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BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

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

www.belderestaurant.com

İstanbul’a bir
‘kiç’ müzesi

GÜÇLENDİRMEK

Kiç (kitsch)
Almanca kökenli
bir kelime olup

abart�, i�reti
duran, göze
bat�p ucuz

duran,
anlam�ndad�r. 

KADIKÖY’DE toplanan
demokrat güçler, Malatya’da
Alevilere yönelik saldırılara

kar�ı yürüdü. Yürüyü�ün
ardından yapılan oturma

eyleminde ba�lama e�li�inde
türküler ve Alevi deyi�leri

seslendirildi, semah dönüldü.
� Haberi Sayfa 2’de

KADIKÖY Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi
Sanat Galerisi ve Yapı Kredi

Kültür Sanat Yayıncılık i�birli�i ile
düzenlenen ‘Yalçın Emiro�lu’ndan

Günümüze Do�an Karde�’le
Büyümek’ sergisi, 3-31 A�ustos
tarihleri arasında ziyaretçilerini

bekliyor. � Haberi 11’de
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Doğan Kardeş’le çocukluğunuza gitmeye var mısınız?Ebru Ilıcalı doğum gününde anıldıKadıköy’den haykırdılar: ‘Malatya Sivas olmayacak’ 
BEBE��N� pusetle trene

bindirirken ‘kapı kapanıp erken
hareket etti�i için’ trenin altında
kalarak can veren Ebru Gültekin

Ilıcalı, ailesi ve arkada�ları
tarafından, kazanın meydana

geldi�i Feneryolu Tren
�stasyonu’nda anıldı.
� Haberi Sayfa 10’da

Biliniz ki her
ok�ay���n�zla

ba�ka bir
insan�n içini

�s�tabilir,
yaln�zl�ktan

kurtarabilirsiniz. 

�stanbul’un göz bebeklerinden biri olan, Kad�köy’ün en güzel, en canl�,
en uzun caddesi Ba�dat Caddesi’nde son aylarda kald�r�m s�k�nt�s�

ya�an�yor. Caddedeki kald�r�mlar�n bir k�sm�n�n apartmanlar�na ait oldu�u
gerekçesiyle �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne dava açan semt sakinleri,
bir sabah kalkt�klar�nda evlerinin önündeki kald�r�m ta�lar�n�n söküldü�ünü
gördüler. Mahkeme süreci devam etti�i için kald�r�mlar� kendi imkânlar�yla

da yapt�ramayan mahalleli ve esnaf, tam 8 ayd�r büyük ma�duriyet ya��yor.
Kad�köylüler, cezaland�r�ld�klar�n� dü�ünüyor!

�� Haberi 8. Sayfada

KADIKÖYLÜ �air Sinem Sal, yeni
kitab� Anekta için ‘Öze varman�n,

kalbe inanman�n en önemli oldu�u bir
ça�dan geçiyoruz. Tam da bu ça�da bir

yol sunuyor Anekta...’ diyor. 

�� Haberi 7. Sayfada

�� Haberi 12. Sayfada

Bağdat Caddesi’nde kaldırımlar
TOZ DUMAN!
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‘ENGELLiYE diş
tedavisi’ plaketi
‘ENGELLiYE diş

tedavisi’ plaketi
‘ENGELLiYE diş

tedavisi’ plaketi
‘ENGELLiYE diş

tedavisi’ plaketi
‘ENGELLiYE diş

tedavisi’ plaketi
‘ENGELLiYE diş

tedavisi’ plaketi

SiNEM’iN
ANEKTA’SI...

CHP Parti Okulu �stanbul 3. Dönem üyeleri, Kadıköy
Belediyesi Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı Poliklini�i’ne
‘Sa�lıklı Di�ler Sa�lıklı Gülü�ler’ projesi nedeniyle

te�ekkür plaketi verdi.

KADIKÖY
SOKAKLARI
sanata doyuyor!
Bu yıl 18 Haziran’da ba�layan

Kadıköy Belediyesi Doya
Doya Sanat günleri tüm

hızıyla devam ediyor. Her
ak�am 13 ayrı noktada bir
etkinlikle kar�ıla�abilirsiniz!

�� Haberi 6. Sayfada
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● Semra ÇELEB�

Ma lat ya’n�n Sür gü Bel de si’nde Ale vi ai le le re yö ne lik sal -
d� r� n�n ar d�n dan ey lem ler sü rü yor. 1 A�us tos
Çar �am ba ak �a m� Ka d� köy Al t� yol’da bu lu �an

KESK �s tan bul �u be ler Plat for mu, Pir Sul tan Ab dal
Kül tür Der ne �i ile Halk la r�n De mok ra tik Kon gre si
(HDK) Ka d� köy Mec li si üye le ri , “Fa �iz me kar �� omuz
omu za” ve “Ma lat ya Si vas ol ma ya cak” slo gan la r�y la
Ka d� köy �s ke le Mey da n�’na yü rü dü. Yü rü yü �ün ar d�n -
dan mey dan da otur ma ey le mi ger çek le� ti ril di. Kit le
ad� na aç�k la ma ya pan HDK Ka d� köy Mec li si’nden Ja le
A�, geç mi� te ya �a nan Ma ra�, Ço rum, Si vas ve Ga zi
kat li am la r� n�n, halk la ra yö ne lik bu tarz sal d� r� la r�n bir
po li ti ka do� rul tu sun da ger çek le� ti ril mi� ol du �u nu gös -
ter di �i ni vur gu la d�. Ge çen y�l Ad� ya man’da Ale vi le rin
ev le ri nin i�a ret len me si ni, TBMM Ba� ka n� Ce mil Çi -
çek’in “Ale vi lik �s lam içi dir, iba det ye ri ise ce me vi de -
�il ca mi dir” söz le ri ni ve Yar g� tay’�n “Ce mev le ri iba det ha ne
ola maz” ka ra r� n� ha t�r la tan A�, son ola rak da Sür gü Bel de Be -
le di ye Ba� ka n� AKP’li Fa ruk Ta� de mir’in sal d� r� ya ma ruz ka -
lan ai le ye sür gün da yat t� �� n� di le ge tir di. “Bir kez da ha gö rül -
mü� tür ki ezi len hal k� kat li am lar dan ko ru ya cak olan dev let, jan -
dar ma, po lis de �il, halk la r�n ör güt lü mü ca de le si ve da ya n�� ma -
s� d�r. Bu olay la r�n so rum lu su ise hü kü met tir. Ale vi yurt ta� la r� -

m� za kar �� ger çek le� ti ri len bu sal d� r� y� k� n� yo ruz. Ale vi ler yal -
n�z ve sa hip siz de �il dir” �ek lin de ko nu �an A�, “Halk la r� m� z�
her yer de, so kak lar da da ya n�� ma y� yük selt me ye ça �� r� yo ruz”
de di. A�’�n ar d�n dan Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne �i Ata �e hir
�u be Ba� ka n� Me tin Ars lan da bir ko nu� ma yap t�. Otur ma ey -
le mi s� ra s�n da se mah dö nü lür ken sa nat ç� �k bal Kay nar ba� la ma
e� li �in de halk tür kü le ri ve Ale vi ez gi le ri ses len dir di.

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 Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
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: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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Kadıköy’den haykırdılar:
‘Malatya Sivas olmayacak’

B�Z�M yeti�ti�imiz dönemde de var olan bir
kavram olan “tanr� misafiri”, bu kavramla

e�le�en, kap�lar�n� açan ve misafir kabul eden
ki�iler var. Bu davet ço�unlukla �ehirlerin
biraz daha d���ndaki yerle�kelerde �u an

yayg�n. �ehirlerde ise durum biraz daha farkl�.
Oralarda konuk kabul eden sosyal

çal��malar ve onlar�n izlenebildi�i,
�ehir insan�n�n da ço�unlukla
tercih etti�i internet üzerinde

çevrimiçi hizmet veren kurulu�lar
var. Kurulu�lar aras�nda 62 y�ld�r

bar�� aktivisti üyeriyle bunu
yapan Servas, 10 y�l� a�k�n

sürede 3.5 milyonu a�k�n üyesi ile
konuk a��rlayan Couch Surfing ve

bu kurulu�lar�n yan�nda, sadece
bisikletçilere, sosyal çal��anlara ya da

üyelerinin ortak ilgi alanlar�na yönelik misafir
a��rlayan çe�itli platformlar mevcut. Birkaç y�l

önce tüm bu faaliyetleri biraz daha
farkl�la�t�ran bir giri�im, 2012 y�l�nda en iyi
inovatif i� giri�imi diye de ödül alarak bu

çark�n içine girdi. Ad� AIRBNB olan bu kurum,

sizin ya�ama alan�n�z�n tan�mlad���n�z bir
bölümünü Bed & Breakfast (Oda ve Kahvalt�)
olarak kiralaman�za olanak sa�l�yor. 28 bin

�ehir ve 192 ülkede bu a� aktif durumda. Üye
oldu�unuz bu siteden; referans yaz�yor veya
alabiliyor, kiralayaca��n�z yerin foto�raflar�n�

payla��yor, �artlar�n� belirtiyorsunuz. �sterseniz
ortak payla��m alanlar�n�z� uygulamaya dahil

edin, isterseniz teknenizde bir oda verin,
isterseniz bahçenizde bir alan yarat�n ve
isterseniz “Bu oda AIRBNB konuklar� için

ayr�lm��t�r” diyerek sunun. Gelen konuklardan
al�nan ücretin bir k�sm�, komisyon olarak

platforma kal�yor. Bunun yan�nda konuk ve ev
sahibi kar��l�kl� olarak mutab�k kalmadan

ödedi�iniz ücret kart�n�zdan ya da Pay Pal
hesab�n�zdan al�nm�yor. �nternet üzerinden

faaliyet gösteren bu platform asl�nda oldukça
basit bir mant�kta i�liyor. Siteye girdi�inizde

sadece sizi, Google arama kutusu gibi bir
kutu ka��l�yor. Tek yapman�z gereken, nerede
kalaca��n�z� yazmak, onun alt ba�l�klar� olarak

birçok seçenek, bundan sonra kar��n�za
ç�k�yor. 20 dolara da oda bulabiliyorsunuz,

5.000 dolara da. Burada kiralad���n�z yerden
butik otel ya da bir pansiyon hizmeti

beklemeyin. AIRBNB sayesinde size konuk
olanlar�n da çok büyük beklentileri yok. Oda
ve kahvalt� denildi�i zaman evde bir çal��an
gibi konuk a��rl�yorsunuz anlam� ç�kmas�n.
Dolab�n�zda kahvalt� malzemesi bulunuyor

konuklar kahvalt�lar�n� kendi haz�rl�yor.
Kald�klar� oday� temiz teslim

ediyorsunuz ve talep oldu�unda, ki
bu daha çok uzun kal��larda
geçerli, çar�aflar� de�i�tiriyor,

oday� temiz tutuyorsunuz. Esas
olan bir evi, tan�mlanm�� özel

alanlar dahilinde biriyle
payla�mak ya da ondan k�sa

süreli kiralamak. Ben geçen hafta
New York’da bir AIRBNB

toplant�s�na kat�ld�m. Manhattan’da
kal�nacak otellerin oldukça pahal� oldu�u,
yak�n havaliye metro ula��m�n�n 24 saat

sürdü�ü bir �ehir olan New York’da
ya�ayanlar için proje, oldukça iyi bir kaynak
yaratm��. Baz� ki�iler evlerinden ayl�k 3.000

dolar para kazan�yorlar. Bu Amerika
�artlar�nda bile çok yerinde bir rakam. Tabi bu

uygulamaya maddi yönün d���nda,
manevi yönüyle de bakmak

de�erli. Zira uygulama sayesinde
dünyan�n birçok yerinden

konuklar�n�zla zaman
geçiriyorsunuz. Bunun yan�nda,
evinizde bamba�ka bir dinamik
oluyor. Uygulama, CNN, New

York Times, BBC, NBC,
Newsweek ve Wall Street

Journal’a da haber olmu�. Böyle
olunca da bir anda bilinilirli�i iyi

derecede artm�� durumda. Siteye
kendi deneyiminizi bir videoya

çekip koyabiliyorsunuz. AIRBNB
TV’den videolar�n�z yay�nlan�yor. Blog
k�sm�na yaz� gönderebiliyor, AIRBNB

bünyesine bir çal��an olarak
kat�labiliyorsunuz. Bir ülkeyi gezmek için
birçok metot ve bunun yan�nda gezinizin

birçok amac� olabilir. Bu çal��may�
okuyanlardan baz�lar�m�z, ya “3 kuru� daha

verir bir otelde kal�r�m”, “bu i� ne kadar
güvenilir ki”, “ben bir �eyler sunaca��m çok

bir kazanc�m olacak m� ki”,” kim profille
u�ra�acak da dolduracak”, “aman böyle i�
mi olur, biri gelecek bilmedi�im bir ülkeden”

veya e�ine” beni milletin evinde mi
a��rlatacaks�n”, “kaç kere New York’a

gidece�iz ki” gibi bak�� aç�lar� da olacaklard�r.
Onlara önerim hiç denemesinler, zira çal��ma
bu sorular� cevaplamak amac�yla kurulmam��.
Bir de; “bunu denemek bamba�ka bir konu

olcak, ciddi anlamda olmasa da ayda
maa��m�n yar�s� kadar bir katk� benim için çok
güzel, yeni insanlarda tan���p rutin ya�am�m�n

d���nda anlar payla�mak çok güzel olacak,
gerçekten gitti�im �ehrin insan dinamizmini
hissedece�im, havlu, �ampuan, oda servisi,

yemek servisi, yemek saati imajlar�n�n d���nda
bir alternatifle konuk olaca��m, harikulade bir
opsiyon” diyenlerimiz de olacakt�r. Onlara da
önerim; hemen siteyi ziyaret etmeleri ve kay�t
açt�rmalar�. Dünya da böyle iki uçlu de�il mi
asl�nda? Ondan birimize Ying, birimize de

Yang diyoruz… www.airbnb.com

KONUĞUNUZA
ODA VE KAHVALTI

Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

Kad�köy’de toplanan demokrat güçler, Malatya’da Alevilere yönelik sald�r�lara kar�� yürüdü. Yürüyü�ün
ard�ndan yap�lan oturma eyleminde ba�lama e�li�inde türküler ve Alevi deyi�leri seslendirildi, semah dönüldü.

SÜR GÜ’DE ya �a nan olay da fa tu ra sa de ce ra -
ma zan da vul cu su na ç� ka r�l d�. Ale vi ai le nin evi -
nin sal d� r� ya u� ra ma s� ola y� na se bep ver mek le
suç la nan Ra ma zan da vul cu su M.E. ile bir lik te
top lam 23 ki �i gö zal t� na al�n d�. Da vul cu, “ka mu
ba r� �� na kar �� suç lar” kap sa m�n da tu tuk la n�r -
ken, di �er le ri tu tuk suz yar g� lan mak üze re ser -
best b� ra k�l d�. �l Jan dar ma Ko mu tan l� �� ta ra f�n -
dan ya p� lan aç�k la ma da, sal d� r� ya u� ra yan Ale -
vi ai le si nin Ra ma zan da vul cu su nu darp et ti �i,
sal d� r� s� ra s�n da da grup ta ki le ri tah rik et ti �i id di -
a edil di. A Kç�k la ma da, “28 Tem muz 2012 gü -
nü sa at 02.00 s� ra la r�n da, Ra ma zan da vul cu su
M.E.'nin, H.E. ve o� lu S.E. ta ra f�n dan darp edil -
me si ola y� son ra s�, 29 Tem muz 2012 gü nü sa -
at 01.30 s� ra la r�n da, Ra ma zan da vul cu su

M.E.'nin be ra be rin de ki yak la ��k 100 ki �i lik ka la -
ba l�k bir grup la H.E. ve ai le si nin ika met et ti �i
evin bu lun du �u böl ge ye ge le rek, bu ra da da vul
çal d�k la r�, �s tik lal Mar �� söy le dik le ri ve tek bir ge -
ti re rek slo gan at t�k la r� s� ra da, ka la ba l�k gru ba
kar �� ev sa hi bi S.E.'nin ba �� ra rak gru bu tah rik
et me si so nu cu grup tan kim li �i tes pit edi le me -
yen bir ve ya bir kaç ki �i ta ra f�n dan H.E.'nin evi -
ne ta� at�l ma s� ne ti ce sin de evin pen ce re cam -
la r� k� r�l m�� t�r. Cum hu ri yet Sav c� s� n�n ta li ma t�
do� rul tu sun da ola ya ka r� �an ve eve ta� atan 23
�a h�s tes pit edil mi�, �a h�s lar ifa de le ri nin al�n ma -
s� na mü te akip Cum hu ri yet Ba� sav c� l� �� na sevk
edil mi� ler dir. Mah ke me ta ra f�n dan �üp he li M.E.
tu tuk lan m��, di �er �a h�s lar tu tuk suz yar g� lan -
mak üze re ser best b� ra k�l m�� lar d�r” de nil di.

DA VUL CU TU TUK LAN DI
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● Gökhan KARAKA�

Ha zi ran 2010’da �s tan bul'da et ki li olan
sa �a nak ya ��� s� ra s�n da Ata �e hir’den
ge çen Kur ba �a l� de re'ye dü �e rek kay -

bo lan te miz lik i� çi si Mev lüt Ma cit’in e�i,
Sam sun ve Si nop’ta ya �a nan la r�n da ka de re
ba� lan ma ma s� n� is te di. 2 y�l d�r e�i nin ce na ze -
si nin ken di si ne tes lim edil me si ni bek le di �i ni
söy le yen Gül lü Ma cit,
Sam sun’da ya �a nan la r�n
da ka de re ba� la na rak ko -
lay ca aç�k lan ma s� n� ka bul
et me di �i ni söy le di.

Ka d� köy ve Ata �e hir
il çe le rin den ge çen Kur ba -
�a l� de re, 8 Ha zi ran
2010’da �id det li ya ��� ne -
de niy le ta� ma teh li ke si
gös ter mi� ti. �ki il çe nin de
gö rev li le ri de re ya ta ��
üze rin de ön lem ler al�r ken
Ata �e hir Be le di ye si’nde
ta �e ron bir fir ma n�n i� çi si
ola rak ça l� �an Mev lüt Ma -
cit, hiç bir ko ru yu cu ön lem
ol ma dan ça l�� t� �� için de -
re ye dü� mü� tü. Ola y�n he -
men ar d�n dan ba� la t� lan
ara ma ça l�� ma la r� na su al t�
po lis le ri de ka t� l�r ken
Mev lüt Ma cit’in ce se di ne
rast la n�l ma m�� t�. Gül lü
Ma cit, e�i nin ce na ze si nin
bu lu na rak ken di le ri ne tes -
lim edil me si ni bek ler ken
bir me zar ta �� n�n bi le ol -
ma d� �� n� söy le di. Geç ti �i -
miz gün ler de Sam sun ve Si nop’ta ya �a nan sel
fe la ke ti nin ar d�n dan 11 ki �i nin öl me si nin ac� -
la r� n� kat la d� �� n� be lir ten Gül lü Ma cit, “Sel
kar �� s�n da ne ya pa ca �� n� bil me yen, üze rin de
ya� mur luk d� ��n da i� gü ven li �i ön le mi ol ma -

yan ko cam az g�n su la r�n önün de ça l�� ma ya
zor lan d� ve ha ya t� n� kay bet ti. Kim se o’nun
ölü mü ne ka der di ye mez, ih mal le rin ve so rum -
suz lu �un kur ba n� ol du. Sam sun’da da de re ya -
ta �� na ya p� lan ev ler de ki ölüm le re kim se ka der
de me me li. Ora da da bü yük bir so rum suz luk
ve ih mal var. TV’de Sam sun’da ya �a nan la r�
gör dük çe ac� m�z kat lan d�, ko ca m�n sel su la -
r�n da kay bo lup git ti �i gün le re dön düm” de di. 

“755 gün dür Kur ba �a -
l� de re’nin e�i min ce na ze si -
ni ver me si ni bek li yo rum”
di yen Ma cit, söz le ri ni �öy -
le sür dür dü:  

“O’na ait bir me zar ta ��
ol ma s� için ya �� yo rum. Be -
nim ve ço cuk la r� m�n du a
oku ya bi le ce �i bir me zar
ta �� is ti yo rum. Yet ki li ler
is ter se yüz ler ce met re de -
rin lik ten ce na ze le ri ç� kar -
ta bi li yor. Oy sa, ga ri ban ve
kim se siz ol du �u muz için
unu tul duk, O’nu ye te rin ce
ara ma d� lar. E�i min ce na ze -
si nin bu lun ma s� ac� m� z� bi -
raz ol sun ha fif le tir.”

Ma cit ay r� ca, “Sam -
sun’da o an ne nin ça re siz
ç�r p� n�� la r� n� gör dük çe ha -
be ri al d� �� m�z ilk gün gel di
ak l� m� za. E�i min ölü mü ne
ka der di yen man t�k, �im di
Sam sun’da 11 ca n�n yi tip
git me si ne de ka der der.
Oy sa Kur ba �a l� de re’de ve
Sam sun’da ya �a nan lar ka -
der de �il, ih mal ve so rum -

suz luk tur” di ye ko nu� tu. Gül lü Ma cit, Ata �e -
hir Be le di ye si ve Al ta� Te miz lik A.�’ye aç t�k -
la r� da va n�n de vam et ti �i ni be lir tir ken, sa de ce
�BB’nin ken di le ri ne bir ev ve re rek yar d�m et -
ti �i ni vur gu la d�.

Av. Bihter Tezcan Tatar, Ba�dat
Caddesi’nde, kom�usunun evinin
çat�s�nda kurulan baz istasyonuna kar��
açt��� davay� kazanarak, baz
istasyonlar�n� kurulu olduklar� yerden
kald�rtt�. �stanbul Barosu’na kay�tl� Av.
Bihter Tezcan Tatar, 2010 y�l�nda
ailesinin ya�ad��� apartman�n
kom�usunun çat�s�ndaki baz
istasyonlar�n�n kald�r�lmas� talebiyle
dava açt�. “Kom�uluk Hukuku” kaynakl�
aç�lan davada Tatar, sa�l��a tehlikeli

oldu�u söylenen baz
istasyonlar�n�n, ki�ilerin
ruh sa�l���n�
bozdu�unu,
ya�ad�klar� evlerde
huzur içinde
ya�ayamaz hale
geldiklerini belirterek;
baz istasyonlar�n�n
yaln�zca fiziki de�il
ruhen de ki�ilere zarar
verdi�ini belirtti.
Mahkeme, Tatar’�n
açt��� davay� kabul
ederek GSM
operatörlerinin
kom�ular�n�n çat�s�na
kurduklar� baz
istasyonlar�n�n
kald�r�lmas�na karar
verdi. GSM
operatörleri
avukatlar�n�n itiraz�
üzerine davaya bakan
Yarg�tay, mahkemenin
karar�n�n do�ru
oldu�unu belirtip,
onad�. Baz istasyonlar�
bulunduklar� çat�dan
kald�r�ld�. 

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, 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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�stanbul’da Haziran 2010’da ya�anan sa�anak ya�ı� sırasında
Kurba�alıdere’de çalı�malar yaparken bo�ulup hayatını kaybeden i�çi

Mevlüt Macit’in e�i Güllü Macit, ya�ananların ‘kader’ diyerek
geçi�tirilemeyece�ini söyledi. 

Kom�usunun evinin
çatısına kurulan baz

istasyonunun kaldırılması
için dava açan avukatın

‘baz istasyonları yalnızca
fiziki de�il ruhen de
ki�ilere zarar verir’

gerekçesini mahkeme
kabul etti, Yargıtay onadı. 

Baz istasyonuna karşı hukuk zaferi

Kurbağalıdere ve Samsun’da yaşananlar
KADER DEĞiLDiR
Kurbağalıdere ve Samsun’da yaşananlar
KADER DEĞiLDiR
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Do �a Ko le ji ve �s tan bul Üni ver si te si i� -
bir li �iy le ha ya ta ge çen �s tan bul Ço cuk
Üni ver si te si, ül ke mi ze No bel Ödül le -

ri’ni ka zan d� ra cak genç bi lim in san la r� n� ke� -
fet mek ve ye ti� tir mek he de fiy le ça l�� ma la r� n�
sür dü rü yor. 

Ço cuk Üni ver si te si Yaz Oku lu’na de vam
eden ö� ren ci ler, ün lü ma te ma tik çi John Nash
ile gö rü� tü ler.  

Nash’in ge le ce �i ni ay lar ön ce sin den ö� re -
nen ö� ren ci ler, ken di si ne im za lat mak üze re
1950 y� l�n da ha z�r la m�� ol du �u dok to ra te zi ni
sun du lar. “Ge le ce �in No bel ödül lü genç bi lim
in san la r�y la kar �� la� mak ne gü zel” di yen John
Nash su nu lan tez le ri im za la d�. 

Tür ki ye’nin da hi ço cuk la r�y la ta n�� mak tan
son de re ce mut lu ol du �u nu söy le yen J. Nash
“Tür ki ye’de böy le bir ku rum ol du �u nu bil mi -
yor dum, çok et ki len dim” de di. 

� AMAÇ GENÇ LE RE 
B� L� M� SEV D�R MEK

Do �a Ko le ji ve �s tan bul Üni ver si te si i� bir -
li �i ile 2010 Ni san ay�n da fa ali ye te ge çen Ço -
cuk Üni ver si te si Mer ke zi’nin te mel ama c�; ço -
cuk la ra ve genç le re bi li mi sev dir mek. Bu çer -
çe ve de 2010 ya z�n da Tür ki ye’nin en kap sam l�
bi lim yaz okul la r� n� ve sö mestr bi lim k�� okul -
la r� n� dü zen le yen mer kez Tür ki ye’nin dört bir
ta ra f�n dan ö� ren ci ka bul edi yor

Yaz okul la r� na ka t� lan bü tün ö� ren ci ler
“Genç Bi lim �n sa n� Ye ti� tir me Prog ra m� na”
aday ola rak de �er len di ri li yor. Ö� re tim üye le ri
ta ra f�n dan aday gös te ri len ö� ren ci ler, �s tan bul
Üni ver si te si Ço cuk Üni ver si te si Mer ke zi’nin
olu� tur du �u bir “Bi lim sel Ko mis yon” ile mü -
la ka ta al� n� yor. Böy le ce, ön ce ki y�l yaz prog -
ram la r�n dan dört adet ö� ren ci (iki il kö� re tim
ö� ren ci si, iki li se ö� ren ci si) genç bi lim in sa n�
prog ra m� na ka bul edi li yor.

� NO BEL ÖDÜL LÜ MA TE MA T�K Ç�
13 Ha zi ran 1928 ABD do �um lu olan John

Nash, li sans ve yük sek li sans e�i ti mi ni Car ne -
gi e Mel lon Üni ver si te si’nde ta mam la d�k tan
son ra, dok to ra yap mak için Prin ce ton Üni ver -
si te si’ne git ti. 21 ya ��n da ha z�r la d� �� dok to ra
te zi, “oyun te ori si” ona uzun y�l lar son ra

1994’te No bel Eko no mi Ödü lü’nü ka zan d�r d�.
Has ta l� �� n�n ilk be lir ti le ri 1958 y� l�n da gö rül -
me ye ba� la d�. Bir oda ar ka da �� ol ma ma s� na
ra� men, oda ar ka da ��n dan bah se dip et ra f�n da -
ki le ri kor kut mu� ve oda ar ka da ��y la yap t� �� ha -
ya li soh bet ler onun �i zof ren ol du �u nu or ta ya
ç� kart m�� t�. Da ha son ra bu has ta l� �� ken di ze -
kâ s�y la yen mi� olan John Nash’in bu ya �an t� s�
“Ak�l Oyun la r�” ad l� fil me de ko nu ol mu� tu. 

 ● H. Berk AKKOÇ

Ekolojik Üreticiler Derne�i taraf�ndan
Özgürlük Park� Organik Pazar�’nda tatil
döneminde dü�en ilgiyi artt�rmak ve

mü�terilere keyifli anlar ya�atmak için Ebru
Atölyesi aç�ld�. Ebru sanatç�s� Leyla Canke�
taraf�ndan düzenlenen atölyede ebru
malzemeleri tan�t�l�p, bu sanat hakk�nda teknik
bilgi verildi. Semt sakinleri taraf�ndan ilgiyle
kar��lanan etkinlik; Ekolojik Üreticiler
Derne�i’nin Maltepe ve Zeytinburnu’ndaki
di�er organik pazarlar�nda da düzenleniyor.

� EBRU NED�R?
Deniz Kaday�f� bitkisiyle (kerajin) k�vam�

artt�r�lm�� suyun üzerinde; toprak boyan�n dibe
çökmesini önleyen öd kat�larak yap�lan ebru;
teknenin üzerine serpilen boyan�n biz ad�
verilen metal uçlu bir aletle �ekillendirilmesi
prensibine dayan�yor. 
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HER ay geleneksel olarak toplanan Feneryolu
Gönüllüleri ve sakinleri Selamiçe�me

Özgürlük Park� içindeki Fua Cafe’de biraraya
geldi. Feneryolu Gönüllü Evi Ba�kan� Nihal

Ekmekçio�lu’nun aç�l�� konu�mas�n�n
ard�ndan kahvalt� yap�ld�. Kahvalt� sonras� söz

alan Demir Dö�er, depreme haz�rl�kl� olmak
için deprem öncesi, s�ras� ve sonras�nda

yap�lmas� gerekenler ile ilgili detayl� bilgi verdi.
Dö�er’in konu�mas�na büyük ilgi gösteren

mahalle sakinleri, merak ettikleri tüm sorular�
Dö�er’e yöneltti. Feneryolu Gönüllü Evi
Ba�kan� Nihal Ekmekçio�lu taraf�ndan

konu�mac�ya, gönüllü yap�lan çal��malara
verdi�i destekten dolay� Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk ad�na te�ekkür belgesi
ve kitap hediye edildi. 

Fua Cafe’de Feneryolu Gönüllüleri’nin bir
di�er etkinli�i de anneler günü kutlamas�yd�.
Gönüllüler ve mahalle sakinlerinin biraraya

geldi�i kutlamaya, Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk ile Gönüllü E�itim ve Dan��ma

Merkezi yönetim kurulu üyeleri de kat�ld�. 
Feneryolu Gönüllü Evi Ba�kan� Nihal

Ekmekçio�lu ve Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk’ün günün anlam ve önemini

belirten konu�mara�n ard�ndan ücretsiz ders
veren gönüllü ö�retmenlere te�ekkür belgesi
verildi.  Etkinlik, annelere çiçek da��t�m� ile

sona erdi.

FENERYOLU’NDA
AYLIK KAHVALTILI

TOPLANTI
MATEMATİK DÂHİSİ 

JOHN F. NASH İLE TANIŞTILAR

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN SUAD�YEL�LER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Suadiye Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 445 60 59

Adres: Çaml� Sok. Çam Palas Apt. No: 2 Suadiye
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN MERD�VENKÖYLÜLER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 478 37 12

Adres: Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Ressam Salih Ermez Cad. Merdivenköy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

Do�a Koleji ve �stanbul
Üniversitesi i�birli�iyle kurulan
Çocuk Üniversitesi Genç Bilim
�nsanı Yeti�tirme Programı’nın
dahi ö�rencileri “Oyun Teorisi

Dünya Kongresi 2012”ye katılmak
üzere �stanbul’a gelen ünlü
matematikçi John Nash’le

görü�me �ansını yakaladılar,
ondan tavsiyeler aldılar.  

DÜNYACA ünlü matematikçi Nobel Ödüllü
John Nash ba�ta olmak üzere Nobel Ödüllü

Eric Maskin, Reinhard Selten, Roger Myerson
ve 44 ülkeden 800 bilim insan�n�n kat�ld���

“Oyun Teorisi Dünya Kongresi 2012”, 22 -26
Temmuz tarihleri aras�nda �stanbul Bilgi

Üniversitesi’nde gerçekle�tirildi.
�stanbul Bilgi Üniversitesi her dört y�lda bir
düzenlenen bilimsel bulu�ma “Oyun Teorisi
Dünya Kongresi 2012”ye evsahipli�i yapt�.

Kongreye,  1994 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi
John Nash, 2007 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi
Eric Maskin, 1994 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi
Reinhard Selten, 2007 Nobel Ekonomi Ödülü

sahibi Roger Myerson ile ekonomi ve
uygulamal� matematik dallar�nda çal��an çok

say�da bilim insan� kat�ld�.
5 gün süren etkinlik süresince Nobel Ödüllü
John Nash, Eric Maskin, Reinhard Selten ve

Roger Myerson ö�rencilerle okulun
bahçesinde, panellerde, yemeklerde biraraya

gelerek onlar�n tüm sorular�n� yan�tlay�p sohbet
ettiler.

NOBEL ÖDÜLLÜ DÖRT
GÜZEL AKIL

İSTANBUL’DAYDI

BEN�M ADIM EBRUL�...

TE�EKKÜR

Cevdet ERSAL

Geçirdi�im rahats�zl�k s�ras�nda 
ilgi ve alakalar�n� esirgemeyerek 
bana güç veren, ba�ta Kad�köy

Belediye Ba�kan�m�z
Say�n Selami ÖZTÜRK

olmak üzere, 
�stanbul Milletvekili 
Say�n Kadir Ö�üt’e, 

Say�n Ercan KARASU ve
KARASU �n�aat çal��anlar�na, 

beni sa�l���ma kavu�turan 
Gebze MED�CAL PARK

Hastanesi’ne, 
Say�n Bü�ra ARGIN'a, 

hastal���m boyunca ziyaretime
gelen ve arayan dostlar�ma ve 

Kad�köy Belediyesi çal��anlar�na 
sonsuz te�ekkürler....
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SERi iLANLAR 
Y.T.Ü.  �.�.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslar aras� �li�kiler Bölümü

2011-2012 ö�retim y�l�na ait 07034051 no’lu ö�renci kimli�imi
kaybettim. Hükümsüzdür.

Canan AYDIN

Kad�köy Belediyesi Malii Hizm. 23.01.2009 tarihli 843552 nolu
Geçici Teminat Makbuzumuz kaybolmu�tur.Hükümsüzdür.

ALKAN TUR�ZM.SAN.VE T�C.LTD.�T�.

�.T.Ü. Ö�renci kimli�im kayboldu..Hükümsüzdür.
FAT�H ÖZVEREN

�ZOMER �ZOLASYON MERKEZ� LTD. �T�.
�stasyon Cad. Nadira�a Sok. 6 �zomer binası Göztepe, 34730 �stanbul

Tel.: (0216) 566 90 04 (4 hat) - 566 56 85 - 566 17 63
Web adresi. http: //www.izomer.com.tr

e-mail: info@izomer.com.tr

Türkiye’nin en deneyimli ve 
en yenilikçi yalıtım firması 

�ZOMER 1968 ‘den 
bu yana tüm gürültü 

sorunlarına-özellikle kom�u gürültüsü
�ikayetlerine çözüm getiriyor.

www.izomer.com.tr 
sitemizde ayrıntılı bilgi bulabilir ya da

�irket merkezimizi arayabilirsiniz.

GÜRÜLTÜYE KATLANMAK
ZORUNDA DE��LS�N�Z….

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, �s tan bul �l Ge nel Mec li si üye le ri
ile Ka d� köy Be le di ye Mec lis üye le ri ne

if tar ver di. 
Sah ra y� ce did Ma hal le si’nde bu lu nan

Ett-inn Res ta urant’da ki if tar prog ra m�n da
CHP’li üye ler ile AKP’li üye ler, sa mi mi
soh bet le riy le ke yif li da ki ka lar ge çir di ler.

Si ya set ten uzak ka la ma yan üye ler, yi ne
Ka d� köy’ü ve be le di ye ile il gi li ko nu la r�
ko nu� tu lar. Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar -
d�m c� la r� Mus ta fa De mir can, Sü rey ya En -
sa ri, Hu lu si Özo cak ve  Mah mut Tan -
yol’un da ka t�l d� �� if tar ye me �in de Ba� kan
Öz türk, ko nuk la r� n�n ma sa la r� n� tek tek do -
la �a rak fo to� ra f� çek tir di. 

Başkan Öztürk’ten meclis
üyelerine iftar
Başkan Öztürk’ten meclis
üyelerine iftar
Başkan Öztürk’ten meclis
üyelerine iftar
Başkan Öztürk’ten meclis
üyelerine iftar
Başkan Öztürk’ten meclis
üyelerine iftar
Başkan Öztürk’ten meclis
üyelerine iftar

Kadıköylü avukat, çevirmen Fatma
Muhterem'in ilk kitabı

“Paramparça” yayınlandı. Sokak
Yayınları'ndan çıkan kitap için
Muhterem, “Paramparça adını

verdi�im öykülerim, ya�antımın ‘iç-
ben’mle  söyle�isidir. Hayatla

çatı�mamdır, yap-boz  parçalarının
arasına  sıkı�an hayatın sesidir.

Ölümün, menopozun, kıskançlı�ın,
evlili�in ke�meke�idir...”' diyor.

Fatma Muhterem, yazmak

konusunda da �unları söylüyor;
“Yazmanın  benim için ne

oldu�unu, yazmaya  ba�ladıktan
sonra tam olarak anlayabildim.

Bu güçlü bir dürtü de�il de,
içimdeki durulmak bilmeyen
fırtınaydı. Kayalıklara  çarpan
dalgalar nasıl kendi üzerlerine
devrilirlerse, içimdeki fırtına

beynime çarpıyor ve köpükler
daha da ço�alarak geri

tepiyorlar.”

KAYIP  iLANI 
Kad�köy Belediyesi’ne ödemesini yapt���m a�a��da

aç�klamas� bulunan Bina Vergisi ödeme makbuzlar�m
kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

F 937590 no’lu 26.01 2007 tarihli makbuz,
G 35547 no’lu  20.04.2007 tarihli makbuz,

G 351754  no’lu 19.11.2007 tarihli makbuz,
G 590437 no’lu 20.05.2008 tarihli makbuz,
G 979613 no’lu 21.05.2009 tarihli makbuz, 
H 183380 no’lu 10.12.2009 tarihli makbuz, 
H 371145 no’lu 27.05.2010  tarihli makbuz.

Sahire BALCI

B�ZE  ULA�IN: 
• Adres: ALTINTEPE MAH. DE��RMENYOLU CAD. 

NO: 29/A MALTEPE / �STANBUL-TÜRK�YE                  
• Ofis Tel. ve Faks:  0216 388 11 54

• Cep Tel: 0530 037 63 84 (Ali Kemer)
• Web site: http://idol-yapi.webnode.com.tr/    

�DOL YAPI VE DEKORASYON  
� LAM�NAT  PARKE                                                                      
� LAM�NE PARKE                                                                         
� DUVAR KA�IDI 
(�THAL VE YERL�)                                           
� S�STRE C�LA                                                                              
� PERDE TASARIMI 
(STOR  PERDE)                                          
� DU�AKAB�N                                                                               
� MAS�F PARKE                                                                            
� PVC  YER
KAPLAMALARI+(KAYNAKLI)

� HALIFLEKS
� VAR�ODOR  KAPILARI
� ALÇIPAN ASMA TAVAN
� Ç�M HALI                                   
� KAUÇUK ZEM�N
KAPLAMA
� LAMBR�
� DUVAR ST�CKERI
� KOMPLE TAD�LAT VE
TAM�RAT
(BOYA, BADANA,VS.)

Başkan Öztürk’ten meclis
üyelerine iftar

‘PARAMPARÇA’ BiR KiTAP...
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�s tan bul Dev let Ti yat ro su, ya zar Sa -
ba hat tin Ali’nin Türk çe’ye çe vir -
di �i, uyar la ma s� n� ve yö net men -

li �i ni Ke nan I��k’�n yap t� �� “An ti go -
ne” oyu nu nu Ma ke don ya’da sah ne -
le di.

Ve les �eh rin de ki 11. STO BI An -
tik Dra ma Fes ti va li ile Oh rid �eh rin de
dü zen le nen “Oh rid Yaz Fes ti va li”nde
sah ne le nen An ti go ne oyu nu, “En �yi Per -

for mans”, oyu nun yö net -
me ni Ke nan I��k da “En �yi

Yö net men” ödü lü ne la y�k
gö rül dü. 

Ma ke don ya’da sa nat se ver -
le rin yo �un il gi gös ter di �i oyu nun

kad ro sun da; Ali Sür me li, Gök han Mert Y�l -
maz, At ti la Ol gaç, Göz de Okur, Se lin Tek man,
Su na Se len, Mu rat Sa r�, Ba r�� Ba� c�, Ke rem
Gök çer, Tu� çe �ar te kin Ka ra su, Fat ma �nan,
Tar kan Koç, Ey lem Ser ver Ünü var, Gök han
Y�l maz; ko ro Tar kan Koç, Hi lal Kuv vet, Bo ra

God ri, Gül can Bur cu De �ir men ci, Han de Gen -
çör nek, Onur Er ta man, Si mel Ke çe ci o� lu, Eb -
ru Üs tün ta�, Ca nan Du ran, Ser can Sun gur,
Ömer Men te �e, Ay bar Ta� te kin, Ay kut �s pir,
Ke rem Gök çer, Fat ma �nan ve Gü zi de Ars lan
bu lu nu yor.

Tom ris �n cer’in an lat t� �� oyu nun de kor ve
giy si ta sa r� m� n� Ele na �va no va, ���k ta sa r� m� n�
Ön der Ar�k, mü zi �i ni Ay la Çe lik, aran jör-ton
ma is ter li �i ni Ça� r� Ko da ma no� lu yap t�.
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Ka d� köy so kak la r�, Be le di -
ye’nin dü zen le di �i ve bü tün ya za ya y� lan
Do ya Do ya Sa nat et kin lik le riy le �en le ni -

yor. Park la r�n ya n� s� ra Ba� dat Cad de si, Ba ha ri -
ye Cad de si gi bi sü rek li bir ka la ba l� ��n ol du �u
yer ler le, Ta ri hi Çar �� için de ya p� lan et kin lik ler,
il çe sa kin le ri ta ra f�n dan bü yük il gi gö rü yor. Sa -
de ce Ka d� köy lü ler de �il, bu ra ya zi ya re te ge len ler
de, i� le ri ni bir ta ra fa b� ra k�p, k� sa bir sü re li �i ne
ken di le ri ni mü zi �in ve dan s�n rit mi ne b� ra k� yor. 

Ta ri hi çar �� dan ge çer ken Ki li se Mey da n�’nda
bir tan go gös te ri si ne ya da La tin mü zik le ri din le -
ti si ne rast la ya bi lir si niz. 

Ba z� iz le yi ci ler da ya na ma y�p ken di dans gös -
te ri le ri ni sun mak tan da ge ri dur mu yor. 

Do ya Do ya Sa nat Gün le ri, 28 A�us tos’a ka -
dar 13 ma vi nok ta da de vam ede cek. Al t� fark l�
sa nat ç� gru bu, Ba� dat Cad de si, Ba ha ri ye Cad de -
si, Ç� nar Par k�, Fe ner bah çe Par k�, Ka la m�� Par k�,
Ko �u yo lu Ma hal le Evi Par k�, Ko �u yo lu Par k�,
Kri ton Cu ri Par k�, Mo da Par k�, No ter So kak, Öz -
gür lük Par k�, Ta ri hi Çar �� ve Zü bey de Ha n�m
Par k�’nda bu lu nan ma vi nok ta lar da Ka d� köy lü -
ler le bu lu �u yor lar. Tüm et kin lik ler sa at 19.00’da
ba� l� yor.

Eren köy ART 350 Sa nat Ga le ri si’nin ev sa -
hip li �i yap t� ��, us ta mü zis yen Ti mur Sel -
çuk’un k� z� Ha zal Sel çuk din le ti le ri nin

ikin ci si 31 Tem muz Sa l� ak �a m� ya p�l d�. �lk din -
le ti si ni Se lim Do� ru ile bir lik te 26 Tem muz’da
ger çek le� ti ren Ha zal Sel çuk, ko nuk lar dan ge len
yo �un �s rar kar �� s�n da ikin ci bir din le ti da ha yap -
ma sö zü ver mi� ti.

�lk din le ti ye ka t� lan yak la ��k 20 ki �i lik gru ba
ra� men, ikin ci din le ti ye 60 ki �i nin ka t�l ma s�, hat -
ta bir o ka dar ki �i nin de ge ri dön me si ne de niy le
Ha zal Sel çuk & Se lim Do� ru iki li si, 4 A�us tos
Cu mar te si ak �a m� bir din le ti da ha dü zen le me ka -
ra r� al d�.

Se lim Do� ru’nun pi ya no su e� -
li �in de Ha zal Sel çuk’u iz le -
yen ko nuk lar ara s�n da ün lü
ele� tir men, ya zar, yö net -
men ve �s tan bul 2010
Av ru pa Kül tür Ba� ken ti
Ajan s�’n�n Yü rüt me
Ku ru lu Üye si Vec di Sa -
yar ile Ta raf Ga ze te si kö -
�e ya za r� Ren gin Soy sal da
var d�. Sa yar; “Bü yük bir hay -
ran l�k la iz le dim. K�s met olur sa
Cu mar te si gü nü tek rar ge le -
ce �im” der ken, Ren gin
Soy sal ise be �e ni si ni ça l�� -
t� �� ga ze te nin say fa la r� na
ta �� ya rak gös te re ce �i ni
söy le di.

Dün ya n�n en ün lü jazz
fo to� raf ç� s� Su san ne Scha po -
wa low ta ra f�n dan çe ki len “Jazz

Fo to� raf la r� Ser gi si” e� li �in de
ger çek le �en din le ti de, söz le ri

Ha zal Sel çuk, mü zik le ri
Se lim Do� ru’ya ait olan
11 �ar k� ses len di ril di.
“Ay na l� Ya l�”, “Kal bin
Söz le ri”, “Rast ge le”,
“So Spe ci al”, “Ge ce”,

“Ak”, “Kal d� r�m”, “Otu -
zal t�”, “Ka rar s�z �ar k�”,

“Ba har” ve “Ye �il Gö �ün Üs -
tün de” gi bi �ar k� la r�n ses len -

di ril di �i din le ti le rin de va -
m� ge le cek gi bi gö rü nü -
yor. Gi ri �in üc ret siz ol -
du �u Ha zal Sel çuk&
Se lim Do� ru din le ti -
siy le il gi li ay r�n t� l� bil -

gi ye www.art350.com
ad re sin den ula �� la bi lir. 
Kay nak: Ka d� köy Li fe

KADIKÖY Belediyesi’nin yaz ak�amlar�n�
serinleten etkinlikleri devam ediyor. Kad�köylüler
geçen hafta sonu oldu�u gibi bu hafta sonunda
da, bir döneme damga vurmu� �ark�larla co�tu. 

3 A�ustos Cuma ak�am� Ko�uyolu Ya�am
Park�’ndaki �lhan �e�en Konseri’ne her zaman
oldu�u gibi büyüktü. Park� dolduran izleyiciler

�e�en’le birlikte �ark�lar söylediler. 
4 A�ustos Cumartesi ak�am� ise Selamiçe�me

Özgürlük Park� anfi tiyatroda 80’li y�llara yolculuk
vard�. Nil Burak, Semiha Yank�, Gökben, Selçuk

Ural, �skender Do�an ve Berkant unutulmaz
�ark�lar�n� seslendirdi. �zleyiciler aras�nda bulunan

Ali R�za Binbo�a ve Çi�dem Tunç da sahneye
davet edildi. Binbo�a klasikle�mi� “Yar�nlarda”

�ark�s�n� seslendirirken Tunç da, Semiha Yank�’ya
e�lik etti. �lhan �e�en, son konserini 10 A�ustos

Cuma ak�am� Özgürlük Park� anfi tiyatroda
verecek. 80’li Alt�n Y�llar Nostalji Konserleri de son
kez 11 A�ustos Cumartesi ak�am� yine Özgürlük
Park�’nda yap�lacak. Konserlerin ba�lama saati

22.00. Hâlâ bu konserlerden birini izlemediyseniz
Kad�köy Belediyesi’nin organizasyonuyla

gerçekle�en ücretsiz konserleri kaç�rmay�n!

Hazal Selçuk’tan caz fotoğrafları eşliğinde dinleti

Konserli geceler
DEVAM EDİYOR

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi Kültür
Müdürlü�ü, Kültür A.�. ve Büyükada Kültür

Derne�i’nin i�birli�i ile düzenlenen “Büyükada Yaz
Konserleri”, usta kanun sanatç�s� Göksel

Baktagir’in konseriyle ba�lad�. Konser öncesi bir
konu�ma yapan Adalar Kültür Derne�i Yönetim
Kurulu Ba�kan� Özer Kangür, kendilerine destek

veren �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne
te�ekkürlerini dile getirdi.

Daha sonra Göksel Baktagir, “Do�u Rüzgâr�”
grubu ile Büyükada Ç�naralt� meydan�nda sahne

ald�. �zleyicilerini “Merhaba” isimli ezgi ile
selâmlayan Göksel Baktagir, �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi’ne ve Büyükada Kültür Derne�i’ne
‘sanat ad�na’ te�ekkür etti. 

Baktagir, “�çinde bulundu�umuz ay, malûm 11
ay�n sultan� Ramazan ay�. Bu güzel ay�n manevî

iklimiyle birlikte hepimiz, gönüllerimizde olan
güzellikleri biraraya getirece�iz ve bunu

payla�aca��z” dedi.
A��rl�kl� olarak enstrümantal müzik yapt�klar�n�

belirten Baktagir, �öyle devam etti:
“Asl�nda her enstrüman�n kendine göre bir

hikâyesi var. Sizler, kendi gönlünüzü, o
enstrümanlar�n uzayan t�n�lar�na kapt�rd���n�zda,
b�rakt���n�zda, kendi ruhunuzda farkl� metinler

olu�acakt�r ve o uzayan t�n�lar aras�nda asl�nda o
kadar güzel hikâyeler birikiyor ki bu bizleri de a�ar

hâle geliyor. Enstrümantal müzi�imizin o güzel
t�n�lar�n� bizler, gönlümüzü de katarak

payla�aca��z.”
Yakla��k 4 y�l önce yine Büyükada’da bir Türk

Müzi�i konseri verdiklerini de hat�rlatan Baktagir,
“Çok özledi�imizi fark ettik. Burada 4 sene önce

gönül dostu say�labilecek de�erlerle biraraya
gelmenin de mutlulu�unu ya��yoruz” dedi.

Büyükada Yaz Konserleri, 11 A�ustos Cumartesi
ak�am� Zekâi Tunca konseriyle devam edecek.

BÜYÜKADA Yaz
Konserleri başladı

Kadıköylüler geçti�imiz hafta sonunu
da, parklarda katıldıkları açık hava

konserleriyle geçirdiler; �lhan �e�en
ve 80’li Altın Yıllar konserleriyle

e�lendiler. 

‘Büyükada Yaz Konserleri’, usta
kanun sanatçısı Göksel Baktagir’in

konseriyle ba�ladı.

�stanbul Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen Antigone, 
‘En �yi Performans’, oyunun yönetmeni Kenan I�ık da

‘En �yi Yönetmen’ ödülüne layık görüldü.

Sanatçı Hazal Selçuk, Erenköy
ART 350 Sanat Galerisi’nde

Schapowalow’un efsanevi caz
foto�rafları e�li�inde unutulmaz

bir konser verdi.

Antigone’ye Makedonya’dan iki ödül

Bu yıl 18 Haziran’da
ba�layan Kadıköy
Belediyesi Doya

Doya Sanat günleri
tüm hızıyla devam
ediyor. Her ak�am
13 ayrı noktada bir

etkinlikle
kar�ıla�abilirsiniz!

Kad�köy sokaklar� sanata doyuyor!

Optimum’da Ramazan etkinlikleri
�STANBUL Optimum Outlet, Ramazan’a
özel etkinlikleriyle ziyaretçilerine A�ustos
ay�nda da keyifli saatler ya�atmaya devam
ediyor. Birbirinden renkli ve e�lenceli
etkinliklerin yan� s�ra her Cumartesi günü
ünlü sanatç� Zeliha Sunal, eski
Ramazan geleneklerini Optimum
Outlet’te yeniden ya�at�yor. 
A�ustos ay� boyunca her
Cumartesi günü, Ramazan
sohbetleri, ünlü konuklar, e�lenceli
yar��malar, 80’ler-90’lar, Ye�ilçam
�ark�lar�, Kanto gösterileri gibi
Ramazan ruhunu yans�tan
etkinlikler yap�l�yor. Zeliha Sunal’�n
e�lenceli programlar�n�n yan� s�ra
de�i�ik müzik dinletileri de
al��veri�ini yapmaya gelenlere
keyifli saatler ya�at�yor.

Ramazan boyunca her Çar�amba günü 
Bab-� Eskili Müzik Grubu dinletisi, her Cuma
günü Fas�l dinletisi, her Pazar günü Sema
Gösterisi, Ebru Atölyesi ve Hint K�nas�
etkinli�i programda yer al�yor. 
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy lü genç �a ir Si nem Sal’�n ikin ci �i ir ki -
ta b� “Anek ta’’ ya y�n lan d�. Ye ni �n san Ya y� ne -
vi’nden ç� kan ki tap ta, Sal’�n ken di de yi miy le

“2011 se ne sin de ya �a d� �� ol gun la� ma”n�n ürü nü �i ir ler
yer al� yor. Ki tap, top lum dü ze ni ile ken di özü ara s� na
s� k�� m��, ara da kal m�� la ra hi tap edi yor. De rin, fark l� ve
iç ten an la t� m�y la dik kat çe ken Si nem Sal ile k� sa ama
öz bir söy le �i ger çek le� tir dik.

� �ai re �i ir so ru lur. Si zin için ne dir �i ir? Na -
s�l bir ruh ha li dir? �ii ri düz ya z� ya ter cih edi �i ni -
zin ne de ni var m� d�r?

Ben mü zi �i önem se yen bi ri yim. Ya ni dün ya -
da ki her tür lü mü zi �i... �i ir de öy le be nim için.
Otu rup ken di ens trü ma n� n� yap t� ��n, se si her se fe -
rin de ye ni den ke� fet ti �in bir ev ren. Düz ya z� -
dan da ha gi zem li olu �u et ki li yor be ni. �lk
�i ir ler za ten has ta la r� has ta l� ��n dan sa -
�alt mak ama c�y la oku nur mu�. Son ra
da ya p� lan bü yü ler de... As l�n da �i ir
bir ne vi iyi le� me, iyi le� tir me ve oy -
ma hâ li ben de. Ken di ne da ir ka z� lar
yap ma ve ke� fet me sü re ci nin ar ka -
s�n dan ba� ka la r� oku du �un da gö rü -
yor lar ki on lar da ken di le rin de bir
yo la in mi� ler, bir yol da bul mu� lar
ken di le ri ni. Sa n� r�m bu yüz den önem -
li bi raz da.

� Bir çok in san �ii re me sa fe li dir. �lk
ki ta b� n�z La ku na’y� (�u bat 2010) ç� ka r�r ken
ne his set ti niz? Kim/ni ye/na s�l oku ya cak �i ir le ri -
mi di ye dü �ün dü nüz mü hiç? 

Evet, �i ir çok ko lay al�m la na bi li nen bir tür de -
�il ger çek ten. Ön ce den bir ta n� d�k l�k ge rek ti ri yor,
bu nu in kâr ede mem. Çün kü düz ya z� da ha ya k�n d�r
an la ��l ma ya, ama �i ir öy le de �il dir. Zor an la �� l�r
de mi yo rum, ama ko lay da de �il dir. �ç sel bir in ce -
lik hâ li ve �ii rin mec ra s� na dal mak ge rek ti �i ger çe -
�i var ya ni her za man. Kim oku ya cak di ye dü �ün -

me dim as l�n da. Duy mak is te dik le ri mi
yaz d�m bel ki de. Son ra s�n da
o ken di bi çi mi ni al� -
yor ve  ken di si be lir li -
yor za ten onu oku yup
an la ya cak la r�.  

� La ku na’n�n ke li -
me an la m� ne dir? Ne den
ilk ki ta b� n� za isim ola rak
seç mi� ti niz?

La ku na, bir nes ne nin
uzun bir sü re ay n� yer de kal -
d�k tan son ra ay r� l�n ca ar d�n -
dan b� rak t� �� bo� luk, iz de -
mek. Ya ni ya r� aç�k l�k, ka pan -
ma m�� l�k... Ay n� za man da ede -

bi eser le rin si lin mi� bö lüm -
le ri ne de La ku na de ni -

yor. Bir gün bir ya z�
yaz m�� t�m, si yah kah -
ve’ye gön der mi� tim.
Ora da tüm ya z�m için
tek ke li me seç mi� ti
bir ar ka da ��m: La ku na.
Ki ta b�n için de de La ku -
na di ye bir �i ir var d�.

Ay n� za man da bu olay -
la r�n üs tü ne the Climb

di ye bir gru bun La cu na
isim li par ça s� n� din le yip

sev mi� ol mam da ve si le ol du
ki ta b�n ad� na. Hem tüm gü zel te -
sa düf ler be ni o is me ta �� d� hem
de içe rik ola rak za ten tüm ki ta b�
an la tan tek ke li me var sa La ku -
na’yd�.

� ‘LA KU NA, 
KOR KU LAR K� TA -

BI...’
� La ku na’y� bi raz an la t�r

m� s� n�z? Na s�l bir ki tap t�?
La ku na, kor ku lar ki ta b�y d� as -

l�n da. Kor ku, ne ya pa ca �� n� bi le -
me me, her �e yin hem or ta s�n da,
hem de bir o ka dar d� ��n da dur ma
is te �iy le ka la kal m�� l� ��n ki ta b�.
Ya ra la r� m� z�n ne �id det le
önem li ol du �u nu, hep si nin
ken di mi ze da ir bir ke �if ça l�� -
ma s�, ka z� ol du �u nu an la t� -
yor. Bi raz da ha ka ran l�k der -
sem ona hak s�z l�k et mi� ol -
mam. Hüz nün ve ka ran l� -
��n bi raz da ha a��r bas t� ��
bir ki tap as l�n da bu yüz -
den. 

� Son ra Anek ta
gel di. Ara da 1 y� l� a� -
k�n sü re var. O ara da

ne ler bi rik tir di niz de Anek -
ta ya z�l d�?

2011 se ne sin de ken di te ka mü lü mü ya �a d�m
di ye bi li rim. Ya ni ba na gö re... Ha ni hep o ara da l�k
hâ lin den kur tu la ma m�� in san la r�z ya... Dâ hil ol -

man ge re ken bir top lum, ai le, e�i tim sis te -
mi, her tür lü sis tem var. Bir ya -

n�n la tüm bun la ra kar �� ç�k -
mak is te sen de ya pa m� yor sun.

Ve böy le ce ger çek le rü ya ara -
s�n da bir var l�k olu� tu ru yor sun

ken di ne. Anek ta da bu var l�k t�
i� te. Rü ya ya ya k�n olan bir yer de

ya �� yor da ha çok. �n sa n�n tüm bu
ka os tan, ha ki ki ol ma yan duy gu lar -

dan kur tu lu �u na da ir bir yol ol ma l�
de di �im bir sü reç ti 2010-2012 ara -

s�...  Ve o sü reç te edin di �im tek �ey
s�y r�l ma ih ti ya c�y d�. Biz ler s�y r�l mak,

ar�n mak için gel mi� tik dün ya ya. Var l� -
�� m�n te mel de yap ma s� ge re ken �ey

buy ken ben onu top lu ma gö re �e kil len -
dir me ye kal k� yor dum. Bu yüz den ar ka

ka pak ya z� s� “apo let le rin den kur tul, mülk edin me,
sa hip ol ma, ait ol ma...” di ye ba� l� yor. Çün kü her
tür lü ay r�m bir s� n�f olu� tu ru yor as l�n da, bir ba sa -
mak. Yük sek lik al çak l�k, al çak l�k yük sek li �e se -
bep olur ya... Öy le. Son ra bu ay r� l�k lar ki �i le rin ge -
ri lim le ri ne, kop ma la r� na yol aç� yor. Anek ta, ara da
kal m�� la ra en çok... Öze var ma n�n, kal be inan ma -
n�n en önem li ol du �u bir ça� dan ge çi yo ruz. Tam
da bu ça� da bir yol su nu yor Anek ta.

� Ki tap la r� n� za al� ��l ma d�k isim ler se çi yor su -
nuz. Pe ki ya Anek ta’n�n ke li me an la m� ne?

Bil di �im ve ara� t�r d� ��m ka da r�y la ke li me nin
dün ya dil le ri üs tün de bir an la m� yok. Öy le ol ma s� -
n� is te dim. Var sa da ben o an lam da kul lan ma d�m.
Çün kü Anek ta bu ge ze ge ne ait ol ma yan bir var l�k.
Ba zen his le ri mi zi bi le ke li me le re s�� d�r mak zo -
run da his se de riz ya. A�k de riz, ar ka da� de riz, dost
de riz. Bir s� n�f be lir le riz. Biz den ön ce ki le rin koy -
du �u her han gi bir is me his si mi zi s�� d�r ma ya ça ba -
la r�z. Bu ça ba ol ma s�n di ye ken di ya ra t�m sü re -
cim de ç� kan bir isim le ses len dim ona: Anek ta di -
ye.

� Okur la r� Anek ta’da na s�l �i ir ler, na s�l bir
dün ya bek li yor?

Anek ta, kalp rit mi ni duy ma ya, s� n�f lar dan, kat -

man lar dan s�y r�l ma ya da ir ça� r� la r�n, ça ��r ma la r�n
bu lun du �u bir dün ya di ye bi li rim.

� Ki tap ta “�i ir ar d� ses ler” di ye bir lis te var.
�i ir le ri ni oku yan la ra e� lik et me si ni ar zu la d� ��n�z
�ar k� lar m� bun lar?

Evet. Yaz ma sü re cim de mü zik çok önem li.
Ba zen gün ler ce ay n� par ça y� din li yo rum. O lis te de
söz le re denk ge len ses ler di ye bi li rim as l�n da.

� De �i �ik ke li me le ri ki tap is mi ola rak se çi -
yor su nuz?

As l�n da bu nun için özel bir ça bam el bet te ol -
mu yor. Ama ki tap is mi seç mek çok ben ce. Hat ta
�i ir le re bi le bu yüz den tek ke li me seç me dim. Dik -
kat et tiy se niz her �ii rin ba� l� �� yi ne bir cüm le den
olu �u yor. O ka dar �ey ya z� yor su nuz ki ta b�n ka pa -
�� n�n ve is mi nin tü mü nü bir ç�r p� da an lat ma s� n�
bek le mek bi raz hak s�z l�k olu yor gi bi ge li yor ba na.
Bu yüz den ken di ya rat t� ��m bir ke li me yi ver dim
ki ta b�n ad� na.

� Sa n� r�m bir de ro man ya z� yor su nuz?  
Evet, 2013’te ya y�m lan ma s� n� plan la d� ��m

dört bö lüm den olu �an bir ro ma n�m var. Ba ba s� n�
kay bet mi�, an ne si ni de onu her gün kay bet me kor -
ku sun dan kur tul ma is te �iy le öl dü ren, rü ya la ra çok
ina nan, bi raz tu haf bir ka d� n� an la t� yor ro man.
Ama da ha çok an la t� tar z�n da olu yor be nim düz ya -
z� la r�m. �i ir den de pek ka ça m� yo rum ya zar ken. 

Sinem’in Anekta’sı...Sinem’in Anekta’sı...Sinem’in Anekta’sı...Sinem’in Anekta’sı...Sinem’in Anekta’sı...Sinem’in Anekta’sı...

‘�ki kitab�m� da Kad�köy’de yazd�m...’

Anekta’dan...

“BEN duygu hâli çok s�k de�i�en bir
insan�md�r. Hayat�m boyunca birkaç �eye
dair de�i�im göstermedim. Bunlardan biri
de Kad�köy...  �ki kitab�m� da Kad�köy'de

yazd�m. Yani tüm çayevlerini, barlar�n�,
meyhanelerini, pilavc�lar�n�, eski evlerini,

bahçeli evlerini ayr� ayr� seviyorum
Kad�köy'ün. Antikac�lar Soka��'n�n yeri

bende çok ayr�... Orada bir gramofoncu
vard�r. Eski Rum Evi var: Mustafa Abi... 

2012 senesinde bir gramofon tamircisi...
��ten ç�k�p topuklu ayakkab�larla o soka�a
geldi�im zaman, ç�kar�rd�m soka��n
ba��ndan ayakkab�lar�. Öyle yürüdü�üm bir
gün Mustafa Abi bana piknik tüpünde çay
demlemi�ti, Zeki Müren dinlemi�tik. Derken
böyle böyle sevdim o soka��. Bunun d���nda
Kadife Sokak'ta yaratt���m bir s���nak var.
Ad�n� Kuyu koydu�um kolektif sanat
yuvas�.”

K�TABIN arka kapa��nda Sinem Sal’�n
sat�rlar� �öyle diyor;

“Kime? En çok hayalleri olanlara. Her yere
az sonra kalkacakm�� gibi gelenlere.

Sonra mülk edinmeyenlere, ait olmayanlara,
sahip olmayanlara, �rk ve kavmi 

bilmeyenlere. Akl�n� yitirmi� ama kalbini

yitirmemi�lere, apoletlerinden kurtulanlara,
iç’e gömenlere, iç’te büyütenlere, öz’e
inananlara. Sonra kabu�unu k�ranlara. Bir
anahtar� ömür boyu aram�� da bulunca
kuma gömüp kaçm��lara. Yani en çok ve bir
tek...
Sana.”

Kadıköylü
�air Sinem Sal,

yeni kitabı Anekta
için ‘Öze varmanın,
kalbe inanmanın en
önemli oldu�u bir
ça�dan geçiyoruz.

Tam da bu ça�da bir
yol sunuyor
Anekta...’

diyor. 

Sinem’in Anekta’sı...
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● Sem ra ÇE LE B�

�s tan bul’un en göz de yer le rin den Ba� dat Cad -
de si’nin Fe ner yo lu ve Göz te pe mev ki in de yü -
rü yü� yap mak ar t�k bir zevk ten öte ezi yet ha li -

ne gel di. 
Yer yer kal d� r�m ta� la r� n�n sö kül dü �ü cad de -

de yü rü mek için, bir olim pi yat ko �u cu su ka dar
çe vik ol mak lâz�m. Toz top rak için de olan kal d� -
r�m lar da yü rür ken, k� r�k kal d� r�m ta� la r� üze rin -
den z�p la mak, d� �a r� ç� kan elek trik kab lo la r� ve
do �al gaz bo ru la r� üze rin den uzun at la ma yap -
mak ge re ki yor! Ay r� ca ayak la r� n�z ya� mur da ça -
mur, ku ru ha va da toz için de ka la bi lir…

As l�n da her �ey, böl ge de otu ran ba z� apart -
man la r�n, ken di s� n�r la r� içi ne gi ren kal d� r�m la r�n
i� gal edil di �i dü �ün ce siy le �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’ne da va aç ma s�y la ba� la d�. 1985 y� -
l�n da ya p� lan imar de �i �ik li �iy le, apart man ar sa -
s� için de gö rü len bir alan, kal d� r�m ola rak kul la -
n� l� yor du. Da va aç�p be de li ni al mak is te di ler ama
bir sa bah kalk t�k la r�n da apart man la r� n�n önün de -
ki kal d� r�m ta� la r� n�n sö kül dü �ü nü gör dü ler. 

� 8 AY DIR MA� DU R� YET SÜ RÜ YOR
Kal d� r�m ta� la r� Ocak ay�n da sö kül dü ya ni

apart man sa kin le ri nin ve es na f�n ma� du ri ye ti tam
8 ay d�r de vam edi yor. Özel lik le Cad de’de dük kâ -
n� olan es naf, in san la r�n toz lu ve ça mur lu kal d� -
r�m lar dan ge çe rek al�� ve ri� yap mak tan ho� lan ma -
d�k la r� için sa t�� la r�n dü� me sin den �i kâ yet çi. Ken -
di im kân la r�y la dü zen le mek is te dik le rin de de
mah ke me sü re ci de vam et ti �i için, hiç bir ye re do -
ku na ma ya cak la r� ifa de edil mi�. �im di ça re siz bir
bek le yi� içe ri sin de ler ve hak la r� n� ara d�k la r� için
ce za lan d� r�l d�k la r� n� dü �ü nü yor lar. Biz de Ga ze te
Ka d� köy ola rak, Ka d� köy’ün in ci si Ba� dat Cad -
de si’ne git tik, hal k�n ya �a d�k la r� n� ken di le rin den
din le dik. 

� “DA VA AÇ TI �I MIZ �Ç�N 
GÖZ DA �I VE R� L� YOR”

Fe ner yo lu’nda, kal d� r�m la r� sö kü len apart -
man lar dan bi ri de Bur sa Apart ma n�. Ba� dat Cad -
de si’nde a�aç lar için de ki apart ma n�n gi ri �in de üç
dük kân bu lu nu yor. Yö ne ti ci ta til de ol du �u için
apart man gö rev li si Ek rem Adar’la gö rü �ü yo ruz.
Adar 8 ay d�r bu me se ley le u� ra� t�k la r� için y�p -
ran d�k la r� n� söy lü yor ve kal d� r�m la r� gös te re rek
an la t� yor: “Gö rü yor su nuz apart ma n� m� z�n önü
re za let bir du rum da. Bi lir ki �i ge lip bak t�. �n ce le -
dik ten son ra, bu ra s� n�n ar t�k özel �a h�s mül kün -
den ç�k t� �� n�, bu gü ne ka dar ol du �u gi bi ka mu ya -
ra r� na kul la n�l ma s� ge rek ti �i ni söy le di.  �BB di -
yor ki ‘Al�n ma l� n� z�, ver me yiz pa ra n� z�’. Biz bu -
nu na s�l ala l�m na s�l bah çe ya pa l�m bil mi yo ruz.
Ocak ay�n dan be ri böy le bir du rum da y�z. Göz da -
�� ve ri li yor. Bu ra s� y�l lar d�r kal d� r�m ola rak kul -
la n� l� yor. �im di ta� la r� sö kül mü�, toz top rak için -
de her yer. Dü zel til me si için Bü yük �e hir Be le di -
ye si’ni ar� yo ruz, bi zi Elek trik �da re si’ne yön len -
di ri yor lar, ya da �G DA�’a… Çün kü bü tün kab -
lo lar, do �al gaz bo ru la r� d� �a r� da. �G DA�’� ar� yo -
ruz, ‘do �al gaz bo ru la r� n� ken di im kân la r� n�z la
a�a �� ya in dir mez se niz, ga z� n� z� ke se riz’ di yor lar.
Biz apart man ola rak bo ru la r� in dir dik ama elek -
trik kab lo la r� hâ lâ d� �a r� da. Çir kin bir gö rün tü var
ay r� ca teh li ke li… �n san lar k� r�k kal d� r�m ta� la r� -
n�n üs tün den z�p la ya rak ge çi yor. �im di yaz, pe ki
k� ��n ne ya pa ca ��z?”

� EC ZA CI SA YI: 
“��� M� Z� ÇOK ET K� L� YOR”

Apart man gi ri �in de ki üç dük kân dan bi ri Yar -
d�m c� Ec za ne si’ne ait. He nüz iki ay ön ce bu ra ya
ta ��n d�k la r� n� söy le yen Ec za c� Elçin Sa y�, Ba� dat
Cad de si’nde es naf ol ma n�n key fi ni ya �a ya ma m��.
“Ben da ha ye ni ta ��n d�m. 2 ay d�r bu ra da y�m. Bi -
zim �u an da bi le i�i mi zi et ki li yor. Ha liy le kim se o
to za ku ma ba s�p, k� r�k kal d� r�m ta� la r� n�n üze rin -
den at la ya rak içe ri ye gir mek is te mi yor. Önü müz
k��, da ha da kö tü ola cak. Ba� dat Cad de si gi bi bir
yer de ec za ne aç t�k ama mem nun de �i liz. Bir an
ön ce dü zen len me si ni is ti yo ruz. H�z l� bir �e kil de
çö zül me si için elim den ge le ni yap ma ya ha z� r�m
ama he nüz mah ke me a�a ma s� sür dü �ü için hiç bir
�ey ya pa m� yo ruz. Eli miz ko lu muz ba� l�. Önü müz -
de ki ay lar da da ha cid di s� k�n t� lar ya �a ya ca ��z.”

� “OLAN ES NA FA OLU YOR”
Apart man gi ri �in de gü zel ke di le riy le dik kat

çe ken Fe ner yo lu Ev cil Hay van Ürün le ri dük kâ n� -
n�n sa hi bi Mus ta fa Ce mer de en çok es na f�n ma� -
dur edil di �i ni dü �ü nü yor: “6-7 ay d�r bu ma� du ri -
ye ti ya �� yo ruz. En çok biz üç dük kân et ki le ni yo -
ruz, gün de 3-4 ke re pas pas ya p� yo ruz. Bir de yaz
dö ne min de yiz �u an da. Bu nun bir de k� �� var, ya� -
mur da ça mur da ne ya pa ca ��z bil mi yo rum. �� le ri -
miz dü� tü. �n san lar toz top ra �a gi rip gel mek is te -
mi yor. Bi zim de yap t�r ma m� za izin ver mi yor lar.
Olan es na fa olu yor. Her ge le ne dert an lat mak da
ca ba s�!”

� “TÜM SEMT MA� DUR ED� L� YOR”
Kal d� r�m da yü rür ken zor la nan semt sa ki ni

Se ba hat Ha n�m’a “�i kâ yet çi mi si niz?” di ye so -
ru yo ruz, he men ya n�t l� yor: 

“Ga yet ta bi �i kâ yet çi yiz. Ka d� köy’ün en gü -
zel cad de si ama ba k� m� ya p�l m� yor. Ka d� köy’e
ba� l� ama ana cad de ol du �u için Bü yük �e hir
Be le di ye si’nin gö rev ala n� için dey mi�. Ka d� -
köy’ümüz ih mal edi li yor. Bu kal d� r�m uzun sü -
re dir böy le. Me rak et tim sor dum, mah ke me lik -
ler mi�. Biz de za ma n�n da ver mi �iz imar da ama
ge ri is te me dik. Ge rek gör me dik. Ama is te yen -
le re de böy le mu ame le re va de �il. Sa de ce on lar
de �il, bü tün semt sa kin le ri ve bu ra dan ge çen ler
ma� dur edi li yor.” 

� “HAS TA LA RI MIZ GE L�R KEN 
ZOR LA NI YOR”

Bü yük �e hir Be le di ye si ile mah ke me lik olan
bir ba� ka apart man da Kö �e miz Apart ma n�. Bü -
yük oran da i� yer le ri nin ol du �u apart man sa kin -
le rin den Di� He ki mi Be kir Bal da has ta la r�n ge -
lir ken bü yük s� k�n t� ya �a d�k la r� na dik kat çe ki -
yor: “Apart ma n� m� z�n önü i� gal edil di hat ta bir
de ga ze te ba yii ko nul du. Biz de da va aç t�k Bü -
yük �e hir Be le di ye si’ne. Da ha mah ke me sü rer -
ken ge lip kal d� r�m ta� la r� n� sök tü ler. �� ye ri miz
bu ra s�. Has ta lar ge lir ken zor la n� yor, toz top ra �a
gir mek zo run da ka l� yor. Hu kuk ne yi em re der se
biz onu ya pa ca ��z, bek le mek ten ba� ka bir ça re -
miz yok.” 

8 10 - 16 A�USTOS 2012

izim Li ay, (Li ons Ana do lu Ya ka s� Vak f� ) Va k�f hiz -
met le rin de kul lan mak üze re bir bi na al mak is ti -
yor du. Em lak ç� lar ta ri hi bir bi na y� öner mi� ler. Be -
nim gay ri men kul i�in den an la d� �� m� bil di �i için
Ge nel Yö net me ni miz da n�� man l�k is te di. Bu gün

“11.00’le 13.00 ara s� der sim var, bi ti rir bi tir mez bi na ya
gi de rim” de dim. 13.30’da ta ri hi bi na ya git ti �im de em -
lak ç�y la bir lik te iki Li on ar ka da ��m kar �� la d� lar. Her iki si
bir den “�nal Abi ne re den ge li yor sun? Göz le rin ���l ���l
par l� yor, her ta ra f�n dan ener ji sa ç� l� yor” de di ler. Ye di ay -
dan be ri de vam eden ve bir ay son ra bi te cek olan “Zen -
gin Ya �a ma Kur su”ndan gel di �i mi söy le dim.

�n sa n�n zevk ala rak yap t� �� ve ya par ken ba� ka in -
san la ra ya rar l� ol du �u nu his set ti �i her i� ay r� bir co� ku,
ener ji ve se vinç ya ra t�r. �yi bir amaç tan et ki len di �i niz de
içi niz ay d�n la n�r ve ay d�n l� �� n�z d� �a r� ya yan s�r. Zih ni niz
s� n�r la r� n� a�ar, bi lin ci niz ge ni� ler. Siz bi le ken di ni zi ha -
yal et ti �i niz den da ha güç lü, da ha mut lu his se der si niz.
�n san la ra ya rar l� ola bil mek çok gü zel ve an lam l� bir �ey -
dir.

Her kes ba� ka in san la ra ya rar l� ola bil mek için mad -
di ve ma ne vi ola nak la r�, ye te nek le ri, bil gi le ri ve de ne -
yim le ri do� rul tu sun da pro je ler ge li� tir me li dir. Bun lar dan
en ba si ti ve en ko lay ola n� mad di yar d�m yap mak t�r.
Yap t� �� n�z mad di yar d�m la muh taç bir in sa n�n ba z� ih ti -
yaç la r� n� ge çi ci sü re için kar �� lar s� n�z. Hiç kim se ba� ka
bir in sa na s� n�r s�z bir sü rey le mad di yar d�m ya pa maz.
�n sa na öz gü her �e yin bir s� n� r� var d�r. Oy sa ki in san lar
önem li so run lar için de ya �� yor lar. Bir çok in san bil gi siz -
lik ten, ola nak s�z l�k tan, ça re siz lik ten dü men siz ge mi ler
gi bi sa �a so la sav ru lu yor lar. Ne ya pa cak la r� n� bil mi yor,
ken di yol la r� n� bu la m� yor lar. �� ara yan la ra “Ne i� ya par -
s�n?” di ye so ru yor su nuz. “Ne ol sa ya pa r�m” di yor. Ger -
çek ten de do� ru söy lü yor. S�rf kar n� n� do yu ra bil mek, ki -
ra s� n� öde ye bil mek ve ya ço cuk la r� na bir ek mek gö tü re -
bil mek için her i�i yap ma ya ha z�r ama hiç bir i� bil mi yor.

Ço �u mu zun bil di �i bir söz var d�r. “Ba l�k ve rip bir
ke re li �i ne kar n� n� do yur mak ye ri ne ba l�k tut ma s� n� ö� ret
her gün kar n� doy sun”di ye. Bil gi si, bi ri ki mi, de ne yi mi
olan her in san bun la r� or ta ya dö ke rek ba� ka in san la r�n
yo lu nu ay d�n lat mak tan ken di ni so rum lu tut ma l� d�r.
Geç mi� te ba z� �ey ler ke� fe de rek mes le �i ni çok iyi ya -
pan fa kat ha sis lik le s�r la r� n� sak la yan us ta lar dan söz
edi lir. Ölüp git mi� tüm bil dik le riy le bir lik te me za ra gö -
mül mü� ler dir. Bir de bil dik le riy le in san la r� ay d�n la tan,
yol la r� n� açan, dün ya n�n ge li �i mi ne önem li kat k� lar ya -
pan, eser ler b� ra kan, ca hil le ri e�it mek, has ta l�k la r� te da -
vi et mek, dün ya ya ba r� �� ge tir mek için ça l� �an bü yük in -
san lar var d�r. Bel ki on lar ka dar bü yük bil gi ye, de ne yi -
me, be ce ri ye ve ce sa re te sa hip ola ma ya bi li ri si niz. Ama
si zin de eli niz de Al lah’�n her ku lu na s� n�r s�z ca ver di �i
güç; sev gi ve �ef kat duy gu su var d�r.

Sev gi ve �ef ka ti niz le in san la ra kul lan ma d�k la r� ye te -
nek ve be ce ri le ri ni kul la n�p ya �am la r� n� zen gin le� ti re bil -
me le ri için güç ve re bi li ri si niz. Ya �am la r� na an lam ka ta -
cak yol la r� ve ni met le ri gö re bil me le ri için göz le ri ni aça -
bi lir si niz. Var l� �� n�z la on la r� yal n�z l�k tan kur ta r�p ya �a ma
da ha ce sur ba ka cak ha le ge ti re bi li ri si niz. Bir in san ar zu
eder ve ça ba gös te rir se ba� ka in san la r� güç len dir mek
için ya pa bi le ce �i o ka dar çok �ey var d�r ki…

�n san la r� güç len dir mek, in san la r�n ken di le ri ol ma la -
r� na ola nak ta n� mak t�r. Çev rem de ne ka dar çok an ne-
ba ba gö rü yo rum, ço cuk la r� na ken di le ri ol ma ola na �� ta -
n� ma dan, ken di kop ya la r� yap ma ya ça l� �an…. �n san la r�
güç len dir mek, on la r�n ha yat la r�n da olum lu de �i �im ler
yap ma la r� na yar d�m c� ol mak t�r. �n san la r� güç len dir mek
in san la r� so run la r�n dan ge çi ci bir sü re için uzak la� t�r -
mak tan öte bir �ey dir. Ha ya t� n�n so rum lu lu �u nu üst le -
ne cek ce sa re ti ver mek ve kul la na bi le ce �i be ce ri le ri ö� -
ret mek tir. Güç len dir mek le yar d�m et mek ara s�n da
önem li fark var d�r. Ço cuk la r� n� sü rek li yar d�m ve des -
tek le ri al t�n da tu ta rak za y�f la tan, h�m b�l ve be ce rik siz b� -
ra kan ni ce in san lar ta n� r�m.

Ba� ka in san la r� güç len dir mek için sarf et ti �i miz her
ça ba ile siz da ha bü yük güç ka za n�r s� n�z. Pa zar te si
gün le ri ver di �im ders ler de ka t� l�m c� lar. “Ya �a m� m�z de -
�i� ti, ya �a ma ba k�� aç� m�z de �i� ti” gi bi �ey ler söy le yip
te �ek kür edi yor lar. Oy sa ki on la ra be nim te �ek kür et -
mem ge re kir. Çün kü on lar var l�k la r�y la, ka t� l�m la r�y la be -
ni mo ti ve edi yor, be ni güç len di ri yor lar.

Ba� ka la r� na hiz met ede bil mek için dai ma is tim üze -
rin de ve hiz me te ha z�r ol ma l� s� n�z. ��i niz den, e�i niz den
ve ha ya t� n�z dan zevk al ma l� s� n�z. Ya �a m�n dan zevk al -
ma yan in san ya �a ma ba� l� l� �� n�, ar zu, he ves, is tek ve
ener ji si ni kay be der. 

Bi li niz ki her ok �a y� �� n�z la ba� ka bir in sa n�n içi ni �s� -
ta bi lir, yal n�z l�k tan kur ta ra bi lir si niz. Sev gi niz le, �ef ka ti -
niz le in san la r�n yol la r� n� aça bi lir, uf ku nu ge ni� le te bi lir,
ya �am la r�n da çok olum lu de �i �im ler ya pa bi lir si niz.

Kü çük he sap lar la, kü çük yar d�m lar la u� ra� ma y� n�z.
Ön ce ken di içi niz de ki ��� �� par la t� n�z, son ra onun ba� ka
in san la ra yan s� ma s� n�n se vinç ve co� ku su nu ya �a y� n�z.         
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ÖN CE SEV Gİ �
GÜÇLEND�RMEK

FENERYOLU Muhtarı �brahim Akta�,
Ba�dat Caddesi’ne yakı�mayan bir

görüntü oldu�unu, ancak bu
sorunun bir an önce çözülmesi için

bir imza kampanyası
ba�latacakları bilgisini veriyor:
“Kald�r�mlarla ilgili vatanda�lardan

�ikâyet geliyordu. Bu �ikâyetlerde de
genelde Kad�köy Belediyesi

suçlan�yordu. Birçok ki�i hâlâ ana
arterlerin Büyük�ehir Belediyesi’nin
görev alan� içinde oldu�unu bilmiyor.

Ba�dat Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay

Caddesi de �BB’nin alan�na giriyor. �u anda
apartman sahipleriyle Büyük�ehir
Belediyesi aras�nda aç�lan davalar

devam ediyor. Kald�r�mlar söküldü�ü
için Ba�dat Caddesi’ne hiç

yak��mayan bir görüntü var. Tabii ki
biz de bununla ilgili çal��ma

yürütece�iz. Bir imza kampanyas�
ba�latmay� dü�ünüyoruz. Feneryolu
Muhtarl���’n�n internet sitesi aç�l�nca

bunu gündeme ta��yaca��z.
Vatanda�lar�n �ikâyetlerini alaca��z ve
bunlar� gerekli yerlere iletece�iz.” 

CHP �stanbul Milletvekili Kadir Gökmen
Ö�üt de Kadıköylülerin

ma�duriyetini Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne ta�ıdı. Ö�üt, �çi�leri

Bakanı �dris Naim �ahin
tarafından yazılı olarak

yanıtlanması talebiyle �u soruları
sordu: 

�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi'nin �stanbul'un Kad�köy

�lçesi'ne ba�l� Ba�dat Caddesi'nde ve
Ac�badem Mahallesi'nde bulunan birçok
alanda kald�r�m ta�lar�n� söktü�ü, gerekçe
olarak ise kald�r�m olarak kullan�lan alanlar�n�

dava yoluyla geri isteyen apartman sakinlerine
misilleme yapt��� iddialar� kamuoyuna ta��nd�.

Bu do�rultuda,
1) Ac�badem Mahallesi ve Ba�dat Caddesi
üzerindeki baz� binalara ait alanlar�n y�llard�r

belediye taraf�ndan kullan�ld��� do�ru mudur;
do�ru ise gerekçesi nedir ve belediye mülke

özel alanlar� kullan�rken mülk sahiplerine
bildirimde bulunmu� mudur?

2) Söz konusu cadde ve mahalle üzerindeki
kald�r�m ta�lar�n�n sökülme gerekçesi nedir?

Ocak ay�ndan bu yana sökülen kald�r�m ta�lar�

hangi gerekçeyle kapat�lmam��t�r?
Kapat�lmamas�n�n gerekçesi olarak

apartman sakinlerinin belediyeye
açt��� davalar gerekçe

gösterilmektedir. Bu iddialar do�ru
mudur?

3) Kald�r�m ta�lar�n�n alt�ndan
geçen elektrik ve do�algaz

kablolar� neden aylard�r aç�kta
tutulmaktad�r? Belediyelerin i�i

hizmet vermek iken, �BB yaratt���
ma�duriyet ile suç i�lemekte de�il

midir?   
4) �stanbul Büyük�ehir Belediyesi Anadolu
Yakas� Yol Bak�m ve Onar�m Müdürlü�ü,
davac�lardan birine yapt��� aç�klamada

kald�r�mlar� sökme karar�n�, “Mahkeme karar�
ile sökülmü� olup özel mülkiyete aittir. Kamu

mülkiyetinde bulunmad��� için tüm sorumluluk
mal sahiplerine aittir” �eklinde aç�klam��t�r.

Kald�r�m ta�lar� sökülen onlarca bina ve
apartman sakinlerinin açt��� neticelenmemi�
davalar oldu�u göz önünde bulunduruldu�u
zaman  �BB dava sonuçlanmadan böyle bir
uygulama yapma hakk�na yasal olarak sahip

midir?

VEFAT VE BA�SA�LI�I

KADIKÖY BELED�YE BA�KANI 
AV. SELAM� ÖZTÜRK 

VE KADIKÖY BELED�YES� MECL�S ÜYELER�

Kad�köy Belediyesi’nde bir dönem Ba�kan
Yard�mc�s�, Meclis Ba�kan Vekili ve

Meclis Üyesi olarak görev yapan 

MEHMET SEDAT KORUKLU’yu
kaybettik. 

Ac�m�z büyüktür. 
De�erli çal��ma arkada��m�z

MEHMET SEDAT KORUKLU’ya
Allah’tan rahmet, yak�nlar�na

ba�sa�l��� ve sab�rlar dileriz...

KADIKÖY’ÜN ACI KAYBI
Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy
üyesi Sedat Koruklu ya�amını yitirdi.
Partinin çe�itli organlarında görev
yapan Sedat Koruklu, bir dönem
Kadıköy Belediyesi Ba�kan
Yardımcılı�ı, Kadıköy Belediyesi
Meclis üyeli�i ve ba�kan vekilli�i de
yapmı�tı. 
Görev yaptı�ı süre içersinde Kadıköy
Belediyesi’ndeki tüm personelin
sevgi ve saygısını kazanan Sedat
Koruklu için Kadıköy Belediye
Meclisinin 6 A�ustos Pazartesi
günkü oturumunda saygı duru�unda
bulunuldu. 
BA�ARILARLA DOLU B�R YA�AM
1948 Diyarbakır do�umlu Mehmet
Sedat Koruklu, lisans e�itimini
kimya alanında yaparak kimya
mühendisi olarak uzun yıllar ilaç
sektöründe çalı�tı ve yöneticilik
yaptı. Kadıköy Belediye Meclis üyesi olarak 13
Nisan 1994 tarihinde Ba�kan Yardımcısı olarak
atandı, seçim dönemi içinde Ba�kan Vekilli�i

görevini de yürüttü. Bu dönem içinde
kendisine; Sa�lık ��leri Müdürlü�ü,
Veteriner ��leri Müdürlü�ü, Bilgi ��lem
Müdürlü�ü, Müdürlü�ü ile E�itim
Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlükleri
ba�landı. Mehmet Sedat Koruklu,
Kadıköy Belediyesi Meclis Ba�kan
Vekilli�i görevini de yürüttü. 2008’de
Kent Konseyi Ba�kanı olan Koruklu,
2011 yılında genel seçimlerde �stanbul
1. Bölge Milletvekilli�ine adaylı�ını
koydu. Ayrıca Diyarbakır Kültür Sanat
ve Tanıtım Vakfı �stanbul �ube
Ba�kanlı�ı görevinde de bulundu.  
Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet
Sedat Koruklu, geçirdi�i kalp krizi
sonucu 5 A�ustos Pazar günü
aramızdan ayrıldı. Koruklu’nun
cenazesi, 7 A�ustos Salı günü ikindi
namazına müteakip Karacaahmet
�akirin Camii’nden kaldırılarak,

topra�a verildi. Kadıköy Belediyesi ve Gazete
Kadıköy olarak kendisine Allah'tan rahmet,
yakınlarına ve sevenlerine ba�sa�lı�ı dileriz. 

MUHTAR AKTAŞ: “iMZA KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ”

Bağdat Caddesi’nde
kaldırımlar toz duman!
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�stanbul’un göz bebeklerinden
biri olan, Kadıköy’ün en güzel,

en canlı, en uzun caddesi
Ba�dat Caddesi’nde son aylarda

kaldırım sıkıntısı ya�anıyor.
Caddedeki kaldırımların bir
kısmının apartmanlarına ait

oldu�u gerekçesiyle �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi’ne dava
açan semt sakinleri, bir sabah
kalktıklarında kötü bir sürprizle

kar�ıla�tılar; kaldırım ta�ları
sökülmü�tü! Mahkeme süreci
devam etti�i için kaldırımları

kendi imkânlarıyla da
yaptıramayan mahalleli ve esnaf,

tam 8 aydır büyük ma�duriyet
ya�ıyor. Kadıköylüler,

cezalandırıldıklarını dü�ünüyor!

Sedat Koruklu, 
e�i Elçin Hanım’la
mutlu günlerinde...

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KADİR GÖKMEN
ÖĞÜT’TEN SORU ÖNERGESİ

‹nal AY DI NO⁄ LU
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● Dil�ah KIRIM

Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan iki dal ga k� ran
ara s� na kum dö kü le rek ku ru lan Cad de bos -
tan Plaj la r�, a�� r� s� cak la r�n gel me siy le en

yo �un gün le ri ni ya �� yor.
�s tan bul Bü yü�e hir Be le di ye si ta ra f�n dan de -

niz su yu te miz lik ora n� öl çüm le rin den bu yaz da
te miz ç� kan Cad de bos tan Sa hil plaj la r� 15 Ha zi ran
ta ri hin de sezonu açt�. Her haf ta te miz lik öl çü mü
ya p� lan plaj la ra özel lik le haf ta son la r� ol duk ça yo -

�un bir il gi var.
Üc ret siz ola rak aç� lan bu plaj lar dan Cad de bos -

tan Pla j� 1 �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ta ra f�n -
dan 2010 y� l�n da a�� r� yo �un luk ne de niy le üc ret li
ha le ge ti ril di. Cad de bos tan 2 ve 3 plaj la r� ise ha len
üc ret siz ola rak hiz met ve ri yor. Nor mal gi ri �in 10
TL ö� ren ci ye in di rim li gi ri �in ise 5 TL ol du �u
Cad de bos tan Pla j� 1 di �er iki pla ja gö re da ha az
ka la ba l�k olu yor. Di �er iki plaj da ise özel lik le haf -
ta son la r� yer bul mak ol duk ça zor.

Top lam 950 met re uzun lu �un da ki plaj la r�n tü -

mün de du� ka bin, wc, �ez long, �em si ye, can kur ta -
ran ve am bu lans bu lu nu yor. Ay r� ca 3 plaj da da
mü zik ya y� n� ya p� l� yor.

� ULA �IM KO LAY
Plaj la ra �s tan bul’un her ye rin den ko lay ca ula� -

mak müm kün… Ka d� köy is ke le sin den 15 dakika
yü rü me me sa fe sin de olan plaj la ra; Ka d� köy-Pen -
dik, Ka d� köy-Bos tan c� oto büs le ri ile Cad de bos tan
du ra ��n da ine rek de ula �� la bi li yor.

KA DI KÖY-Kar tal Met ro Hat t�’n�n aç� l��
tö re ni, Ba� ba kan Re cep Tay yip Er do -

�an’�n ka t� l� m�y la 17 A�us tos sa at
15.30'da Ka d� köy Mey da n�'nda dü -

zen le ne cek. 22 ki lo met re lik Ka d� köy-
Kar tal met ro su nun gün de 1.5 mil yon
yol cu ka pa si te si bu lu nu yor. Met ro ile

Ka d� köy-Kar tal ara s� 29 da ki ka ya iner -
ken yol cu yo �un lu �u na gö re 1-1,5
da ki ka da bir se fer ya p� la bi le cek. 
DE NER KEN KA ZA OL MU� TU!

Ana do lu Ya ka s�’n�n ilk met ro su ola cak
olan Ka d� köy-Kar tal met ro sun da de -
ne me se fe ri ya p� l�r ken ka za mey da na
gel mi� ti. Te me li 7 y�l ön ce Ba� ba kan
Er do �an ta ra f�n dan at� lan Ka d� köy-

Kar tal met ro hat t� n�n aç� l� �� bir çok kez
er te len mi� ti. Hat t�n aç� l� �� n� 30 Ma y�s

2011’de de ne me se fe ri ya pan Ba� ba -
kan Er do �an’�n ya pa ca �� bil di ril mi� ti.

BAYRAM METROYLA GELiYOR!

Kadıköy’ün onaylı plajlarıKadıköy’ün onaylı plajlarıKadıköy’ün onaylı plajlarıKadıköy’ün onaylı plajlarıKadıköy’ün onaylı plajlarıKadıköy’ün onaylı plajları
Ramazan ay�n� ya�ad���m�z bugünlerde Kad�köy’ün plajlar�na ilgi biraz azalsa da yo�unluk yine de devam ediyor.

Caddebostan ve Suadiye plajlar� yaz s�caklar�ndan kurtulup, güne�lenmek isteyenler için alternatif oluyor. 

� Caddebostan Plajı 1:
450 metrelik sahil �eridine kurulan plajda 500

adet �ezlong, 300 �emsiye, 1 adet cankurtaran
kulesi, 6 cankurtaran personeli, 18 adet

soyunma kabini, 8 adet du�, 1 adet güvenlik
kabini, 2 adet büfe bulunuyor. Plaja giri� ise

ücretli olarak ayarlanm��. Yeti�kinlerden 10 TL,
ö�rencilerden 5 TL al�n�yor.
� Caddebostan Plajı 2:

500 metrelik sahil band�na kurulan plajda 500
adet �ezlong ve �emsiye, 1 adet cankurtaran

kulesi, 6 cankurtaran personeli, 1 adet WC, 16
adet soyunma kabini, 8 adet du� ve 2 adet büfe

mevcut.
� Caddebostan Plajı 3:

250 metrelik sahil alan�na kurulan plaj�n içerisinde
100 adet �ezlong ve �emsiye, 1 adet cankurtaran

kulesi, 6 cankurtaran personeli, 4 adet du�, 1
adet güvenlik kabini ve 1 adet büfe var.

KADIKOY-9:Layout 1  8/9/12  10:09 AM  Page 1



● Semra ÇELEB�

Aka de mis yen Eb ru Gül te kin Il� ca l�, 11 Tem muz
gü nü, ih mal ler le yük lü bir ka za n�n kur ba n� ol -
du. O ne ilk, ne de son du… Her za man kul lan -

d� �� tre ne ço cu �uy la bin mek üze re git ti �i Fe ner yo lu �s -
tas yo nu’nda tre nin er ken ha re ket et me si so nu cu ön ce
pe ron la tren ara s�n da ki “ge ni�” bo� lu �a dü� mü� son ra
da bir sü re sü rük len dik ten son ra ya �a m� n� yi tir mi� ti.
He nüz 41 ya ��n day d�…

Hâ lâ ola y�n et ki sin de olan e�i, kar de� le ri ve ar -
ka da� la r�, olay dan tam 20 gün son ra, Eb ru’nun do -
�um gü nü olan 31 Tem muz Sa l� ak �a m�, ka za n�n
ol du �u Fe ner yo lu Tren �s tas yo nu’nda bu lu� tu. �s -
tas yo nun du var la r� na Eb ru Gül te kin Il� ca l�’n�n fo -
to� raf la r� n� asan ve bir kö �e yi çi çek ler ve mum lar -
la süs le yen grup, da ha son ra Sa lih Ca no va’n�n yaz -
d� �� met ni oku du. Ca no va’n�n, Il� ca l�’y� ta n� ma d� ��
hal de olay dan et ki le ne rek ka le me al d� �� ya z� s�n da
�u ifa de le re yer ve ri li yor:  “Okan Üni ver si te si Çe vi -
ri Bi lim bö lü mün de aka de mis yen olan ve k� sa bir
sü re ön ce dok to ra s� n� ta mam la mak üze re gö re vin -
den ay r� lan Eb ru Gül te kin Il� ca l�, ya �a d� �� top lu -
mun so run la r� na du yar l�, bu so run la ra da ir söz alan,
bu so run la r�n çö zü mü ne emek ka tan bir bi lim in sa -
n�y m��. �� çi Film le ri Fes ti va li’nde gö nül lü çe vi ri
ya pan bir çe vir men, afet ler de Türk çe bil me yen ya -
ban c� kur tar ma ekip le ri ne yar d�m c� ol mak üze re
gö nül lü bir reh ber, ço cu �u nu özen le bü yü ten bir an -
ne, ö� ren ci le ri ni oku tan bir ö� ret men, ölü müy le
sar s� lan dost la r� için ye ri dol du ru la maz bir dost mu�.
Bu va s�f la ra sa hip ol ma sa ne de �i �ir ger çi? El bet bir
�ey de �i� mez de, bel li ki o bo� lu �a o de �il de biz -
ler den bi ri dü� sey mi� o da bi zim ad� m� za da ha gü -
ven li ula ��m ve se ya hat hak k� m� z� sa vu na cak m��.” 

� ‘5 CM. OL MA SI GE RE KEN BO� LUK
50 CM’� BU LU YOR’

“Eb ru Gül te kin Il� ca l� 11 Tem muz gü nü gör gü

ta n�k la r� n�n ve olay son ra s�n da sav c� l� ��n ha z�r la d� -
�� ra po ra gö re, be be �i ni tre ne bin dir dik ten son ra
uy gun bi çim de kon trol edil me den ka pa t� lan ka p� lar
ne de niy le d� �ar da kal m�� ve ka p� ya s� k� �an be bek
ara ba s� n� b� ra ka ma d� �� için de bir sü re tren le sü rük -
len dik ten son ra bo� lu �a dü� mü�. Gör gü ta n�k la r� n�n
bir bö lü mü nün an lat t�k la r� na gö re du rum böy ley -
ken, ac� l� ai le ye bir ta zi ye me sa j� bi le ilet me yen
TCDD’ye gö re ölüm se be bi “Eb ru’nun za ma n�n da
tre ne bin me yi �i ve pa nik le me si.” Eb ru pa nik yap -
m��! Ne den mi? Çün kü Eb ru’nun bin me ye ça l�� t� ��
tren 1970’ler den kal ma es ki bir tren, çün kü ka p� la -
r� kon trol et mek le yü küm lü kon dük tör gö re vi ni
do� ru yap ma d� ��n dan kal k�� i�a re ti ni Eb ru tre ne
bin me den ver mi�, çün kü ulus la ra ra s� stan dart la ra
gö re en faz la 5 cm. ol ma s� ge re ken tren le pe ron ara -
s�n da ki bo� luk yer yer 40-50 cm’ye ula �� yor, çün kü
pe ron la tren ara s�n da sa de ce ka p� la r� aç�k ta b� ra ka -
cak bi çim de bir gü ven lik ba ri ye ri yok, çün kü be bek
ara ba s�y la se ya ha te da ir bir yön len dir me ya da ta li -
mat tab lo su yok, çün kü be bek ara ba s�y la ya da te -
ker lek li san dal yey le tre ne bi ne cek in san lar için bu -
nu ko lay la� t� ra cak bir dü ze nek yok.”
� ‘�K� �� Ç� N�N CE ZA LAN DI RIL MA SIY LA

SO RUN ÇÖ ZÜ LE MEZ’
Ola y�n üze rin den 15 gün geç tik ten son ra kon -

dük tör ve ma ki nist d� ��n da bir suç lu /so rum lu ol ma -
d� �� n� be lir ten sav c� l�k id di ana me si nin mah ke me ye
ve ba s� na su nul du �u ha t�r la t� lan aç�k la ma da; “Met -
re ler ce uzun lu �un da ki tre nin ay na s�n dan bak ma y�
ih mal eden ma ki nist le, ma ki nis te ne za man ha re ket
ede bi le ce �i ni tel siz le ilet me si ge re ken kon dük tö rün
dal g�n l� �� d� ��n da bu ölü me se be bi yet ve ren bir ku -

sur, ih mal, so run ya da so rum lu yok! En bü yük suç -
lu; Eb ru’nun pa ni �i d� ��n da! Ha liy le de bu nun be -
de li ni ca n�y la öde mi�. Bun dan da ha do �al ne ola bi -
lir de �il mi!?” di ye so rul du. Ula ��m sek tö rün de ki
özel le� tir me ve ta �e ron la� t�r ma n�n ka za la ra da ve ti -
ye ç� kar mak an la m� na gel di �i be lir ti len aç�k la ma -
da, “Can gü ven li �i nin en el zem ko nu lar dan bi ri ol -
du �u ta �� ma c� l�k ala n�n da, özel le� tir me ve ta �e ron -
la� ma yay g�n la� t� r� la rak “so rum lu luk” kav ra m� yok
edi li yor, ana ya sal bir zo run lu luk olan yol cu la r�n
gü ven li �i nin sa� lan ma s� na dö nük hiz met ler ka li fi -
ye ol ma yan in san lar ta ra f�n dan ek sik per so nel ça l�� -
t� r� la rak yü rü tü lü yor. Met re ler ce uzun luk ta ki tren -
le rin bir ço �u is tas yon la r�n ya p� s� ge re �i ço �u is tas -
yon da U bi çi min de dur ma s� na ra� men tek bir kon -
dük tö rün fi zik sel ola rak kon trol et me si nin müm kün
ol ma d� �� bir gö rü� ala n� n� kon trol et me si bek le ni -
yor” de nil di.

Aç�k la ma “Do� ru uy gu lan ma yan ula ��m po li ti -
ka la r� n�n gün de lik ya �a m� m�z da te ka bül et ti �i yer
bu gün Eb ru’nun can s�z be de ni nin dü �üm len di �i
ray lar sa ya r�n her han gi bi ri mi zin be de ni nin dü �üm -
len di �i bir ray, bir yol ta be la s�, bir oto büs, bir tra fik
lam ba s�, ka pan ma yan bir ka p� ola bi lir. Eb ru’yu yu -
tan o bo� luk he pi mi zin ha ya t�n da de rin bir ya ra ya
dö nü �e bil me ih ti ma liy le ora da du ru yor hâ lâ…” ifa -
de le riy le son bul du. Aç�k la ma n�n ar d�n dan Eb ru
Gül te kin Il� ca l�’n�n bir ö� ren ci si, ö� ret me ni için
yaz d� �� �ii ri oku du. 
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iç (kitsch) Al man ca kö ken li bir ke li me
olup abar t�, i� re ti du ran, gö ze ba t�p
ucuz du ran, an la m�n da d�r. Ge nel lik le
sa nat ve ta sa r�m ürün le ri için kul la n� -

l�r. As l�n da rü kü� de de ne bi lir, hat ta  bu ke -
li me ‘kiç’in tam kar �� l� �� d�r. Türk çe'de rü kü -
�ün çok es ki bir ke li me ol du �u, ya ni ki çin
Al man ca'dan çok ön ce, Türk çe'de kar �� l�k
bul du �u nu dü �ü ne bi li riz. Ben yi ne de bu ya -
z� da kiç de me ye de vam ede ce �im, da ha
‘ha va l�’ du ru yor.

Kö tü zev ki yan s�t sa da, dü �ük ar tis tik
de �er ta �� sa da, ka ba ve de �er siz, ni te lik siz
an la m�n da kul la n�l sa da kiç ten nef ret eden -
ler, iro nik bi çim de onun pe �in den ko �ar lar.
An ti ka pa zar la r� n� do la ��r, onu arar lar, bir
mü ze si var sa emin olun dün ya n�n bir ye rin -
den ge lip onu zi ya ret eder ler. Kiç böy le tu -
haf bir �ey dir. Çün kü ken di için de bir es te ti -
�i var d�r. (El bet te bu es te ti �in de de re ce le ri,
ka li te dü zey le ri ol du �u nu ka bul et me li.)
Ama ke sin olan �u ki bu es te tik bi linç siz ce
ya ra t�l m�� t�r. Ta ma men bi linç siz ce imal edil -
mi� ler dir. Bi linç li ya p� lan la r� na ‘camp’ di yor -
lar...

Ya ni öy le otu rup da “ha di ben kiç bir �ey
ta sar la ya y�m” di ye mez si niz. Bu zevk siz lik
sa na t�, ge nel lik le kö tü tak lit çi lik so nu cu,
spon ta ne bi çim de or ta ya ç� kar. ‘Gös te ri�’
me ra k� ge rek ti rir. ‘Özen ti’ ol maz sa ol maz la -
r�n dan d�r. Ger çek ten tak lit et me ye ça l� ��l m��
ve be ce ri le me mi� ol ma s�, ya pan ta ra f�n dan
cid di ola rak be �e nil me si ge re kir. 

Kiç za man za man mo da da olur. �n san -
lar mo da di ye göz zev ki ni bo za na ka dar k� -
ya fet le ri gi yer ç� ka r�r, en uyum suz ol du �u nu
dü �ün dü �ü an da, çan ta s� n� al�r ç� kar lar. Kiç
ol du �u nu dü �ün dü �ü bir ob je yi, dik kat çe -
ki ci ol du �u için al�p evi nin ba� kö �e si ne ko -
ya bi lir ler. Bi linç li ya da bi linç siz, kiç her za -
man al� c� bu lur.

Me se la 80'le rin, o dö nem de genç olan -
la r�n fo to� raf lar da ken di ni gö rüp de ha t� ra s�
ol ma sa der hal im ha et mek is te ye ce �i ka re -
ler de ki k� ya fet ler, bu gün 'kiç mo da' de �il
mi? O per ma l� ka ba r�k saç lar, o plas tik ke le -
bek to ka lar, renk uyu mu ol ma yan k� ya fet ler,
ka ba r�k etek al t� na gi yi len be yaz �o set ço -
rap lar, dar de ri pan to lon lar... Bir züm re
Type equ ati on he re. Ka ba r�k etek al t� na gi -
yi len be yaz �o set ço rap lar, dar de ri pan to -
lon lar... Bir züm re bu gün de bu nu bi linç li
ola rak ken di ne ‘tarz’ ola rak seç mi yor mu?

Dün ya n�n ön de ge len mü ze le ri kiç ser gi -
le ri aç� yor, en son New York MO MA'da ki ni
duy mu� tum. Son ra in ter net üze rin de ol du -
�u gi bi çe �it li yer ler de can l�, fi zi ki kiç mü ze -
le ri var. Me se la ki çin ke li me ba ba s� Al man -
lar'�n Stutt gart'ta aç t�k la r� Kiç Mü ze si... 

�im di bir so ru, her ye ri tor na dan ç�k m��
gi bi düz gün ya pan elin Al man'� kiç mü ze si
aç� yor da biz ni ye aç m� yo ruz? Bir çok �ey de
Av ru pa'n�n Ame ri ka'n�n ge ri sin de ola bi li riz,
ama i� ki çe ge lin ce ora da bir “du ur!” de mek
la z�m. Bel ki de en id di al� ola bi le ce �i miz
alan!  Ken di var et me di �i bir çok ürü nü kul -
la nan, as l�n da özüm se me di �i bir ha yat tar -
z� n� ya �a ma sev da s� na ka p� lan Tür ki ye, tam
bir kiç cen ne ti dir. Bun dan hiç ku� ku du yul -
ma s�n.

�n san do �a n�n bir par ça s� d�r. Ya ni do -
�ay la gö bek ba �� n� ya �a m� bo yun ca ko ru -
ma l� d�r ki, me ta bo liz ma s� do� ru ça l�� s�n.
�e hir ler, he le de bü yük �e hir ler, in sa n�n do -
�ay la gö bek ba �� n� ke si yor; �s tan bul gi bi bir
�e hir se den ge si ni, do �a s� n�, ta bi ri ca iz se
flo ra s� n� bo zu yor. Ara besk bir, plas tik iki;
bun la r�n Türk sos yal ha ya t� na ka zan d�r d� ��
kiç re per tu va r� yad s� na maz. Be to nar me ise
üçün cü sü dür. Ama o za ten dev bir aç�k ha -
va mü ze si mi sa li her yer de! De mem o ki ne -
den bu bi ri ki mi mi zi nak te çe vir mi yo ruz?
Tür ki ye'de, �s tan bul'da ku ru la cak bir kiç
mü ze si nin çok zen gin ola ca �� n� dü �ü nü yo -
rum. Ben gi der dim. Emi nim çok sa y� da tu -
ris tin de il gi si ni çe ke cek tir...

As l ı  AY HAN
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İstanbul’a bir
‘kiç’ müzesi

27 Temmuz'da �ngiltere'nin ba�kenti
Londra'da ba�layan  Yaz Olimpiyat

Oyunlar�'nda yeni teknolojiler ile
tan���yoruz.

��te 2012 Londra Olimpiyatlar�'nda
kullan�lacak 5 yeni teknoloji:

1-Basınca duyarlı çıkı� takozları:
Özellikler 100 ve 200 metre yar��lar�nda

sporcular; saliselerle yar���yorlar. 
Geçmi�te çok say�da yar��ta “K�sa

Mesafe Ko�ucular�”, iki kez hatal� ç�k��
yapt�klar�nda diskalifiye oluyorlard�,

bunlar�n aras�nda rekortmen sporcular
bile vard�.  En son teknoloji, takozlarda

bas�nç sistemi getirilerek sporcular�n daha
duyarl� ç�k�� yapmalar� sa�land�. Bu

durumun k�sa mesafe ko�ularda yeni
rekorlar� getirece�i söyleniyor. 

2-Kuantum saatler:
Omega, 1930 y�l�ndan beri olimpiyatlar�n
sponsoru ve zaman ba�l� k�s�mlarda her
olimpiyatlarda teknolojiyi bir ad�m ileri

götürüyorlar. Bu olimpiyatlarda ba�lang�ç

tabancalar�na saatler
ba�l�yorlar, hatta

sporcular�n ba�lang�ç
noktas�nda arkalar�na

cihazlar koyarak, sesin her
sporcuya ayn� zamanda

ula�mas�n� sa�l�yorlar. Her
sporcunun e�it �artlarda
yar��mas� için önemli bir

geli�me olarak
kaydediliyor.   

3-Tekvandoculara
sensörlü çorap ve

kıyafetler:
Özellikle Tekvando gibi

sporlarda darbelerle ilgili
hakemlerin yan�lma paylar�
çok yüksek oluyor. Karar

verilmesi veya �üpheye yol
açt��� durumlarda “Hakem
Heyetleri” karar veriyorlar. Nadiren olsa

da video kay�tlar� izleniyordu. Son
teknoloji ile Tekvandocular, sensörlü

çorap ve k�yafetlerle mücadele edecekler.
Tekvondocular�n darbeleri izlenerek,
yanl�� kararlar�n çok aza indirilece�i

dü�ünülüyor.  

4-Çift lensli kameralar:
Özellikle su alt� sporlar�nda sporcular�n su

altlar�ndaki durumlar�n�n foto�raflar�
çekilirdi. Tek lensli kamera teknoloji ile

çekilen foto�raflarda yüzücülerin vücutlar�
yamuk ve bozulmu� bir �ekilde

görüntüleniyordu. 
Japon NHK firmas� taraf�ndan geli�tirilen

çift lensli kamera ile bu durumun
düzelece�i ve foto�raflardaki

orant�s�zl�klar�n düzelece�i belirtiliyor.
5-Ultra HD yayın:

Yine BBC ve Japon NHK firmalar�n�n
i�birli�iyle yüksek çözünürlüklü ekranlar

geli�tirilerek, Olimpiyat görüntüleri
sokaklara ta��nd���gibi yüksek çözünürlü
görüntüler s�k��t�r�larak uzak k�talara da
görüntüler bozulmadan gönderilebiliyor.

Levent KARADA�
(TBD �stanbul �ubesi

Yönetim Kurulu Ba�kanı)
www.leventkaradag.org

2012 LONDRA OLiMPiYATLARI’NDA 5 YENi TEKNOLOJi

Bebe�ini pusetle trene bindirirken ‘kapı kapanıp erken hareket etti�i için’ trenin altında kalarak can veren
Ebru Gültekin Ilıcalı, ailesi ve arkada�ları tarafından, kazanın meydana geldi�i Feneryolu Tren �stasyonu’nda

anıldı. Grup özelle�tirme ve ta�eronla�tırmaya kar�ı güvenli ula�ım ve seyahat hakkı istedi. 

Ebru Ilıcalı doğum gününde anıldı

Okan Üniversitesi’nde
kayıt heyecanı sürüyor

ÜNiVERSiTEYE giri� sınav sonuçlarının
açıklanmasının ardından ö�renciler ve
ailelerini tercih tela�ı sardı. Ö�renciler
bugünlerde üniversitelerin kapılarını
a�ındırırken, uzmanlar ve üniversite

yetkilileri de ö�rencilere tercihlerini do�ru
yapmaları konusunda  yardım etmeye

çalı�ıyor. Okan Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kahriman,

ö�rencilerin önemli bir dönemeçte
bulundu�unu belirterek, ailelere ve

ö�rencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr.
Ali Kahriman vakıf Üniversitelerinin

ö�rencilerinin önemli bir bölümünü burslu
okuttu�unu belirterek, ö�rencilerin burslu
programları dikkatle takip etmesini istedi.

Burs olanaklarının yanı sıra i� garantili
programlara da dikkat çeken Kahriman,

Okan Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu’nda, i� garantili programlar
ve staj olana�ı oldu�unu söyledi. De�i�en
dünya ve Türkiye ko�ullarını dikkate alarak
yeni programları da bünyelerine kattıklarını

sözlerine ekleyen Kahriman, Maltepe
Kampüsü'nde “Ça�rı Merkezi

Laboratuvarı”nı kurduklarını belirterek,
“Okan Üniversitesi’nin Kadıköy ve Maltepe

olmak üzere iki kampüsü bulunuyor. Bu
kampüslere �stanbul’un her bölgesinden

kolayca ula�ılabiliyor” dedi. 

Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr. Ali Kahriman

● Gökhan KARAKA�

EBRU Gültekin Il�cal�’n�n ölümüne yol
açan kazan�n ard�ndan Feneryolu Tren

�stasyonu’ndan trenlere binen yolcular�n
tedirginlikleri yüzlerinden okunuyordu.
Banliyo seferleri Pendik-Haydarpa�a

aras�nda yap�l�rken eski ve yeni trenlerin
halen birarada kullan�lmas� ilk dikkat
çeken ayr�nt�. �stasyonda bekleyen

vatanda�lar trenin gelmesiyle
vagonlara hareket ederken peron

aras�n�n ölçümünü yap�yoruz. Trene
binmek için küçük bir basamak olsa
da peron ile vagon aras�nda 23 cm.
oldu�unu ilk ölçümlerde görüyoruz.
Eski trenlerde peron aral��� 23-24

cm. aras�nda olurken, yeni trenlerde
bu aral�k 18-19 cm’e dü�üyor.
Yenilenmi� ve daha h�zl� giden

trende peron ile vagon aras�ndaki
bo�luk 19 cm olurken, istasyonun

y�pranan betonlar� bu fark�
artt�rabiliyor. Güvenlik görevlileri

istasyona yakla�an her treni
vatanda�lar binene kadar gözetim
alt�nda tutarken, peron aral���n�n
fazla olmas� nedeniyle yolcular�n

eski trenlere biraz daha fazla enerji

sarf ederek bindikleri görülüyor.
Feneryolu’nun ard�ndan peron aralar�n�

ölçtü�ümüz Suadiye ve Bostanc�
istasyonlar�nda da eski ve yeni trenler

aras�ndaki fark� rahatl�kla
gözlemleyebildik. 

ESK� ÇALI�ANLAR: ‘AYNI HATTA FARKLI
TRENLER KULLANILMASI HATA’

TCDD’den emekli olan ve isminin
aç�klanmas�n� istemeyen bir

yetkili ise, eski ve yeni trenlerin
halen ayn� hatta kullan�lmas�n�n
birtak�m s�k�nt�lar do�urdu�unu
vurgulad�. Ayn� hat üzerinde yük
vagonlar�n�n ve �ehir içi ula��m�

sa�layan banliyo trenlerin gitti�ini
belirten yetkililer, bu nedenle
peron aral���nda standard�n
tutturulamad���n� vurguluyor.

Raylar�nda yük, yolcu ve banliyo
ta��mac�l���n�n hepsine hitap
edecek �ekilde yap�ld��� için

aksiliklerin artabilece�i
vurguluyor. Peron aral���n�n

standard�n üzerinde oldu�unu da
ekleyen yetkililer, trenlerin

kap�lar�n�n da acil durumda
aç�lmas� için dizayn edilmedi�ini

ekliyor. 

Eski trende 23, yeni trende 19 cm boşluk!
�stasyonlarda yaptı�ımız
ölçümlerde peronla tren

arasındaki bo�lu�un, eski
trenlerde 23, yeni trenlerde

19 cm. oldu�unu gördük. Oysa
uluslararası standartlara göre

en fazla 5 cm. olması gerekiyor!

iD Di ANA ME
TA MAM LAN DI

Ebru Gültekin Ilıcalı’nın ölümüne ili�kin
iddianamede, kondüktör ve makinistin,

“taksirle ölüme neden olmak” suçundan
6 yıla kadar hapisle cezalandırılması

isteniyor. Kadıköy Cumhuriyet
Savcılı�ı’nca hazırlanan iddianamede,
Ilıcalı’nın, 11 Temmuz günü Feneryolu

istasyonundan Pendik yönüne gitmekte
olan banliyö trenine 3 ya�ındaki

çocu�unun içinde bulundu�u arabayı
koydu�u, kendisinin de binece�i sırada
vagonun kapılarının kapandı�ı anlatıldı.
Tren hareket etmeye ba�ladı�ı sırada,
bebek arabasının vagonun iki kapısı
arasına sıkı�tı�ı, Ilıcalı’nın da arabayı

bırakmayarak trenle beraber ko�maya
ba�ladı�ı kaydedilen iddianamede,

durumu gören içerideki vatanda�ların da
kapıyı aralayarak Ilıcalı’yı trene
bindirmeye çalı�tı�ı belirtildi.

�ddianamede, Ilıcalı’nın vagona binmek
isterken trenin hızlanması üzerine

dengesini kaybederek vagon ile peron
arasına dü�tü�ü ve trenin altında kalarak

hayatını kaybetti�i ifade edildi.
Olaya ili�kin istenen bilirki�i raporunda,

trenin kondüktörü U�ur Özkoç’un,
yolcuların bini�i tamamlandıktan sonra

telsizle makinist Abdullah Çi�dem’e
hareket etme talimatı vermesi gerekti�i

için “asli kusurlu” oldu�u anlatılan
iddianamede, raporda, Ilıcalı’nın da tali
kusurlu oldu�u, makinist Çi�dem’in ise
kusurunun bulunmadı�ına ili�kin görü�

bildirildi�i kaydedildi. �ddianamede,
makinist Abdullah Çi�dem’in, aynalardan
vagonların kapılarını ve dolayısıyla yolcu

bini�lerinin tamamlanıp
tamamlanmadı�ını kontrol edip görme
imkânına sahipken, hareket ederken

bundan imtina etmi� olması nedeniyle
kusursuz sayılmasının mümkün olmadı�ı

belirtilerek, Özkoç ve Çi�dem’in,
“dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu

taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2
yıldan 6 yıla kadar hapisle
cezalandırılması istendi.
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● H. Berk AK KOÇ

Do �an Kar de� Der gi si’nin ya -
y�n la r� n�n geç mi� ten gü nü -
mü ze ülkemiz ço cuk la r�n�n

ha f� za s�n da de rin iz ler b� ra kan en
gü zel ör nek le ri, Ka d� köy Be le di -
ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -

zi Sa nat Ga le ri si’nde gö rü cü ye ç�k t�.
Genç ya� l� her ke sim den bü yük il gi gö ren ser -

gi de; Yal ç�n Emi ro� lu’nun Do �an Kar de� Di zi si
için yap t� �� 28 öz gün ka pak ta sa r� m�, bu ki tap la -
r�n afi� le ri ve ki tap lar dan ör nek ler bu lu nu yor.
Ser gi de ay r� ca Do �an Kar de� için son dö nem de
çi zim ya pan Sel çuk De mi rel, Emi ne Bo ra, Mus -
ta fa De li o� lu ve Fe ri dun Oral’�n da ki tap ka pak -
la r�n dan ori ji nal ör nek ler de var. 

Do �an Kar de� der gi si nin ku ru lu �u-ile ri de
Ya p� ve Kre di Ban ka s�’n�n ku ru cu su

ola cak-Ka z�m Ta� kent’in o� lu Do -
�an’� ken di si gi bi �s viç re’nin Flims

ka sa ba s�n da ki bir ya t� l� oku la gön der -
me siy le ba� lar. Bü yük bir tra je di ol -

mak üze re Alp Da� la r�’n�n ete �in de ki
okul, 10 Ni san 1939 gü nü da� dan ka yan

ka ya la r�n al t�n da ka l�r ve 28 ki �i nin kal d� -
�� okul pan si yo nun dan 11 ki �i a��r ya ra l�

ola rak ç� ka r� l�r. 5 ço cuk en kaz al t�n da öl -
mü�, 12’si ise bu lu na ma m�� t�r. Do �an Ta� -

kent’in naa �� bu lu na ma yan o 12 ki �i ara s�n da -
d�r.  1942’de kur du �u si gor ta �ir ke ti ne o� lu nun

is mi ni ve ren Ta� kent; 1945’te sa hi bi ol du �u
Ya p� Kre di Ban ka s�’n�n des te �iy le Do �an Kar -
de� Der gi si’ni ç� kar ta rak o� lu nun ad� n� ya �at ma -
ya de vam eder.

� ‘DO �AN KAR DE� B�R SE RÜ VEN’
Dün ya ço cuk ede bi ya t� n�n en ün lü eser le ri ni

Türk çe’ye ka zan d� ran Do �an Kar de�; yer li-ya -
ban c� ya zar la r�n hi kâ ye ve ro man la r�n dan ço cuk
ma sal ki tap la r� na, Ça� lar Bo yun ca Bü yük Adam -
lar Se ri si’nden Sa -
nat �a ha ser le ri/En
bü yük Res sam lar
Se ri si’ne, Ço cuk lar
�çin Gör gü ki tap la -
r�n dan çe �it li an -
sik lo pe di le re ka dar
400’ü a� k�n ki tap
ya y�n lar.

Ser gi nin kü ra -
tö rü Vey sel U�ur -
lu, “Do �an Kar de�
bir se rü ven. Der -
giy le ba� la y�p,
ki tap lar la de vam eden bir se rü ven…” di yor ve
de vam edi yor: “Ta bii o dö nem de, ço cuk ede -
bi ya t� bü yük bir ek sik lik, Do �an Kar de� bu -
nu ka pat ma ya ça l� �� yor. Sa de ce hi kâ ye de -
�il; �i ir, re sim ki ta b�, söz lük ler ba s� yor.
Hat ta Ku ran’�n Türk çe me ali ni bi le ya -
y�n l� yor. Bü tün me se le iyi in san, iyi va -
tan da�, iyi ko ca, iyi e�, iyi ço cuk na s�l
ol ma l� so ru su nu ce vap la ma üze ri ne
yö ne lik. Ya y�n lar her tür lü me se le ye
kar �� du yar l� ol du �u için top lu mun

bü yük bir ke si mi ni ku cak l� yor ve ka bul
gö rü yor. Bir çok nes lin Do �an Kar de�’le bü yü -

dü �ü nü söy le mek yan l�� ol maz. Ban ka’n�n o dö -
nem de bir Kül tür Mü �a vir li �i kur ma s� ise üze rin -
de du rul ma s� ge re ken ba� ka bir ko nu. Ba� ka hiç -
bir ban ka n�n bu na ben zer bir ya p� lan ma s� yok,
Ya p� Kre di Kül tür Sa nat’�n te mel le ri böy le at� l� -
yor.”

‘Sev gi li Do �an Kar de�’ isim li ara� t�r ma n�n
ya za r� Mi ne Sö �üt ise ki ta b�n da bu du ru mu �öy le

özet li yor: “Der gi yi ç� ka ran lar, ço cuk la r� ye ti� kin
ye ri ne koy mu�, on la r� cid di ye al m�� ve ver dik le ri
söz le ri tut mu� lar. Der gi nin bir kaç ku �a ��n ço cuk -
luk la r�n da böy le si ne de rin iz ler b� rak m�� ol ma s� -
n�n se be bi bel ki de bu dur.’’ 

� DO �AN KAR DE �� YA �A MAK
Ser gi de Yal ç�n Emi ro� lu’yla ba� la yan sü reç -

te ki tap ka pak la r� n�n de �i �i mi vur gu la n� yor. Emi -
ro� lu’nun ki tap ka pak la r�nda, öze lin den ko nu �ur -
sak el eme �i nin ne den li yo �un ol du�u-diz gi ma -
ki ne si ya da her han gi bir tek no lo jik ci haz ol ma d� -
��n dan çi zer, hem afi �i bü yük bo yut lar da çi zip
bo ya mak hem de ya z� la r� n� yaz mak zo run day d�-
faz la s�y la göz önün de. 

“U” �ek lin de bir za man çiz gi si üze rin den iler -
le yen ser gi, kro no lo jik ola rak en es ki den gü nü -
mü ze do� ru ge lir ken, çi zi min do �a s� ve de �i �i mi
hak k�n da bir kri tik yap mak müm kün ha le ge li yor.
Böy le lik le fark l� çi zer le rin fark l� yak la ��m la r� n�
da de �er len dir me f�r sa t� el de ede bi li yor su nuz.  

Su na Kan’dan �dil Bi ret’e, Co� kun Aral’dan
P� nar Kür’e, Ta lat Hal man’dan Sez gin Bu rak ve
Ga ro Maf yan gi bi gü nü mü zün bir çok ün lü is mi -
nin he nüz ço cuk ken im za la r� na rast la nan Do �an

Kar de� der gi si nin o dö -
nem de ço cuk olan la r� ne
den li et ki le di �i ni ser gi yi
ge zer ken de ne yim li yor -
su nuz. Bir lik te bü yü -
dük le ri ki tap la r�n ara -
s�n da yü rü mek �im di
or ta ya ��n e�i �in de ki in -
san la r� memnun edi yor.
Ser gi de bu lu nan ye ni
dö nem ki tap ka pak la -
r�n da; Emi ne Bo ra’n�n
Pi nok yo’nun Ma ce ra la -
r�, Ben Ço cuk ken, Mas -
ke li �en lik, E�ek Der -

sem Ç�k ve Ke çi Der sem Kaç çi zim le ri ni; Mus ta -
fa De li o� lu’nun Poll yan na, Ke lo� lan Ma sal la r�,
Ma vi Ge lini;  Fe ri dun Oral’dan Bi di, Yav ru Ah -
ta pot Ol mak Çok Zor, Bö �ürt len Ci ni ve Sa r� Ga -
ga ta sa r�m la r� n�; Sel çuk De mi rel’in Mu muk Ma -
ce ra la r� se ri sini, Aya �� na Di ken Ba tan Sü per Kar -
ga, Al fa be ve son ola rak da Yal ç�n Emi ro� lu’nun
ilk dö nem ki tap ka pak la r�n dan Ley lek De de, Wil -
helm Tell, Göz lük lü Ke di, As lan ve Kü çük Lord
gi bi ör nek le rini gör mek müm kün.

3 A�us tos’ta kü çük bir kok teyl le aç� l� �� ya -
p�lan ser gi ye; 1993 y� l�n da UNES CO ta ra f�n dan
Tok yo’da dü zen le nen No ma-Con co ur ya r�� ma -
s�n da “Or man da ki Ses” ad l� ese riy le Run ners-Up
ödü lü;  Av ru pa �l lüs tra tör ler Bi ena lin de “Dü� Ke -
di le ri” isim li ça l�� ma s�y la onur ödü lü alan Fe ri -
dun Oral da ka t�l d�. 

Tür ki ye’nin en uzun so luk lu po pü ler ço cuk
der gi si Do �an Kar de�’in Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si’nde ki ser gi si ni ay so nu na
ka dar gö re bi lir si niz.
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Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi
Sanat Galerisi ve Yapı Kredi

Kültür Sanat Yayıncılık
i�birli�i ile düzenlenen
‘Yalçın Emiro�lu’ndan

Günümüze Do�an Karde�’le
Büyümek’ sergisi, 

31 A�ustos’a kadar
ziyaretçilerini bekliyor.

Do�an Karde�’le çocuklu�unuza gitmeye
VAR MISINIZ?

1930 y�l�nda �zmir- Bergama’da do�an
Emiro�lu 60’l� y�llarda mimarisiyle ad�ndan
çokça söz ettiren Taksim Vak�flar Oteli’nin

Kemal Ahmet Aru, Tekin Ayd�n,  Mehmet Ali
Handan, Hande Suher ve Altay Erol ile birlikte

tasarlad�.
�stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl�k

Fakültesi’nden mezun olan Emiro�lu, ayn�

fakültede asistan olarak görev ald� ve bir
dönem mimari proje, temel tasar�m,

perspektif, do�adan resim ve tasar� geometri
dersleri verdi. “Çizgilerin Efendisi” olarak

an�lan Emiro�lu; ba�ar�l� mimarl�k kariyerinin
yan� s�ra kitap kapaklar�, afi�leri, desenleri,

tiyatro ve opera sahne düzenlemeleri ve bale
kostümleri de tasarlad�. 

YALÇIN EMİROĞLU KİMDİR?
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CHP Par ti Oku lu �s tan bul 3. Dö nem
E�i tim ci nin E�i ti mi Grup Üye le ri,
Ka d� köy'ü zi ya ret et ti. Par ti Oku -

lu'ndan So rum lu Ge nel Ba� kan Yar d�m -
c� s� MYK Üye si Pe ri han Sa r�, Par ti Oku -
lu So rum lu su Er do �an Bay ra ko� lu, CHP
Çek me köy �l çe Ba� ka n�  Ünal Bel lek,
Üm ra ni ye CHP �l çe Ör gü tü'nden Gül can
Tü ri yen, Ata can Ars lan, CHP San cak te -
pe �l çe Ör gü tü'nden Ser dar Do �an ve
Par ti Oku lu'ndan Me lis Ay ka nat'tan olu -
�an grup, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk’e konuk oldu. Gö rü� me de,
Par ti Oku lu'nda e�i tim gö ren ler den bir
gru bun, sos yal pro je üret me der si
kap sa m�n da en gel li 10 ço cu �un
di� te da vi le ri nin Ka d� köy Be le di -
ye si A��z ve Di� Po lik li ni �i'nde
yap�ld��� vurguland�. Di� Po lik li -
ni �i So rum lu su Di� Hekimi Bur -
cu Ku ru ve po lik li nik ten Sem ra
Gün do� du’nun da ka t�l d� �� gö -
rü� me de Par ti Oku lu'ndan So -
rum lu Ge nel Ba� kan Yar d�m c� s�
MYK Üye si Pe ri han Sa r�  “Par ti
Oku lu'muz da ki ça l�� ma la r�n so -
mut ürün le ri ni bu �e kil de gör mek
çok önem li. Bu an lam da Ka d� köy
Be le di ye si'ne çok te �ek kür edi yo -
ruz bi ze ver dik le ri des tek ten do -
la y�. Çün kü her be le di ye ba� ka -
n�y la bu ka dar ya k�n ili� ki ku ra -
m� yo ruz” de di. Sa r�, Ka d� köy Be -
le di ye si'nin ça l�� ma la r� n� be �e -

niy le ta kip et tik le ri ni de
vur gu la ya rak, Ba� kan Öz -
türk’e “Si ze �s tan bul ve
Ka d� köy hal k� ad� na te -
�ek kür edi yo rum” ifa de si -
ni kul lan d�. Öz türk de “Bu
gi bi pro je ler ya �an d�k ça
fay da l� olu yor. Par ti Oku -
lu'nun bu pro je si ne des tek
ver mek de bi zim için çok
önem liy di. Bi li yor su nuz di�
po lik li ni �i miz Nus ret Fi �ek çi
Halk Sa� l� �� Ödü lü de al m�� t�” de di.
Gö rü� me nin so nun da Pe ri han Sa r�,

Kad�köy Belediye Ba� kan� Selami Öz -
türk, Ba� kan Yar d�m c� s� Mus ta fa De mir -
can ve Di� Hekimi Bur cu Ku ru’ya

“CHP Par ti Oku lu kap sa m�n da, en -
gel li va tan da� la ra yö ne lik ger çek -

le� ti ri len  Sa� l�k l� Di� ler Sa� l�k -
l� Gü lü� ler pro je si”ne de niy le
pla ket ver di. 
� TA B�P LER ODA SIN -
DAN ÖDÜL AL MI� TI

Ka d� köy Be le di ye si’nin,
78 bin ço cu �a “Ço cuk la r� -
m� z�n Gü lü �ü ne Sa� l�k”
ad�y la üc ret siz a��z ve di�
sa� l� �� hiz me ti ver di �i, Tür -

ki ye’de bir ör ne �i da ha ol ma -
yan Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� ��

Po lik li ni �i, �s tan bul Ta bip ler
Oda s�’n�n en önem li ödü lü olan

Prof. Dr. Nus ret Fi �ek Halk Sa� l� ��
Hiz met Ödü lü’nü de ka zan m�� t�.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���’n�n
öncülü�ünde ve Milli E�itim Bakanl��� ve

Türk Dil Kurumu’nun i�birli�iyle
haz�rlanan Türkiye’nin ilk resmi ‘Türk

��aret Dili Sözlü�ü’ kullan�c�lara sunuldu.
Türk ��aret Dili Sözlü�ü, Millî E�itim
Bakanl��� taraf�ndan okullardaki Türk

i�aret dili sözlü�ü ihtiyac�n� kar��lamak,
Türk i�aret diline kaynak olmas� ve ortak
bir dil olu�turulmas� sa�lamak amac�yla

haz�rland�. Sözlük’te 1986 kelime ve
deyim yer al�yor. Sözlük’te sözcüklerin

anlam kar��l�klar� de�il kavramlar�n i�aret
dilindeki kar��l�klar� veriliyor. Ellerin ve

parmaklar�n ald��� biçimler ve

hareketlerin yönü anlat�larak i�aret diline
ö�retiminde kolayl�k sa�lanmas�

hedefleniyor. Ayr�ca her kelime için resim
ve el biçimi de ayr�ca veriliyor. Sözlük’te
i�aret dili kullan�c�lar�n�n gündelik hayatta
en çok ve en yayg�n olarak kulland�klar�

sözcükler yer al�yor. 
Sözlük’te her kelimenin i�aretini anlatan
bir veya birkaç resim, elin ayr�nt�lar� ve

i�aretin sözel anlat�m� bulunuyor.
Kelimenin/cümlenin anlat�m�nda öncelikle

i�aretin nerede yap�lmas� ve (yüz
hizas�nda gibi ve elin �ekli (sa� el i�aret

parma�� aç�k, öbür parmaklar kapal� gibi)
ard�ndan nas�l hareket ettirilmesi

gerekti�i anlat�l�yor. Baz� kelimelere
i�areti hat�rlatacak veya ne dü�ünülerek

yap�ld���n� anlatacak (su içildi�i
dü�ünülebilir gibi) notlar eklenmi�,
kar���kl�klar� önlemek için baz� ekler

konmam��, baz� kelimelerde ise anlat�m�n
s�ralamas� de�i�tirilmi�.

Türk ��aret Dili Sözlü�ü, hem bas�l� hem
de a� ortam�nda kullan�c�lar�n hizmetine

sunuldu. Sözlük’ün ilgililerin ve
kullan�c�lar�n ele�tiri ve ihtiyaçlar�
do�rultusunda a� ortam�ndaki

sürümünün yenilenmesi dü�ünülüyor. Bu
do�rultuda sözlü�ü www.tdk.gov.tr
adresinden inceleyebilir, yorum ve

görü�lerinizi iletebilirsiniz.
Devam edecek..

B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.

Sad�ko�lu Plaza 5 No:49 Kad�köy -
�stanbul/Türkiye

Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Facebook: facebook.com/engelsizis

Tel.: 0216 338 2414
Faks: 0216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
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Diş Polikliniği’ne plaket
Omuz eklemi hastal�klar� orta ve ileri ya�
grubunda en çok kar��la��lan kas iskelet

sorunlar�ndan biridir. Omuzda en s�k
tendon s�k��ma sendromu ve buna ba�l�
tendon y�rt�lmalar�,  tendon romatizmalar�

(tendinit), bursitler, donuk omuz ve
özellikle ileri ya�larda kireçlenme ile

kar��la��yoruz. Bu hastal�klar�n tedavisinde
ilaç, fizik tedavi, kortizon enjeksiyonlar� ve

cerrahi müdahale s�kça kullan�l�yor. 
Bugün sizlere omuz hastal�klar�nda

kulland���m�z bu geleneksel yöntemlerden
fakl�, yeni bir tedavi yöntemi olan PRP

tedavisinden bahsedece�im.
� PRP TEDAV�S� NED�R?

PRP tedavisi ba�lang�çta kozmetik amaçl�
bir tedavi olarak geli�tirilmi� ama sonralar�

kas iskelet sistemi hastal�klar�nda da
iyile�tirici etkisi fark edilerek bu alanda da
kullan�lmaya ba�lanm�� yeni bir yöntem.

Yöntemin ad� ingilizce “Platelet Rich
Plasma” ifadesinin  ba� harflerinden

türetildi ve trombositten zengin plazma
anlam�na geliyor. Bu tedavi yönteminde

uygulanacak ilaç hastan�n kendi kan�ndan
haz�rlan�yor.  

� PRP NASIL ELDE ED�L�R?
Hastadan damar yolu ile  yakla��k 20 cc.

kadar kan bu i� için özel olarak
haz�rlanm�� p�ht�la�ma önleyici ilaç ihtiva
eden tüplere al�n�r. Al�nan kan tüp ile özel

bir döndürme (santrifüj) i�leminden
geçirilir. Bu i�lemden sonra kan�n di�er

hücreleri tüpün dibine çöker ve üzerinde
trombositten zengin plazma s�v�s� kal�r.

Özel sistem sayesinde bu plazma
enjeksiyonun uygulanaca�� enjektöre

çekilir. Son olarak bu plazmaya
trombositleri aktive edecek ilaç eklenerek

PRP enjeksiyona haz�r hale getirilir.
� PRP TEDAV�S�N�N D��ER

�LAÇLARDAN FARKI NED�R?
PRP tedavisi hastal���n semptomlar�n� bir

süreli�ine geçirmek yerine hastal���n
kendisini tedavi etmeye yönelik bir tedavi
yöntemi. Di�er birçok ilaçtan farkl� olarak
geçici de�il kal�c� bir tedavi vaat ediyor.
� PRP OMUZDA NASIL ETK� EDER?
Trombosit temelde kan�n p�ht�la�may�

sa�layan eleman� olup içerisinde büyüme
faktörü (Growth Factor) ve çok say�da
do�al  koruyucu, iyile�tirici maddeler
içerir. Trombositten zenginle�tirilmi�

plazma s�v�s� yani PRP do�al bir ilaç gibi
etki gösterir. PRP omuzda yaralanman�n
ve zedelenmenin oldu�u tendon k�k�rdak

gibi yap�lar�n hücrelerini uyararak o
bölgedeki iyile�meyi h�zland�r�r. PRP
özellikle omuz tendon y�rt�lmalar�nda

y�rt���n büyümesini engelliyor ve vücut
taraf�ndan tamirine yard�mc� oluyor. Bu
gibi durumlarda PRP, yava� ama daha

uzun soluklu bir tedavi sa�l�yor. 
� PRP OMUZDA HANG�

HASTALIKLARDA KULLANILIR?
� Tendon y�rt�klar�

� Tendinitler (tendon romatizmalar�)
� S�k��ma sendromu

� Omuz eklemi kireçlenmeleri. 
� PRP OMUZ EKLEM�NDE NASIL

UYGULANIR?
Tedavi edilecek bölgeye göre 2-3 ml

kadar PRP  birer ay arayla toplam 2 kez
uygulan�r. Tendon y�rt�klar�nda ve

tendinitlerde tendonun çevresine, omuz
eklem kireçlenmelerinde eklem içine

yap�l�r. Uygulama direk olarak yap�labilir.
Ama bu durumda tam olarak istenen
bölgeye yap�lamayabilir. Bu nedenle
ultrason görüntüleme rehberli�inde
hedeflenen bölgeye yapmak daha

sa�l�kl�d�r. 
� TEDAV�N�N �Y�LE�T�R�C� ETK�S�

NE ZAMAN BA�LAR?
Enjeksiyondan sonra birkaç hafta içinde
ba�lar ve iyile�me süreci 3 ay ile 12 ay
aras�nda devam eder. Bu nedenle PRP

enjeksiyonlar� sonras� kortizon
enjeksiyonlar�nda oldu�u gibi h�zl� bir a�r�
azalmas� olmaz. �ikâyetler yava� yava�

azal�r ve aylar içinde geçer. 
� OMUZDA PRP HANG� TEDAV�LERLE

BERABER UYGULANAB�L�R?
PRP enjeksiyonunun omuz hastal�klatr�n�n

tedavisinde fizik tedavi, egzersiz, ilaç
tedavileri ile birlikte uygulanmas�nda

sak�nca yoktur. Bazen kombine tedaviler
daha iyi de olabilir. Omuz hastal�klar�nda

s�kça yap�lan kortizon enjeksiyonu ile
PRP, beraber veya yak�n ara ile ayn�

bölgeye uygulanmaz.  
� PRP UYGULAMASININ
YAN ETK�S� VAR MIDIR?

PRP yönteminin yan etkisi yoktur.
Yaln�zca yap�ld��� bölgede geçicihafif bir

a�r� yapabilir. Bu etki 1-2 gün içinde
kendili�inden geçer ve herhangi bir zarar�

yoktur. Bu durumda buz uygulama ve
basit a�r� kesiciler kullan�labilir.
PRP tedavisinin omuz eklemi

rahats�zl�klar�nda olumlu sonuçlar�na dair
yap�lan ara�t�rmalar�n say�s� giderek
artmakta olup sonuçlar umut vaat

etmektedir. Biz de kendi klini�imizde
omuz hastalar�nda, özellikle tendon
y�rt�lmalar�nda PRP tedavisi ile yüz

güldürücü sonuçlar al�yoruz. Bu sonuçlar
PRP tedavisinin çok s�k kar��la�t���m�z

omuz eklemi rahats�zl�klar�nda  cerrahi ve
di�er konservatif tedavilere iyi bir alterantif

oldu�unu gösteriyor. Sa�l�cakla kal�n… 
Tel: 0216 449 09 41 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

OMUZ TENDON YIRTILMALARINDA
YENi UMUT:  PRP TEDAViSi

Doç. Dr. Cengiz BAHADIR
Sinerji Fizik Tedavi & Rehabilitasyon

Türk İşaret Dili sözlüğü hazırlandı mı?

12

CHP Parti Okulu �stanbul 3. Dönem üyeleri, Kadıköy
Belediyesi Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı Poliklini�i’ne
‘Sa�lıklı Di�ler Sa�lıklı Gülü�ler’ projesi nedeniyle

te�ekkür plaketi verdi.
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Fenerbahçe, UEFA �ampiyonlar Ligi 3.turunda 1-
1’in rövan�ında Romanya temsilcisi FC Vaslui’yi 4-
1 yenerek bir üst tura geçti. Farklı galibiyetle biten

maçın ardından Fenerbahçe’nin �ampiyonlar
Ligi’nde gruplar öncesi play-off turundaki

muhtemel rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe
kuraya seriba�ı olarak giremeyecek. UEFA

�ampiyonlar Ligi’nde play-off turunda torbalar belli
oldu. Fenerbahçe’nin kura çekimi öncesi

muhtemel rakipleri; Spartak Moskova (RUS),
Dinamo Kiev (Ukrayna), Panathinaikos

(Yunanistan), FC Kopenhag (Danimarka), Sporting
Clube de Braga (Portekiz) takımları. Kura çekimi 10
A�ustos Cuma günü saat 13.00’te gerçekle�tirildi.
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Pilates hakk�nda
bilmemiz gerekenler
KADIKÖY Belediyesi Gençlik Merkezi Pilates Uzman�

ve E�itmeni Nurcan Bengin bu hafta pilates ile ilgili
a’dan z’ye bilinmesi gerekenleri s�ralad�. Pilatesin nas�l
bir egzersiz oldu�undan tutun da fitness’ten fark�na,
pilatesin faydalar�ndan evde veya televizyonunuzun
kar��s�nda nas�l pilates yapaca��n�za ili�kin birçok
konuda bilgiyi okurlar�yla payla�an Nurcan Bengin

bak�n nelerden bahsetmi�:
� Pilates nasıl bir egzersizdir?:

Pilates, omurga, omuz ve kalça eklemlerinin do�al
anatomik duru�ta tutularak monotonla�an günlük

ya�am esnas�nda kullanmad���m�z birçok kas grubu
da dahil olmak üzere tüm kaslar�m�z�n nefes ile
koordineli bir �ekilde çal��t�r�ld��� bir egzersiz

sistemidir. Özellikle kar�n bölgesi merkez olarak kabul
edilip aktif olarak çal��t�r�l�r.

� Pilates ile fitness arasındaki
farklılıklar nelerdir?:

Pilates bedenimizi do�ru duru� pozisyonunda
güçlendirerek içeriden sa�lamla�t�r�r. Özellikle

omurgam�z� sepet gibi saran multifidus kaslar�m�z�
ba�ka bir egzersiz sisteminin çal��t�rmad��� �ekilde
çal��t�r�r. Bu, beden kontrolümüzü sa�lar ve kal�c�
çözümler üretir. Fitness egzersizleri bedeninde
birtak�m a�r�lar� ve güçsüzlükleri olan ki�ilerde

zorlay�c� olabilir ve de�i�im d�� görüntüde yüzeysel
kalabilir. Fitness’da nefesimizi kontrol çok daha
zordur. Pilates ve fitness egzersizleri birarada da
yürütülebilir, önemli olan her zamanki gibi ki�ileri

bilinçli çal��t�racak e�itmenlerdir.

� Pilates yaparken hangi aletler kullanılır?:
Mat çal��malar�nda küçük ve büyük boy top, terebant,

foam roller, gliding kullan�labilir. Aletli pilates için en
bilinen ekipman Reformer’d�r. Bunun d���nda Tower,

Cadillac, Ladder Barrel, Chair gibi ekipmanlar da
bulunur.

� TV kar�ısında evde pilates yapabilir mi?:
Ki�i, serifikal� bir e�itmenden temel duru�

pozisyonunu ve nefes egzersizini ö�renmeden pilatesi
hareket bazl� dü�ünmemelidir. Pilates egzersizi do�ru

pozisyonda durdu�umuz ve do�ru nefes ald���m�z
durumlarda en do�ru �ekilde yap�l�r. Aksi durumlarda
DVD ile çal��mak veya televizyondan bakarak yapmak

sak�ncal� olabilir, yap�lan hatalar sizi düzelten bir
e�itmen olmad��� taktirde sakatl�klara neden olarak

var olan a�r�lar�n�z� da artt�rabilir.
� Bel-boyun a�rılarına faydası var mı?: 

Pilates omurgay� do�ru duru� pozisyonunda tuttu�u
için yap�lan egzersiz esnas�nda bel ve boyun a�r�s�
�ikayetlerini en aza indirgeyerek ya�am kalitesini

artt�r�r. Unutulmamal�d�r ki bel ve boyun a�r�lar�n�n en
önemli sebebi omurlar aras�ndaki s�k��malar ve s�v�
eksikli�idir. Do�ru hareket omurlar aras�ndaki s�v�y�

artt�r�r ve a�r�lar� dindirir.
� Bilgisayar ba�ında pilates yapılır mı?

Bilgisayar ba��nda uzun saatler geçirme kamburluk da
dedi�imiz omurgan�n ve omuzlar�n öne do�ru e�imine

neden olur. Klavye kullan�m� esnas�nda bilek
kas�lmalar� olu�abilir, omuz eklemine etki edebilir.

Bunu önlemek için pilateste bulunan özellikle s�rt ve
bel bölgesini çal��t�racak egzersizler yap�lmal�d�r.

� Duru�um pilates ile düzelir mi?:
Her türlü duru� bozuklu�unda farkl� kar�n kaslar�n�

çal��t�racak egzersizler yararl�d�r. Lordos (bele oturma)
için ayr�ca arka bacak kaslar�n� kuvvetlendirilip bel ve

üst bacak kaslar�n�n esnetilmesi gerekir. Kifos
(kamburluk) ve skolyos (omurga e�rili�i) problemleri

için s�rt egzersizlerine önem verilir, arka bacak
kaslar�n�n esnetilmesi gerekir.

� Pilates nasıl yapılır?:
Ders, çe�itli eklem gruplar�n� çal��t�rarak �s�nmayla
ba�lar. Sonras�nda pilates egzersizlerine geçilerek

kaslar güçlenirilir, son 5 dakika içerisinde esneme ile
vücut rahatlat�l�r. En temel pilates hareketlerini

yapabilmek için mat yeterlidir, ki�i ilerledikçe top,
terebant, foam roller, gliding gibi ekstra ekipmanlar

kullan�labilir.
� Yeni ba�ladım ne yapmam lazım?:

Pilates yapmak isteyenler e�itmenin sertifikas�n�n olup
olmad���na dikkat etmelidir, sertifikal� e�itmenler

e�itim süresinde vücudun anatomik yap�s� konusunda
bilgi sahibi olurken hangi hareketlerin hangi kas

grubunu çal��t�rd���n� ö�renirler. Ba�lang�çta e�itmen
pilatesin temel prensiplerini ö�renciye do�ru

aktarmal�, ki�iyi yanl�� yönlendirmesinden olu�abilecek
sakatl�klar�n önüne geçmelidir.

� Pilates uyku problemine kar�ı etkili mi?:
Uyku problemlerinin ana nedenleri günlük

hayat�m�zda, özellikle i�te ya�ad���m�z stres ve yanl��
beslenme düzeninden kaynaklanan sindirim
problemleri olabilir. Pilates nefesimizi do�ru

kulland���m�z ve konsantrasyon gerektiren, eklemlerin
rahatlamas�n� bir egzersiz oldu�u için uyku

sorunlar�m�zda yard�mc� olur.
DEVAM EDECEK.....

2012-2013 se zo nu 8 Ey lül 2012 ta -
ri hin de ba� la ya cak. Tür ki ye Fut -
bol Fe de ras yo nu �s tan bul �l Ba� -

kan l� �� 2012-2013 fut bol se zo nu hak -
k�n da bir du yu ru ya y�n la d�. Lig ba� lan -
g�ç ta rih le ri ile il gi li ya p� lan du yu ru da
her han gi bir ma� du ri ye tin ya �an ma ma s�
için ku lüp ka t� l�m la r� n�n 6 A�us tos 2012
ta ri hi ne ka dar TFF �l Ba� kan l� ��’na ya p�l -
ma s� ge rek ti �i be lir ti lir ken, son ra ki ka t� -
l�m la r�n ka bul edil me ye ce �i bil di ril di. 

� KA DI KÖY’ÜN KU LÜP LE R�
SE ZO NA HA ZIR LA NI YOR

Di �er ta raf tan yak la �an se zon ön ce si Ka -
d� köy lü ama tör spor ku lüp le ri de ha z�r l�k la -
r� na h�z ver di. Ge çen se zon ya �a nan s� k�n t� -
la r� bu se zon ya �a mak is te me yen Ka d� köy lü
ama tör ku lüp ler ge rek an tren man prog ram -
la r� ge rek se ye ni trans fer ler le kad ro la r� n�
güç len dir me ye ça l� �� yor lar. Sa ha so ru nu nun
had saf ha da ol du �u Ka d� köy’de, ge rek an -
tren man ge rek se maç lar da sa ha bul mak ta
zor la nan Ka d� köy ku lüp le ri bu ko nu da yet -
ki li ler den il gi bek ler ken, ku lüp yet ki li le ri ve 

spor cu lar ye ni se zon da fa ir play ru huy -
la fut bol se ver le re zevk li mü ca de le ler iz le te -
cek le ri ni de be lir ti yor lar.

� KO �U YO LU SA HA YA �N D�
Ka d� köy’ün gü zi de ku lüp le rin den Ko �u -

yo lus por’da ye ni se zon ha z�r l�k la r� start al d�.
�s tan bul 1. Ama tör Lig’de mü ca de le ede cek
olan Ko �u yo lus por ye ni se zon ha z�r l�k la r� na
geç ti �i miz haf ta ba� la d�. Geç ti �i miz se zon
�s tan bul 1. Ama tör Lig 15. Grup ta ba �a r�y la
mü ca de le eden ve gru bu 6. s� ra da ta mam la -
yan Ko �u yo lus por ye ni se zo na ye ni umut lar -

la ba� l� yor. Geç ti �i miz se zon ya p� lan ha ta la -
r� tek rar la mak is te me yen ku lüp yö ne ti mi
2012-2012 fut bol se zo nu na et ki li trans fer -
ler le ba� la d�. Ye ni se zo na �MES'ten Fa tih
Ak p� nar, Meh met ve Za fer’i ala rak ba� la yan
ku lüp, an tren man la r� n� Fi kir te pe Dum lu p� -
nar te sis le rin de sür dü rü yor.

Sü per Ama tör li gi he de fiy le ye ni se zo na
ba� la yan Ko �u yo lus por'un Sü per Ama tör
Lig'in ba �a r� l� ta k� m� �MES’ten Za fer
Emek’i renk le ri ne ba� la ma s� ku lü bün ne ka -
dar cid di ol du �u nu gös ter di.

ROMANYA’DA FENER ALAY�: 1:4

FENERBAHÇE Bayan Voleybol Tak�m�n�n ba�ar�l�
oyuncular�ndan pasör Elif A�ca Öner, Fenerbahçe
Dergisi’nin A�ustos say�s�nda Elena Demiryürek’e
verdi�i röportajda iddial� konu�tu. Fenerbahçe’nin
kadrosuyla her zaman zirveyi hedefleyen bir tak�m
oldu�unu, bu y�l da hedefin �ampiyonluk oldu�unu

söyleyen Elif, tak�m olarak kenetlenip, bunu
ba�aracaklar�n� iddia etti.

Avrupal� voleybolcular�n bile
forma giymeyi hayal etti�i bir

kulüpte bulundu�unu ve
Fenerbahçe’nin, elde etti�i

ba�ar�larla Türkiye’de
voleybol bran��n�n

geli�mesine katk�da
bulundu�unun alt�n� çizen
Elif, Fenerbahçe taraftar�na
da övgülerde bulundu. “15

senedir voleybol oynuyorum
hiçbir tak�mda Fenerbahçe

taraftar�n�n kar��lad��� gibi kar��lanmad�m. �mzay�
att���m andan itibaren hem sosyal medyan�n hem
de birebir Fenerbahçe taraftar�n�n beni bu kadar

s�cakkanl� kar��lamas� ve bana olan ilgileri beni çok
mutlu etti. Ben de bu ilgiye ve sevgiye lay�k

olabilmek için elimden gelen her �eyi yapaca��m”
diyen Elif, Fenerbahçe’ye gelmesiyle tüm

Türkiye’ye malolmu� Sar� Melekler’in bir parças�
oldu�unu hat�rlatt�.
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Fenerbahçe’nin
pasörü Elif,

Avrupalı
sporcuların

oynamayı hayal
etti�i bir
kulüpte

bulundu�unu
söyledi.

Elif de art�k
‘Sar� Melek’
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TFF �stanbul �l Ba�kanl��� Türkiye’de kad�n futbolunu
geli�tirmek amac�yla çal��malara ba�lad�. “K�zlar�m�z! Haydi
Futbola” slogan�yla ba�lat�lan çal��ma kapsam�nda kad�n

milli futbol tak�mlar�na ve profesyonel kad�n liglerine alt yap�
olu�turmak amac�yla �stanbul’da çe�itli ya� gruplar�nda

amatör ligler olu�turulacak.1999-2000 do�umlular�n

oynayaca�� U13 Ligi, 1997-1998 do�umlular�n oynayaca��
Y�ld�zlar Ligi ve 1995-1996 do�umlular�n oynayaca��

Gençler Ligi ile ilgili alt yap� çal��malar�na ba�land�. Bu
liglere kat�lmak isteyen profesyonel kulüplerin yan� s�ra
potansiyeli oldu�una inanan ve kadro olu�turabilecek

amatör kulüplerin ba�vurular� bekleniyor.

ULUSLARARASI Tenis Federasyonu kapsam�nda,
Taçspor Kulübü’nde 14-22 Temmuz 2012 tarihleri
aras�nda 10 bin dolar ödüllü Taçspor&Isuzu ITF
Vomen’s Circuit Tenis Turnuvas� organize edildi.

Direktörlü�ünü Ali Naibi’nin yapt��� organizasyona
dünya s�ralamas�nda ilk 300 ‘ün içinde bulunan

oyuncular�n yan� s�ra ülkemizi temsilen 14
sporcumuz kat�ld�.

Türkiye’deki tenis sporunun
geli�mesi için önemli olan ve

dünya s�ralamas�nda
tenisçilerin ald�klar� puanlarla
s�ralamalar�na tesir eden bu

turnuvada; 22 ülkeden
72 sporcu bir hafta süresince

�ampiyonluk için k�yas�ya
mücadele ettiler. Turnuva,

tekler ve çiftler olmak üzere
iki kategoride oynand�. Çiftler

Kategorisinde; Yurina KOSHINA (JPN) / Mari
TANAKA (JPN) çifti Akari INOUE (JPN) / Kaori

ONISHI (JPN) çiftini yenerek isimlerini
�ampiyonlu�a ta��d�lar. Tekler Kategorisinde ise;
5 numaral� Seri Ba�� Yuliya KALABINA (RUS) ile

2 Numaral� Ba�ak ERAYDIN (TUR) aras�nda
gerçekle�en �ampiyonluk mücadelesini ise Ba�ak

ERAYDIN 6/3 – 6/0 ’luk skorla yenerek, Turnuvan�n
En �yi Raketi Unvan�n� almaya hak kazand�.

�ampiyonlar ödüllerini, Taçspor Kulübü Ba�kan�
Mahmut Naibi’nin elinden ald�lar.

TAÇSPOR’da
önemli turnuva

Amatör Futbol Sezonu’nda heyecan ba�l�yor.
Kulüpler 2012-2013 sezonu için son haz�rl�klar�n�

yapmaya devam ediyor. Kad�köy’ü temsil
edecek kulüpler de yeni sezonda yeni

transferlerle kadrolar�n� güçlendiriyorlar. 

Taç Spor Kulübü,
14-22 Temmuz 2012

tarihleri arasında
düzenlenen

Taçspor&Isuzu ITF
Vomen’s Circuit

Tenis Turnuvası’nda
dünyanın en iyi

bayan raketlerini
a�ırladı.

Fo
to

�r
af

: A
hm

et
 H

O
P

Y
A

R

KADIKOY-13:Layout 1  8/9/12  10:12 AM  Page 1



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

� 10 - 16 A�USTOS 2012

‘Haydarpa�aport’ geliyor!‘Haydarpa�aport’ geliyor!‘Haydarpa�aport’ geliyor!‘Haydarpa�aport’ geliyor!‘Haydarpa�aport’ geliyor!‘Haydarpa�aport’ geliyor!
Haydarpa�aport projesi için

tüm tepkilere ra�men
ihaleye çıkılacak! 
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● Gökçe UYGUN

�
s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si (�BB), Hay dar -
pa �a Ga r� ve çev re si ni “dü zen le ye cek” olan
Hay dar pa �a port pro je si için ya k�n da iha le ye

ç�k ma ya ha z�r la n� yor. �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye Ba� ka n� Ka dir Top ba�, “Hay dar pa �a böl ge si
dü zen le ne cek. �ha le ha z�r l� �� var” de di. Bir te le -
viz yon ka na l� na aç�k la ma lar da bu lu nan Top ba�,
Ha rem Oto ga r�'n�n kal d� r� la ca �� n� da aç�k la d�.
Top ba�, Hay dar pa �a için ye ni bir ko ru ma imar pla -
n� n�n onay lan d� �� n�, Hay dar pa �a port'un tu rizm
a��r l�k l� bir böl ge ha li ne ge ti ri le ce �i ni aç�k la m�� t�.
Hay dar pa �a port pro je si, Ni san ay�n da �BB Mec li -
si'nden ge çi ril mi� ti. 100 y� l� a� k�n sü re dir gar ola -
rak kul la n� lan Hay dar pa �a Gar�, 31 Ocak'ta �e hir -
le ra ra s� tren se fer le ri ne ka pa t�l m�� t�.

Ka mu oyu na ya p� lan aç�k la ma la ra gö re Hay -
dar pa �a ile Ha rem böl ge si ni tu riz me ve ti ca re te
aça cak olan Hay dar pa �a port pro je si, ye ni ko ru ma
imar pla n� ge re �in ce, TCDD mül ki ye tin de bu lu -
nan ve Üs kü dar'a dek uza nan ye �il ala n� “tu rizm
ve ti ca ret ala n�” kap sa m� na ala rak bü yük oran da
ka mu ya ka pa ta cak. Hay dar pa �a port pro je si kap sa -
m�n da kru va zi yer yat li ma n�, otel ler, yat ku lüp le ri,
kon gre sa lon la r�, i� mer kez le ri, re zi dans lar ve
AVM'ler yer al� yor. Alan da ki TCDD loj man la r�
dâ hil ol mak üze re mev cut TCDD ya p� la r�, TMO
bi na la r�, si lo lar ve TCDD ma nev ra ala n� ise y� k� la -
cak.

� EY LEM C� LER EY LEM DE!
Hay dar pa �a Tren �s tas yo nu ve çev re si nin ran ta

kur ban git me me si ve ga r�n en düs tri yel i� le vi nin
de vam et me si ama c�y la yak la ��k 6 ay d�r mü ca de le
eden Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�'n�n ey lem le ri ise
sü rü yor. Her haf ta sa l�, per �em be ve pa zar gün le ri
gar mer di ven le rin de bu lu �an ey lem ci ler, “Hay dar -
pa �a'dan eli ni zi çe kin!” di yor.

Haydarpa�a Garı’nı tarihi de�eriyle korumak,
çevresindeki yapıla�maya önlemek için mücadeleler

sürüyor ama bu foto�rafta da görüldü�ü gibi
Haydarpa�a Garı’nın silüeti arka planda yapılan iki
gökdelen yüzünden zaten bozulmu� durumda....
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