maliye Bölümü ö�retim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mu rat �e ker öy le bir ara� t�r ma
yap t� ki, tüm �s tan bul bu ara� t�r ma n�n so nu cu -
nu me rak la bek le di. Ni ha yet Yrd. Doç. Dr.
Mu rat �e ker “�s tan bul’da Ya �am Ka li te si
Ara� t�r ma s�”n� ta mam la d�. Ka d� köy is ta tis tik -
ler le �s tan bul’da ki 39 il çe ara s�n da “En Ya �a -
n� l�r �l çe” ola rak bi rin ci s� ra ya er le� ti. 

■ �S TAN BUL T� CA RET ODA SI 
KÜ TÜP HA NE S�’NDE!..

�s tan bul’da ki 39 il çe kap sa -
m�n da, 2009 y� l� na ait ve ri ler
kul la n� la rak ha z�r la nan
ara� t�r ma da, �s tan bul’da
Ya �am Ka li te si En -
dek sin de kul la n� lan
de mog ra fik ya p�, e�i -
tim, sa� l�k, eko no mi,
ula ��m, çev re ve sos yal ya -
�am ol mak üze re 7 ana alan -
da de �i� ken dik ka te al�n d�.
Ara� t�r ma kap sa m�n da, �s tan bul
kent nü fu su nu tem si len 18 ya� üs tü
2.410 ki �iy le yüz yü ze gö rü� me ya p�l -
d�. Ara� t�r ma n�n de mog ra fik ya p� s� n�
cin si yet, ya�, e�i tim mes lek ve ge lir dü ze yi
gi bi gös ter ge ler olu� tur du. Ça l�� ma, ad� ge çen
gös ter ge ler den sa� la nan ve ri ler ve alan lar ara -
s�n da ki ili� ki le ri or ta ya koy mak ta ve �s tan -
bul’da ki ya �am tem po su na ve top lum sal ya p� -
ya da ir önem li bil gi ler sun mak ta.

Ara� t�r ma �s tan -
bul Üni ver si te si Bi -
lim sel Ara� t�r ma
Pro je le ri Ko or di nas -
yon Bi ri mi ta ra f�n -
dan des tek len di.
Ara� t�r ma n�n sa� -
l�k l� bir �e kil de yü -
rü tül me si ve ki tap -
la� t� r�l ma s� ise �s -
tan bul Ti ca ret Oda s�
ta ra f�n dan ara� t�r ma
pro je si kap sa m� na
al�n ma s� so nu cun da
ger çek le� ti.

�s tan bul’da ya -
�am ka li te si nin
hem kan ti ta tif hem
de ka li ta tif yön -
tem ler le ara� t� r�l d� -

�� ve �s tan bul’da ki 39
il çe ye ait 54 fark l�

de �i� ke nin kul la -
n� la rak el de

edil di �i “�s -
tan bul Ya -

�am Ka -
l i  t e  s i

E n  -

dek -
si” y�l lar iti ba riy le

gün cel le ne rek, il çe ler
ara s� de �i �ik lik le rin tes pi ti -

ne im kan k� la bi le cek �e kil de ta -
sar lan d�. 4 bö lüm den olu �an, kay -

nak ça ve ek ler ha riç 188 say fa l�k ge ni�
ha cim li ki tap �s -
tan bul Ti ca ret
Oda s� Kü tüp ha ne -
si’nde ye ri ni al d�. 
■ YRD. DOÇ.
DR. �E KER:

‘SON YIL LA RA
A�T ARA� TIR -
MA YOK TU!’ 

Ya �am ka li te -
si nin son dö nem -
ler de s�k ça gün de -
me ge ti ri len bir
ko nu ol ma s� na
ra� men, �s tan bul
gi bi met ro pol bir
�eh re ait son y�l la -
r� kap sa yan her -
han gi bir bi lim sel
ara� t�r ma n�n mev -

cut ol ma d� �� n� ve bu yüz den bi lim sel ça l�� ma
yap ma ih ti ya c� his set ti �i ni be lir ten Yrd. Doç.
Dr. Mu rat �e ker, “�s tan bul'a ait bir ya �am ka -
li te si en dek si or ta ya ko ya rak, bu nu y�l lar iti ba -
riy le de vam et ti rip, ka mu oyu, po li ti ka ya p� c� -
la r�, ye rel ve mer ke zi yö ne tim yet ki li le ri ile
pay la� mak ve al� na cak ka rar lar da ve ya p� la cak
uy gu la ma lar da ba� vu ru la bi le cek bir ve ri kay -
na �� olu� tur ma ama c� n� ta �� yo rum” de di. �s tan -
bul’da ya �am ka li te si ni ara� t� r�r ken, ni cel ve
ni tel yön tem ler kul lan d� �� n�, ça l�� ma n�n ilk
k�s m� n� olu� tu ran ni cel ana liz kap sa m�n da, ya -
�am ka li te si nin be lir le yi ci le ri ola rak sap ta nan
de �i� ken ler ile �s tan bul’da 39 il çe ba z�n da ya -
�am ka li te si en dek si olu� tur du �u nu, ikin ci k� -
s�m da ise �s tan bul’da alan ara� t�r ma s� yap t� �� -

n� ve bi rey ler le tek tek gö rü� tü -
�ü nü söy le yen Yrd. Doç. Dr. �e -
ker, “Ara� t�r ma 2010 y� l�n da
yak la ��k 9 ay l�k bir ça l�� ma n�n
so nun da ta mam lan d�. Ara� t�r ma -
da olu� tu ru lan Ya �am Ka li te si
En dek si sa de ce ger çek ve ri le re
da yan d� r�l d�. Bu yüz den 2009
y� l� için ke sin le �en is ta tis tik ler
kul la n�l d�. Ça l�� ma n�n alan ara� -
t�r ma s�, ya ni an ke tin yü rü tül dü -
�ü za man ara l� �� ise 21 Ma y�s-
10 Ha zi ran 2010 ta rih le ri ara s� n -
da d�r” di ye ko nu� tu. 
■ KA DI KÖY LÜ DU YAR LI

VE SOR GU LA YI CI
�s tan bul’un gü zel il çe le rin den bi rin de, Fa -

tih-F�n d�k za de’de ya �a d� �� n� ve bu ra da ya �a -
mak tan ol duk ça mem nun ol du �u nu da özel lik -
le vur gu la yan �e ker, “Ba na gö re Ka d� köy'ün
sa hip ol du �u en de �er li özel lik Ka d� köy'de ya -
�a yan in san lar. Ka d� köy hal k� ya �a d� �� il çe yi
be nim se yen, sor gu la yan, du yar l� bir ke sim den
olu �u yor. O yüz den tüm be le di ye le rin yap ma s�
ge rek ti �i gi bi Ka d� köy'de de Ka d� köy lü le rin
se si ne ku lak ve ril me li, be le di ye nin bu alan da
yap t� �� ça l�� ma ala n� ge ni� le til me li dir. Ka d� -
köy sa hip ol du �u e�i tim se vi ye si yük sek in san
gü cü nü Ka d� köy için kul la na bil me li dir. Ta bi
öte yan dan Ka d� köy'de ge lir ve e�i tim dü ze yi

dü �ük ke si min de ken te en teg ras yo nu h�z lan d� -
r�l ma l�, on la r�n sos yal, kül tü rel ve eko no mik
so run la r� na yö ne lik pro je ler ge li� ti ril me li, yü -
rü tü len pro je ler da ha kap sam l� bir �e kil de ge -
ni� le til me li dir” de di. Ya �am Ka li te si En dek si
2009’un, ke sin le �en is ta tis ti kî ve ri le re da yan d� r� -
la rak olu� tu rul du �u nu be lir te rek, söz ko nu su ça l�� -
ma n�n ulu sal ve ye rel ba s�n da ge nel lik le spot ba� -
l�k lar la ge çi� ti ril di �i ni söy le yen �e ker, “Oy sa ça -
l�� ma yo �un ana liz ler ge rek ti ren çar p� c� so nuç lar
da içe ri yor. Ka d� köy de dâ hil ol mak üze re, ya �am
ka li te si nin yük sek ol ma s� na ra� men ba z� alan lar -
da mem nu ni yet siz lik le rin du yul du �u bir çok il çe -
miz mev cut. O yüz den ça l�� ma n�n bir bü tün ola -
rak in ce len me si, so nuç la r�n da ha iyi an la �� la bil -
me si ne im kân ta n� ya cak t�r” di ye ko nu� tu.

Kadıköy’ün sosyo-ekonomik
yönden önde gelen bir kent
oldu�u akademisyen Murat

�eker’in hazırladı�ı
‘�stanbul’da Ya�am Kalitesi

Ara�tırması’yla bilimsel olarak
ispatlandı. Kitapla�tırılarak,

�stanbul Ticaret Odası Yayınları
arasına katılan kaynak eserde
Kadıköy’ün en ya�anılır ilçeler
sıralamasında birinci oldu�u,

istatistik verilerle somut
olarak belirtiliyor.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

�er zen gin ya �a mak der ken mad di zen gin li �i dü �ü nü -
yor ve öz lü yor sa n�z, üzü le rek söy le mem ge re kir ki bu
kurs ta mad di zen gin li �i ö� ret me yi plan la ma d�m. Çün -
kü ar t�k ti ca re ti b� rak t�m, ba� ka zen gin lik ler ara y� ��n da -
y�m. Di ye lim ki siz bir kurs bul du nuz ve ya bü yük hol -

ding pat ron la r�n dan s�r lar al d� n�z, �an s� n�z da ya ver git ti, ser vet
sa hi bi ol du nuz;  du ru mu nu zun gü ven ce li ve ke sin ti siz sü re ce -
�in den emin mi si niz? “Ma l� bir k� v�l c�m, gü zel li �i bir si vil ce bi ti -
rir” der ler. Bu söz, ne mad di var l� ��n, ne fi zik sel gü zel li �in ka l� -
c� ol ma d� �� n� sim ge ler. Ka l� c� zen gin lik te me li içi niz de olan ruh -
sal zen gin lik tir. Ruh sal zen gin lik si ze s� n�r s�z öz gür lük ve rir,
üze ri niz de ki yük le ri ha fif le tir. Mad di zen gin lik gi bi sü rek li bir aç -
l�k ve do yum suz luk duy gu su ya rat maz, yü ce bir do yum için de
ya �a t�r. Ruh sal zen gin lik ne ya nar, ne kay bo lur. O ha ya t�n ger -
çek zen gin li �i dir. 

Mad di zen gin li �e ula �an ar ka da� la r� m� bi li rim, ya �am la r� -
n�n en gü zel gün le ri ilk ser ma ye yi olu� tu ra bil mek için har can -
m�� t�r. Y�l lar bo yu bat m�� lar, ç�k m�� lar, ko� mu� lar, ezil mi� ler,
ken di le ri de ez mi� ler, kap m�� lar, ka ç�r m�� lar, ya lan la ra, do lan -
la ra sap m�� lar d�r. So nuç ta, kat la n� lan tüm zor luk la ra kar ��n
mad di var l�k he def le yen le rin çok az� zen gin ola bil mi� tir. Oy sa -
ki ruh sal zen gin lik için ser ma ye ye ge rek yok tur; her �ey do lu
do lu içi niz de mev cut tur. Al lah ruh sal zen gin lik için ge rek li her
�ey le içi mi zi do na t�p öy le gön der mi� tir bi zi bu dün ya ya. Do �an
ço cuk la ra ba k� n�z; me lek ler ka dar te miz dir ler. Öy le ka la bil se ler,
kir len me se ler, ki ni, k�s kanç l� ��, ha sis li �i iç le ri ne yer le� tir me se -
ler, kor ku yu, nef re ti, kap ma y�, çarp ma y� ö� ren me se ler, dün ya -
m�z in san gö rü nüm lü me lek le rin do la� t� �� bir cen net olur du.

�çi miz de ki yü ce de �er le ri unu tup dün ya ni met le ri ne odak -
la n� yo ruz. Al lah’�n bü tün ni met le ri tüm kul la r� na ye te cek ka dar
bol ve be re ket li ya rat t� �� n� gör me yip, ka p�p bi rik tir mek için ç�r -
p� n� yo ruz. Tüm ya �a m� m� z� üç be� mal u� ru na har c� yo ruz. Hem
de gi der ken bir te ki ni bi le gö tü re me ye ce �i miz mal lar… Ölüm -
süz ola n�, ru hu unu tu yo ruz. Onun için ça ba sarf et mi yo ruz. Ru -
hun zen gin ve ay d�n l�k dün ya s�n dan uzak la ��p ken di mi zi bu
dün ya n�n mad de le ri ne esir edi yo ruz.

Her in sa n�n önün de iki ola nak var d�r. Bi rin ci si: Bu dün ya -
n�n he sap la r� na gö re ak�l la plan lar yap mak ve be de nin is tek le -
ri ne gö re bir ya �am kur mak t�r. Ya ni dün ya ya ve fi zik sel ge rek -
si nim le ri ni ze odak la n�r s� n�z; yer si niz, içer si niz, ço cuk sa hi bi
olur su nuz, on la r�n ge le ce �i ve ken di ge le ce �i niz den ba� ka bir
�ey dü �ün mez, yal n�z ca ken di ka p� n� z�n önü nü te miz ler, dün -
ya y� o ka dar gö rür sü nüz. Kur du �u nuz bu ya rar dün ya s� na
mah kûm olur ka l�r s� n�z. Göz le ri niz yal n�z ca ken di ni zi ve ç� kar la -
r� n� z� gö rür. �kin ci yol: Ya rar ve ç� kar he sap la r� n�n d� �� na bak -
mak, içi niz de ki zen gin lik le re ve de �er le re yö nel mek tir. O za -
man eli niz de ki ke lep çe çö zü lür, ruh sal zen gin li �in ya rat t� �� s� -
n�r s�z öz gür lük tüm ya �a m� n� z� zen gin le� ti rir. Ha sis li �i niz bi ter,
ye ri ni cö mert lik al�r. Da ha çok ve rir si niz, da ha çok pay la ��r s� n�z,
be re ke ti niz ar tar. Ver dik çe da ha çok ka zan ma ya ba� lar s� n�z,
da ha sa� l�k l�, da ha mut lu olur su nuz.  

�n san lar ruh sal yok luk için de ol duk ça dün ya sal bol lu �un
far k� na va ra maz lar. Sü rek li yok luk ve ba� ka la r� na muh taç ol ma
kor ku su için de ya �ar lar. Bu kor ku on la r� tek yön lü ge li� ti rir.
Ken di le ri ni yok sul luk tan kur ta ra cak zan net tik le ri �ey le ri bi rik tir -
me ye odak la n�r lar. Do yum suz luk ve ha sis lik ya �am bi çim le ri
ha li ne ge lir. Ka zan d�k la r� n�n ta d� n� ala maz lar, el le rin de ki �ey le ri
bi le har ca ya maz lar. “Bu �u nun için, bu bu nun için, bu da ke fen
pa ra s�” gi bi çe �it li kulp lar ta ka rak sak lar lar. Yok luk kor ku su
için de olan la r�n hep si var l�k l� da ola maz lar ama yok lu �u ger çek
bir �s t� rap ha lin de ya �ar lar. �ç le rin den var l�k l� ola bi len az sa y� da -
ki in san ise ken di dar dün ya la r� için de ‘do lu bir cüz dan ve bo�
bir kalp le’ ya �am la r� n� iyi sür dür dük le ri ni zan ne der ler. �n san lar
ken di le ri ni ra hat zan net tik le ri ala n�n d� �� na ç�k mak is te mi yor lar.
Fi zik sel güç le ri ni, zi hin sel ye te nek le ri ni, bu ka fe si da ha ge li� tir -
mek için sarf edi yor lar. Ça ba la r�, da ha çok oda l� ev, da ha bü -
yük bir ara ba, da ha çok ye mek, da ha çok gez mek, ço cuk la r�
da ha ün lü okul la ra gön der mek üze ri ne yo �un la �� yor. Ka fes is -
ter bü yük, is ter kü çük, is ter se al t�n dan ol sun; ka fes ka fes tir. 

Ke sin lik le dün ya var l�k la r� na, mad de sel zen gin li �e, dün ya
i� le ri ne ve dün ya ile il gi li hiç bir �e ye kar �� de �i lim. Hep si ne bü -
yük say g� du yu yo rum. Biz bu dün ya ya, ge li� mek ve bir lik te ya -
�a d� �� m�z in san la ra hiz met et mek için ge li riz. Ama bu i� le ri ya -
par ken Al lah ta ra f�n dan s� na n� r�z. Ak l� m� z�, fik ri mi zi, ye te nek le ri -
mi zi yal n�z ca bu dün ya ya yö nel tip, gi der ken hep si ni bu ra da b� -
ra ka ca �� m�z �ey le ri mi bi rik ti ri yo ruz, yok sa Al lah’�n hu zu ru na
gel di �i miz den da ha ge li� mi� bir ruh ve da ha do lu bir kalp le
dön me ye mi ça l� �� yo ruz?

Ge çen y�l lar da ki kurs la r� m�z da s� n�r la r� m�z dan kur tul mak,
iç sel de �er le ri mi ze ve zen gin lik le ri mi ze ula� mak, ruh sal ge li �i -
mi mi zi sa� la mak yo lun da bir lik te ça l�� m�� t�k. Bu y�l an lat ma y�
dü �ün dük le rim le il gi li yaz bo yun ca oku dum. Ö� ren dik le ri mi
siz ler le pay la �a bil mek ba na bü yük bir ke yif, ener ji ve he ye can
ve ri yor. Ay r� ca ka lan öm rü mü ben de iyi ve zen gin ya �a mak di -
le �in de yim. Siz de böy le bir ar zu du yu yor sa n�z, ge li niz bi ze ka -
t� l� n�z. ZEN G�N YA �A MA’n�n yol la r� n� bir lik te ö� re ne lim.

NOT:
1-“ZEN G�N YA �A MA KUR SU”

17 Ekim 2011 Pa zar te si gü nü ba� la ya cak ve
11 Ha zi ran 2012 Pa zar te si gü nü bi te cek tir.

2- Kurs Sa at le ri: Her Pa zar te si 11.00 – 13.00 ara s� d�r.
3- Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi’ne ba� l� olan kur su mu -

zun dip lo ma tö re ni 13 Ha zi ran 2012 Çar �am ba gü nü Bü yük
Ku lüp’te ya p� la cak t�r. 

4- Bü yük Ku lüp’te ve re ce �im “DA HA �Y� YA �A MA KUR -
SU”  bu y�l yal n�z ku lüp üye le ri ile bi rin ci ve ikin ci de re ce ak -
ra ba la r� için ola cak t�r. Bu ne den le ge çen y�l lar da Bü yük Ku -
lüp’e de vam eden dost la r� m�n da di ler ler se bu kur sa kay dol -
ma la r� n� ri ca ede rim.

5- Kurs ye ri: Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� Bri fing Sa lo nu
6- Ka y�t: Sa y�n Ne ba hat Va rol Tel: 0216 408 20 20
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YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

ÖZTÜRK: 
‘SÜRPRİZ DEĞİL’ 

“KADIKÖY’ün en ya�an�l�r ilçe
seçilmesi do�al bir sonuç. Bizim için

çok sürpriz de�il. Çünkü Kad�köy
zaten 1950’lerden itibaren �stanbul’un
yatakhanesi ve ya�ama bölgesi olarak

iskân edilmeye ba�lanm��. Burada
belki en do�ru karar 1989’dan bu
yana belediye yönetiminin de bu

�ekilde bir program takip etmesi oldu.
Yani bu ya�am bölgesinde kültür,
sanat, spor, sa�l�k olmal�. Bunlar

orada ya�am�n daha rahat ve kaliteli
geçmesini sa�lar. Belediye olarak i�te

biz bunu yapt�k. Bunun yan� s�ra
kurumlar�n�n birli�i aras�ndaki i�birli�i
de kaliteli ya�am de�erini yükseltiyor.
Emniyetle belediyenin, kaymakaml�kla
belediyenin, adliyeyle di�er kurumlar�n
hepsinin bunda katk�s� var. Bu olayda
ba�roller Kad�köylülerin. Kad�köylüler
kente sahip ç�k��lar�yla, duru�lar�yla

e�itim kültürleriyle zaten buran�n
ya�an�labilir bir ilçe olmas� için ciddi

bir çaba harc�yorlar. Al�nan ayk�r�
kararlara kar�� direnç gösteriyorlar

örne�in ye�il alanlar� ve çevreyi
koruyorlar. Dolay�s�yla bu konudaki
tepki, sahip ç�kma duygusu haliyle
burada ciddi bir birlikteli�i getiriyor.

Kad�köy, belediyesiyle
kaymakaml���yla bütün kurumlar�yla
ve her �eyden önce 21 mahallede

ya�ayan insanlar�yla kucakla�m�� çok
büyük bir aile. Dolay�s�yla biz bu
ailede olmaktan ve Kad�köy’de

ya�amaktan mutluyuz.”

YRD. DOÇ. DR. ŞEKER:
‘KADIKÖYLÜ

SORGULAYICI, DUYARLI’
“�STANBUL gibi metropol bir �ehre
ait son y�llar� kapsayan herhangi bir

bilimsel ara�t�rma yoktu. 2010 y�l�nda
yakla��k 9 ayl�k bir çal��man�n

sonunda tamamland�. Ara�t�rmada
olu�turulan Ya�am Kalitesi Endeksi
sadece gerçek verilere dayand�r�ld�.
Bana göre Kad�köy'ün sahip oldu�u

en de�erli özellik Kad�köy'de ya�ayan
insanlar. Kad�köy halk� ya�ad��� ilçeyi
benimseyen, sorgulayan, duyarl� bir
kesimden olu�uyor. Çal��ma yo�un
analizler gerektiren çarp�c� sonuçlar
da içeriyor. Kad�köy de dâhil olmak

üzere, ya�am kalitesinin yüksek
olmas�na ra�men baz� alanlarda
memnuniyetsizliklerin duyuldu�u
birçok ilçemiz mevcut. O yüzden

çal��man�n bir bütün olarak
incelenmesi, sonuçlar�n daha iyi

anla��labilmesine imkân tan�yacakt�r.”

KADIKÖY iLÇESiNiN
kalitesi tescillendi!..

KADIKÖY iLÇESiNiN
kalitesi tescillendi!..

KADIKÖY iLÇESiNiN
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KADIKÖY iLÇESiNiN
kalitesi tescillendi!..

Yrd. Doç. Dr. 
Mu rat �e ker
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Kadıköy Sahil Yolu’nda
zengin mutfa�ıyla
büyüklerin damak
zevkine hitap eden
Retto, çocuk oyun

grupları ve �i�me oyun
gereçleriyle çocukların

da rüya gibi bir gün
geçirebilece�i farklı bir

mekân…

Merhaba..
Sonbahar mevsimi

geldi… Güne� art�k eski
yak�c�l���n� b�rak�p,

hüzünlü ���klar�yla son
selamlar�n� vermekte…
Çocuklu ailelerde okul

tela��… Çocuklar yeni bir
y�l�n heyecan�yla

okullar�na ba�lad�lar.
Yani sizin anlayaca��n�z

caddeler yine k�p�r
k�p�r… Çocuk deyince

akl�ma, geçti�imiz
günlerde gözüme tak�l�p,
dikkatimi çeken bir yer geldi. Girip

gezdi�imde çok �a��rd���m� ve
çok ilginç buldu�um için sizlerle

payla�mak istedim. 2 bin 500
metrekare alana yay�lm�� devasa

bir mekân… Retto ad�ndaki bu
mekânda yok yok… Ailece gidilip
restoran�nda yeme�inizi yedikten

sonra ev yap�m� butik objelerin sat�ld���
stantlardan çok de�i�ik hediyelik e�yalar

alabilirsiniz ya da herhangi bir hobiniz veya
el sanatlar�na yetene�iniz var ise salondaki
bir stant� ücretsiz kullanabilir, sat���n�zdan

yüzde ödeyerek mini bir i�yerine sahip
olabilirsiniz. Konuklar�n�z� da rahatl�kla

a��rlayabilece�iniz de�i�ik salonlar, çay
saatleri için günlük kurabiyeler, keklerle
süslü çay servisleri... Oyun odalar�nda
diledi�iniz oyunlarla oyalanabilir, DVD

izleyebilece�iniz rahat koltukla salonlarda
vakit geçirebilirsiniz. Dünya mutfa��yla

iddial� bir yer olan Retto Park Cafe-
Restoran’�n hizmetleri bu kadarla kalm�yor..

Her türlü aktivite düzenlemelerine yan�t

verecek alanlar�, ni�an, dü�ün, do�um
günü gibi özel organizasyonlar�n yan�nda

firma toplant�lar�n�n yap�labilece�i her türlü
donan�ma sahip salonlar� ile de hizmet

veriyor.. Yukar�da da belirtti�im gibi kapal�
ve aç�k alanlar�yla toplam 2 bin 500

metrekareye yay�lm�� denize naz�r bir
mekân... 

ÇOCUK OYUN GRUBU VAR
Benim en çok dikkatimi çeken devasa
boyutlarda çocuk oyun gruplar�, �i�me

oyun gereçleriyle tüm çocuklar�n rüya gibi
bir gün geçirebilece�i alanlar haz�rlanm��..

Çocuklar için her �ey dü�ünülmü�..
Adeta bir çocuk dünyas�… Bu farkl�

mekân�n sahibini merak ettim.
Evet… Dünyay� dola�m��, her

yeri görmü� incelemi� ve
Anadolu yakas�nda böyle bir

yeri hizmete sunmu� genç
giri�imci Ersal Ekmeksalar’la

sohbete ba�lad�k.
Ekmeksalar, 

“Böyle bir yeri Hollanda’da
görünce bay�ld�m. ‘Neden

benim ülkemde böyle bir yer
olmas�n?’ dedim 

ve buray� çocuklar için açt�m.
Benim mü�terilerim çocuklar… Ben
olay� tersine çevirdim.. Ebeveynler

çocuklar�n misafiri olarak gelsinler
istiyorum… Her �eyi çocuklara endeksli

haz�rlad�k.. Bu mekânda çocuklar
yemeklerini yiyip harikalar diyar�nda

oynarlarken ebeveynleri de mutlu etmek
için biri teras olmak kayd�yla 3 ayr�
restoran�m�zda dünya mutfa��ndan

seçmelerle en iyi hizmeti vermeye gayret
ediyoruz..” diyerek mekân� bizzat

gezdirdi… �çimden çocuk olmak geldi…
�i�irilmi� tüneller, kayd�raklar, z�plama

alanlar� daha neler neler…. S�ra d��� bir yer
olan Retto’ya büyükler, çocuklar�n

misafirleri olarak gidebiliyor… Çok ho� ve
de�i�ik bir anlay��la hizmet veren Retto
birçok çocu�un rüyalar�n� süslemeye

ba�lam�� durumda… Özellikle çocukla
ailelere bu mekân� bir kere görün derim…

Maltepe sahilinde bulunan, ula��m� çok
kolay olan Retto çocuklar� ve içindeki

çocu�u koruyabilenleri bekliyor… Ayr�ca
doyulmaz Adalar manzaras�na kar��

büyüklerin de damak zevklerine hitap
ediyor… Afiyet olsun….

Adres: Küçükyal� Maltepe Sahil yolu-
Turgut Özal Bulvar� / No: 89

Tel.: 0216 518 11 27/0533 501 07 07
www.rettocafe.com
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● Oldeuboi-Oldboy (2003) /
�htiyar Delikanlı 

■ Yönetmen: Chan-wook
Park

“Bu adam kim ve benden
neden bu kadar nefret ediyor?”
Kar�s� ve yeni do�an bebe�i ile
birlikte ya�ayan Oh Dae-Su
ad�nda s�radan bir adam,
1988'de bir gün evinin önünden
kaç�r�l�r. Uyand���nda kendisini
küçük ve karanl�k bir hücrede
bulur. Oraya kimler taraf�ndan ve
neden kapat�ld���n� bilmeyen
adam�n dünyayla tek ba�lant�s�,
sadece hücresindeki küçük
televizyondur. Bir gün
haberlerde kar�s�n�n vah�ice
öldürüldü�ünü duyunca �ok
geçirir ve olayla ba�lant�s�
oldu�u dü�ünüldü�ü için
kapat�ld���n� anlar. Tam 15 y�l
sonra bir gün aniden serbest
b�rak�lan adam, ailesini öldüren

ki�ileri bulmaya ve kendisini oraya
kapatanlardan intikam almaya yemin
eder.
● Salinui Chueok - Memories of
Murder (2003) / Cinayet Günlü�ü

■ Yönetmen: Joon-ho Bong
1986 y�l�nda G.Kore'de bir

kasabada, kad�nlara tecavüz eden
ve öldüren bir seri katilin “ya�anm��
öyküsünü” anlat�yor... En son filmi
The Host'dan da hat�rlayaca��m�z
Kang-ho Song kaba kuvveti seven,
ve kasaban�n en iyi dedekifi rolünü
üstleniyor. K�sa bir süre sonra
Seul'den transfer edilen, �iddeti
sevmeyen, her�eyi nedenleriyle
çözmeye çal��an Sang-kyung Kim
ile birlikte “4” ki�i seri katili
yakalamaya çal���yorlar. Belirtmekte
fayda var, dedektiflerin gerçek
hayattaki seri katili yakalamaya
çal��an ki�ilerle bir ilgisi yok
● Sympathy for Mr. Vengeance /
Haklı �ntikam

■ Yönetmen: Chan-wook Park
Böbrek nakli yap�lmas� gereken

k�z karde�ine yard�m etmek için çocuk
kaç�ran sa��r Ryu’nun ba��na
gelmeyen kalmaz. ��ler sarpa sarar ve
Güney Kore'nin kenar mahallerinde
i�kenceden, cinayete, karaborsadan
intihara, terörizmden organ mafyas�na
kadar uzanan uzun ve kanl� bir
yolculuk ba�lar. �a��rt�c� geli�melerle

dolu Hakl� �ntikam’�n, sürpriz finaliyle
unutulmazlar aras�na girece�ine �üphe
yok. Chan-wook Park’�n intikam
üçlemesinin ilk filmi Hakl� �ntikam
(Sympathy for Mr. Vengeance),
birbirinden farkl� motivasyonlarla öç
almay� ba�aran üç ayr� ki�inin/grubun
hikayesini iç içe geçmi� bir kurguyla

aktar�rken, ülkenin kanayan
yaralar�na (anar�izm, i�sizlik,
yoksulluk, mafya) da
parmak bas�yor. Park'�n
ki�isel genellemeler
yapmaktan kaç�nmad��� film,
muhtemelen serinin en iyisi. 
● The Chaser / Ölümcül
Takip

■ Yönetmen: Hong-jin
Na

Eski bir polis olan
Joong-ho, ekonomik
durumu yüzünden kad�n
sat�c�l��� yapmaktad�r. K�zlar
bir gün iz b�rakmaks�z�n
kaybolmaya ba�lay�nca,
Joong-ho, k�zlar�n izini
aramaya ba�lar. Bu s�rada
bir mü�teriye Mi-Jin'i yollar.
Tüm ara�t�rmalar�
sonucunda tüm ipuçlar� Mi-
Jin'i yollad��� Young-min'e
ç�kar. Joong-ho Mi-Jin'i ve
Young-min'i ararken Young-

min'i bulur; fakat adam
polisler adam� göz alt�na al�r.
Adam gözalt� s�ras�nda
suçlar�n� itiraf eder ve Mi-Jin'in
ya��yor olabilece�ini söyler.
Joong-ho, adam gözalt�ndan
ç�kmadan k�z� bulmal�d�r?

Seul sokaklar�nda yirmi
dört saatlik bir kovalamacay�
ya�mur ve kan e�li�inde
anlatan film kalitenin
zirvesinde.
● Hwanghae-Yellow Sea
(2010) / Sarı Deniz

■ Yönetmen: Hong-jin Na
Çin-Rusya-Kuzey Kore

s�n�r�n�n Çin taraf�nda, Kore
Özerk Bölgesi Yanbian Ku-
Nam (Ha Jung-woo) günlerini
taksi �oförü olarak
geçirmektedir. Çal��mad���
günlerde kendini s�kl�kla
kumarhane salonlar�nda bulan
Ku-Nam �imdilerde ciddi bir
borç bata��ndad�r. E�i para
gönderece�ine dair söz vererek

Güney Kore'de çal��mak üzere
ayr�lm��t�r ancak Ku*Nam henüz
ondan haber alamam�� ve e�inin evlilik
d��� bir ili�ki ya�ad��� dü�üncesiyle
k�vranmaktad�r. Bu da yetmezmi� gibi
Ku-Nam i�inden kovulur ve alacakl�lar
da tazminat�n�n ço�unu al�r. 

Köpek sat�c�s� ve yeralt� suç
patronu Myung-Ga (Kim Yun-Seok)

ona bir anla�ma önerir. Ku-Nam
Güney Kore'ye gidip bir tetik i�ini
ba�ar�yla hallederse 57.000 Yen
(10.000 Dolar) alacakt�r. Ku-Nam teklifi
kabul eder ve masraflar� için yan�nda
bir 500 dolar ile bir bal�kç� teknesine
binerek Güney Kore'ye do�ru yola
ç�kar. Güney Kore'ye ula�t���nda bir
yandan e�ini ararken di�er yandan da
hedefini dikkatle takip etmektedir. Ku-
Nam'�n hedefini öldürece�i gün
geirken bir dizi beklenmeyen olay

gerçekle�ir ve Ku-Nam'� çaresizce
bir ç�k�� yolu aramaya iter. Bunlar
olurken polis ve Kore ile Çin
mafyas� da fellik fellik Ku-Nam'�
aramaktad�r. Bu arada Sar� Deniz
ayn� zamanda Kuzey Kore ,Güney
Kore ve Çin’in aralar�nda kalan
denizin de ad�.
● A-i-deul-Children (2011) /
Çocuklar

■ Yönetmen: Lee Kyoo-man
26 Mart 1991 günü, 5 çocuk

kurba�a yakalamak için Waryong
da��na giderler ve bir daha
dönmezler. Bütün halk çocuklar�n
sa� salim geri dönebilmeleri için
dua eder. 11 sene sonra, 2002'de
çocuklar�n kemikleri Waryong
da��nda bulunur.

Çocuklar� kim öldürmü�tür?
Ailelerden biri mi? Kasaban�n
etraf�nda gezen yabanc� biri mi?
Seri katil mi?

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

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

S �  N E  M A  L A R

GÜNEY KORE GERiLiMi
10000 WATT

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

Esma Bayraktar

Lezzete
Çocuklu aileler için özel bir yer

Yolculuk

A�a�ıda naçizane önerdi�im filmler polisiye-gizem-gerilim filmlerinden
ho�lananlar için ba�ımlılık yapabilir. Bunların tamamını izledikten sonra

Amerikalıların bu türlerde çok geride kaldı�ını fark edeceksiniz aynı
zamanda. ��te o saklı hazineler.

RettoRettoRettoRettoRettoRetto
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SORU:
Tüketici dostu �ükran Han�m;

Gazete Kad�köy'deki kö�enizi sürekli
okuyorum ve bilmedi�im birçok

konuda bilgi sahibi oluyorum. Çok
te�ekkür ederim. Size sormak ve
ayd�nlanmak istedi�im ba�ka bir
konu var. PTT'nin her ay hiçbir

hizmet yapmadan ald��� sabit ücret
konusu... Beykoz'da aç�lan bir

davada, PTT davay� kaybetmi�,
kesilen sabit ücretleri toplu olarak

iade etmi�ler. Bizim de mahkemeye
mi vermemiz gerek, yoksa bu dava

emsal gösterilerek dilekçeyle mi
müracaat etmeliyiz? Beni

ayd�nlat�rsan�z sevinirim. yabanc�
sermayeye yedirecek fazla param

yok. Sevgilerimle.
Ayten Tezgören

NOT : Size, arkada��m�n bana
gönderdi�i PTT ile ilgili mesaj�

gönderiyorum.
TELEKOM Sabit ücret iadesi

gerçekle�ti! 
HERKES�N D�KKAT�NE!.. 

82O TL GER� ALIN! 
ÖNEML�... 

TÜM TANIDIKLARINIZA �LET�N
LÜTFEN.....  

web sitesinde ilgili aç�klama
mevcuttur. 

http://www.tukoder.org.tr/index.php
?a=73

Telekom (Sabit Ücretlerin �adesi)
EMEKL� B�R ��Ç�N�N �STANBUL

BEYKOZ'DA AÇTI�I DAVA
TELEKOM'UN ALEYH�NE

SONUÇLANDI. BULUNDU�UNUZ

�L�N TÜKET�C� KORUMA
DERNE��NE SON TELEFON
FATURANIZLA MÜRACAAT

ETMEN�Z YETERL�.
TELEKOM'DAN SON 10

YILLIK SAB�T ÜCRET
TUTARI OLAN 820.00 TL

S�ZE �ADE OLACAK.
AYRICA BUNDAN SONRA
FATURALARINIZA SAB�T
ÜCRET YANSIMAYACAK.

��LEM YAPMAZSANIZ,
SAB�T ÜCRET� ÖDEMEYE

DEVAM EDECEKS�N�Z.
LÜTFEN BU �LET�Y� TÜM

TÜKET�C�LERE YOLLAYIN...
Merkez Ad�: 

TÜKET�C�Y� KORUMA DERNE��
GENEL MERKEZ�

Telefon: 0 (216) 349 85 10 PBX
Faks: 0 (216) 414 80 68

Merkez Adresimiz: Osmana�a
Mahallesi Çilek Sokak No: 51/3

Kad�köy-�STANBUL
tukoder@tukoder.org.tr

Çal��ma Saatlerimiz: Haftaiçi 9.30 ile
17.30 aras� ve Cumartesi günü saat:

10.00 ile 12.00 aras�ndad�r. 
YANIT: 

Say�n Ayten Tezgören
�nternette aral�klarla yer alan bu

asparagas haber nedeniyle
derne�imiz s�k�nt� çekmekte ve

internet sayfam�zda devaml� olarak
bu haberin do�ru olmad���n�

aç�klamaktay�z. �öyle
ki,Telekom'un sabit telefonlardan
ald��� ayl�k sabit ücret maalesef

y�llar önce YASAYA KONULARAK

kabul edilmi�tir. Yasada
yer ald��� için de gerek

hakem heyetleri, gerekse
mahkemeler bu konuda

yap�lan ba�vurular�
reddetmek zorunda
kalmaktad�rlar. �lk

ba�vurularda birkaç
dosyada tüketici lehine
karar verilmi�, ancak
Tüketici mahkemesi

kararlar� kald�rm��t�r. En
son bir yönetim kurulu
üyemiz kendi telefonu

için ba�vuruda
bulunmu�, Beykoz

Tüketici Sorunlar� Hakem Heyeti
tüketici lehine sabit ücretin iadesine
karar vermi� ve Telekom karara itiraz

etmi�tir. �stanbul 4. Tüketici
Mahkemesi karar� kald�rmak yerine
yanl��l�kla onam�� ve bu gerekçeyi
karar�na da “her ne kadar hakem

heyeti karar�n�n onanmas�na
denilmi�se de sehven bu ifade
kullan�lm�� ve karar yanl��l�kla
onanm��t�r” �eklinde yazm��t�r.
Bunun üzerine Telekom Kanun
Yarar�na Bozma (bu kararlar da
miktarlar çok dü�ük oldu�undan
temyiz s�n�r�n�n alt�nda kalmakta,
dolay�s�yla da temyiz edilemeyip

kanun yarar�na bozma yoluna
gidilmektedir) yoluna gitmi� ve talebi

kabul edilerek dosya Yarg�tay'a
gönderilmi�tir. Yarg�tay karar�

bozmu�, gerekçe olarak “sabit ücret
al�nmas�n�n yasada var  oldu�unu ve

yasaya dayan�larak al�nd���n�”
belirtmi�tir. Yani bu konuda yol

al�nmas� mümkün olamamaktad�r.
Sabit ücretin kald�r�lmas� yasa

de�i�ikli�i ile mümkün
olabilece�inden derne�imiz

taraf�ndan  Bakanl��a yaz� yazılmı�
ve sabit ücret alınmasının

kald�r�lmas� için gere�inin yap�lmas�
istenilmi� olup, Bakanl�k bugüne

kadar herhangi bir giri�imde
bulunmam��t�r. Konuyla ilgili

giri�imlerimiz ve ba�vurular�m�z
devam etmektedir. Yeni yasama
döneminde bu konuda  meclise

önerge verilmesi de talep edilecektir.
�u anda tüketicilerimizin bu paralar�

ödemek ya da sabit telefon
kullanmamak �eklinde 2 seçenekleri

kalm��t�r.  Tüketicinin Korunmas�
Hakk�nda Kanun, tüketicileri
korumak amac�yla yürürlü�e

girmi�se de di�er kanunlarda var
olan maddeleri ortadan

kald�rmamaktad�r. Bu nedenle de
yukar�da da belirtti�i gibi ancak yasal
de�i�iklikle sabit ücret kald�r�labilir. 

Sayg�lar�mla. 
Av. �ükran ERO�LU

(TÜKODER Genel Ba�kanı)

UN� CEF Tür ki ye’nin, hiç oku la git me mi�
10-14 ya� ara s� 90 bin Türk ço cu �u na te -
mel e�i tim ver mek ama c�y la olu� tur du �u

Stars Of �s tan bul (�s tan bul’un Y�l d�z la r�) pro je si
için çe �it li sa nat ç� lar ve ku rum la r�n bo ya d� �� 130
y�l d�z �s tan bul so kak la r� n� süs le ye cek. Ara la r�n da
Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi ço cuk -
la r� n�n bo ya d� �� Ka d� köy Y�l d� z�’n�n da bu lun du -
�u y�l d�z lar ba s�n top lan t� s�y la ta n� t�l d�. Lüt fi K�r -
dar Kon gre Mer ke zi’nde ki top lan t� da ara la r�n da
Tür kan �o ray, Nur gül Ye �il çay, Der ya Bay kal,
Ay �e Ku lin gi bi ta n�n m�� sa nat ç� ve ki �i le rin bo -
ya d� �� y�l d�z lar, �s tan bul lu la ra ta n� t�l d�. 

Ge ce nin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Pro je So -
rum lu la r�n dan  Nu ri Ço la ko� lu, bo ya nan 130 y�l -
d� z�n hiç oku la gi de me mi� 90 bin ço cu �a e�i tim
sa� la ya ca �� n� be lirt ti. 

Y�l d�z la r�n Ka s�m ay� so nu na ka dar �s tan -
bul’un cad de ve so kak la r�n da, önem li al�� ve ri�
mer kez le rin de ser gi le ne ce �i ni kay de den Ço la -
ko� lu, Ara l�k ay�n da dü zen le ne cek aç�k art t�r ma
ile de sa t� �a ç� ka r� la ca �� n�, el de edi le cek ge li rin
ise UN� CEF Tür ki ye’ye ak ta r� la rak, ço cuk la r�n
e�i tim le ri için kul la n� la ca �� n� be lirt ti. 

■ KA DI KÖY’ÜN YIL DI ZI DA VAR…
Bir bi rin den il ginç ve renk li, de �i �ik me saj lar

içe ren �s tan bul’un y�l d�z la r� ara s�n da Ka d� köy’ün
y�l d� z� da can l� renk le ri ve te ma s�y la dik kat çek ti.
UN� CEF Tür ki ye’nin hiç oku la git me mi� ço cuk la ra
e�i tim ve re cek kam pan ya s� na des tek sa� la mak için

pro je ye ka t� lan Ka d� köy Be le di ye si ad� na Ka d� köy
Be le di ye si  Ço cuk Sa nat Mer ke zi Re sim bö lü mü ö� -
ren ci le ri nin bo ya d� �� Ka d� köy Y�l d� z�, di �er y�l d�z -
lar la bir lik te ba� ta Ba� dat Cad de si ol mak üze re
önem li  cad de ve so kak la r da, ün lü al�� ve ri� mer kez -
le ri nin ön le rin de �s tan bul lu lar la bu lu �turuyor. 

10 16 - 22 EYLÜL 2011 HA BER

öy le ni le ne gö re Ame ri ka’ya ilk gi den
Ang lo sak son lar, Bir le �ik Dev let ler’i ku -
rar ken Os man l� �m pa ra tor lu �u’nun dev -
let �ek li ni in ce le mi�, çok ulus lu bir dev -

le tin yap ma s� ve yap ma ma s� ge re ken le ri, bu ra -
dan yap t�k la r� ç� ka r�m lar la uy gu la ma ya koy -
mu� lar. Ya ni Ame ri ka’y� ke� fe den ler ve ilk yer -
le �en ler, gi de cek çok yol la r� ol du �u nun bi lin -
ciy le, ke� fe dil mi�, de ne nip uy gu lan m�� ola n�
ken di miz bu la l�m di ye u� ra� ma m��, var ola n�
us ta bir ze kây la kul lan m�� lar. Kal d� ki el bet
‘Ro ma �m pa ra tor lu �u’ ya p� s�n dan da ha ber -
dar d�r lar.

Ame ri ka’n�n New York’ta ki ‘ulu sal mü ze si’
Met ro po li tan’da, ‘Ame ri kan’ na m� na bir de �er
gör mek pek müm kün de �il. Hep si hep si bir kaç
en düs tri ta sa r�m ürü nü, bir kaç mo dern re sim,
bir kaç da öz gün bas k�… Top la sa n�z an cak bir
sa nat ga le ri si ni ve ya kü çük bir kent mü ze si ni
dol du ra cak mal ze me ç� kar. Ge le lim kos ko ca
mü ze nin gez gez bit mez di �er bö lüm le ri ne…
Kla sik Fran s�z sa na t� n�n her hal de ya r� s� na ya k� -
n� Ame ri ka’ya göç et mi� ol ma l�. Onun öte sin de
Da li’ler, Pi cas so’lar, Kan dinsky’ler, Mon dri -
an’lar ve da ha bir çok la r� dün ya n�n en çok zi ya -
ret edi len be �in ci mü ze si olan bu de va sa ya p� -
y� as�l dün ya ça p�n da ya pan ser vet ler. M� -
s�r’dan ge tir dik le riy le ne re dey se ko ca bir pi ra -
mi di ora da in �a et mi� ler. Tür ki ye’den gi den
Ro ma ve Bi zans dö ne mi ne ait eser ler ka na d� -
n�n ucu bu ca �� bel li de �il. Vel ha s�l ba ba dan
kal ma ol ma sa da, ça l�� m��, de �er ver mi�, mil li
ser vet le ri ni, ta bi ri ca iz se ‘dün ya l�k’la r� n� faz la -
s�y la yap m�� lar. O eser ler biz dey di, siz dey di di -
ye ha y�f lan ma n�n an la m� yok; bu ko lek si yo nu
New York’ta top la m�� lar m�? Top la m�� lar.
Adam ba �� yir mi be� do lar dan her gün yüz ler -
ce Ja pon’u, Fran s�z’�, �tal yan’�, Türk’ü, Arap’�
ora y� ‘Ame ri kan Ulu sal Mü ze si’ di ye gez mi yor
mu? Ge zi yor. �� te bu ka dar, “at bi ne nin, k� l�ç
ku �a na n�n”… Ar t�k on lar, t�p k� ABD Mer kez
Ban ka s�’nda ki al t�n lar gi bi, Ame ri ka’n�n mil li
ka pi ta li nin bi rer par ça la r� d�r.
‘Ame ri kan Sa na t�’n�n en il gi çe ki ci bö lüm le ri ise
ben ce ‘Ame ri kan tar z�’ ya �a m� an la tan 30’la r�n,
40’la r�n, 50’le rin sa lon mo bil ya la r�n dan olu �an
dü zen le me ler; ya ni bu gü nün en yay g�n mo dern
sa nat ürü nü olan ens ta las yon lar… ‘Ame ri ka
Bir le �ik Dev let le ri’ yi ne ha li ha z�r da üre til mi�
olan �n gi liz ve Fran s�z mo bil ya la r�n dan yo la ç�k -
m��; ken di tarz la r� na do� ru gü ven li ad�m lar la,
bel li bir es te tik an la y�� tan ba� la ya rak de vam
et mi� ler. Mi ma ri le rin de de du rum pek fark l� de -
�il. Gök de len le rin mu ci di Ame ri ka’n�n, tek no lo -
ji yi yi ne Av ru pa mi ma ri si nin es te ti �i üze ri ne
icat et ti �i aç�k ça gö rü lü yor.
Tür ki ye ge nel lik le tü ke tim kül tü rü aç� s�n dan
Ame ri ka’ya ben ze ti lir. Hat ta git tik çe ya y� lan
‘fast fo od’ (h�z l�/aya küs tü ye mek) an la y� �� n�n,
bu h�z l� tü ke tim di ya r�n dan dün ya ya ya y�l ma s�
ele� ti ri lir. Ama bu ra da aç�k ça gö rü len bir fark
var ki, ‘ta ke away’ler (ha z�r al�p, git me) di ya r�,
ne yi al�p ne yi al ma ya ca �� n� çok cid di bir bi linç -
le se çi yor. Al d� �� n�n üze ri ne ko ya bi le ce �i bir
�ey var sa, onu ar� yor. Ör ne �in gi dip de pa ta te -
si Fran sa’dan it hal et mi yor! Ama Çin’e de ka p� -
la r� n� ka pat m� yor… 

‘H�z’ ça ��n da ya �a d� �� m� za gö re, bu oyun -
da pu an ka zan mak için ya rat mak ka dar za ma -
n� da eko no mik kul lan mak ha ya ti önem ta �� -
yor. Do la y� s�y la me se le ‘ba� ka s�n dan al mak’
de �il, ne yi al�p ne yi al ma ya ca �� n� se çe bi le cek
bi lin ce sa hip ol ma ya ge lip da ya n� yor. Me de ni -
ye tin as�l be �i �i her han gi bir co� raf ya dan zi ya -
de, bu ‘bi linç’ de �il mi za ten? Yok sa za ten
‘Ame ri ka’y� ye ni den ke� fet me ye’ ge rek yok! 

As l ı  AY HAN

S

Amerika’yı
yeniden

keşfetmek

FAAL�YETLER�M�Z
Merkez bünyesinde,

ENGELL�LERE YÖNEL�K
B�LG�SAYAR KURSU

Engellilerin verimli istihdam� için
gerekli olan e�itim eksiklerinin

tamamlanmas� hedefi ile istihdam
merkezli bir bilgisayar e�itim kursu

uygulanmaktad�r. 
Bu projede engellilerin i�e

yerle�tirilebilmeleri için ihtiyaç
duyulan i� kollar�nda daha verimli

olmalar�n� sa�layacak temel
bilgisayar e�itimini vermektedir. 2008

y�l� ba�lang�c� itibari ile proje 9.
dönemine i�itme engellilere yönelik

devam etmektedir. 
Bugüne kadar e�itim alan toplam

faydalan�c� say�s�: 180 
L�SELERE YÖNEL�K ENGELL�

FARKINDALI�I ÇALI�MASI
Kad�köy Belediyesi Engelli Dan��ma
ve Dayan��ma Merkezi, toplumun

her kesiminde, gençlerde ve
çocuklarda engellilere yönelik

duyarl�l�k yaratmak için
FARKINDALIK ÇALI�MASI

ba�latm��t�r. 
Lise ve dengi okullarda iki ay

boyunca (03.03.2010–29.04.2010)
süren çal��mada, toplam 3108

ö�renciye, toplumumuzda engellilere

kar�� var olan bak�� aç�s�n�
de�i�tirmek ve gençlerin engelli
bireylerin de fark�nda olmalar�n�

sa�lamak konular�nda seminerler
düzenlenmi�tir. Engellilere kar��

fark�ndal�k çal��mam�z, 2010-2011
döneminde, gönüllü evleri,

muhtarl�klar ve ilkö�retim okullar�nda
devam edecektir.

SOSYAL ETK�NL�KLER
3 ARALIK ENGELL� YEME��
ENGELL� KORO ÇALI�MASI
ENGELL� HAFTASI P�KN���

B�R GÜNLÜK ASKERL�K
ETK�NL���

ENGELL� HAFTASI YÜRÜYÜ�Ü
ENGELL� HAFTASI T�YATRO 

ETK�NL���
Z�H�NSEL ENGELL�LET 

O�UMGÜNÜ KUTLAMASI
Z�H�NSEL ENGELL�LER YEME��

B�LG�LEND�RME TOPLANTISI
�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. Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

İstanbul’un yıldızları sokağa çıktı

“Bir in san ne za man bah -
se dil mek ten vaz ge çi lir -
se, o za man öl mü� sa -

y� l�r.” Bu söz ler Ba r�� Man ço'ya
ait. Man ço’nun ara m�z dan ay r� l� -
�� n�n üze rin den tam 12 y�l geç ti.
Ama se ven le ri ne onun �ar k� la r�n -
dan vaz geç ti, ne de on dan bah set -
mek ten. Ba r�� Man ço �ar k� la r�,
kos tüm le ri özel e� ya la r� ve re sim -
le riy le y�l lar ca Mo da'da ya �a d� ��,
ço cuk la r� n� bü yüt tü �ü “Ba r��
Man ço Mo da 81300” ad�y la ha f� -
za lar da ka lan evin de ya �a ma ya
de vam edi yor. Man ço’nun ölü -
mün den son ra Halk Ban ka s�’n�n
olan an cak Halk Ban ka s�’n�n des te �iy le Ka d� köy
Be le di ye si ta ra f�n dan al� n�p res to re edi le rek 2010
y� l�n da Ba r�� Man ço Mü ze Evi ola rak zi ya re te
aç� lan Man ço’nun evi bir y�l için de zi ya ret çi ak� -
n� na u� ra d�. Evi 37 bin ki �i zi ya ret et ti.

�çin de Ba r�� Man ço’ya ait bir çok
özel e� ya n�n, fo to� raf la r� n�n ve ken -
di yap t� �� re sim le ri nin bu lun du �u
Ba r�� Man ço Evi’nin aç�l d� �� 9 Ha zi -
ran 20010 ta ri hin den iti ba ren yurt içi
ve yurt d� ��n dan ge len Man ço hay -
ran la r� n�n ak� n� na u� ra d� �� n� söy le -
yen Ba r�� Man ço Evi so rum lu su S�r -
ma Çe lik, Man ço hay ran la r� n�n evin
zi ya re ti s� ra s�n da duy gu sal an lar ya -
�a d�k la r� n� söy le di. Çe lik �öy le ko -
nu� tu: “Man ço’nun evi, Ka d� köy Be -
le di ye si ta ra f�n dan res to re edi lip mü -
ze ola rak zi ya re te aç�l ma s�y la
birlikte Man ço ile has ret gi der mek
is te yen le rin ak� n� ol du. Ge çen y�l 17

bin ki �i zi ya ret et ti. Bu y�l ise Ey lül ay� iti ba ri ile
zi ya ret çi sa y� m�z top lam 37 bi ne yük sel di. Tür ki -
ye’nin dört bir ya n�n dan ge len Man ço hay ran la r�
d� ��n da Bel çi ka’dan, Ja pon ya’dan Türk me nis tan
gi bi ül ke ler den ge len ler ol du. Man ço’nun y�l lar

ön ce te le viz yon dan ya y�n la nan ‘Adam Ola cak
Ço cuk’ prog ra m� na ka t� lan lar, ken di ço cuk la r� n�
Man ço ile ta n�� t�r ma ya gel di ler. Onun �ar k� la r�y -
la bü yü yen ler, ta n� �an lar ya da hiç bir �e kil de ta -
n�� ma y�p evi ni gör me ye ge len ki �i ler, Man -
ço’nun an� lar la do lu evin de duy gu sal an lar ya �a -
d� lar. Zi ya re ti sü rek li ha le ge ti ren ko nuk la r� -
m�z da var. Ar t�k ba z� ki �i ler ile de
ara m�z da Ba r�� Man ço Dost -
lu �u olu� tu. Man ço’nun
�ar k� la r� n�n çal d� �� ka fe -
ter ya m�z da sa de ce onun
mü zi �i ni din le mek için
ge len ler de var.”

Mo da'da bu lu nan
Man ço’nun 4 kat l� kö� kün
her ka t�n da ay r� bir kon sept
var. Man ço’nun bes te le ri ni yap -
t� �� pi ya no su, son ana ka dar kul lan d� ��
cep te le fo nu, Ba r�� Abi de ni lin ce ak la ilk ge len il -
ginç yü zük le ri zi ya ret çi le rin il gi si ni çe ki yor. Plak

�ek lin de ta sar lan m�� ma sa lar ve no ta san dal ye ler
ile Man ço’nun k�� bah çe sin de olu� tu ru lan Ba r��
Ka fe’de ise Man ço’nun Kur ta lan Eks pre si üye le -
ri nin hey kel le riy le fo to� raf çek ti rip �ar k� la r� n�
din le dik le ri bir me kân ha li ne gel di.

■ 5 B�N 273 SA NAL Z� YA RET Ç�
Ba r�� Man ço’nun Mo da’da bu lu nan Mü ze

Evi’nin sa nal zi ya ret çi le ri de yo �un.
Aç�l d� �� gün den iti ba ren 5 bin

273 ki �i nin zi ya ret et ti �i in ter -
net say fa s�n da Man ço’nun
evi ne 360 de re ce sa nal zi ya -
ret yap mak müm kün. Man -
ço’nun evi ni gö rün tü le mek

için www.ba ris man co.ka di -
koy.bel.tr  ad re si ni t�k la mak

ge re ki yor.
Mo da Yu suf Ka mil Pa �a So -

kak'ta bu lu nan Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Evi ise, Pa zar te si gün le ri ha riç her gün
09.00-17.00 sa at le ri ara s�n da zi ya re te aç�k. 

Manço’yu 37 bin kişi ziyaret etti

Hiç okula gidememi� 90 bin çocu�a e�itim sa�layacak olan, aralarında
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi çocuklarının boyadı�ı Kadıköy
Yıldızı’nın da bulundu�u yıldızlar �stanbul’un sokaklarında sergileniyor.

Kadıköy
Belediyesi

tarafından alınıp
restore edilerek

2010 yılında
Barı� Manço

Müze Evi olarak
ziyarete açılan

Manço’nun evini
bir yıl içinde 37
bin ki�i ziyaret

etti.
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● Semra ÇELEB�

�
lk kez, ev de ti yat ro oy na d� �� n� duy du -
�u muz da �a ��r m�� t�k. Cad de bos tan’da -
ki evi nin sa lo nu nu ti yat ro sa lo nu na çe -

vi ren bu ufak te fek, gü ler yüz lü, bol
espri li ada m�, evin de; bir ba� ka de yi� le ti -
yat ro sun da zi ya ret et me ye f�r sat bu la ma -
dan Ca fe The at re aç t� �� n� ö� ren dik. Bu
se fer Ba� dat Cad de si’nde aç t� �� bu me -
kân la gün de me gel di çün kü ti yat ro yu ka -
fe ye ta �� m�� t� ve bu da dün ya da bir ilk
olan ev ti yat ro su gi bi Tür ki ye’de bir ilk ti. 

1 Tem muz’dan be ri, gün düz kah ve iç -
me ye gi den le re, ak �am ye me �i için bu
ka fe yi ter cih eden le re, stand up gös te ri le -
riy le fark l� bir dün ya n�n ka p� la r� n� ara l� -
yor. 11 y�l d�r bir lik te ça l�� t� �� oyun cu ar -
ka da� la r�y la ha z�r la d� �� 7 fark l� oyun la, 7
gün iz le yi ci nin kar �� s� na ç� k� yor.

“Kla sik ti yat ro da ki dör dün cü du var
te ori si ni y� ka rak se yir ciy le oyun cu yu göz
gö ze, diz di ze ge ti ren, 30 met re ka re lik bir
oda n�n içe ri sin de ku ru lan me kân da se yir -
ci-oyun cu ili� ki si ni de niz le kum sal ili� ki -
si ne dö nü� tü ren” Me tin Za ko� lu, geç ti �i -
miz gün ler de ga ze te mi zi zi ya ret et ti. 

600. sa y� m� z� kut la d� �� m�z gün ya p� -
lan bu zi ya ret, hem bi zi çok se vin dir di
hem de uzun za man d�r f�r sat bu lup da
ger çek le� ti re me di �i miz rö por ta j�n ya p�l -
ma s� na ola nak sa� la d�. Za ko� lu’yla soh -
be ti miz de oyun la r� ka dar e� len ce liy di: 

Aya �� n� za sa nat ç� gel di, gör dü nüz
mü? Sü per si niz (gü lü yor)

● Evet, çok �ans l� y�z. Ga ze te mi zi ta -
kip edi yor mu su nuz?

Hiç ka ç�r mam. Oyun prog ra m� ma yer
ver di �i niz için özel lik le al� yo rum (gü lü -
yor)! Ar �iv le mek için her gör dü �üm yer -
den ka p� yo rum bir ta ne. Üc ret siz ol ma s�
ve Ana do lu Ya ka s�’na özel ha ber le re yer
ver me si çok bü yük bir ar t� de �er. Çok ba -
�a r� l� bu lu yo rum, çok da gü zel ya z� lar ve
ha ber ler var. Bu ya ka da ya �a yan lar için
bu lun maz bir ga ze te. Uma r�m 600. de �il
6000. sa y� y� da gö rü rüz. 

● Ti yat ro ad� na ye ni lik çi i� ler ya p� -
yor su nuz. Biz de Ka d� köy lü le ri bun lar -
dan ha ber dar et mek is ti yo ruz.  Ev de ti -
yat ro yap ma fik ri na s�l olu� tu?

Bir fark l� l�k ya rat mak is te dim ti yat ro -
da. Uza m� de �i� tir mek is te dim. Çün kü
bi lin dik uzam lar üze ri ne y�l lar d�r sü re ge -
li yor du ti yat ro iz le yi ci li �i. Bir sü re son ra
ti yat ro iz le yi ci si bun lar dan s� k�l m�� ve ti -
yat ro ya git mez ol mu� tu. Oy na d� �� m�z
500-700 ki �i lik sa lon la ra da 30-40 ki �i
an cak ge le bi li yor du. Bü tün bun lar ben de
bir fark l� l�k ya rat ma is te �i ni do �ur du. Bir
evin sa lo nu nu ti yat ro ya pa bi li rim di ye
dü �ün düm, “in san la r�n ken di ev le ri nin ra -
hat l� ��n da ti yat ro iz le me le ri ne ola nak
sa� la ya bi li rim” de dim ve ken di evi min
sa lo nun da 40 ki �i lik bir alan ya rat t�m.
Ken di evi ni zin sa lo nu nu ha yal edin; o
evin sa lo nu na bir ti yat ro sah ne si oturt -

tum. 2004 y� l�n dan be ri de ka pa l� gi �e oy -
na d�. 

● Ne den Ca fe’ye ta ��n d� n�z?
Çün kü yan apart ma n� m�z da otu ran bir

ha n� me fen di al k�� ses le rin den ra hat s�z ol -
du. Da va aç�l d� hak k� m�z da ve biz de ka -
pat mak zo run da kal d�k. Ev ti yat ro su �u
an da en gel li le rin evin de en gel le ri or ta dan
kal d�r mak ama c�y la, on la r�n or tam la r� na
gi de rek de vam edi yor. Ya ni bir en ge li
var sa ba na ge le mi yor sa ben on la ra gi di -
yo rum.

● Na s�l ula �� yor lar si ze?

Her yer den ula �� yor lar. Za ten bü tün
oyun la r�m da du yu ru yo rum. Bü tün ulu -
sal ba s�n da sür man �et ha ber ol du. TV
ka nal la r�n da da du yu ru su çok ol du. Ka -
d� köy Be le di ye si bu pro je mi des tek li -
yor. Lo jis tik ola rak des tek ve re cek ler
ba na. Bu gün gö rü� tük, çok olum lu yak -
la� t� lar.

● Ekip man la r� n� z� na s�l gö tü rü -
yor su nuz, ev le ri nin uy gun olup ol ma -
d� �� n� na s�l ara� t� r� yor su nuz?

�ki ki �i ön ce den gi dip evin uy gun lu -
�u na ba k� yor, de �il se de uy gun ha le ge -
ti ri yo ruz. Bi zim için bü yük lü �ü hiç
önem li de �il, evin sa lo nu 10 met re ka re
bir alan bi le ol sa ben ge lip tek ki �i lik
stand-up gös te ri mi ya p� yo rum. Ve hiç -
bir be del al m� yo rum bu nun için ta ma -
men üc ret siz. Ye ter ki ti yat ro iz le me
zev ki ni de vam et ti re bi le lim on la r�n ha -
ya t�n da.

● Ca fe The at re’a geç tik ten son ra
ne ler de �i� ti?

Ba� dat Cad de si’nde aç t�k bu me kâ -
n�. Ca fe The at re, dün ya da ki ör nek le riy -
le bi re bir, on lar la ya r� �a bi le cek ni te lik te
bir me kân. Gün düz çay-kah ve içer ken
ak �am da iç ki ni yu dum lar ken oyun iz le -
ye bi le ce �in bi rin ci s� n�f bir me kân.

● �s tan bul’da ba� ka ör ne �i var m�?
Tür ki ye’de bir ör ne �i yok. Za ten yap -

t� ��m hiç bir i�in Tür ki ye’de ör ne �i
yok ma ale sef. Ev ti yat ro su nun
ise dün ya da bir ör ne �i yok.
Hat ta Ya le Üni ver si te si
bu nu tez ko nu su yap t� -
lar. Ama biz de ma ale -
sef ödül jü ri le ri ne
yap t� �� m� an la ya ma -
d�k la r� için gel me ye
bi le te nez zül et mi -
yor lar. Bir tek Li on -
lar, y�l lar d�r özel ti -
yat ro ödü lü nü bi ze
ve ri yor. Afi fe Ja le
Ödül le ri, be nim le il gi li
bir ka rar ç� kar d� hat ta; 70
ki �i nin al t�n da ki sa lon la ra
git mi yo ruz di ye. Ka l�p la� m��
bir man t�k la ha re ket edi yor lar. 

● �n san la r�n il gi si na s�l Ca fe The at -
re’a?

Ca fe The at re çok iyi gi di yor. 60 ki �i -
lik bir yer. �n san la r�n il gi si çok yo �un.
Yer le ri miz gün ler ön ce sin den do lu yor.
Ye mek yi ye rek iz le ye bi li yor lar. �z le yi ci -

ler için de ar t� bir ke yif olu yor.
● Her ak �am fark l� bir

oyun oy nu yor su nuz de �il
mi?

Bi zim slo ga n� m�z
“1 ca fe, 7 gün 7
oyun”dur. Pro va la r�
ya p�l m��, ha z�r oyun -
la r� oy nu yo ruz. Her
üç ay da bir de ye ni
bir oyun ç� kar t� yo -
rum. Se yir ci le ri mi ze
her gün fark l� bir gös -

te ri sun ma im kâ n� m�z
olu yor. 

● Ka d� köy’de ya �a -
ma n�n yap t� �� n�z i�e kat -

k� s� olu yor mu?
Ol maz m�?! Ben Ka d� köy’e

a��k bir in sa n�m. Su adi ye’de
bü yü düm, plaj la r�n da de -

ni ze gir mi� bir ço cu -
�um. O yüz den de

Ca fe The at re’�m� da
Su adi ye’de aç t�m.
Di yor lar ki; “Ni ye
bu yap t� ��n ola �a -
nüs tü kon sept le ri,
pro je le ri Av ru pa

Ya ka s� gi bi da ha
ka la ba l�k yer ler de

yap m� yor sun?”. Ben
de on la ra �u ce va b� ve ri -

yo rum: “Ana do lu Ya ka -
s�’n�n da ha çok ih ti ya c� var çün -

kü.” Be nim bu lun du �um Cad de -
bos tan, Su adi ye, Eren köy ci va r�n -
da ti yat ro sa lo nu çok az. Tuz -
la’dan Ka d� köy’e ka dar ne re dey se
sa lon yok. Özel ti yat ro lar çok az
ve hep do lu. �n san la r�n ora lar dan

kal k�p ti yat ro için Ka d� köy mer ke ze gel -
me le ri ge re ki yor. Do la y� s�y la bi zim yap -
t� �� m�z da bir hiz met, sos yal so rum lu luk
pro je si di ye dü �ü nü yo rum.

● Ti yat ro nun d� ��n da si zi di zi ler de
de gö rü yo ruz za man za man. Ye ni se zon -
da var m� fark l� pro je ler?

Bu y�l var. En son Türk Ma l�’nda oy -
na d�m. Bu se ne ATV’de bir dö nem di zi -
sin de kâh ya ro lüy le yi ne te le viz yo na dö -
ne ce �im ga li ba. Si ne ma da var. Fer di
E�il mez ile ye ni bir film ya pa ca ��z. Sür -
priz ol sun o, faz la aç�k la ma ya y�m. Çok
ke yif li, nos tal jik bir film ola cak. O� lun -
dan Er tem E�il mez’e, us ta ya say g� gi bi
ola cak.
Me tin Za ko� lu Ti yat ro su / Ca fe The at re

Ba� dat Cad de si,
Su adi ye Ça tal Çe� me Mev ki i, No 467/B 

Re zer vas yon:
(216) 467 3332
(538) 763 1616

Ba�dat Caddesi’nin yeni
mekânlar�ndan Cafe Theatre’da yeme�inizi stand-up

izleyerek yiyebiliyorsunuz. Cafe’nin sahibi, daha önce kendi evinin
salonunu tiyatroya dönü�türen oyuncu Metin Zako�lu, engelliler için de

eve ücretsiz tiyatro servisi yap�yor. 

16 - 22 EYLÜL 2011YA �AM 11
Metin Zakoğlu’dan alternatif bir deneyim;

TiYATRO!
Yemek eşliğindeYemek eşliğindeYemek eşliğindeYemek eşliğindeYemek eşliğindeYemek eşliğinde

Zako�lu’nun dünyada bir
örne�i olmayan ev

tiyatrosu, Yale
Üniversitesi ö�rencilerine
tez konusu olurken, alkı�

sesinden rahatsızlık
duyan kom�uların

�ikâyetiyle kapanmak
zorunda kaldı. 

Metin
Zako�lu’nun

engelliler için evlere
tiyatro götürme fikri,

bir izleyicinin “Amcam iki
baca�ını birden kaybetti,
dı�arı çıkamıyor. Ke�ke

gelip izleyebilseydi”
sözleriyle olu�mu�.

Zako�lu, kendisine ula�an
her engellinin evine

giderek ücretsiz
stand-up gösterisi

yapıyor. 

Cu ma 12:15 Ö� le Ye me �i Ko me di si / Stand-up
21:15 Edep siz Ko me di/Stand-Up

Cu mar te si 18:00 Ben Kü çük ken Gös te rir dim
21:15 Her kes mi Al da t�r?

Pa zar 18:00 Edep siz Ko me di/Stand-Up
21:15 Bir De li nin Ha t� ra Def te ri

Pa zar te si 12:15 Ö� le Ye me �i Ko me di si / Stand-up
21:15 Bo� Oda

Sa lı 12:15 Ö� le Ye me �i Ko me di si / Stand-up
21:15 Bo� oda

Çar �am ba 12:15 Ö� le Ye me �i Ko me di si / Stand-up
21:15 Ben Kü çük ken Gös te rir dim

Per �em be 12:15 Ö� le Ye me �i Ko me di si / Stand-up
21:15 Ka r�m Show Ya p� yor

Cafe Theatre’da haftanın 7 günü farklı bir gösteri var. Ö�le
yeme�inde bile bu gösterilerden birine rastlamak mümkün.

Haf ta lık Oyun Pla nı

Foto�raf: Eylem BA�AK �ENTÜRK
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KALP ve da mar has ta l�k la r� dün ya n�n ve
ül ke mi zin en önem li sa� l�k so ru nu ol du �u
gi bi in san l� ��n en s�k ve en önem li ölüm se -
be bi dir. Kalp ve da mar has ta l�k la r� n�n se be -
bi ile il gi li son ya r�m yüz y�l da çok �ey ö� ren -
dik. Bu se bep le ri �u �e kil de k� sa ca s� ra la -
mak ak�l da kal ma s� aç� s�n dan ya rar l� ola cak;
• Ge ne tik yat k�n l�k
• Ya ��n iler le me si
• Er kek ol mak ya  da kad�n lar da  me -
na poz son ra s�
• �e ker has ta l� ��
• Hi per tan si yon
• A�� r� ki lo
• Ha re ket siz lik
• Si ga ra tü ke ti mi
• Stres
• Ye me-iç me dü zen siz li �i
• Ko les te rol  yük sek li �i  özel lik le LDL
nin (KÖ TÜ HUY LU KO LES TE ROL)
• Ça l�� t� �� m�z or ta m�n özel lik le ri.

Kalp ve da mar has ta l�k la r� gü nü -
müz de ol du �u gi bi da ha ön ce ki dö -
nem ler de de ol du �u ba z� mum ya  ve
ar ke olo jik ka z� lar da ya p� lan ça l�� ma -
lar da bü yük da mar lar da göz le gö rü le bil mi� -
tir.

■ DA MAR  SERT L� ��
GE NE T�K NE DEN LE M� OLU �UR?
Yir min ci yüz y� l�n ikin ci ya r� s�n da ya p� lan

bi lim sel ça l�� ma lar da bi rin ci de re ce ya k�n -
lar da kalp ve da mar has ta l� �� var sa bu  nes -
lin ço cuk la r�n da  kalp-da mar has ta l� �� ol ma
ris ki nor mal ai le le re gö re 2-3 kat  art mak ta -
d�r. Hem an ne hem ba ba ta ra f�n da kalp da -
mar has ta l� �� olan lar da bu oran da ha da art -
mak ta d�r. �u nu da be lirt mek ge re kir ki, an -
ne ve ba ba da ki has ta l�k 55-65 ya� üze rin de
ge li� mi� ise bun la r�n ço cuk la r�n da kalp da -
mar has ta l� �� olu� ma ris ki ol duk ça az s�k l�k -
ta d�r.

■ ÇO CUK LA RIN HEP S� N�N 
R�S K� AY NI MI DIR?
Ce vap ay n� de �il dir. �e ker has ta l� ��,

yük sek tan si yo nu, a�� r� ki lo, ha re ket siz, si -
ga ra kul la nan ve ko les te rol yük sek li �i olan

kar de �in ris ki bu risk le ri ta �� ma ya na gö re
gö re ce li ol duk ça yük sek tir.

“E�er kar de� ler ara s�n da has ta l�k var sa
risk ne dir”? so ru su nun ce va b� �u �e kil de
ve ri le bi lir. Tek yu mur ta ikiz le rin de bu oran
nor ma le gö re 10-15 kat faz la d�r. Tek yu -
mur ta iki zi de �il ler se o za man nor ma le gö -
re 3-4 kat faz la gö rü le bi lir. Gö rül dü �ü gi bi
kalp-da mar has ta l�k la r� n�n olu� ma s� bir ve ya

bir kaç gen le aç�k la na bi lir bir olay de �il dir. 
Ge ne tik yat k�n l�k la be ra ber a�a �� da lis -

te le di �i miz di �er risk fak tör le ri nin bi ri ya da
da ha faz la s� üst üs te et ki li ola cak olur sa
kalp da mar has ta l� �� olu� ma ris ki da ha da
art mak ta d�r.

Ge ne tik yat k�n l� �� bi li nen ve a�a �� da ki
risk fak tör le ri nin bi ri ya  da bir kaç ta ne si ni
ta �� yan bi rey le rin ya� la r� ne olur sa ol sun ön -
ce lik le bir he ki me mü ra ca at la mu aye ne ve
ko lay tet kik yön tem le ri ni yap t�r ma s� (ekg,
efor ekg, eko kar di og ra fi  kan tet kik le ri, ge -
re kir se BT ko ro ner an ji o) bu sa ye de er ken
te� his ile has ta l� �� ön le yi ci ted bir ve te da vi -
ye yön len me si so nu cun da olu �a bi le cek
cid di risk ler den uzak la ��l m�� ola cak t�r.

Bu ra ya ka dar ki bö lüm de has ta l� �a ne -
den olan se beb le ri  an la �� la cak �e kil de s� ra -
la d�k tan son ra KALP VE DA MAR  HAS TA -
LIK LA RI NIN OLU� MA SINE LE RE SE BEB
OLA B� L�R?i sor ma m�z ge re kir. Ön ce lik le

kalp kri zi son ra s�  en kor ku lan prob le mi miz
olum suz ri tim bo zuk luk la r� d�r. Bu ri tim bo -
zuk luk la r� ani ölüm ora n� n�  ar t� ran en önem li
se bep tir. 3-4 ol gu dan bi ri bu ne den le kay -
be dil mek te dir. Kalp-da mar prob le mi olan
has ta la r�n bu ne den le en ya k�n sa� l�k ku ru -
lu �u na en k� sa sü re de ula� ma s� ge rek li dir.
Kalp-da mar has ta s� olan lar da bu prob lem
ge li� me di �i tak dir de t� ka nan da ma r�n bes -
le di �i ada le böl ge sin de ka s�l ma ek sik li �i
ola ca ��n dan ile ri de kalp yet mez li �i  ne de -
niy le kar �� la �a bi lir. Bu kalp ada le sin de ki ha -
sa r�n bo yu tu ile il gi li ola cak t�r ya  da ba z�
has ta lar da ka l� c� ri tim bo zuk lu �u ge li �e cek
olur sa; bu nun so nu cun da  kalp bo� luk la r�n -
da p�h t� olu� ma s� so nu cu ani cid di in me ler -
le kar �� la �� la bi lir.

Bu tab lo la r�n olu� ma s� n� is te mi yor sak;
• S� GA RA TÜ KET ME Y� BI RAK MA LI YIZ.
• YÜK SEK TAN S� YON VAR SA tu zu k� s�t -
la ma m�z ge re ki yor.

Ay r� ca dok to ru mu zun ver di �i  tan si yon
dü �ü rü cü ila c� ya  da ilaç la r� sü rek li kul lan -
ma m�z ge rek li dir. �laç la r�n yan et ki si ola bi lir
bu du rum da dok to ru muz la  sü rek li ba� lan -

t� l� ol ma m�z ve ila c� de �i� ti re rek
de vam et me miz ge re ke cek tir.
• �E KER HAS TA SI isek di ya -
bet uz ma n� ve di yet uz ma n� ile
bir lik te söy le ni len le ri iyi tat bik
et mek ve ilaç la r� dü zen li ve de -
vam l� kul lan ma m�z ge rek li dir.
• K� LO LU VE HA RE KET S�Z
�SEK ön ce lik le ye me iç me al�� -
kan l� �� m� z� de �i� tir me miz  bu
sa ye de ide al  ki lo ya  in me miz
çok fay da l� ola cak t�r. Ay r� ca
yü rü me en ge li miz yok sa haf ta -
da 4-5 gün, gün de 1 sa at te en
az 5 ki lo met re yü rü mek ge rek
yük sek tan si yon ge rek se  �e -
ker has ta l� �� yö nün den ge rek -

se de kalp da mar has ta l� �� üze ri ne çok
olum lu et ki ya pa cak t�r.

Ya �a d� �� m�z or ta ma ba� l� stres ve ya
ba� ka fak tör ler var ise bun la r�n da ta ra f� m�z -
dan en iyi �e kil de yö ne til me si ge rek li dir.

Top lu mu muz da en dik ka ti mi zi çe ken
özel lik ilaç kul la n� m�n da ki ak sak l�k lar ol mak -
ta d�r. �u ra s� hiç unu tul ma ma l� d�r ki kalp  ve
da mar has ta l�k la r� sü re li has ta l�k lar d�r bu
ne den le te da vi si de sü rek li dir ve öy le ol ma -
l� d�r. Dok to run mu aye ne si ve ya p� lan tet kik -
ler so nu cu ke sin ta n� ko nul mu� ise ön ce lik -
le bu na yö ne lik has ta ne de ka la rak ge rek -
li te da vi ler ya p�l d�k tan son ra  ve ri len re çe te -
yi iyi tat bik et mek ge re ke cek tir. Ve ri len ilaç -
la r�n yan et ki si olu� ma m�� sa özel lik le as pi rin
100 mg. be ta blo ker ler ACE in hi bi tö rü ve
ko les te rol ilaç la r� n�n kul la n�l ma s�, ye ni den
kalp kri zi,  in me ve ani ölüm le ri üç te bir
oran da azalt mak ta d�r.

Kadköy Be le di ye si Dum lupnar Sa�lk Po lik li -
ni �i ta rafndan yü rü tü len Göz te pe sa na yi si te si
çal�an larna yö ne lik “�� Ka za larnda �lk -

yardm” pro je si nin 2. etap se mi ner le ri ba� lad.
Se mi ner le rin  il ki 12 Ey lül pa zar te si gü nü sa na yi

si te si için de yer alan bir teks til atöl ye sin de ve ril di. Se -
mi ner le rin so nun da katlmcla ra Kadköy Be le di ye si
Sa�lk �� le ri Mü dür lü �ü ta rafndan hazrla nan ilk -
yardm mal ze me le ri da�tld. Se mi ner de an latlan bil -
gi le rin öze ti nin yer ald�, Dum lupnar Sa�lk Po lik li -
ni �i'nce hazrla nan ilk yardm ki tapçklarn in ce le yen
katlmclar, se mi ner le rin farkl sa�lk ko nu larnda da
de vam et me si ni is te di ler.        
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Dr. Nu ri Ça� lar   
(Kar di yo lo ji Uz ma nı)

Her dönemin hastalığı
DAMAR SERTLiĞi ÖNCEK� ya z�m da siz le re ya� l� ke di ve kö pek ler de dik -

kat edil me si ge re ken ler le il gi li bil gi ak tar m�� t�m. Bu haf ta
ön ce den ba� l�k lar ha lin de ver di �im ko nu la r�n k� sa aç�k la -
r� m� na de �i ne ce �im. Uma r�m kü çük dost la r� n� z�n ya� l� l�k
dö nem le rin de kar �� la �a bi le ce �i has ta l�k lar la ilg li bir fi kir
sa hi bi ola ba ilir ve on la ra sa� l�k la r� n� ko ru ma da yar d�m c�
ola bi lir si niz. 

1- KE M�K VE EK LEM HAS TA LIK LA RI: Ar tri tis di �er
bir de yim le ek lem yan g� s� ya da il ti ha b� özel lik le bü yük �rk
ya� l� kö pek ler de ha ya t� zor la� t� -
ran en önem li has ta l�k lar dan bi ri -
dir. Ha re ket et mek te is tek siz lik ve
güç lük, kalk mak ve mer di ven ç�k -
mak is te me mek, a�� r� a� r� l� dö -
nem ler de i� tah s�z l�k ve sü rek li
uyu ma gi bi bul gu lar la ken di ni
gös te rir. Ek lem il ti ha b� ki ya �a
ba� l� olan lar ge nel de mik rop suz -
dur, ek lem le rin ha re ket ka bi le yi ti -
ni azal ta rak �id det li a� r� ya se be -
bi yet ve rir. Bü yük �rk kö pek ler de
bu ek lem ra hat s�z l� �� omur ga ek -
lem le ri ara s�n da da olur ve ver -
teb ral spond ylo sis ad� n� al�r ve
�id det li s�rt ve bel a� r� la r� na se bep
olur. Art hri tis kö pek le ri et ki le di �i gi bi ya� l� ke di le rin de ya -
�am ka li te si ni bo zar. Ke di ler oyun oy na ma ve yük se �e at -
la ma ye te nek le ri ni kay be der. Do ku nul duk la r�n da ya da
ku ca �a al�n d�k la r�n da a� r� du yar ve tep ki ve rir ler. Ola bil di -
�in ce az ha re ket ede rek a� r� y� azalt ma ya ça l� ��r lar. 

2- KAS HAS TA LIK LA RI: Ya� lan may la bir lik te pro te -
in kay b� ya da g� da mad de le rin den ya rar la na ma ma ve eg -
zer siz ye ter siz li �in den ötü rü kas lar da at ro fi (kü çül me) ba� -
lar. At ro fi ye u� ra yan kas lar da ha di renç siz ola ca ��n dan bu
du rum myo si tis de ni len kas il ti ha b� ya da yan g� s� na ne den
olur. Bu du rum da da ke mik ve kas has ta l�k la r�n da ki ben -
zer be lir ti ler gö rü lür.

3- DE R� VE TÜY HAS TA LIK LA RI: Bu has ta l�k la r�n
gö rül me si tüy sik lu sun da öne me sa hip olan me ta bo lik ve
hor mo nal bo zuk luk la r�n bi yo lo jik ya� lan ma sü re cin de ar t� -
�� ile pa ra lel ola rak ar tar. Tüy le rin a�� r� dö kül me si, de ri de
ve tüy ler de renk de �i �ik li �i vs. Bu tür has ta l�k lar da al t�n da
ya tan ne den ara� t� r�l ma l� d�r. 

4- BÖB REK YET MEZ L� ��: Ya� lan ma sü re ci ne ba� -
l� ola rak böb rek ka n� süz me ye te ne �i ni kay be der ve bu -
nun ya n�n da vü cut için önem li mad de le rin kay b� na se bep
olur. Son de re ce cid di bir ra hat s�z l�k olan böb rek yet mez -
li �i er ken te� his edi lir se di et ve me di kal te da vi ile ya �am
sü re si uza t� la bi lir. 

5- ÜRE ME OR GAN LA RI: Er ken dö nem de k� s�r la� t� -
r�l ma m�� di �i kö pek ve ke di ler de me me tü mö rü ge ri at ric
ev re de en s�k göz le nen has ta l�k lar dan bi ri dir. Yi ne ra him il -
ti ha b�, ra him tü mö rü ve yu mur ta l�k kis ti ile tü mör le ri de ay -
n� s�k l�k la göz len mek te dir. Er kek kö pek ler de pros tat hi per -
tro fi si ve tü mör le ri ile tes tis tü mör le ri de s�k l�k la göz len -
mek te dir. Er kek ke di ler de pros tat hi per to ri fi si ya da tü mö -
rü gö rül mez. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
Yaşlı (Geriatric) kedi ve köpeklerde

sık görülen hastalıklar

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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Spo run için den ge len, y�l lar ca pro fes yo nel vo -
ley bol ve bas ket bol oy na yan, k� sa ca s� spor de -
ni lin ce dü �ün ce le ri ne ba� vu rul ma s� ge re ken

isim le rden biri Dün ya Bal ta c�o�lu. Ye ti� ti �i Al t�n -
yurt Spor Ku lü bü’nün ba� ka n� olan ve ku lü bü nü hiç
b� rak ma ya rak ve fa ör ne �i de ser gi le yen Dün ya Bal -
ta c�o�lu ül ke sin de spo run ge li� me si, genç le rin iyi ye -
ti� me si için de ka fa yo ran kah ra man lar dan bi ri ay n�
za man da. Bu amaç la Tür ki ye’de spor or ga ni zas yon -
la r� dü zen li yor. Baltac� ayn� zamanda, plaj vo ley bo -
lu nu Tür ki ye’ye ge ti ren Me tin Gör gün, Ke nan Ben -
gü ile Ah met Gü lüm’den olu �an eki bin için de ki
önem li isim ler den bi ri. Bu ekip, Ga ze te Ka d� köy
spor say fa s�n dan s�k s�k duy du �u nuz be ach vol ley
tur nu va la r� n�n il çe miz de dü zen len me si ni sa�l�yor.
Dünya Baltac�o�lu, 1989 y�l�nda �tal ya’da bir tur ne -
de oy na d�k tan son ra Tür ki ye’de ilk plaj vo ley bo lu nu
ba� lat m��. 1996 y� l�n da da plaj vo ley bo lu olim pik
spor sta tü sü al m�� ve olim pi yat la ra en ça buk ka bul
edi len spor da l� se çil mi�. 

Önü müz de ki olim pi yat la ra Türk ta k� m� gön -
der mek için fe de ras yo nun cid di bir ça ba sarf et -
ti �i ni ö� re ni yo ruz Dün ya Bal ta c�o�lu’ndan. Plaj
vo ley bo lu nun Tür ki ye’de 1989’ da Assos’da ba� -
la d� ��n da pek bi lin me di �i ni ve he men ça l�� ma la -
ra ba� la d�k la r� n� söy le yen Dünya Bal ta c�o�lu,
Asos ve ar d�n dan �s tan bul Ata köy’de plaj vo ley -
bo lu tur nu va la r� dü zen le diklerini söylüyor. 1993
y�l�nda ba� la yan Ka d� köy aya �� ise plaj vo ley bo -
lu pro je si nin önem li bir ad� m� ol mu�. 

■ ASIL KAT KI YI
SE LA M� ÖZ TÜRK YAP TI

Dün ya Bal ta c� plaj vo ley bo lu nun
Tür ki ye’de önem li a�a ma kay det me sin -
de en önem li kat k� y� Ka d� köy Be le di ye
ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ün yap t� �� n�
söy le di. Sü re ci Bal ta c�’dan din le ye lim:
“As�l ge li� me Ba� kan Se la mi Öz türk dö -
ne min de ol du. Se la mi Öz türk’e Ka la -
m��’ta ki �im di ki ye re kum dö küp vo ley -
bol sa ha s� ya p� l�r sa hem plaj fut bo lu
hem plaj vo ley bo lu oy na na bi le ce �i ni
an lat t�k. Son ra bu ra s� olim pik öl çü ler de
hem fut bol hem vo ley bol oy na n� la cak
ha le gel di. Ka la m��’�n mil li ta k�m kamp -
la r� ya p� la bi le cek, tur nu va lar dü zen le ne -
bi le cek, Tür ki ye �am pi yo na la r� oy na n� -
la bi le cek bir ko nu ma sa hip ol du �u nu
söy le dik. Ba� kan, be ra ber ce spor or ga -
ni zas yon la r� dü zen le ye bi le ce �i miz ko -
nu sun da des tek ola ca �� n� söy le di. Fe de -
ras yon ile be le di ye ara s�n da bir an la� ma
sa� lan d�.  �im di her yaz bu ra da tur nu va -
lar dü zen le ni yor, mil li ta k�m kamp la r�
ya p� l� yor. Yaz ay la r�n da birçok tur nu va

oy na n� yor. Mil li ta k�m la r� m�z �s tan bul’a dö nü -
yor, bu ra da 1 haf ta kamp ya p� yor. Bir son ra ki
haf ta se ya ha te gi dip bir tur nu va oy nu yorlar. Tek -
rar �s tan bul’a dö nün ce kamp yap ma ya de vam
edi yor lar. Ve bü tün yaz böy le dö nü yor. Mil li ta -
k�m spor cu la r� ge li yor an tren man ya p� yor lar. �s -
tan bul’da ki tek ger çek be ach vo ley bol sa ha s� ola -
rak yaz bo yun ca spor cu la ra hiz met edi yor. Ulus -
la ra ra s� stan dart lar da so yun ma oda la r�, du� yer le -

ri var, te le fo nu var. Ma kul bir te sis ola rak
plaj vo ley bo lu nun ih ti ya c� olan her tür lü hiz -
me ti su nu yor bu ra s�.

■ NE DEN KA DI KÖY?
“Vo ley bol de yin ce Ka d� köy ak la ge li yor.

Ku lüp ler, oyun cu lar, her kes Ka d� köy’de ya -
�� yor. Ku lüp ler an tren man la r� n� bu ya ka da
ya p� yor lar, o yüz den vo ley bol de yin ce Ka d� -
köy, Ka d� köy de yin ce ilk ak la ge len vo ley bol
olu yor. Ulus la ra ra s� fe de ras yon, nü fu sun çok
ol du �u böl ge ler de tur nu va la r�n dü zen len me -
si ni tav si ye edi yor. Bu ra s� tüm özel lik le re sa -
hip. Her han gi bir bi let al ma mec bu ri ye ti yok,
Ba� dat Cad de si’ne ya k�n, Ka d� köy Çar �� -
s�’na ya k�n. Ka d� köy Genç lik Mer ke zi’nin
bu ra da ol ma s� avan taj. Ben ce gü zel bir ça ba.
Her kes iz le ye me ge li yor. Se yir ci miz çok.
Plaj vo ley bo lu Ka d� köy’de bü yük il gi gö rü -
yor” di yen Dün ya Bal ta c�o�lu, her ke sin ya -
pa bi le ce �i bir spor ol du �u nu be lirt ti �i plaj
vo ley bo lu nun, gü ne�, kum ve de niz zev ki ni
birara da ya �at t� �� n�, kon dis yo nu art t� r�r ken,
ba cak la r� da ge li� tir di �i ni ifa de edi yor. 

■ 2012 KAP SA MIN DA
BU RA SI DE �ER LEN D� R�L ME L�

Ka la m�� Genç lik Mer ke zi sa ha la r� n�n bü tün
plaj vo ley bo lu mer kez le ri nin ba ��n da gel di �i ni,
2012 Av ru pa Spor Ba� ken ti se çi len �s tan bul’da
Ka la m��’ta ki sa ha lar da mut la ka plaj vo ley bo lu
or ga ni zas yon la r� n�n dü zen le ne ce �i ni um du �u nu
ifade eden Dünya Bal ta c�o�lu, “��in ku ra l� ge re -
�i 38 bran� ta ak ti vi te ya p�l ma s� la z�m. Plaj vo -
ley bo lu da bu i�in için de ola cak t�r” diye
konu�uyor. 
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Fenerbahçe Dergisi’nin Eylül 2011 sayısı
bayilerdeki yerini aldı. Dergi bu sayısında 50x70

cm. ebatlarında kulübün yeni transferi Orhan �am
posteri arma�an ediyor. Ayrıca Serdar Kesimal,

Orham �am ve Sezer Öztürk röportajlarını ilgiyle
okuyacaksınız. Di�er taraftan 2005-2008 yılları

arasında Fenerbahçe Ülker forması giyen Hakan
Demirel ise lige en hazır takımın Fenerbahçe

oldu�unu dergiye verdi�i açıklamada belirtiyor.
Ata�ehir’de in�aatı devam eden Fenerbahçe Spor
Kulübü’nün dev spor kompleksinin Ekim ayında
ba�layacak 2011 -2012 basketbol sezonu ile
hizmete girmeye hazırlandı�ıyla ilgili haberi de
dergiden okuyabilirsiniz. Kısacası Fenerbahçe
Dergisi’nin Eylül sayısı görsel, haber ve
röportajlarıyla yine dopdolu.

EYLÜL SAYISI DOPDOLU

Kadıköy’de beach volley turnuvalarının düzenlenmesinde büyük
eme�i olan organizatör Dünya Baltacıo�lu Kalamı�’ın en favori

beach volley merkezi haline geldi�ini söyledi.

Kasım ayında Macaristan’ın Eger �ehrinde
düzenlenecek 20. Dünya Zekâ Oyunları

�ampiyonası’nda ve 6. Sudoku �ampiyonası’nda
ülkemizi temsil edecek olan Türk Beyin Takımı,
Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu’nun Türkiye

Temsilcisi olan Akıl Oyunları Dergisi ve Akıl
Derne�i tarafından düzenlenen yapılan seçmeler

sonucunda belirlendi. Türk Beyin Takımı’nın
yanında seçmelerde 18 ya� altı katılımcılardan

olu�an 2011 Genç Türk Beyin Takımı ve 14 ya� altı
katılımcılardan olu�an 2011 Yıldız Türk Beyin
Takımı üyeleri de belirlendi. Bu kapsamda,
17 Eylül 2011 tarihinde Caddebostan Kültür
Merkezi/A Salonu’nda 16:00-18:00 saatleri

arasında Kadıköy Belediyesi, Akıl Oyunları Dergisi
ve Akıl Derne�i i�birli�i ile düzenlenecek olan ödül

törenine tüm Kadıköylü yurtta�lar davet edildi.

Mi ni Derby, At Ter bi ye si ve
At l� Da ya n�k l� l�k ya r�� la r�
geç ti �i miz gün ler de Tür ki ye

Bi ni ci lik Fe de ras yo nu ta ra f�n dan �k sir
Re sort Town Ta til Ka sa ba s�’nda ger çek -
le� ti ril di. “�lk Ku pa �lk He ye can” slo ga n�y la
dü zen le nen Bi ni ci lik Ya r�� ma s�'na, ül ke mi zin
dört bir ya n�n dan bi ni ci ler ka t�l d� ve 28 at ya r�� t�.
Ya r�� lar so nun da; At l� Da ya n�k l� l�k 50 ki lo met re
Kay ma kam l�k Ku pa s� ya r�� ma s�n da; Ke mal Ar -
da bi rin ci olur ken, Kud ret Çe lik ve Sim ge Özal -
t�n de re mü� te rek ikin ci, Efe Çeh re li dör dün cü ol -
du. De re ce ye gi ren le rin ku pa la r�, Da day Kay ma -
ka m� Nev zat Kar ka c� ta ra f�n dan ve ril di.

Mi ni Derby ku pa ya r�� la r�n da ise Tol ga
Ay d�n bi rin ci olur ken, Cem Alp de mir ikin ci,
Y�l d�z Yük sek üçün cü ol du. 

En gel At la ma ya r�� la r�n da 90 cm. Ge nel
De re ce de, Y�l d�z Yük sek bi rin ci, Ser gen Al -
tun ikin ci, Tol ga Ay d�n üçün cü, Cem Alp de -
mir dör dün cü ve Ca hi de Top sa kal be �in ci s� -
ra da yer al d�. De re ce ye gi ren le rin ku pa la r�,
�k sir Re sort Town Ta til Ka sa ba s� Yö ne tim

Ku ru lu Ba� ka n� �k sir Ay d�n ve yö ne tim ku ru -
lu üye le ri ta ra f�n dan ve ril di. 

En gel At la ma Ça l�� ma Par kur la r� n�n 100
cm. Yük sek lik ya r� ��n da ise; Sim ge Özal t�n de -
re bi rin ci, Tol ga Ay d�n ikin ci, Ca hi de Top sa -
kal üçün cü, Kud ret Çe lik dör dün cü, Gü ner Er -
tur gut be �in ci ol du. Va li lik Ku pa s� ödül le ri
Kas ta mo nu Va li si Er do �an Bek ta� ve Tür ki ye
Bi ni ci lik Fe de ras yo nu Ge nel Sek re te ri Ali Kü -
çük ta ra f�n dan ve ril di.

De re ce ye gi ren at sa hip le ri ne, ku pa ile pa -
ra ödül le ri ve ril di.

�
l çe mi zin ad� n� ta �� yan Ka d� köy
Genç lik Spor Ku lü bü alt ya p� vo ley -
bol ta k�m la r� 24 Ey lül 2011’de ba� la -

ya cak olan lig le re s� k� bir �e kil de ha z�r -
la n� yor.

Tak�m, �s tan bul’un en sa� l�k l� ve
ok si jen de po su olan Va li de ba� Ko ru -
su’nda at le tizm ça l�� ma la r�y la kon dis -
yon de po lu yor .

Ku lüp Ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu,
“Ta k�m la r� m�z �s tan bul ma hal li lig le ri -
ne tek nik tak tik an tren man lar ve kon dis -
yon an tren man la r�y la ha z�r la n� yor, ama -
c� m�z lig le re renk kat mak ve bün ye miz -
de ge le ce �i par lak olan spor cu la r� m� z�
Türk vo ley bo lu na ka zan d�r mak” dedi.

Vo ley bol Ta k�m la r� Ba� An tre nö rü

Can Ça vu �o� lu da “Ba� ka n� m�z �l ker
Ha be �o� lu’nun bi ze sa� la d� �� ola nak -
lar la mü kem mel bir ça l�� ma or ta m� için -
de yiz, tüm Ka d� köy lü le ri, ta k�m la r� m�z
ve ku lü bü mü ze des tek ol ma ya ça �� r� yo -
rum, ça l�� ma sa lon la r� m�z ve im kân la r� -
m�z tüm Ka d� köy lü gen çle re aç�k t�r”
diye konu�tu. 

2011–2012 sezo nu ve ge le cek se -
zon lar da Ka d� köy for ma s� al t�n da sa ha -
lar da ol mak is te yen genç ler, Ka d� köy
Genç lik Spor Ku lü bü’ne www.ka di -
koys por ku lu bu.com si te sin den ula �a -
bi lir ler. Dü zen li ola rak gün cel le nen si te -
de, ku lüp ha ber le ri, maç prog ram la r�,
maç so nuç la r� ve sos yal des tek du yu ru -
la r� yap�l�yor. 

Beach Volley deyince
Kadıköy akla geliyor
Beach Volley deyince
Kadıköy akla geliyor
Beach Volley deyince
Kadıköy akla geliyor
Beach Volley deyince
Kadıköy akla geliyor
Beach Volley deyince
Kadıköy akla geliyor
Beach Volley deyince
Kadıköy akla geliyor

2011 Türk Beyin Takımı
ÖDÜL TÖRENi

Dünya Minigolf Federasyonu’na ba�lı 40 üye ülke
sporcularının yarı�tı�ı �stanbul’da yapılan turnuva,
9-10 Eylül tarihleri arsında gerçekle�ti. Türkiye’de
ilk defa düzenlenen turnuvada, Türk Milli Takımı

da yarı�tı. Minigolf Federasyonu Türkiye temsilcisi
Ebru Atalay, Türkiye’ye uluslararası bir turnuva
kazandırmı� olmanın mutlulu�unu ve gururunu
ya�adıklarını belirterek, minigolf sporunu Türk

halkına tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. 

■ TÜRK M�LL� TAKIMI �LK KEZ YARI�TI
Türkiye’de sadece ODTÜ ve Bursa Nilüfer

Belediyesi’nin sahip oldu�u minigolf tesislerinde
yeti�en sporcular ve �stanbul’da kurulan takım

oyuncularının olu�turdu�u Türk Milli Takımı,
düzenlenen turnuva ile ilk defa uluslararası

minigolf turnuvasına katılmı� oldu. 
■ AVRUPA M�N�GOLFÜ SEVM��

Dünya Minigolf Federasyonu’na üye yakla�ık 52
bin oyuncusu olan minigolf, Avrupa’nın en popüler

oyunları arasında yer alıyor. Fiziksel bir güç
gerektirmedi�i için engelliler dâhil 7’den 70’e

herkesin oynayabildi�i minigolf, fair-play bir spor
dalı olarak biliniyor.

iSTANBUL
Minigolf Turnuvası’na

ev sahipliği yaptı
Avrupa Spor Ba�kentleri Birli�i (ASB) tarafından
2012 Avrupa Spor Ba�kenti seçilen �stanbul’da,

Gençlik ve Spor �l Müdürlü�ü’nün internet
sitesindeki ankete katılımın yok denecek kadar az
olması dü�ündürüyor. Bilindi�i üzere 15 milyona
varan nüfusuyla �stanbul dünyanın en kalabalık
kentleri arasında yer alıyor.  Ancak sözkonusu

ankete katılımın 3 bin 500’ü geçmemesi ise
çarpıcı bir gerçek olarak dü�ündürüyor. 

Yetkililerin “7´den 70´e herkese sporu sevdirmeyi
ve Avrupa �ehirleri arasındaki ileti�imi, diyalogu

artırmayı hedeflediklerini” üstüne basa basa
belirttikleri dev metropol �stanbul’da “Spora

Yapılan Yatırımları Yeterli Buluyor musunuz?”
ba�lıklı ankete katılımın bu kadar az olması

trajikomik olarak de�erlendirildi.  

■ �STANBUL’DA SPORA YAPILAN YATIRIMLAR
YETERL� BULUNMADI

�lk oylama tarihinin ve saatinin 7 Mayıs 2010
Cuma günü saat 22.51 olarak belirtildi�i

sözkonusu anketin üzerinden yakla�ık 16 ay
geçmesine ra�men katılım 3 binlerde. 

Ankete katılanların 2830’u yani % 88.4’ü spora
yapılan yatırımları yeterli bulmadı�ını belirtirken,
katılanların sadece 372’si yani % 11.06’sı spora

yapılan yatırımları yeterli buldu�unu belirtti.
■ ��TE O ANKET

Spora Yapılan Yatırımları
Yeterli Buluyor musunuz?

Hayır  . . . . . . . . . .2830   . . . . . . . . . . . . . . . . .%88.4
Evet . . . . . . . . . . .372   . . . . . . . . . . . . . . . . . .%11.6 

Oy kullananların sayısı:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3202 
�lk oylama:  . . . . . . . . .Cuma, 07 Mayıs 2010 (22:51) 
Son oylama:  . . . . .Çar�amba, 14 Eylül 2011 (22:34)

2012 Avrupa
Spor Başkenti’nde

ankete ilgi yok
At yar��lar� ilgiyle izlendi At yar��lar� ilgiyle izlendi At yar��lar� ilgiyle izlendi At yar��lar� ilgiyle izlendi At yar��lar� ilgiyle izlendi At yar��lar� ilgiyle izlendi 
Ülkenin dört bir yanından
binicilerin katıldı�ı �ksir
Resort Town Binicilik
�enli�i’nde, kupalar

sahiplerini buldu.

KGSK altyap�s� s�k� idmanlarda
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Gü zel, �i rin ve bir o ka dar ta rih, ha t� ra
ko kan ev le ri, gü ler yüz lü mü da vim le ri,
süs lü, pon pon lu fay ton la r�, 203 ra k�m -

l� Yü ce te pe’den muh te �em �s tan bul ve Mar -
ma ra man za ra s�, me de ni yet le rin dost lu �u,
kar de� li �i ni is pat lar ca s� na yüz ler ce hat ta bin -
ler ce y�l d�r Bü yü ka da’n�n en te pe sin de du ran
Aya Yor gi Ki li se si ve ma nas t� r�y la Bü yü ka da
için ne ya z�l sa, ne söy len se ne an la t�l sa az d�r.
Bü yü ka da sa hip ol du �u zen gin lik le riy le �s -
tan bul’un kal bin de, bir ka ri de sin si ne sin de
sak la d� �� in ci gi bi dir. 

■ B�R GÜN LÜK BÜ YÜ KA DA 
SE YAHA T�

Bos tan c�’dan de mir al� yor tek ne miz ve
Bü yü ka da’ya do� ru yo la ç� k� yo ruz. Mev -
sim sonbahar olmas�na ra�men gü ne �in
ya k� c� ���n la r� ve de ni zin te ni ni zi se rin se -
rin ok �a yan rüz gâ r� e� li �in de san ki bi lin -
me yen, hiç gö rül me mi� yer le re do� ru gi di -
yor mu� ça s� na de rin bir yol cu lu �a ç� k� yor -
su nuz ha yal ler e� li �in de.  Mas ma vi bir
gök yü zü ve bir o ka dar ma vi de niz ile
Ada lar’�n yem ye �il or man ör tü sü ma vi ve

ye �i lin uyu mu nun bir sim ge si gi bi se ri li -
yor önü nü ze. Ya va� ya va� is ke le ve ada n�n
ren ga renk ev le ri be li rip, bü yü dük çe Bü yü -
ka da’n�n ru hu nun si zi sar ma ya ba� la d� �� n�
his se di yor su nuz. �s ke le’ye ad� m� n� z�
at t� �� n�z an da san ki fark l� bir
dün ya da s� n�z. Her �e yi ar ka -
n�z da b� rak m�� ça s� na, ada -
n�n din gin li �i, do �a s� ile
hu zur sa r� yor içi ni zi. 
■ BÜ YÜ KA DA’DA

GEÇ M� �E 
YOL CU LUK

YA PI YOR SU NUZ 
Bi ri gü ney de di �e ri
ku zey de ol mak üze re
iki te pe li co� ra fik ya -
p� s�,  yak la ��k 5 bu çuk
ki lo met re ka re yü zöl çü -
müy le Bü yü ka da �s tan -
bul Ada la r�’n�n en bü yü -
�ü. Gü ney’de ki Yü ce te pe
203 met re yük sek lik te. Pa na -
ro mik bir �s tan bul ve Mar ma ra
De ni zi man za ra s� na sa hip. Ade ta �s tan bul
ka nat la r� n� z�n al t�n day m�� gi bi his se di yor -

su nuz.  Bu ra da Sa lih Bey ile
Na ci ye Ha n�m’�n i� let ti �i
Yü ce te pe K�r Ga zi no -
su’nda so luk la n�p, zen -
gin mö nü sün den bir
�ey ler yi yip içer ken
muh te �em �s tan bul ve
Mar ma ra man za ra s� n�
do ya do ya sey re dip, te -
miz ha va y� içi ni ze çe -
ke bi lir si niz. Ay r� ca ada -
n�n a�a �� s�n da sa� l�k sek -
tö rü ça l� �a n� ayn� zamanda
eb ru sa nat ç� s� Mus ta fa Er -
kan’� zi ya ret edip, eb ru eser le -
rin den edi ne bi lir si niz. Ren gâ renk ve
zevk ürü nü kö�k ler le be ze li ada n�n Ku zey-
Gü ney do� rul tu su na dik ola rak ç� kan Dil
Bur nu’nun iki ya n�n da ki Yö rük Ali ve Ni -
zam Plaj la r�’ndan de ni ze gi re bi lir si niz.
Ger çi ha va lar se rin le di ama, ge ne de serin
sular�n key fi ni ç� kar ma n�z müm kün. 

■ 1000 YIL LIK DOST LUK VE 
KAR DE� L� ��N S�M GE S�

Ada’n�n en yük sek te pe sin de Aya Yor gi
ki li se si ve ma nas t� r� 1000 y�l l�k dost luk ve
kar de� li �in sim ge si ola rak yük se li yor. Bu -
ra da ki ilk ya p�, mi la di 6. yüz y�l da in �a
edil mi�. Bu mev ki de, bir çok ki li se ve ma -
nas t� r�n ka l�n t� la r� da mev cut. Bun lar dan
ba z� la r� bu gü ne ka dar ula� m��, ba z� la r� y� -
k�n t� ola rak kal m��. �sa Te pe si’nde ise
Hris tos Ki li se ve ma nas t� r� bu lu nu yor.
Kum sal sem tin de ki Ayi os Di mit ri os Ki li -
se si de Ada’n�n önem li di ni ya p� la r�n dan. 
Bü yü ka da’da bu lu nan 4 ca mi den mi ma ri
ba k�m dan en dik kat çe ke ni 2. Ab dül ha mid
ta ra f�n dan yap t� r� lan Ha mi di ye Ca mi i. 

■ NE LER YA PA B� L�R S� N�Z?
Oto mo bi li ya sak ol du �u için Bü yü ka da’da
gü rül tü den uzak, bol te miz ha va l� bir gün
ge çi re bi lir si niz. Ula �� m� n� z� bi sik let ki ra -

la ya rak sa� la ya bi lir si niz. Fay ton lar ise
tüm Ada la r�n sim ge si. Bü yü ka da’da 70-75
da ki ka sü ren bü yük fay ton tu ru 70 TL.
Kü çük tur 60 TL. Pren ses Pla j�’na ise 30

TL.’ye gi de bi li yor su nuz. Za man za man
fay ton fi yat la r� n�n yük sek li �i

ele� ti ril se de Bü yü ka da’n�n
key fi ni ç� kar mak için aç�k -

ça s� fay ton suz da ol mu yor. 
DÜN YA NIN TEK

HAL KA AÇIK
HER BA RI UM’U

ADA’DA
Ada, �s tan bul’u bir ta -
ra fa b� ra k�n, dün ya da
bi le ör ne �i bu lun ma -
yan bir ha zi ne ye ka -
vu� mu� Ada lar Or man

�� let me �e fi Yük sel Öz -
can’�n sa ye sin de. 6 y�l d�r

Ada lar’da gö rev ya pan
genç yö ne ti ci mes le �i ni ic ra

eder ken bi li me de kat k� da bu -
lu na cak ça l�� ma la ra im za at m��.

�çin de yak la ��k 450 çe �it bit ki tü rü ne ait
ör ne �in bu lun du �u dün ya n�n hal ka aç�k

tek Her ba ri um’u Öz can sa ye -
sin de Bü yü ka da’da ku rul -

mu�. Her ba ri um’u zi ya -
re ti miz s� ra s�n da il gi li
bö lüm ler de oku yan
üni ver si te ö� ren ci le ri
de ora day d� ve Her ba -
ri um’un bi lim sel ça -
l�� ma lar için ken di le -
ri ne önem li kat k� lar da

bu lu na ca �� n� be lirt ti ler.

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

◗ 16 - 22 EYLÜL 2011

BÜYÜKADA… BÜYÜKADA… BÜYÜKADA… BÜYÜKADA… BÜYÜKADA… BÜYÜKADA… 
Büyükada için ne yazılsa, ne söylense ne anlatılsa azdır.

Büyükada sahip oldu�u zenginlikleriyle �stanbul’un en özel yerlerinden....

�stanbul’un sinesinde saklad��� inci gibidir 

Kad�köy, Bostanc�, Kabata�
iskelelerinden kalkan �ehir hatlar�

vapurlar�yla veya Bostanc�, Maltepe,
Kartal, Karaköy, Eminönü’nden

motorlarla Büyükada’ya gidilebiliyor.
Ayr�ca Bostanc�’dan Adalar’a deniz

otobüsü seferi de var. 

NASIL GiDiLiR? 

Dünyanın tek halka açık Herbarium’u Ada’da

Eb ru sa nat çı sı
Mus ta fa Er kan

Yüksel Özcan

Naciye Kuru
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