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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

SEVGiYE AÇILMAK

ADALAR’DA yapılan
etkinlikte, CHP �zmir

Milletvekili ve gazeteci-
yazar Mustafa Balbay’ın
52. ya� günü kutlandı.

Balbay için düzenlenen
etkinlikte dostları ve

sevenleri bulu�tu. 
� Haberi Sayfa 3’te

HAZIRLIK maçında
bulu�an ilçenin iki kulübü

Ko�uyoluspor ile
Fikirtepe Dumlupınar

Spor Kulübü futbolcuları
ve yöneticileri, 3-3 biten

maçın ardından iftar
yeme�inde biraraya

geldiler.  � Haberi 13’te
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Hazırlık maçında dostluklar pekiştiKadıköylüler evrim karşıtlarına izin vermedi!Balbay’ın doğumgünü Adalar’da kutlandı
EVR�M teorisini

‘çürüttü�ü’ iddiasıyla
�stanbul’un birçok

noktasında açılan sahte
fosil sergisi, Kadıköy’de
açılınca, halkın tepkisiyle
kar�ıla�tı. Sergi hemen

kaldırıldı.  
� Haberi Sayfa 10’da

Evli çiftlerle
kar��la��nca
genelde en
çok sorulan
sorulardan

birisidir. Nas�l
tan��t�klar� ve

a�klar�n�n nas�l
ba�lad��� sorulur. 

Anadolu yakas�n�n ilk metrosu Kad�köy-Kartal,
17 A�ustos'ta ‘nihayet’ aç�l�yor. Yap�m� 7 y�l
süren, aç�l��� sürekli ertelenen metro hizmete

girdi�inde iki ilçe aras� 29 dakika olacak!
Öte yandan Kad�köy-Kartal'�n aç�lmas�yla

birlikte minibüsler de revize edilecek.
Bu hattaki minibüsler ana akslara ara

yolllardan yolcu ta��yacak hale getirilecek.
�� Haberi 8. Sayfada

‘KIYIDAN ufka emniyet’ slogan� ile kurulan
DAK/SAR, denizde ba�� derde girenlere

ücretsiz olarak yard�m elini uzat�yor. Bugüne
dek onlarca ki�inin hayat�n� kurtaran Kalam��

merkezli DAK/SAR, daha çok kurtarma
istasyonu açabilmek için gönüllülere ve

ba���lara ihtiyaç duyuyor. Siz de denizlerin bu
korkusuz kahramanlar�na destek olabilirsiniz.

�ster gönüllü olarak denize aç�l�p bir hayat
kurtar�n, ister istasyonda telsiz ba��nda görev
yap�n, isterseniz de maddi ba���ta bulunun…

�� Haberi 11. Sayfada

�� Haberi 6. Sayfada

�MAM Hatip Ortaokulu’na
dönü�türülen Erenköy Mehmet

Akif �lkö�retim Okulu
ö�rencileri, velileri ve E�itim-
Sen 2 No’lu �ube üyeleri, okul
önünde yaptıkları eylemle, asıl
ihtiyacın �mam Hatipler de�il,
müzik, sanat ve spor okulları

oldu�una dikkat çektiler.

�� Haberi 2. Sayfada

‘�mam Hatip
de�il sanat

okullar� aç�ls�n’ Kanserle mücadele eden usta
sanatçı Berkant'a, sanatçı

dostları Kadıköy'den söyledikleri
�arkılarla destek oldular. Sanatçının

�arkılarıyla büyümü� Kadıköylülerin
yanı sıra genç ku�a�ın da co�kuyla

izledi�i konserde, �arkılar hep bir a�ızdan
Berkant için söylendi...

Berkant’a
şarkılarla

seslendiler

Berkant’a
şarkılarla

seslendiler

Berkant’a
şarkılarla

seslendiler

Berkant’a
şarkılarla

seslendiler

Berkant’a
şarkılarla

seslendiler

Berkant’a
şarkılarla

seslendiler

Denizdeki
can güvenliğiniz
onlara emanet!

METRO GELiYOR,
MiNiBÜS GiDiYOR!
METRO GELiYOR,
MiNiBÜS GiDiYOR!
METRO GELiYOR,
MiNiBÜS GiDiYOR!
METRO GELiYOR,
MiNiBÜS GiDiYOR!
METRO GELiYOR,
MiNiBÜS GiDiYOR!
METRO GELiYOR,
MiNiBÜS GiDiYOR!
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy’de �mam Ha tip Or ta oku lu’na
dö nü� tü rü len üç il kö� re tim oku lun -
dan bi ri olan Eren köy Meh met Akif

�l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri ve ve li le ri, E�i -
tim Sen 2 No’lu �u be’nin des te �iy le, okul
önün de bi ra ra ya ge le rek pro tes to gös te ri si
yap t� lar. 9 A�us tos Per �em be ak �a m� ger -
çek le� ti ri len ey lem de, “Ka ra r� m�z ke sin dir
oku lu muz bi zim dir”, “Oku lu mu zu tes lim et -
me ye ce �iz”, “Oku lu mu za ço cu �u mu za ge -
le ce �i mi ze do kun ma” ya z� l� dö viz ler ta �� yan
ve slo gan lar atan grup ad� na aç�k la ma y�, ve -
li Hü se yin Yay lak oku du.

36 y�l il ko kul da ha son ra s�n da il kö� -
re tim oku lu ola rak hiz met ve ren okul la r� -
n�n �mam Ha tip Or ta oku lu ola ca �� n� ö� -
ren dik le rin de ade ta �ok ge çir dik le ri ni
söy le yen Yay lak, �mam Ha tip okul la r� n�n
böl ge de ki ta lep ve ih ti ya ca gö re be lir len -
di �i ni an cak Eren köy’de ne böy le bir ta -
lep ne de böy le bir ih ti ya c�n hiç bir za man
gün de me gel me di �i ne dik kat çek ti. Yay -
lak, 10 gün gi bi k� sa bir za man da 5 bin
im za top la ya rak bu im za la r� Ka d� köy �l çe
Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’ne tes lim et tik -
le ri ni an cak hiç bir i� lem ya p�l ma d� �� n�
be lirt ti. Yay lak “Se çi len okul lar, ma sa
ba ��n da, son de re ce ka ba-am prik bir yak -
la ��m la, fi zi ki ko �ul la r� na ve bu lun du �u
böl ge nin sos yal ya p� s� na dik kat edil me -
den se çil mi�. �n ce le me yap ma s� için bir
mü fet ti� gön der me ge re �i bi le du yul ma -
m��. Kü çük, se si az ç� ka cak okul lar özel -
lik le ter cih edil mi�.”

� ‘S�Z BA �I NI ZIN ÇA RE S� NE
BA KIN DE MEK AY RIM CI LIK TIR’

Aç�k la ma n�n de va m�n da �u ifa de le re
yer ve ril di: “Bu böl ge de imam ha ti be ta -
lep ol ma d� �� or ta day ken, bi zim ço cuk la -

r� m� z� ka p� n�n önü ne koy mak, bu ra s�
imam ha tip ol du de mek, siz ba �� n� z�n ça -
re si ne ba k�n de mek ay r�m c� l�k t�r. Biz
Meh met Akif ve li le ri ola rak oku lu mu zun
mev cut sta tü sü nün ko run ma s� yö nün de ki

ta le bi mi zi gör mez den gel mek le, yet ki li -
le rin ay r�m c� l�k yap t� �� n� bu ra dan ilan
edi yo ruz. De �i �im ler dö nü �üm ler hal k�n
ta lep le ri ne gö re ya p� l�r. Biz oku lu mu zun
de �i� me si ne ge rek ol ma d� �� n� söy lü yo -
ruz. Bu ta le bi göz ar d� ede mez si niz. Bu -
nun be de li ni ço cuk la r� m� za ödet me ye
hak k� n�z yok.”

“Ne den ye ni �mam Ha tip okul la r� aç -
mak ye ri ne mev cut okul lar �mam Ha tip -
le re dö nü� tü rü lü yor?” di ye so ran Yay lak,
ne den böy le bir ka r� ��k l�k ve ka os ya ra t�l -
d� �� n� an la ya ma d�k la r� n� be lirt ti. Aç�k la -
ma da e�er ih ti ya ca gö re okul lar aç� la cak -
sa, Ka d� köy- Eren köy böl ge sin de  mü zik,
sa nat spor okul la r� n�n aç�l ma s� n� is te dik -
le ri ni söy le yen Yay lak “Çok me rak edi -
yo ruz, aca ba bu ta le bi miz dik ka te al� na -
cak m�? Bü yük le ri miz se si mi ze ku lak ve -
rip biz le ri ma� dur et me mek için bu tür -
den mes lek sa nat spor okul la r� aça cak
m�? Aç� lan bu okul lar ta le bi kar �� la ma d� -
��n da, �mam Ha tip uy gu la ma s�n da ol du -
�u gi bi ad re si mi ze bak ma dan ba� ka il çe -
de ki di �er bir sa nat ya da spor aka de mi -
si ne biz le ri yön len di re cek mi? Ger çek ten
me rak edi yo ruz” de di.

�m za stan d� n�n da aç�l d� �� ey lem al k��
ve slo gan lar la son bul du.

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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‘IMAM HATIP değil
SANAT OKULLARI açılsın’
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‘IMAM HATIP değil
SANAT OKULLARI açılsın’

YA�AMDA gördü�ümüz ö�eleri
alg�lamak; yeti�tirilme ve gördüklerimizle

çok orant�l� geli�iyor. Toplum olarak
sadece a�z�m�zda kalan, ele�tirisel bir

yan�m�z var. Her �eyden �ikâyet edebiliriz
ama bunu, genelde o konuyla alakal�

olmayan ki�ilerle yapar�z. Böylelikle hem
sinirimizi bo�alt�r, hem de ilgili ki�iyle

konu�ma cesaretsizli�imizle
yüzle�mekten kaçar�z. Bir de �u var; e�er

birini topluluk
içinde, sorumlu

birine dert
anlat�rken

görünce de
sanki alt�n

bulmu� gibi
olaya dahil

oluruz. Biz de
derdimizi
anlatma

gayretine girer,
ama sonuçta
sadece, “ben
olsam �unu

yapard�m en iyi
çözümdür” fikrini beyan
ederiz. O yaygarada bir

de bakm��s�n�z ki
baz�lar�m�z

ele�tirdi�imiz olay�n,
savunucusu bile

olmu�uz. Bir ad�m daha
ilerisinde ise, bu

al��kanl�klar�m�z öyle bir
hal al�r ki; ya��m�z
büyüdükçe ve güç

bizde olukça, yerinde
ve ak�lc� fikirleri getiren

kimseyi dikkate
almay�z. T�pk� daha

önce bize yap�ld���n�n
ayn�s�n� yapar�z. Bu davran���
düzenlemeyi göz ard� ederiz.

Beraberinde de, bize
sunulan çözümü savmak,
mevcudu savunmak ve

üstünü örtmek için en büyük
mücadeleyi veririz. Tüm

bunlar erdemli olamayan,
içinde bireysel bütünlü�ü
yakalayamam��, kendinin

fark�na varamayan, bir
duru�u olmayan insan

karakterinin yans�malar�.
Bunlar ö�retilmi� alg�lar

oldu�undan pek tabii ki
de�i�ebilir, lakin tüm

sosyal çevre
bunun

de�i�memesi
için bizi her

yerde
zorluyorsa

i�imiz zor. Hele
bir gün

susmaya karar
verir ve ad�m

atmassak, o gün
bizler için di�er
yenilginin taraf�na

geçildi�i ilk gündür.
Al���lagelmi�in d���nda ise bireyin güzel ve
olumlu �eyleri gördükçe i�tah� kabar�r ve
içinde yer almaya, ad�m atmaya niyetli
olur. Bu ciddi bir ç�k�� ve s�çray�� an�d�r.
Bu ay o an� ya�ad���m bir yere yolum
dü�tü, Amerika Birle�ik Devletleri’nin

Atlanta kenti havaalan�nda onu ya�ad�m.
Ba�lant�l� uçu�uma haz�rl�k için uçakta,
inilecek terminali incelerken küçük bir
yere benziyor dedim, yan�mdaki yolcu

güldü, �öyle dedi: “Çok emin olma buras�

Delta Havayollar�’n�n ana üssü!”
�ndi�imde beni 5 terminal ve her

terminalde 50’ye yak�n uçak kap�s�
bekliyordu. Bunun anlam�, çok hatta çok

büyük demekti. Benim uçu�um di�er
terminaldeydi ve trenle geçi� yap�l�yordu.
Yol k�sa, süre yeterliydi ve ben yürümeye

karar verdim. ��te o karar�m, Atlanta
Havaalan�’n�n iyi ve örnek uygulamalar�yla

heyecan yaratan, sosyal etkiyi bana
ta��d�. Terminal ba�lant� koridoruna
girdim; kentin tarihini, ülke tarihi ile

birle�tiren sanatsal, modern, k�sa, öz ve
de etkili biçimde o koridor boyunca
sunuldu�unu gördüm. 1996 y�l�ndaki

Atlanta Olimpiyatlar�’ndan, Martin Luther
King’e, Kennedy’ye, Abraham Lincoln’e,

Amerikal� siyahi
vatanda�lar�n

haklar�n�n
verilmesine ve
birçok sosyal

hareketin
öncülerine ve

kat�l�mc�lar�na ait
resimler, tarihler
ve yaz�lar, hepsi

buradayd�.
Havaalan�n�

çevreleyen bu
yap�da,

uluslararas� bir
payla��m nas�l

yap�l�r bize anlat�yordu. 
Çekimler yaparken

benim yaz�lara
gösterdi�im ilgi, oradaki
baz�  Amerikal�lar�n da
dikatini çekti. Ayaküstü

konu�tuk: “Bizler
tarihimizin iyi yanlar�n�

sergilemeyi, güzel
örnekleri hat�rda tutmay�
ve bunlar� payla�may�

seviyoruz. Zira bu güce
güç katan bir de�er!”

dedi, konu�tuklar�mdan
biri.  Çok ilginçtir ki, bu

çal��man�n kim taraf�ndan ya
da hangi kurum taraf�ndan

yap�ld��� yazm�yordu.
Mesela, Atlanta Belediye

Ba�kan�’na bu çal��ma için
te�ekkür yaz�s� yoktu.

Hal�larda (Atlanta Belediyesi)
Minicipality of Atlanta – MA
yazm�yordu. Burada de�er,
etki ve içerik ile ölçülüyor.

Sosyal etkiyi yapmak,
yaratmak zaten bir devlet

kurumun kamu görevi,
kurum bir de üstüne ben
yapt�m diye ç�km�yor. Bu

uygulaman�n aç�l���ndan
resimler orada yoktu,

kurdelenin ucunda
20 ki�inin makas

tuttu�u,
ödüllerin

da��t�ld���,
kamerlara
gülünen

foto�raflar da
yoktu… 

Üst kata ç�kt�m,
terminalin

koridorlar�nda
yürüdüm, birçok sosyal

kurumun daveti, kar��ma sabit
posterler �eklinde ç�kt�. Aktör ve

müzisyen Terrence Howard ve aktör
Michael J. Fox onlardan ikisiydi. Bir an
dü�ündüm, ben havaliman�nda m�y�m?

Buras� neresi? Sosyal etkinin yeri ve
zaman� yok. Yeter ki bu içeri�i

aktarabilme erdemine, niyetine ve
becerisine sahip olal�m. Elbette bu
ad�mdan sonra okuyan, kat�lan ve

parças� olanlar da ortaya ç�kacakt�r…
www.atlanta-airport.com

ATLANTA SOSYAL
HAVAALANI…

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

�mam Hatip Ortaokulu’na dönü�türülen Erenköy Mehmet Akif �lkö�retim Okulu ö�rencileri,
velileri ve E�itim-Sen 2 No’lu �ube üyeleri, okul önünde yapt�klar� eylemle, as�l ihtiyac�n

�mam Hatipler de�il, müzik, sanat ve spor okullar� oldu�una dikkat çektiler.
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CHP �z mir Mil let ve ki li ve ga ze te ci ya zar
Mus ta fa Bal bay'�n 52. ya� gü nü, 8
A�us tos Çar �am ba gü nü Bü yü ka da Çe -

lik Gü ler soy Kül tür Sa nat Mer ke zi’nde ya p� -
lan et kin lik ler le kut lan d�.

“Bal bay'a ada let ve öz gür lük is ti yo ruz”
ko nu lu et kin lik te ilk ola rak mo de ra tör lü �ü nü
Tev fik K�z g�n ka ya’n�n yap t� ��, CHP �s tan bul
Mil let ve ki li Av. Mah mut Ta nal ve Cum hu ri -
yet Ga ze te si ya za r� �ük ran So ner’in ko -
nu� ma c� ola rak ka t�l d� �� pa nel dü zen -
len di. 

�ük ran So ner, Bal bay’�n i�i ni
çok se ven, bit me yen bir ener jiy -
le ken di si ni i�i ne ada yan bir ga -
ze te ci ol du �u nu be lir te rek, “Be -
del öde me nin de gü zel bir ya n�
ol ma l�. Di ye cek si niz ki be del
öde me nin gü zel ya n� olur mu?
Evet, biz 12 Mart ve 12 Ey lül’de
be del öde me nin gü zel ya n� n� ya �� -
yor duk. �na n� yor duk ki bir kav ga n�n
için de yiz ve bu kav ga n�n için de ta raf sak,
bi ri le ri nin dü ze ni ni sars m�� sak sal la m�� sak
on lar bi ze dü� man ola rak be del öde ti yor lar.
Bir an lam da bu bir kav ga ve biz bu nu hak edi -
yo ruz. Ama bu si vil dar be hu ku ku nun be de li
öde yen le ri aç� s�n dan bu mo ral de �er le ri ol du -
�u nu dü �ün mü yo rum. E�er Bal bay bu gün hâ -
lâ ayak tay sa bu onun özel kim lik ola rak di re -
ne bil di �i ni gös te ri yor” de di.

�u an ki med ya n�n in san l�k ta ri hi nin en kir -
li med ya ol du �u nun al t� n� çi zen So ner, “Ga ze -
te ci le ri miz bu kir li li �in için de ki en ma sum ki -
�i ler dir. Med ya bi zim bey ni mi zi sa t�n ala rak
ap tal la� t� r� yor ve ka za n�l m�� hak la r� m� z� kul -
lan ma m� z� en gel li yor. Bal bay'�n içe ri de ol ma -
s� bu na bir ör nek tir” yo ru mu nu yap t�. 

� ‘D� REN C� M� Z�
BAL BAY'DAN ALI YO RUZ’

CHP �s tan bul Mil let ve ki li Av. Mah -
mut Ta nal da bir ül ke nin or du su nu

ku ra bi le cek ka dar ko mu ta n�n, bir
ül ke nin ba s� n� n� ku ra bi le cek ka -
dar ga ze te ci nin ve bir üni ver si -
te yi dol du ra bi le cek 2580 ö� -
ren ci nin ha pis ha ne ler de ol du -
�u nu be lir te rek, bun la r�n ço �u -
nun or tak nok ta s� n�n ise Cum -
hu ri ye ti ko ru mak ve ül ke le ri ni

sev mek ol du �u nu söy le di. Bal -
bay’�n 30 y�l l�k dos tu olan Tev fik

K�z g�n ka ya ise, Bal bay’�n �u an bi le
dört du var ara s�n da y�l ma dan ça l�� t� �� n�

vur gu la ya rak, “Biz bu di ren ci mi zi on dan al� -
yo ruz onun az min den al� yo ruz” �ek lin de ko -
nu� tu. K�z g�n ka ya, Bal bay’�n ha pis ha ne de ya -
z�p yol la d� �� mek tu bu da se ven le ri ile pay la� -
t�. Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Ali Ke mal Öz de -
mir ile Ha kan Gü dü ko� lu’nun ba� la ma ve gi -
ta r� e� li �in de tür kü ler söy le ne rek Bal bay’�n
do �um gü nü pas ta s� ke sil di.

● Semra ÇELEB�
HALKLARIN Demokratik Kongresi (HDK)

�stanbul 1. Bölge Meclisi, ABD D��i�leri
Bakan� Hillary Clinton’un Türkiye'ye geli�ini
protesto etti. Kad�köy Alt�yol’da toplanan

HDK'liler, “Suriye'ye müdahaleye son”,
“Katil ABD Ortado�u'dan defol”
yaz�l� pankartlar açt�. Kad�köy

�skele Meydan�'na do�ru
yürüyü�e geçen HDK’liler,

“Sava�a hay�r bar�� hemen
�imdi”, “Ya�as�n halklar�n

karde�li�i” ve “Emperyalistler
i�birlikçiler 6. Filo'yu

unutmay�n” sloganlar�n� att�.
�skele Meydan�'nda HDK ad�na
aç�klamay� okuyan Aysel Güzel,

Suriye'de tüm bölgeyi sarsan,
dengeleri alt üst eden geli�meler

ya�an�rken, Türkiye'de de ad�
konulmam�� bir “sava�”�n geni�leyerek
devam etti�ini belirtti. Böylesi bir zamanda
ABD D��i�leri Bakan� Clinton'un Türkiye'ye

geldi�ini ifade eden Güzel, “Bütün dünyan�n
ba� belas� Amerikan emperyalizminin eli kanl�

olmakla tescilli bu temsilcisinin böylesi bir
zamanda ülkemizi ziyaret etmesi hayra

alamet de�ildir” dedi. Güzel, emperyalistler
�ahs�nda Clinton ile yap�lan ve yap�lacak olan

görü�melerin ezilen halklar ve bölge
aç�s�ndan daha çok kan, daha çok y�k�m

anlam�na geldi�ini kaydetti. Güzel, “Türkiye
bir kaosun içerisine sürükleniyor. Bar��,

e�itlik ve özgürlük isteyen i�çilere ve
halklara kar�� ba�lat�lan sava�

politikalar� ile kar�� kar��yay�z” diye
konu�tu. AKP'nin, ABD D��i�leri
Bakan� Clinton yerine do�rudan

muhataplar� ile görü�mesi
gerekti�ini belirten Güzel,

çözümün, emperyalist ülkelerin
ç�karlar�na alet olmakta de�il,

halklar�n e�it, özgür ve
demokratik ko�ullarda birarada

ya�amas�nda oldu�unu vurgulad�,
“Çözüm d��ar�da de�il içeridedir”

dedi. Güzel, ezilen halklara seslenerek
konu�mas�n� �öyle noktalad�: “Bu

ya�ananlara daha fazla seyirci kal�namaz.
Çat��malar� durdurmak ve bar��� sa�lamak
mümkün. �stersek bu sava�� durdurabiliriz,
politik ortam� demokratikle�tirebiliriz. Sessiz

kal�rsak, sava� politikalar� pervas�zca
sürecektir.”

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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Adalar’da
yapılan etkinlikte

CHP �zmir
Milletvekili ve

gazeteci-yazar Mustafa
Balbay’ın 52. ya� günü

kutlandı. Etkinlikte
dostları ve sevenleri

biraraya 
geldi.

ABD
Dı�i�leri

Bakanı Hillary
Clinton'un Türkiye
ziyaretini protesto

eden HDK, AKP'nin,
Suriye’yle ilgili Clinton
ile görü�mek yerine

do�rudan
muhataplarıyla
görü�mesini

istedi. 

Balbay’ın doğumgünü Adalar’da kutlandıBalbay’ın doğumgünü Adalar’da kutlandıBalbay’ın doğumgünü Adalar’da kutlandıBalbay’ın doğumgünü Adalar’da kutlandıBalbay’ın doğumgünü Adalar’da kutlandıBalbay’ın doğumgünü Adalar’da kutlandı

Clinton’un gelişi Kadıköy’de
PROTESTO EDiLDi

COUSiN RESTAURANTIN KEYiFLi ORTAMINDA MÜZiĞiN FARKINI HiSSEDECEKSiNiZ
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Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde �a ir, bes -
te kâr, ya zar  ve din le yi ci ler bi ra ra ya
gel di. Bes te kar-�a ir-ya zar Erol Gün -

gör  yö ne ti min de ya p� lan et kin li �in söy le -
�i bö lü mün de ele al� nan ko nu; “Bi ra ra da
ya �a yan in san la r�n ho bi le ri nin fark l� ol ma -
s� ha lin de iz len me si ge re ken or ta yol ne ol -
ma l� d�r?” idi.  Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n�
Ni hal Ek mek çi o� lu’nun yap t� ��  aç� l�� ko -
nu� ma s� n�n ar d�n dan, ka t� l�m c� lar ta ra f�n -
dan ko nu ile il gi li gö rü� ler aç�k lan d�. Bu
ko nu da ta ham mül s� n� r� n�  a� ma mak kay -
d�y la an la y�� l� ve say g� l� olun ma s� ge rek ti -
�i ifa de edi lir ken, dost lu �u ar t� ran pay la �� -
m�n öne mi de ay r� ca vur gu lan d�. Et kin li -
�in �i ir bö lü mün de ise çe �it li ko nu lar da �i -
ir ler okun du. ka t� l�m c� lar ara s�n da bu lu nan
TSM so lis ti ve ö� ret men Ez gi Er tem ta ra -
f�n dan “Ka der di ye mez sin ve ca n�m efen -
dim” isim li �ar k� la r�n ses len di ril me si gü ne
ay r� bir renk  kat t�.

� EV LEN D�R ME’DE KON SER
�ef Gök nil Bi �ak Öz de mir yö ne ti min -

de ki Fe ner yo lu Gö nül lü le ri TSM ko ro su,

Ka d� köy Be le di ye si Ev len dir me Da ire -
si’nde 10. y�l kon se ri ver di. 

Su nu cu lu �u nu De niz Can dan Uzun’un
yap t� �� kon ser, Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n�
Ni hal Ek mek çi o� lu’nun aç� l�� ko nu� ma s�
ile ba� la d�. �ef, su nu cu, ko ro ve ko rist ler
ta ra f�n dan ses len di ri len ni ha vend, kar c� �ar,
ma hur, �eh naz, acem kür di, sa ba ve hi caz
eser ler, ara la r�n da ko ro �ef le ri ve bes te kâr -
la r�n da bu lun du �u din le yi ci le re unu tul maz
bir ge ce ya �at t�. Kon se re bir grup Se mi ha
�a kir Hu zur Evi sa ki ni nin da vet edil me si
ve a��r lan ma s�, ge ce ye ay r� bir an lam kat t�

� ÖZ GÜR LÜK PAR KI’NDA
F� DE DA �I TI MI

Fe ner yo lu Do �a ve Çev re Ko mi te Gö -
nül lü le ri, Eko lo jik Üre ti ci ler Der ne �i ile i� -
bir li �i ya pa rak Se la mi çe� me Öz gür lük Par -
k�’nda ku ru lan or ga nik pa zar da fi de da �� -
t�l d�. �l gi nin yo �un ol du �u  et kin lik te, do -
ma tes, sa la ta l�k, bi ber, pat l� can, ka vun vb.
fi de le rin da �� t� m� ile bir lik te ekim ve ye ti� -
ti ril me ile il gi li so ru lan so ru lar da ce vap -
lan d� r�l d�.

● Gökçe UYGUN

Ye rel Gi ri �i me DES TEK Plat for mu ad� na
bir ba s�n aç�k la ma s� ya y�n la yan �e hir
plan c� s� A.Fa ruk Gök su, Bü yük Mar -

ma ra dep re mi nin üze rin den ge çen 13 y�l dan
son ra “Afet Ris ki nin Azal t�l ma s� Ya sa s� ve
Uy gu la ma Yö net me li �i”nin ha z�r lan d� �� n� ve
ka mu oyu nun ilk uy gu la ma la r� bek le di �i ni be -
lir te rek, “DES TEK (De mok ra si, Eko no mi,
Stra te ji, Top lum, E�it lik ve Ka t� l�m) prog ram -
la r� n�n ama c�, uy gu la na bi lir ve yay g�n la �a bi lir
kent sel dö nü �üm mo del le ri ni ge li� tir mek. �s -
tan bul’un 28 il çe sin de, yak la ��k 50 ulu sal ve
ulus la ra ra s� ta sa r�m eki bi nin ça l�� ma la r� de -
vam edi yor. Ka d� köy’de de Fi kir te pe ve Yo -
�urt çu Par k�’nda Ma hal le ta sa r�m la r� ya p� l� -
yor” bil gi si ni ver di. 
� KENT SEL DÖ NÜ �ÜM DE 4 SO RU 4 ÖNE R�

Fa ruk Gök su, Afet Ris ki Azalt ma Ya sa -
s�’n�n uy gu lan ma s� sü re ci için de, DES TEK
Prog ram la r�’n�n “4 Te mel So ru ve 4 Te mel
Öne ri”le ri ni �öy le s� ra la d�:

1-Ön ce lik na s�l be lir le ne cek?
Kent le ri miz de  top lam ya p� sto �u nun yüz -

de 5 ile yüz de 15’i ara s�n da yük sek ya p� ris ki
bu lun du �u tah min edi li yor. Ra ka m�n bü yük lü -
�ü ve fi nans man bo yu tu dik ka te al�n d� ��n da
han gi il çe, ma hal le ve pro je le re  ön ce lik ve ri le -
ce �i bi lim sel bir te me le otur tul ma l�.

� Öne ri: Kent sel ka pa si te ha ri ta la r� ha z�r -

lan ma l�. Kent le rin, de �er, yok sun luk, yo �un -
luk ve risk ha ri ta la r� ha z�r la na rak ye ni bir ‘ön -
ce lik li dö nü �üm se nar yo su’ ya z�l ma l�. Bu te -
mel ha ri ta lar dik ka te al�n d� ��n da ön ce lik li risk -
li alan lar ile ön ce lik li dö nü �üm alan la r� or ta ya
ç� ka r�l ma l�. 

2-Fi nans man na s�l kar �� la na cak? 
Yö net me lik, de �er ve in �a at ma li yet esas l�

bir fi nans man mo de li öne ri yor. Par sel bir le� -

me le rin de ise imar hak k� ar t� �� sa� l� yor.
� Öne ri: Yö net me lik te öne ri len mo de lin

ya n� s� ra risk li ya p� sa hip le ri nin ken di le ri nin
ör güt len me le ri yo luy la ya p� ma ola nak sa� la ya -
cak uzun va de li kre di me ka niz ma la r� n� da içe -
ren çok se çe nek li ‘ter cih li fi nans man pa ke ti’
olu� tu rul ma l�. 

3-Plan la ma bü tün lü �ü na s�l kur gu la na -
cak? 

Yö net me lik, risk li ya p� la r�n ya da alan la r�n
dö nü �ü mü sü re cin de sis te ma tik bir kur gu öner -
mi yor. 

� Öne ri: Kent sel stra te ji çer çe ve si ha z�r -
lan ma l�. Kent le rin dö nü �ü mü için stra te ji, ta sa -
r�m ve uz la� ma te mel kav ram la r� n� içe ren 3’lü
ba k�� ge li� ti ril me li dir. En kü çük ya �am alan la -
r� n�n ye ni den ta sar lan ma s� için ‘ADA’, me kân -
sal, eko no mik ve top lum sal ör güt len me nin ye -
ni den kur gu lan ma s� için ‘MA HAL LE’, kent sel
ge li �im stra te ji çer çe ve si nin ge li� ti ril me si için
de ‘KENT’ öl çe �in de stra te ji ler ge li� ti ril me li
ve se nar yo lar ya z�l ma l�.

4-Ya p� yo �un lu �u ne ka dar ar t� r� la cak?
Kent le ri mi zin ya p� la� ma ka pa si te si dol mu�

du rum da. Mev cut du rum da bi le ye ter li sos yal
do na t� ala n�  yok. Ba z� alan la r�n ya p� la� ma ka -
pa si te si ni dol dur mu� ol ma s�, mev cut yo �un lu -
�un dü �ü rül me si ni  zo run lu k�l �yor.

� Öne ri: Yö net me lik te bir le� me ha lin de
imar hak la r� ar t� �� söz ko nu su. E�it lik aç� s�n -
dan ila ve imar hak la r� sa t�l ma l� ya  da ka mu sal
ka za n�m la ra kar �� l�k ar t� r�l ma l� d�r. Bir le� me,
yo la terk, ka mu sal me kân ve oto park ya p� m�
gi bi imar bo nus la r� ve ri le rek, par sel ba z�n da
ya p� la� ma ye ri ne ya p� ada s� ba z�n da ya p� la� ma
te� vik edil me li. Kent sel Ka pa si te Ha ri ta la r�
dik ka te al� na rak özel lik le çok risk li ve ko run -
ma s� zo run lu alan lar da ki imar hak la r� trans fer
edil me li ya da men kul k�y me te dö nü� tü rül me li.
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L�ONS Kulüpleri 95. Uluslararas� Lions
Konvansiyonu, 22-26 Haziran 2012 tarihleri

aras�nda, Güney Kore Cumhuriyeti’nin Busan
kentinde yap�ld�. 55 bin 272 Dünya Lionunun

kat�l�m� ile bir rekor k�r�lan 95. Uluslararas�
Konvansiyonu’na kat�lan Kad�köy Belediyesi
Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi ve Kültür Sanat Sorumlusu Lion
Nesibe Müsevito�lu’nun verdi�i bilgilere göre,
Türkiye’deki 6 yönetim çevresinden 120 Lion,
Konvansiyona kat�lmak üzere 20 Haziran günü

Kore’ye gitti. Konvansiyon’un öncesi ve
sonras�nda düzenlenen gezi program� ile Çin’i de

kapsayan on be� günlük bir
seyahat yapan Türk

Lionlar�n�n ilk dura�� Güney
Kore’nin 18 milyon nüfuslu

ba�kenti Seul oldu. Üç
günlük Seul gezisinden

sonra Busan’a giden Türk
ekibi, 50 bin civar�ndaki
Dünya Lionu ile birlikte
Konvansiyona kat�ld�.

Konvansiyon hakk�nda bilgi
veren Türkiye MD Kültür
Sanat Sorumlusu ve 118

Y’nin Kesim Ba�kan� Ln. Nesibe Müsevito�lu;
Koreliler’den büyük yak�nl�k gördüklerini
belirterek, “Bu y�l�n Türk-Kore dostluk y�l�
olmas�n�n da belki bir etkisi vard�. Ancak

konu�tu�umuz Koreliler, ‘siz Kore için sava�t�n�z,
bizim karde�imizsiniz’ diyorlard�. Kore sava��nda
kaybetti�imiz �ehitlerin yatt��� mezarlar� gördük.

Resmi bir ziyaret için Busan’da bulunan, �stanbul
Vali Yard�mc�m�z Kaz�m Tekin’in ziyareti

nedeniyle, �ehitlikte düzenlenen törene kat�ld�k.
Hep birlikte �stiklal mar��m�z� söyleyip, �ehitli�e

çelenk koyduk” dedi.

Türk Lionları,
Güney Kore’de!

Türk Lionları,
Kore’nin Busan

kentinde
düzenlenen ‘95.

Uluslararası
Lions

Konvansiyonu’
nda ülkemizi
temsil ettiler.

‘Feneryolu’nda şiir ve söyleşi günü’

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

2012-2013 E�itim ve Ö�retim Y�l�'nda Kad�köy yeni bir
güzel sanatlar lisesine kavu�uyor. Ad�n� cumhuriyet
döneminin ünlü bestecisi Cemal Re�it Rey'den alan,
Özel Cemal Re�it Rey Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,
17 Eylül'de kap�lar�n� e�itime aç�yor. �lkö�retim üzerine
4 y�l e�itim ve ö�retim yap�lan güzel sanatlar liselerinde

resim, müzik, tiyatro, sinema-TV, dans ve bale
bölümlerine ö�renci kabul ediliyor. Her y�l a�ustos ay�
ba��nda düzenlenen yetenek s�navlar�yla ö�renci alan

güzel sanatlar liseleri, ö�rencilerin e�ilimleri ve
yeteneklerini ortaya ç�karmay�, klasik lise e�itim ve

ö�retimine paralel olarak, güzel sanatlar�n her alan� için
üniversitelerin ilgili

bölümlerine ö�renci
haz�rlamay� hedef

olarak seçiyor. Yeni
e�itim ve ö�retim y�l�na,

Kad�köy Has�rc�ba��
Caddesi'ndeki merkez
binas�nda ba�layacak
olan Cemal Re�it Rey

Güzel Sanatlar
Lisesi'nin kurucusu da
deneyimli bir ö�retmen.

�stanbul'da ilk güzel
sanatlar lisesinin
kurulmas�na da

öncülük eden Erol
Görgün okulun kurulu�
amac�n� �öyle aç�kl�yor:

“Amac�m�z Atatürk ilke ve devrimlerine ba�l�, sanat�n
merkezi olarak kabul etti�imiz Kad�köy'de sanat
e�itimi yapacak nitelikli, ça�da� bir e�itim yuvas�
kurmak. Ö�rencilerimizin ilgi ve yeteneklerini lise

e�itimiyle birle�tirerek gelece�in sanatç� adaylar�na ilk
ve temel sanat e�itimini vererek, onlar� üniversitelerin
ilgili programlar�na haz�r hale getirmek istiyoruz. Bu

amaçla yola ç�k�yoruz.” Cemal Re�it Rey Güzel
Sanatlar Lisesi 8-9-10 A�ustos tarihlerinde okulun
Has�rc�ba��’ndaki merkez binas�nda yetenek s�nav�

yap�yor. Okulun sinema-TV bölümüne ise mülakatla
ö�renci al�n�yor. Lisenin aç�l�� törenine Cemal Re�it

Rey'in ö�rencilerinden Tuluyhan U�urlu'nun da
kat�laca�� belirtiliyor.

Kadıköy’e yeni Güzel
Sanatlar Lisesi geliyor

KENTSEL DÖNÜŞÜM iÇiN ÖNERiLER!
Kentlerimizdeki ya�am kalitesinin artırılması için bir araya gelen, plancı,

mimar, peyzaj mimarı, sosyolog, mühendis, hukukçu gibi çe�itli uzmanlardan
olu�an DESTEK  Gönüllüleri, 17 A�ustos depreminin 13. yılında ‘kentsel

dönü�üm’e dikkat çekiyor. Öncelikle dönü�türülecek alanlar, dönü�ümün
finansmanı gibi konularda öneriler hazırlayan DESTEK Platformu, olası

�stanbul depremine daha da yakla�tı�ımız bir zamanda, ba�ta kamu yönetimi
ve riskli alanlarda ya�ayanların bu önerileri dikkate almasını istiyor.
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Sah ra y� ce did'de top la nan ma vi
ka pak lar, en gel li le re te ker li
san dal ye al� m� kam pan ya s� na

kat k� ver di. Ma hal le Muh ta r� Se val
Öz kan’�n, “En gel le ri A�a l�m Ha ya t�
Pay la �a l�m” di ye rek ba� lat m�� ol du -
�u kam pan ya da bi rik ti ri len ma vi ka -
pak lar, Çev re Gü nü'nde Tür ki ye
Omu ri lik Felç li le ri Der ne �i'ne te -
ker lek li san dal ye al� m� na des tek için
ile til di.

Ma hal le sa kin le ri nin hem çev -
re ye kar �� olan du yar l� l�k la r�n dan
hem de en gel le ri a� ma ko nu sun da -
ki ça ba la r�n dan do la y� duy du �u
mem nu ni ye ti be lir ten Muh tar Öz -
kan, kam pan ya ya des tek ve ren tüm
va tan da� la ra, es na fa, il kö� re tim
okul la r� na, Sah ra y� ce did Gö nül lü -
le ri’ne, Ka d� köy Be le di ye si’ne ve
mec lis üye si Hü se yin Öz de mir’e
de kam pan ya da top la nan ka pak la -
r�n ye ri ne ula� t� r�l ma s� için ver dik -
le ri des tek ne de niy le te �ek kür et ti.

Tür ki ye Omu ri lik Felç li le ri Der ne -
�i’nde di ki�, na k��, pro mos yon ve
di �er atöl ye le ri de gez dik le ri ni be -
lir ten Muh tar Öz kan, TOFD yet ki -
li le ri ni ba �a r� l� ça l�� ma la r� için teb -
rik et ti. Geç ti �i miz gün ler de �e ner
Bir söz �l kö� re tim Oku lu ve Me la -
hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu ö� -
ren ci le ri de top la d�k la r� ka pak la r�
Sah ra y� ce did Ma hal le si Muh tar l� -
�� ’na tes lim et mi� ti. TOFD yet ki li -
le ri ile ti len ka pak lar için Sah ra y� -
ce did Ma hal le si Muh tar l� ��’na bir
te �ek kür bel ge si ver di.
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SERi iLANLAR 
Kad�köy Belediyesi Evlendirme Salonu’ndan ald���m

15.06.2012 tarihli ve 1-100233 nolu makbuzumu
kaybettim. Hükümsüzdür. Erhan �LCEK

�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….

Engelsiz yaşama destekEngelsiz yaşama destekEngelsiz yaşama destekEngelsiz yaşama destekEngelsiz yaşama destekEngelsiz yaşama destek

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.)

Sahray�cedid mahalle sakinleri, toplad�klar� mavi kapaklar� Türkiye Omurilik
Felçlileri Derne�i’ne teslim ederek, tekerlekli sandalye al�m�na katk� sa�lad�lar. 
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si, her y�l ol du �u gi bi bu
Ra ma zan'da da if tar son ra s� sa at le ri ni ho� ça
ge çir mek is te yen Kad�köylüler için et kin lik -

ler dü zen li yor. Bun lar dan bi ri de  80’li Al t�n Y�l lar
Nos tal ji kon ser le ri di zi si... 

21 Tem muz ve 4 A�us tos'ta  Se la mi çe� me Öz -
gür lük Par k�'nda üc ret siz ola rak ger çek le� ti ri len
kon ser ler de, Ka d� köy lü ler us ta sa nat ç� la r�n nos tal -
jik �ar k� la r� e� li �in de geç mi �e do� ru ho� bir yol cu -
lu �a ç�k ma n�n key fi ni ya �a d� lar. Bu kon ser ler de
kim ler yok tu ki; �s ken der Do �an, Sel çuk Ural, Nil
Bu rak, Se mi ha Yan k�, Gök ben ve “Sa man yo lu”
�ar k� s�y la bir dö ne me dam ga s� n� vu ran  ün lü �ar k� -

c� Ber kant... An cak, tüm sa nat ç� lar tam da fi nal
kon se ri ne ha z�r la n� yor lar d� ki, Ber kant cep he sin den
üzü cü bir ha ber gel di. Us ta sa nat ç�  kon ser den k� sa
bir sü re son ra ra hat s�z la na rak te da vi al t� na al�n d�.
Kan ser te� hi si ko nu lan us ta sa nat ç� bir sü re has ta -
ne de din len di ril dik ten son ra te da vi si ne ev de de vam
edil mek üze re ta bur cu edil di. An cak ar d�n dan  tek -
rar a��r la �a rak has ta ne ye kal d� r�l d�. Bu du ru ma çok
üzü len sa nat ç� dost la r�, son kon se ri ip tal et mek ye -
ri ne “�ar k� la r� n� Ber kant için” söy le me ka ra r� al d� -
lar. Öy le de yap t� lar. 11 A�us tos Cu mar te si ge ce si
Öz gür lük Par k� h�n ca h�nç do luy du. Kon ser
22.00'de ba� la ya cak ol ma s� na kar ��n ak �a m�n er ken
sa at le rin den iti ba ren am fi ti yat ro nun kol tuk la r� dol -
ma ya ba� la m��t� bi le. Hem son kon ser olu �u hem de

�ar k� la r�n Ber kant için söy le ne cek ol ma s� genç-ya� -
l� de me den tüm Ka d� köy lü le ri ora ya top la m�� t�. Sa -
at ler 22.00'yi gös ter di �in de sah ne ye ç� kan oyun -
cu/�ar k� c� Öz lem Sa va�, söz le ri ne Ber kant'la ba� la -
d�; “El bet te bu ak �am bu ra da e� len mek, iyi va kit
ge çir mek için birara ya gel dik. An cak bir yan dan da
aman s�z has ta l� ��y la sa va �an Ber kant abi mi ze mo -
ral des te �i ver mek için bu ra da y�z. O ne den le tüm
sa nat ç� dost la r� m� hep bir lik te sah ne ye da vet edi yo -
rum” de di. 
� BER KANT �Ç�N TEK YÜ REK OL DU LAR

Bir lik te sah ne alan �s ken der Do �an, Sel çuk
Ural, Nil Bu rak, Se mi ha Yan k� ve Gök ben, hep bir
a��z dan, Ber kant için kendisiyle özde�le�en “Sa -
man yo lu” �ark�s�n� ses len dir di ler. Ber kant'�n fo to� -
raf la r� n� el le rin de ta �� yan ba z� din le yi ci ler de göz le -
ri do lu do lu �ar k� ya e� lik et ti ler. Kon se rin su nu mu -
nu ya pan Öz lem Sa va�, ken di le ri ne bu sah ne yi açan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk'e sev gi
ve se lam la r� n� ilet ti. Ar d�n dan Türk pop mü zi �i ne
dam ga s� n� vu ran us ta sa nat ç� lar te ker te ker sah ne
al d� lar. Nil Bu rak, ilk �ar k� s� n� ses len dir dik ten son -
ra, Ka d� köy lü le re �öy le ses len di; “Ku su ra bak ma -
y�n bu �ar k� y� çok iyi oku ya ma d�m. Çün kü he pi mi -
zin içi kan a� l� yor. Du ala r� m�z la Ber kant'� tek rar
ara m�z da, sah ne ler de gö re ce �iz uma r�m.” Sel çuk
Ural da �ar k� la r� n� ses len dir dik ten son ra, ken di si ni
al k�� la yan la ra “Tüm bu al k�� la r� n�z Ber kant'a gi di -
yor �u an. Bu muh te �em si ner ji niz le, Al lah ona güç
ve �i fa ve rir in �al lah” di ye rek, “Es ki Dost lar” �ar k� -
s� n� da bu gün ha yat ta ol ma yan tüm sa nat ç� lar için
söy le di. Gök ben çok üzün tü lü ol duk la r� n� söy ler -

ken, �s ken der Do �an da “Sa na t� se ven, dost lu �u bi -
len siz Ka d� köy lü ler le bir lik te ol mak bi zim için bir
gu rur” de di. �ar k� la r� n� ses len di rir ken se yir ci ler
ara s�n da do la �a rak, hay ran la r� n�n eli ni s� kan, on lar -
la fo to� raf çek ti ren Do �an, “�im di bu ra da siz den
al d� ��m tüm ener ji yi sev gi li Ber kant'a yol lu yo -
rum....” ifa de si ni kul lan d�. Son ola rak sah ne alan
Se mi ha Yan k� da “Öz le mi �im si zi Ka d� köy” di ye -
rek, din le yi ci ler le has ret gi der di. �z zet Aral'�n or ga -
ni za tör lü �ün de ger çek le �en ge ce de, sa nat ç� la ra 6
ki �i lik Os man �� men Or kes tra s� ile vo kal ler de Es ra
Eren, Ba nu Ka ra ca ve �b ra him �ev ki e� lik et ti. 
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SAHNEDE
DAYANI�MA

ARTIYOR!

Tiyatro topluluk, dernek ve birlikleri ortak
bir Tiyatro Platformu’nda birle�ti. Platform,

‘Artık yan yana gelip birlikte geni� bir
dayanı�ma hattı örmenin dı�ında bir

çözüm kalmamı�tır’ diyor.

Şehir Tiyatroları, yeni oyunların provalarına başladı
�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi �ehir

Tiyatrolar�, 2012-2013 sezonunda
sahnelenecek olan dört yeni oyunun
provalar�n� 1 A�ustos 2012 tarihinden

itibaren sürdürüyor. �ehir Tiyatrolar�’n�n
2012-2013 repertuvar�nda yer alan Mehmet

Murat �ldan’�n yazd���, Hülya Karaka�’�n
yönetti�i “Büyünün Gözleri”; Du�an

Kovaçeviç’in yazd���, Bilge Emin’in çevirdi�i,
M. Nurullah Tuncer’in yönetti�i “Dar

Ayakkab�yla Ya�amak”, Anton Çehov’un
yazd���, Belgi Paksoy’un çevirdi�i, Engin
Alkan’�n yönetti�i “Vi�ne Bahçesi” ve Can
Do�an’�n yaz�p, yönetti�i çocuk oyunu “Ali

Baba ve K�rk Haramiler” adl� dört oyun sezon
için haz�rl�klara ba�lad�.�ehir Tiyatrolar� yeni

sezonda 2011-2012 Sezonu’nda sahnelenen
oyunlar�n yan� s�ra yeni oyunlar�yla Ekim

ay�nda perdelerini açacak.

Berkant’a şarkılarla seslendilerBerkant’a şarkılarla seslendilerBerkant’a şarkılarla seslendilerBerkant’a şarkılarla seslendilerBerkant’a şarkılarla seslendilerBerkant’a şarkılarla seslendiler
Kanserle mücadele eden usta sanatç� Berkant'a, sanatç� dostlar� Kad�köy'den söyledikleri �ark�larla
destek oldular. Sanatç�n�n �ark�lar�yla büyümü� Kad�köylülerin yan� s�ra genç ku�a��n da co�kuyla

izledi�i konserde, �ark�lar hep bir a��zdan Berkant için söylendi...

Fo to� raf lar: Gür büz EN G�N

�STANBUL Oyuncak Müzesi’nde Türk
ve Japon çocuklar, Hiro�ima’ya atom

bombasının atılı�ının 67. yıl
dönümünde Sadako Sasaki’yi, onun

tamamlayamadı�ı turna ku�larını
yaparak andılar. Bu yıl sekizincisi

düzenlenen anma gününe; Japonya
Ba�konsolos Yardımcısı Kenji Ashida

ve Japon okulundan e�itmenler de
katıldı. Bu anlamlı güne katılan

çocuklar ilk önce Sadako Sasaki’nin
masalını dinlediler, ardında barı�ın
simgesi haline gelen turna ku�larını

origami sanatı ile yaparak, kanatlarını
dü�lerinin renkleriyle süslediler.

Düzenlenen bu etkinlikte çocuklar
sava�ın kötü izlerini yok etmek ve
daha güzel, barı� dolu, aydınlık bir

dünya için dileklerde bulundular. 12

ya�ına geldi�inde Hiro�ima’ya atılan
atom bombasından dolayı

hastalanarak yata�a dü�en Sadako
Sasaki, bir Japon inancına göre

kâ�ıttan 1000 turna ku�u yaparsa
dile�inin gerçek olaca�ına ve iyile�ip

tekrar eskisi gibi oyuncaklarıyla
oynayaca�ına inanmaktaydı. Sasaki

hayata gözlerini yumdu�unda
yata�ının ba�ucunda kâ�ıtlardan

yaptı�ı 646 turna ku�u bulundu. Her yıl
dünyanın farklı yerlerinde Sadako

Sasaki’nin tamamlayamadı�ı
rengârenk turna ku�larını katlayan

çocuklar dünyaya barı� mesajı verirler.
�stanbul Oyuncak Müzesi’nde de,

açıldı�ı ilk yıldan beri Sadako
Sasaki’nin anısına turna ku�u etkinli�i

düzenleniyor. 

Türk ve Japon çocuklar Sadako Sasaki’yi unutmadılar

T�YATRO ve di�er sahne sanatlar� üzerindeki “bask�,
yapt�r�m ve yasaklamalara kar�� ortak mücadele”
amac�yla “Tiyatro Platformu” kuruldu. �BB�T’nin

yönetimini sanatç�lardan al�p belediye bürokratlar�na
devreden yeni yönetmelik sonras�, Devlet Tiyatrolar� (DT)

ile �ehir Tiyatrolar�’n�n özelle�tirilmesine ili�kin yap�lan
çal��malara kar�� durabilmek için de kurulan platform,

çok say�da profesyonel-amatör tiyatro toplulu�u, tiyatro
örgütü ve tiyatrocular�n kat�l�m�yla hayata geçti.

Platformda ilk olarak �ehir ve Devlet Tiyatrolar�‘ndaki
güncel sürecin de�erlendirilece�i bir çal��tay
düzenlenmesi karar� al�nd�. Çal��tay, 8-9 Eylül
tarihlerinde Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin ev

sahipli�inde toplanacak. Toplant�larda, Platformun
Geçici Yürütme Kurulu da belirlendi. Kurul, ��T�SAN

(�stanbul �ehir Tiyatrosu Sanatç�lar� Derne�i), ASSITEJ
(Uluslararas� Çocuk ve Gençlik Tiyatrolar� Birli�i Türkiye

�ubesi), Türkiye Tiyatrolar Birli�i, TOMEB (Tiyatro
Oyuncular� Meslek Birli�i), Bat� Karadeniz Tiyatrolar
Platformu, Akdeniz Tiyatrolar Birli�i, DET�S (Devlet
Tiyatrosu Sanatç�lar� Derne�i), Tiyatro Ele�tirmenler
Birli�i ve Amatör Tiyatrolar Çevresi temsilcilerinden

olu�uyor.

‘HAYAT DURMUYOR, MÜCADELE DE DURMAZ’
Platformun dönem e�sözcüleri ise ��T�SAN’dan ve
�ehir Tiyatrolar� yönetmenlerinden Rag�p Yavuz ile

Türkiye Tiyatrolar Birli�i’nden tiyatro yönetmeni, oyuncu
Orçun Masatç� oldu. Rag�p Yavuz, platformun

gereklili�inden söz ederken “Hayat durmuyor. Bask�lar
durmuyor. Mücadele de durmaz” dedi. Yavuz, �ehir
Tiyatrosu yönetmeni olarak hiçbir bürokrat sanatsal

görevlendirme emri, karar� veremez demekten,
“Korkuya Kar�� Özgür Tiyatro” diye hayk�rmaktan,

bunca y�l �ehir Tiyatrolu’larla kulis, ter, alk�� payla�m��
olmaktan onur duydu�unu belirtti: “27 �ubat 2012’de
Harbiye Muhsin Ertu�rul Sahnesi önünde yakt���m�z

ate�in Edirne’den, Bart�n’a, Bursa’dan Bitlis’e,
�stanbul’dan Urla’ya, �zmir’e, Midilli’ye, Irak’a, üniversite

topluluklar�ndan amatörlere, sokak tiyatrocular�na,
do�açlamac�lara nas�l büyük bir enerjiyle ula�t���n�

görmek, her gösteride, her atölyede, her söyle�ide bunu
solumak büyük bir güç verdi. Samimiyet ve iç

rahatl���yla söyleyebilirim ki, �ehir Tiyatrolar� sanatç� ve
emekçileri olarak seyircimiz ve omuz omuza oldu�umuz

sanatç� dost ve yanda�lar�m�zla birlikte yürüttü�ümüz
mücadele günbegün ve ülkenin her yan�ndan

izlenmekte, ço�almakta, yeni beklentiler üreterek ve her
gün yeniden umuda evrilerek güçlenmektedir.”

Sanatç�lar giri�imi ise bu platformun geni�lemesi için
kaleme ald��� ça�r� metninde �u ifadeler yer verdi:

“Siyasal iktidar�n ülkemiz sanat alanlar�nda yaratmak
istedi�i toplu y�k�m ve yok etme politikalar� her

boyutuyla ortaya ç�km��t�r. Art�k yan yana gelip birlikte
geni� bir dayan��ma hatt� örmenin d���nda bir çözüm

kalmam��t�r. Sald�r�n�n her türlüsünü an�nda geri
püskürtecek böyle bir güç çok k�ymetlidir.”
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● Gökçe UYGUN

Ali Arif Er sen bir fo to� raf ç�... An cak 8 se ne -
dir ya ta �a ba� l� ya �a mak zo run da.
Çün kü ‘loc ked-in’ sen dro muy la

mü ca de le edi yor. Göz lü �ü ne yer le� ti ri -
len la zer ka le mi ni al fa be üze rin de
gez dir mek su re tiy le in san lar la ile ti -
�im ku ra bi len Er sen'e, bir gün “Ya -
r�n ma ki ne yi eli ne al san ne çe ker -
din?” di ye sor mu� lar. O da “Ko -
ço” ya n� t� n� ver mi�. Bu nun üze -
rin de 18 fo to� raf ç� Er sen için
Mo da’n�n en me� hur mey ha ne le -
rin den Ko ço’nun fo to� ra f� n� çek -
mi� ve bu ser gi or ta ya ç�k m��.
Ser gi nin ad� da be lir len mi�;
“Ali’nin Ko ço’su”... 

18 fo to� raf ç� n�n bir fo to� raf ç�
ar ka da� la r� n�n da ve ti ne bi rer poz la
ka t�l d�k la r� gö nül lü ve ko lek tif bir
pay la ��m sü re ci nin so nu cu olan ser gi nin
kü ra tör lü �ü nü Ser han Ada yap m��. 

� ‘HEM KA FA YI ÇEK T�K
HEM RE S�M...’

Ser gi ye ka t� lan fo to� raf ç� lar dan Ara Gü -

ler, “Ali Arif be yi as l�n da ta n� mam. Mat -
ba ac�m Lok man an lat t�. ‘Bir re sim çek,
ser gi aça ca ��z, onu sa ta ca ��z’ de di. Git tik

mey ha ne ye, hem ka fa y� çek tik hem
re sim çek tik” di yor. Ha san De niz

de “Ali �s tan bul’un es ki yer le ri -
ni iyi bi lir. Ko ço da Ka d� -
köy’den ha fif bir yü rü yü� le
u� ra d� �� m�z, ke yif li bir ö� -
len ra k� s� ye riy di bi zim için”
di ye ko nu �u yor. 

Ali Bey’i �ah sen ta n� -
ma ma s� na ra� men pro je yi
hiç dü �ün me den ka bul et ti -
�i ni be lir ten Ani Çe lik
Arev yan, “Be nim ç� k�� nok -

tam Ali’nin du ru muy du.
Onun par ça lan m�� ha ya t� na

at fen k� r�l m�� gö rün tü le ri bir -
le� tir dim ve son suz çiz gi si ni de

mu ha fa za et tim. Ya n�m da bir ay na
gö tür düm ve man za ra ya s�r t� m� ve rip

Ko ço’nun için den ay na da yan s� yan gö -
rün tü le ri çek tim. Son ra on la r� stüd yom da bir le� -
tir dim. Ko ço’nun için de mi ni cik bir ki li se, bir
ayaz ma var. Fo to� ra f�n tam or ta s�n da bir mum
var. O ki li se den yan s� ma y� da ge ne li boz ma dan
fo to� ra f�n tam or ta s� na yer le� tir dim” ifa de si ni
kul la n� yor.

31 A�ustos’a dek aç�k31 A�ustos’a kadar Ni�anta��'ndaki Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde aç�k olan sergide

tüm foto�raflar 1.400 TL.’den sat�l�yor. Sergiden elden edilen gelir tümüyle Ali Arif Ersen’e

aktar�lacak. Sergide çal��mas� yer alan foto�rafç�lar �unlar: Burcu Aksoy, Can Altay, Ani

Çelik Arevyan, Arif A�ç�, Banu Cenneto�lu, Orhan Cem Çetin, Zekai Demir, Hasan Deniz,

Ahmet Elhan, Cemal Emden, Murat Germen, Ara Güler, S�tk� Kösemen, Nevzat Say�n,

Ahmet Sel, Serkan Taycan, Nazif Topçuo�lu, Özcan Yurdalan.

Yata�a
ba�lı

ya�ayan
foto�rafçı Ali Arif

Ersen'in foto�rafçı
dostları, Ersen için

Moda'nın ünlü
meyhanesi Koço'yu
çekti. 18 foto�raftan

olu�an  ‘Ali’nin
Koço’su’ sergisi,
Ersen'e destek

amacı
ta�ıyor...

Ali’nin Koço’suna dair fotoğraflar...Ali’nin Koço’suna dair fotoğraflar...Ali’nin Koço’suna dair fotoğraflar...Ali’nin Koço’suna dair fotoğraflar...Ali’nin Koço’suna dair fotoğraflar...Ali’nin Koço’suna dair fotoğraflar...
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�
s tan bul'un ula ��m so run la r� n�n çö zül me -
si ne yö ne lik pro je ler kap sa m�n da in �a
edi len Ka d� köy-Kar tal Met ro su aç� l� �a

gün sa y� yor. Yo �un araç tra fi �i ne sa hip olan
Ka d� köy-Kar tal ara s�n da ki D-100 ka ra yo lu -
nun yü kü nü azalt mak, bu aks ta h�z l� ve kit -
le sel yol cu ta ��n ma s� n� sa� la mak ve iki k� ta
ara s�n da ula �� m� h�z lan d�r mak ama c�y la pro -
je len di ri len hat, 17 A�us tos Cu ma gü nü
15.30'da Ka d� köy Mey da n�'nda Ba� ba kan Re -
cep Tay yip Er do �an'�n ka t� la ca �� bir tö ren le
hiz me te gi re cek.

Te me li Ba� ba kan Er do �an, Ula� t�r ma Ba -
ka n� Bi na li Y�l d� r�m, �s tan bul Bü yük �e hir Be -
le di ye Ba� ka n� Top ba� ve �ETT Ge nel Mü -
dü rü Dr. Mu am mer Kan tar c� ta ra f�n dan 29
Ocak 2005'te at� lan hat t�n, 2008 y� l�n da ta -
mam lan ma s� he def le ni yor du. An cak er te le ne
er te le ne 2012 y� l�n da dek uzan d�. �BB Ba� ka -
n� Top ba�'�n ver di �i bil gi le re gö re, hat ta gün -
de 1-1,5 mil yon yol cu yu ta �� na cak. 3 mil yar
TL’ye ma lo lan hat ile Kar tal ile Ka d� köy ara s�
29 da ki ka ya ine cek.

Top ba�, “Bu met ro Cum hu ri yet ta ri -
hi nin en bü yük met ro su ola cak. 2016’da
�s tan bul’da ki ula ��m a� la r� bü yük oran da
ta mam lan m�� ola cak. Ula ��m so ru nu bü -
yük oran da çö zül mü� ola cak. 2004′de
ray l� sis tem kul la nan yol cu sa y� s� 400 bin
ci va r�n day d�. �u an da 1 mil yon 370 bin
ki �i ray l� sis tem le ri kul la n� yor. 2014’te
bu ra kam 4 mil yon 950 bin ki �i ye ç� ka -
cak. 2016′da ise 7 mil yon ki �i bu sis tem -
le ri kul la na cak. �e hir met ro la� m�� ola -
cak” de di.

� ‘4 KEZ N� YE ER TE LEN D�?’
Met ro hat t� n�n aç� l� �� n�n sü rek li er te -

len me si ele� ti ri le re de ned en oldu. CHP �tan bul
Mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt, yak la ��k 2 ay
ön ce ko nu yu TBMM'nde gün de me ge tir mi� ti.
Ö�üt’ün, �çi� le ri Ba ka n� �d ris Na im �a hin’in
ya n�t la ma s� is te miy le Mec lis'e sun du �u so ru
öner ge si �öy le:

“Hat t�n te me li 2005 y� l� ocak ay�n da Ka d� -
köy’de at�l m��, 2007'de aç� la ca �� sö zü ve ril mi�
an cak aç� l� �� 29 Ekim 2011, 31 Ara l�k 2011, �u -
bat 2012 ve Ma y�s 2012 ol mak üze re 4 kez er -
te len mi� tir. �BB yet ki li le ri son ola rak tem muz
ay n� i�a ret et mi� ler dir.

Bu do� rul tu da,
1-Pro je nin da ha ön ce be lir ti len ta rih ler de

aç�l ma s� ne den er te len mi� tir? Ara dan ge çen
bun ca y�l için de ne den aç�k la nan ta rih ler de he -
def tut tu ru la ma m�� t�r; ge cik me nin
se bep le ri ne ler dir?

2-Pro je nin ne za man ta mam lan -
ma s� ve kul la n� ma aç�l ma s� ön gö rül -
mek te dir?

3-Met ro hat t� için ön gö rü len top -
lam ma li yet ne dir; �u ana ka dar ne
ka dar har ca ma ya p�l m�� t�r?

4-�BB’ye ba� l� 3 met ro pro je si,
Ba kan lar Ku ru lu ka ra r� ile Ara l�k
2010'da Ula� t�r ma Ba kan l� ��’na dev -
re dil mi� tir. Ka d� köy-Kar tal met ro
hat t� n�n da ba kan l� �a dev ri gün dem -
de mi dir?”

� DE NER KEN KA ZA OL MU� TU!
Ka d� köy-Kar tal met ro sun da 2 A�us tos ge -

ce si ya p� lan de ne me se fe rin de ka za mey da na
gel mi� ti. �d di ala ra gö re de ne me se fe ri ya pan
met ro tre ni Kar tal is tas yo nun dan ar ka da bir va -
gon b� ra ka rak ha re ket et ti. Ay n� tren Kar tal'a

ge ri dön dü �ün de ha re ket et me den ön ce ar ka da
b� rak t� �� va go na çarp t�. Ka za da mad di ha sar
mey da na gel di �i ö� re nil di. �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye Ba� kan l� ��’ndan ya p� lan aç�k la ma da
ise �öy le de nil mi� ti: “�n �a at� re kor sü re de ta -
mam la na rak  k� sa sü re son ra hiz me te al� na cak

olan  Ka d� köy-Kar tal Met ro -
su'nda iki va go nun çar p�� ma -
s�y la ha sar l� ka za mey da na
gel di. Ka d� köy-Kar tal Met ro su
için ça l�� ma tak vi mi çer çe ve -
sin de ge ti ri len ve he nüz de ne -
me se fer le ri ne  da hil edil me -
yen iki tren park ala n�n da çar -
p�� t�. Ka za, de ne me sü rü �ü ya -
p� lan sin yal siz böl ge de mey da -
na gel di. De ne me ça l�� ma la r�
ve yol cu gü ven li �i ile il gi li
her han gi bir so run bu lun ma -
mak ta d�r. De ne me i� let me si ve
yol cu lu i� let me, sin yal li ola rak
ya p�l d� ��n dan ben ze ri ka za la -

r�n Met ro i� let me ye aç�l d�k tan son ra mey -
da na gel me  ih ti ma li bu lun mu yor. De ne me
se fer le ri sin yal li ola rak ça l� �an tren ler le ba -
�a r� l� ve gü ven li ola rak sür dü rül mek te dir.” 

Kar tal Met ro �n �a at� ne de niy le bir de
gö çük ya �an m�� t�. Ha zi ran 2010'da mey da -
na ge len olay da, D-100 ka ra yo lu (E-5) Bos -
tan c� köp rü sü al t�n da 7 met re de rin li �in de,
3 met re ge ni� li �in de çu kur olu� mu� tu. Oto -
mo bi li ile olu �an çu ku ra dü �en Ul vi Onur lu,
“Çok h�z l� de �il dim. Ne ol du �u nu an la ma -

d�m. Önüm de bir çu kur olu� tu. Ben de ka ça ma -
d�m. Öle bi lir dik” de mi�ti. Met ro ça l�� ma s�n da
gö rev ya pan bir yet ki li, ka z� lar ya p�l ma dan ön -
ce ön lem le rin al�n d� �� n� be lir te rek, “Ama bu

bek len me dik bir çök me ol du. Sa ba ha ka dar
çu ku ru be ton la dol du ra ca ��z” aç�k la ma s� n�
yap m��t�.

� ‘ANA YOL DA
M� N� BÜS OL MA YA CAK’

Met ro nun aç�l ma s�y la bir lik te mi ni büs -
le re de ye ni dü zen le me ler ge ti ri le cek. Ka d� -

köy-Kar tal met ro su nun hiz me te gir me siy le
bir lik te, bu hat ta ça l� �an mi ni büs le ri de ye ni dü -
zenle me bek li yor. �stanbul Büyük�ehir

Belediye Ba� ka n� Ka dir Top ba�, ko -
nu hak k�n da �u bil gi le ri ver di: “Ula -
��m da ki ye ni lik ler den bir ta ne si de
ana ar ter ler de ki mi ni büs le rin kal d� -
r�l ma s� ola cak. Ula �� m� da ha ka li te -
li, da ha do� ru ve da ha dü zen li ha le
ge ti re ce �iz. Mi ni büs ler ya oto bü se
dö nü �e cek ya da va tan da� la r�n ter -
cih ede ce �i, özür lü le rin de bi ne bi le -
ce �i �e kil de ka li te li, kon for lu ve kli -
ma l� ha le ge ti ri le cek. �s te di �i miz
�art la ra ge ti ri len mi ni büs ler le yan
ma hal le ler den met ro la ra ve met ro -
bü se yol cu ta �� na cak. Fa ali yet le ri ni

sür dü re cek mi ni büs es na f� da ka pa si te sin den
faz la yol cu ta �� ma ya cak. Ar t�k ka ri ka tü ri ze ol -
mu� mi ni büs dö ne mi ge ri de ka la cak.”

� MET RO TA MAM DA,
VA PUR YE TE CEK M�?

Ge mi �n �a at� ve Ma ki na la r� Yük sek Mü hen -
di si Tan sel Ti mur ise, blo gu na yaz d� �� “Ka d� -
köy-Kar tal  Met ro su'nun Ak la Ge tir dik le ri...”
ba� l�k l� ya z�y la, ele� ti ri si ni �öy le ifa de edi yor:

“Ka d� köy-Kar tal Met ro su, ilk se fe ri ne ba� -
la ya cak. �BB'den  ya p� lan aç�k la ma ya gö re ‘8
va gon dan olu �an met ro tren le ri her 2,5 da ki ka -
da bir ay n� yö ne do� ru ha re ket ede cek ler ve sis -
tem, yo �un sa at te bir sa at içe ri sin de ay n� yö ne
70.000 yol cu ta �� ya bi le cek.’

(...) Bay ram dan son ra her i� gü nü sa ba h�
70.000’e ya k�n ki �i yi 1 sa at için de Ka d� köy �s -
ke le si’nin önü ne y� �a cak ye ni bir ula ��m sis te -
mi bek li yor bi zi. Ka d� köy’den sa bah la r� 2-3 sa -
at bo yun ca en az 2 da ki ka da bir ge mi kal d�r ma -
y� ge rek ti re cek bu yol cu po tan si ye li ni he sap la -
yan, plan la yan, ha z�r l�k ya pan var m�? Da ha s�-
de niz yo lu ile ge çi� için de ge rek li plan la ma ve
ha z�r l�k la r� yap mak ko �u luy la-bi raz c�k gay ret
gös te rip met ro yu 2 ay ön ce dev re ye al ma y� be -
ce re bil sey dik de �s tan bul lu’nun 2 ay d�r çek ti �i
�u köp rü tra fi �i i� ken ce si ni bir neb ze de ol sa
ha fif let sey dik kö tü mü olur du?”
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vli çift ler le kar �� la ��n ca ge nel de en çok so ru lan
so ru lar dan bi ri si dir. Na s�l ta n�� t�k la r� ve a�k la r� n�n
na s�l ba� la d� �� so ru lur. Al� nan ce vap lar ise kla sik -
tir; hep gü zel bir te sa düf ten söz edi lir. Bu den li
önem li ve yü ce bir ola y� Al lah’�n te sa dü fe b� rak -

ma s� hiç müm kün mü dür? Bir er kek le bir ka d�n kar �� la -
�a cak, ara la r�n da a�k do �a cak, ya �am la r� n� bir le� ti re -
cek ler, ço cuk la r� do �a cak, in san nes li de vam ede cek
ve bun la r�n hep si bir te sa dü fe ba� la na cak. Ev ren de ki
her �e yi gö ren, bi len, ya ra tan, mil yon lar ca y�l dan be ri
ev ren de ki her dü ze ni hiç ak sat ma dan ya �a tan yü ce Al -
lah hiç bir �e yi te sa dü fe b� rak maz, her �e yi çok ön ce den
plan lar.

�n san zan ne der ki te sa dü fen kar �� la� t�m ve a��k ol -
dum Oy sa ki o a�k sev gi nin son suz lu �u na do� ru at� lan
kut sal bir ad�m d�r. Ad�m at� l�r, a��k olu nur, ama s� cak
he ye ca n� uzun sü re ya �a maz. Ev li li �i sür dü re bil mek için
sev gi yi ö� ren mek ve sev gi yi tüm ili� ki le re ege men ya -
p�p ya �at mak ge re kir. 

Sev gi de üs tün lük, et kin lik, söz sa hi bi ol mak, mü ca -
de le et mek gi bi kav ram lar yok tur. Sev gi de iç ten lik, e�it -
lik, ver mek, hiz met et mek, pay la� mak ve hiç he sap tut -
ma mak var d�r. Ye ni ev le nen bir genç k�z, ev li lik te ara -
d�k la r� n� bu la ma d� ��n dan ya k� n� yor, e�iy le za man la r� n�n
sü rek li bir di di� me ve çe ki� me için de geç ti �in den söz
edi yor du. Uzun uzun din le dim. K� z� m� z�n öy le güç lü bir
ego su var d� ki, ego su nun ih ti yaç la r� n� ken di nin ger çek
ih ti yaç la r� gi bi gö rü yor, ta ze bir fi dan ben ze ri olan ili� ki -
le ri ne sü rek li ben cil li �in zeh ri ni en jek te edi yor du. An�m -
sar m� s� n�z? Bir �ar k� var d�r. “Ha li mi an la ya cak, der di me
kat la na cak, be nim le a� la ya cak bir sev gi is ti yo rum” di -
ye. Sor mak ge re kir “Sen sev gi li mi is ti yor sun, kö le mi?”
Ben cil lik in san do �a s� de �il dir. �n san do �a s� saf sev gi -
dir. Al lah bi zi sev gi sin den ya ra t�p dün ya ya gön der mi� -
tir. Bu dün ya da ö� ren di �i miz s��, sah te ç� kar he sap la -
r�n dan kur tu lup ger çek do �a m� za dön dü �ü müz de evi -
miz de cen ne te dö nü �ür. Ger çek do �a m�z olan sev gi,
ba� l� l�k, iç ten lik ve hiz met ha ya t� m� z�n ger çe �i olur.
Böy le bir ev li lik ise kut sal ve y� k�l maz te mel le re da ya l�
ya �ar. 

Ge çen ler de ev len me ar zu su için de olan bir genç le
ko nu �u yor dum. Ev li lik ten ve müs tak bel e�in den bek -
len ti le ri ni sor dum. O çok ke li mey le an lat t� ama ben
özet ler sem: Bek len ti le ri; yal n�z l�k tan kur tul mak, gün lük
ih ti yaç la r� n� kar �� la mak, ço cuk sa hi bi ol mak, ge le ce �e
da ha gü ven li bak mak ve dü zen li bir cin sel ha yat ya �a -
mak gi bi �ey ler di. Bü tün bu ara d�k la r� n�n hep si ni ak l�y la
bu la ca �� na ina n� yor ve bir man t�k ev li li �i yap mak is ti -
yor du. Ana lar, ba ba lar ve top lum da ge nel de ço cuk la -
r�n dan ay n� �ey le ri is ter ler. Bir gen cin ba� ka bir gen ce
â��k ol du �u du yu lur sa te red dü de dü �er ler. “Gön lü aca -
ba ne ye dü� tü”di ye.

Ak�l la ve man t�k la ku ru lan ev li lik ler, ak�l la ve man t�k -
la da sür dü rül mek is te nir. Ruh tan, öz den, kalp ten uzak -
la ��p bir lik te li �e ak�l ve man t�k ege men olur sa sev gi gü -
cü nü yi tir me ye ba� lar, bü yü me si ni dur du rur, ili� ki mo -
no ton la ��r. Oy sa ki sev gi nin ya rat t� �� ruh sal bü tün lük ev -
li li �i zen gin le� ti rir, bir lik te li �e yü ce lik ve de rin lik ka zan -
d� r�r. Ruh sal bü tün lük ger çek sev gi yi or ta ya ç� ka r�r.
Sev gi e� le ri gü zel le� ti rir, güç len di rir, ge li� ti rir. �li� ki ye
gü ven ve rir, kor ku ve te red düt le ri bi ti rir. 

Ruh sal bü tün lü �e ula� ma dan ak�l ve man t�k la ya �a -
nan bir lik te lik ler de ba� l� l�k za y�f lar, e�er ili� ki bu na ra� -
men sü rü yor sa ye ri ni ba ��m l� l�k al m�� t�r. �li� ki al�� kan l�k -
tan, kor ku dan, gü ven siz lik ten bel ki de bi linç siz ve ya
ço cuk la ra da ya l� bir sür dür me is te �in den de vam et -
mek te dir.

E�er yer çe ki mi ol ma say d� her �ey ha va lar da uçu -
�ur du dün ya da ki bü tün lük ol maz d�. �n san ili� ki le rin de
de sev gi bir lik ve bü tün lük için yer çe ki mi ka dar güç lü
bir ener ji dir. Özel lik le genç ler de �im di dün ya ya çok
fark l� bir ba k�� aç� s� ege men. Sev gi ye ula� mak tan da ha
faz la pa ra ya, gü ce, üne ve sek se ula� mak için ça ba sarf
edi yor lar. Bu mü ca de le in san la r� bir bi ri ne ra kip edi yor,
h�r sa, çe ki� me ye, kav ga ya yön len di ri yor. �n san ili� ki le ri -
ne k�s kanç l� �� ki ni ve ha sis li �i ge ti ri yor. Top lum da ki
sev gi siz li �i ar t� r� yor. Oy sa ki her in san sev gi arar, sev -
mek ve se vil mek is ter. Sev gi ek sik li �i nin ya rat t� �� ac� -
dan kur tul ma n�n yo lu far k�n da l� �� m� z� ar t�r mak ve sev gi
yo lu nu bul mak ol ma l� d�r. Gö rü yo rum, in san lar ken di le -
ri ni dün ya ya, mad de ye, üne ve gü ce öy le si ne kap t�r -
m�� lar ki on la r� dur du ran ve kor ku tan tek �ey da ha güç -
lü bi ri nin kar �� l�k ver me teh di di olu yor. Her in san evin -
de, i�in de, sos yal ya �a m�n da hu zu ra, mut lu lu �a, ba �a -
r� ya ula �a bil mek için kor ku yu de �il, sev gi yi ö� ren me li,
ruh sal bü tün lü �e ve zen gin li �e ula �a bil me nin yol la r� n�
bul ma l� d�r. Ev de, i� te sev gi ve say g� ya da ya l� bir ya �am
olu� tur mak, in san ili� ki le rin de ben cil lik ten kur tu lup ken -
di ni sev gi ye aç mak, hiç bir kar �� l�k bek le me den ba� ka
in san la ra hiz met yo lu nu bul mak, Al lah’a iman ve inanç -
la ba� lan mak, bi ze sev gi siz li �in ya rat t� �� ac� dan kur tul -
ma n�n yol la r� n� açar. 

E

HABER

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33  
Faks: (0216) 345 82 02

www.gazetekadikoy.com.tr 
E-posta:gazetekadikoy@gmail.com
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Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �
SEVGiYE AÇILMAK

Anadolu yakas�n�n ilk metrosu Kad�köy-Kartal, 17 A�ustos'ta ‘nihayet’ aç�l�yor. Yap�m� 7 y�l süren, aç�l��� sürekli
ertelenen metro hizmete girdi�inde iki ilçe aras� 29 dakika olacak! Öte yandan Kad�köy-Kartal'�n aç�lmas�yla birlikte

minibüsler de revize edilecek. Bu hattaki minibüsler ana akslara aralardan yolcu ta��yacak hale getirilecek.
MARMARAY 2013 sonu itibariyle

tamamland���nda Kartal’dan gelen yolcu,
Yenikap�’ya, oradan Taksim’e, oradan da

havaalan�na ula�abilecek. Marmaray hatt�na
Ayr�l�kçe�me istasyonunda entegre olacak

olan hat, 4.5 kilometre daha uzat�larak
Pendik-Kaynarca’ya kadar ula�t�r�lacak. Bu

hatt�n da devreye girmesiyle toplam
harcama 3 milyar 225 milyon liray� bulacak.

Metro hatt�n�n, Marmaray, Yenikap�-
Hac�osman, Otogar-Ba�c�lar-�kitelli hatlar�

gibi yap�m� devam eden di�er hatlar
tamamland���nda yolculuk süresini

k�saltmas� bekleniyor. Kartal’dan metroya
binen bir yolcu için yolculuk süreleri;

Kad�köy 29 dakika, Üsküdar 35 dakika,
Yenikap� 47 dakika, Taksim 55 dakika,

Otogar 66 dakika, Hac�osman 79 dakika,
havaliman� 79 dakika, Olimpiyat Stad� 89

dakika olacak. 

Araçlar, sürücüsüz kullan�m özelli�ine uygun
olarak imal edildi. Bu sayede geceleri

parklanma, tamir-bak�m atölyesine intikal
gibi operasyonlar, merkezdeki bir operatör
vas�tas�yla yap�lacak. Hat üstünde bulunan

16 adet istasyon ise �öyle:
Kad�köy, Ayr�l�kçe�me, Ac�badem, Ünalan,
Göztepe, Yenisahra, Kozyata��, Bostanc�,
Küçükyal�, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu,

Esenkent, Hastane/Adliye, So�anl�k, Kartal.
Aktarma �stasyonları:

� Kad�köy �stasyonu - �ehir Hatlar� ve �DO
Hatt�

� Kad�köy �stasyonu - Moda Nostaljik
Tramvay Hatt�

� Ayr�l�k Çe�me - Marmaray Hatt�
� Ünalan �stasyonu - Metrobüs Hatt�

Eri�im Bilgileri:
� Toplam 52 giri�

� 264 adet yürüyen merdiven
� 70 adet asansör

� 315 adet turnike (29 Engelli)

KARTAL-OLiMPiYAT
STADI 89 DAKiKA

SÜRÜCÜSÜZ METRO!

Moda �stasyonu çevresindeki ye�il alan düzenlemesinin
31 Aralık 2012'te bitirilmesi öngörülüyor.

AKP Kadıköy Gençlik Kolları'nın
‘Kadıköy sakinleri ile Kadıköy-Kartal
metro testindeydik’ notuyla internete

yükledi�i foto�raflar...

Metro geliyor, minibüs gidiyor!
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ola rak �u nu ke -
sin lik le söy le ye -
bi li riz ki, bu de -
ne yim Türk kül tü rü ne ve di ne ke sin lik le
ger çek bir ‘da l��’t�r.”

� CAR LA CHA �M VE
V�C TOR LE GUY

Hal ka Sa nat Pro je si 10 Tem muz 2012-
08 A�us tos 2012 ta rih le ri ara s�n da Car la
Cha im ve Vic tor Le guy’� a��r la d�. Re zi -
dans ko nuk luk la r� bo yun ca iki sa nat ç� bir -
lik te bir per for mans pro je si üze rin de ça l�� -
t� lar ve so nu cun da üret tik le ri eser le ri bu

ser giy le iz le yi ci ye aç� yor lar. 
Car la Cha im  (Sa o Pau lo, Bre zil ya, 1983) li -

sans e�i ti mi ni Gü zel Sa nat lar, yük sek li san s� n� ise
Sa nat Ta ri hi üze ri ne yap t�. Ça l�� ma la r� vi de o, per -
for mans ve çi zim den olu �u yor. Vic tor Le guy (Sa o
Pau lo, Bre zil ya, 1979) Mac ken zi e Üni ver si te si
En düs tri yel Ta sa r�m bö lü mü me zu nu. Re sim, çi -
zim, ko laj, ani mas yon, vi de o ve in te rak tif di ji tal
med ya gi bi Gör sel Sa nat la r�n bir çok da l�n da ça l�� -
ma lar ya p� yor.

17 - 23 A�USTOS 2012YA�AM 9

● Semra ÇELEB�

Kâr ama c� güt me den kül tür-sa nat üre ti mi -
ni art t�r mak ama c�y la ku ru lan “Hal ka
Sa nat Pro je si” kap sa m�n da Tür ki ye’ye

ge len ve bir atöl ye ça l�� ma s� yü rü ten Bre zil ya l�
sa nat ç� lar Car la Cha im ve Vic tor Le guy’in “Za -
ma na da ir” ser gi si, 10 A�us tos Cu mar te si gü nü
sa at 18.00’de aç� l� yor. 

Mo da’da bu lu nan Ka bi ne Na di re’de aç� la cak
ser gi le ri hak k�n da sa nat ç� lar �u bil gi yi ve ri yor lar: 

“Hal ka Sa nat Pro je si biz de kök lü de �i �ik lik ler
yap t�. S� ra d� �� bir ül ke de, bam ba� ka, e� siz bir kül -
tür le ta n�� t�k ve bu bi zi ye ni ve özel bir yön tem le
üret me ye ce sa ret len dir di. Ba z� fark l� kat man la r�
kul la n�p, di �er le ri ara s�n da biz ba� lan t� ku ru yor -
duk.

Ön ce den de ye ni lik çi bir ba k�� aç� s� na da ya na 

rak ya �� yor duk, Re zi dans’�n ya -
�a ya ca �� m�z sü reç te bir dö nüm nok ta s� ola ca �� n�
bi li yor duk. �ki miz de Sa nat ç� Re zi dans’�na ki �i sel
ça l�� ma la r� m� z� ge li� tir mek ve ilk de fa i� bir li �iy le,
bir lik te ça l�� ma lar üret mek ad� na gel dik.

�s tan bul’u e� siz sa nat sal dü �ün me po tan si ye li
ad� na seç tik. Biz ha ri ku la de Türk kül tü rü nü gös -
ter mek ve ya d� �a r� dan bir ba k�� ol mak  ye ri ne,
onun bir par ça s� olu yor, onu an l� yor ve i� le ri mi ze

ak ta r� yo ruz. Ay r� ca, di �er
bir �a ��r t� c� nok ta; ay n�
stüd yo yu ve fi kir le ri mi zi
pay la� ma n�n key fiy di. Ak -
l� m�z da ki le rin kar �� l�k l�
pay la �� m� üre ti mi miz için
an lam l�y d�. Stüd yo da za -
man ade ta uçu yor gi bi gel -
di.

Ça l�� ma la r� m�z çi zim
üs tü ne, yi ne de vi de o ve
ens ta las yon gi bi
fark l� araç lar kul -
lan ma y� dü �ün dük.
Ser gi de, çi zim le -
rin özel ça l�� ma -
m�z la i� len di �i ni

gö re bi lir si niz. Hem
ki �i sel hem de i� bir -
li �iy le üret ti �i miz
ça l�� ma la r� m�z bu
son gün ler de, �s tan -
bul’da ya �a d� �� m�z
ve �eh ri de ne yim le -
di �i miz sü reç te ge -
li� ti. Vi de o, ça l�� -
ma la r� m�z ara s�n da ba� lan t� ku ran bir ö�e. Son 

Halka Sanat Projesi’nin konu�u olarak �stanbul’a gelen
Brezilyal� sanatç�lar Carla Chaim ve Victor Leguy’in
‘Türkiye kültürüne ve dine kesinlikli bir dal��’ olarak

niteledikleri ‘Zamanadair’ Sergisi, Moda’daki Kabine
Nadire’de aç�l�yor. 

F�LM LER kit le ler için yap�la gel di �in den be ri
top lu mun is tek le ri nin ve ha re ket le ri nin bir d��a vu -
ru mu ol ma lar� kaç�n�lmaz ol mu� her film de ken di -
ni gös ter mi� tir. En ba sit a�k fil min de ve ya ak si -
yon fil min de yer alan ba sit gös ter ge ler top lu mun
ge nel bak���n� yans�tm�� ba zen de si ne man�n
güç len me siy le bir lik te kit le le ri et ki le ye bil mi� tir.

K�sa ca top lum si ne ma dan si ne -
ma da top lum dan et ki len mi�

ve bu or tak ya �aml� yak -
la��m gü nü müz de de
varl���n� sür dü re bil mi� -
tir. Bu top lum sal et ki le -
�i min en bü yük film le -
rin den bi ri olan “Chi na -
town” ile il gi li bir �ey ler

pay la �a ca��z. “Film No ir”
ya ni “Ka ra Film” tü rü nün

bel ki de en ba �ar�l� fil mi olan
“Chi na town” si ne ma ta ri hi için bir ki -

lo met re ta�� de sek yanl�� ol maz. Farkl� ve top lum -
sal kay nakl� ko nu su nun için de yi ne farkl� ve öz -
gün ka rak ter ler ve Jack Nic hol son gi bi bir ef sa -
ney le tam an lam�yla bir si ne ma zi ya fe ti ne dö nen
fil min top lum sal ele� ti ri si ni as�l kay na��ndan ba� -
la ya rak ta kip ede lim.

� WA TER GA TE SKAN DA LI
17 Ha zi ran 1972 gü nü 5 h�rs�z Wa ter ga te i�

mer ke zin de ki bir bü ro ya gi rer ken po lis ta raf�ndan
ya ka la na rak tu tuk land�. Bu bü ro nun ABD'nin o
za man ki ana mu ha le fet par ti si olan De mok ra tik
Par ti'nin mer ke zi ol du �u or ta ya ç�kt�. Sür dü rü len
so ru� tur ma h�rs�zlar�n Ni xon'un par ti si olan Cum -
hu ri yet çi Par ti ile ba� lant�l� ol duk lar�n� ve amaç -
lar�n�n De mok ra tik Par ti'nin te le fon lar�n� giz li ce
din le mek üze re mik ro fon lar yer le� tir mek ol du �u -
nu or ta ya koy du. Olay lar git gi de ço rap sö kü �ü

gi bi ge li� me ye ba� lad�. ABD Yük -
sek Mah ke me si Ric hard Ni xon'u
bant kay�tlar�n� savc�la ra tes lim
et me ye zor lad�. 8 A�us tos 1974
ta ri hin de Ric hard Ni xon te le viz -
yon da yapt��� bir ko nu� may la er -
te si gün is ti fa ede ce �i ni aç�klad�.
Böy le ce Ric hard Ni xon ABD ta ri -
hin de ba� kanl�ktan is ti fa eden ilk
ve tek ba� kan ol mu� ol du.

� CHI NA TOWN
Film bu skan dal�n ard�ndan

çe kil mi� fa kat film de bir si ya si
din le me yok. Skan dal�n is mi ne
gön der me ya par cas�na “su” i�i
üze ri ne pat lak ve re cek skan dal
üze ri ne bir film. K�sa ca ko nu su nu
pay la��rsak; bir ta raf� çöl di �er ta raf� ok ya nus olan
Los An ge les’�n su so ru nu, çift çi le rin ve �e hir de
ya �a yan lar�n gün de lik ha yat lar�n� et ki le ye cek ka -
dar s�k�nt�n�n et ki le ri ba� gös ter mek te dir. Ki mi le ri
ye ter siz su yun bir bö lü mü nü rü� vet kar��l��� por -
ta kal a�aç lar�n� su la mak için ki ra lar ken, ki mi ler de
ald��� rü� vet ler den vur gun yap man�n se fas�n� sür -

dür mek te dir. Eya let te ki su so -
ru nu ber ta raf et mek üze re dü -
�ü nü len ba raj in �a at�n en ge -
li de, biz zat su i� le ri mü dü rü
Hol lis Mul wray’in onay�ndan
dön me si top lu mun s�k�nt�lar�n�
artt�ran bir et ki ya rat�r. Tam bu
gün ler de özel de dek tif ki ra la -
mak üze re ba� vu ran Hol lis
Mul wray’in e�i Evelyn Mul -
wray’de, de dek tif Git -
tes’den, e�i nin met re si ni
bul mas� is ter. Ama ne
var ki, Git tes’e ba� vu -
ran ger çek Ba yan
Mul wray ol mad���
gi bi ko cas� Hol lis
Mul wray de çok
geç me den ba raj da
ölü bu lu nur. De dek ti -
fi miz Git tes, Chi na -
town ma hal le sin de ya -
�ad��� bir olay la po lis li �e
ve da et mi� özel de dek tif li �e
ba� lam�� kad�n-er kek al dat ma lar�
dos ya lar�ndan s�k�ld���ndan bu su me se le si ne
inatç�l���yla sar�lm�� ve pek çok nü fuz lu in san�
rahts�z edip pe �i ne takm��t�r. Fil min fi na li ne ka dar
da ipuç lar�n�n ta ki bi ve kö tü adam lar�n Git tes’i ta -
ki bi de vam edi yor ve bel ki de si ne ma ta ri hi nin en
iyi 5 fi na lin den bi riy le son bu lu yor.

� BÜ YÜK CHI NA TOWN
Fil min si ne ma ta ri hin de en iyi film ler den bi ri

ol mas�n�n el bet te pek çok se be bi var. �l ki yö net -
men Ro man Po lans ki. “Kni fe in The Wa ter - Su -

da B�çak”, “Tik sin ti” gi bi bir
ba� yap�tlar dan bir kaç se ne
son ra Holl wo od’a trans fe rin -
den son ra “Ro se mary’s
Baby-Ro se mary'nin Be be �i”
fil mi ve ba �ar�s�yla  “Chi na -
town”u çek mi� ve son ra “Ki -
rac�” gi bi ba��ms�z bir ba� -
yap�ta im za att�ktan son ra ya -
�a yan en iyi yö net men ler
aras�nda ad� an�lma ya ba� -
lan mas� kaç�n�lmaz ha le gel -
mi�. Yak�n ta rih te “Pi ya nist”
fil miy le Os car alan yö net me -
nin Ame ri ka’dan gi di �i de ayr�
bir olay fa kat ayr�nt�ya gir me -
ye lim. Fil min di �er bir art�s�

hem de ko ca man bir art�s� olan Jack Nic hol son’a
de �i ne lim. Ha len ka li te li film ler de oy na yan ef sa ne
Nic hol son “Gu guk Ku �u”,”Shi ning” ve “Chi na -
town” sa ye sin de si ne ma ta ri hi ne ken di ni alt�n
harf ler le kaz�may� ba �ard�. O se ne nin Os car ödü -
lü nü ala ma mas� çok yaz�k ol mu�. Fil min ken di si
de ayn� �ans�zl��� ya �am�� ve kar��s�nda “Ba ba II”
gi bi bir ra kip bul mu�. Üçün cü bü yük Ro bert
Tow ne se nar yo Os car’�n� kim se ye kapt�rmam��.
Se nar yo nun mü kem mel li �iy le hem olay ör gü sün -
de hem di ya log lar da hem de fi nal de ken di si ne o
ka dar hay ran b�rak�yor ki ta ri fi müm kün de �il.
Bel li ki Tow ne tüm de dek tif lik ki tap lar�n� yut mu�
ve içi ne si ya si en tri ka ve duy gu sall�k ek le ye rek
çok kat manl� bir �a he ser ya ratm��. Fil min de mü -
kem mel ol ma mas� ne re dey se müm kün de �il.
Film de ufak bir ro lü de olan Po lans ki’nin de mü -
zik se çim le riy le de “Ka ra Film” at mos fe ri
tad�ndan yen mez bir ha le ge li yor. Yaz�n�n

ba��nda ki top lum sal
gön der me ve o za -
man�n si ya si çarp�kl�klar�
gü nü müz de hâ lâ de -
vam edi yor ba riz bir �e -
kil de. Fil min için de ge -
çen ve �u an ki em per -
ya list dev let le rin te mel
ta� lar�ndan bi ri ha li ne
gel mi� olan pa ran�n,

zen gin s�n�f�n  ve si ya se tin halk� nas�l
uyut tu �u na da ir tes pit le ri ve

olay ör gü sü ha len yo �un �e -
kil de ya �an mak ta. Köp rü

iha le si ba� la ma dan h�zla
sat�lan ara zi ler, h�zla
k�dem at la yan si ya si
yak�nlar�, sus tu ru lan
ara�t�rmac�lar ül ke mi zi
hâ lâ bü yük bir so ru nu

ve bu olay lar� bu �e kil de
an la tan sa� lam film ek si -

�i miz çok. Bel ki de �u söz
yanl�� de �il dir ”Dün ya da ki

açl�k ve se fa le tin ne de ni yok sul lar�
do yu ra ma mak de �il, zen gin le ri do yu ra -

ma makt�r.”

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

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Sinema tarihinin
kilometre taşı
olan bir film
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Ad nan Ok tar ta ra f�n dan fi nan se edil di �i bi li -
nen ve bi lim çev re le ri ta ra f�n dan uzun y�l -
lar d�r uya r� s� ya p� lan sah te fo sil ser gi le ri nin

bir ye ni si 8 A�us tos Çar �am ba gü nü Ka d� köy Sü -
rey ya Ope ra s� önün de aç�l d�. Ka d� köy -
lü ler, Ba ha ri ye Cad -
de si üze rin de aç� lan
ser gi yi is te me dik le -
ri ni di le ge ti rin ce
tar t�� ma bü yü dü.

“110 mil yon y�l -
l�k fo sil le ri so kak
or ta s�n da plas tik ku -
tu lar da na s�l ser gi li -
yor su nuz? Bi lim sel
ra por la r� n�z ne re de?”
so ru su üze ri ne ser gi nin
so rum lu su ol du �u nu
söy le yen �a h�s, fo sil le ri
özel ko lek si yon cu lar dan
top la d� �� n�, bu nu pa ra s�
olan her ke sin ya pa bi le ce -
�i ni söy le di. Bu nun üze ri -
ne tar t�� ma ya ka t� lan bir
va tan da� bu ka dar de �er li
ol du �u id di a edi len hiç bir
fo si lin bi lim sel ra por la r� ve kay d� ol ma dan so -
kak ta ser gi le ne me ye ce �i ni be lir te rek, du ru mun
ta ri hi eser ka çak ç� l� �� sa y� la ca �� n� ya da fo sil le -
rin sah te ol du �u nu söy le di.

Res mi bel ge le ri nin so rul ma s� üze ri ne za b� -
ta dan al d�k la r� izin bel ge si ni gös te ren ser gi so -
rum lu su, et raf ta top la nan la r�n gü lü� me si ne ne -
den olur ken, ser gi de ki fo sil le rin her han gi bir

res mi en van ter de ka y�t l� ol ma d� �� or ta ya ç�k t�.
� ‘ÇO CUK LA RI MI ZIN AKIL LA RIY LA

OY NA MA NI ZA �Z�N VER ME YE CE ��Z!’
Olay ye ri ne po li sin gel me si ile Ka d� köy lü ler

ser gi nin kal d� r�l ma s� n� is te dik le ri ni, sah te fo sil -
ler le ço cuk la r�n ve genç le rin be yin le ri nin y� kan -
ma s� n� is te me dik le ri ni di le ge tir di ler. Tar t�� ma -
n�n bü yü me si ve mü da ha le eden le rin ser gi kalk -
ma dan olay ye rin den ay r�l ma ya cak la r� n� be lirt -
me le ri üze ri ne ser gi kal d� r�l d�.

Kim ol duk la r� n� ve fo sil le rin bi lim sel kay -
na �� n� aç�k la mak ta güç lük çe ken
ser gi so rum lu la -

r� n�n “110
mil yon y�l l�k fo sil le ri” (!)

hav lu la ra sa ra rak çan ta la ra ge li �i gü zel koy du -
�u gö rül dü.

Çar �am ba gü nü Sü rey ya Ope ra s�'n�n önün -
den Ka d� köy lü le rin mü da ha le si ile kal d� r� lan
sah te fo sil ser gi si er te si gün ye ni den aç� l�n ca,
yi ne kit le sel bir tep kiy le kar �� la� t�.

Za b� ta ta ra f�n dan ken di le ri ne ya p� lan ya z� l�
teb li ga ta ra� men ser gi nin po lis ko ru ma s�n da de -
vam et me si üze ri ne “Ev ri mi Sa vu nu yo rum” ad -
l� ça l�� ma y� yü rü ten TKP Ka d� köy �l çe Ör gü tü,

Ba ha ri ye Cad de si'nde “Bi lim
dü� man la r� te� hir edil me li dir”
ba� l�k l� bir bil di ri da ��t t�. Va tan -
da� la r�n da ka t� l� m�y la k� sa sü re -
de ey le me dö nü �en bil di ri da �� -
t� m� n�n ar d�n dan sah te fo sil ser -
gi si kal d� r�l mak zo run da kal d�.

� ‘HER FO S� L�N
B�R KAY DI

OL MA SI GE RE K�R’
Olay la il gi li ola rak gö rü -

�ü nü al d� �� m�z an tro po log
Prof. Dr. Ber na Al pa gut fo -

sil le rin tüm dün ya da ya sa lar la ko run du �u nu,
tes cil et ti ril me si ve ka y�t al t� na al�n ma s� n�n zo -
run lu ol du �u nu be lirt ti. Prof. Al pa gut, “Fo si li
bir üni ver si te nin ka z� eki bi de bul mu� ola bi lir,
özel bir ko lek si yon cu da ola bi lir. An cak bü tün
bu lun tu la r�n bu lun du �u böl ge, bu lun du �u ta rih,
bu lan eki bin ya z�l d� �� bir kün ye si nin ol ma s� ge -
re ki yor ve fo si lin han gi res mi ku rum da ka y�t l�
ol du �u nun bel ge len me si ge re ki yor. Ak si tak dir -
de ya ta bi at var l�k la r� ka çak ç� s� ko nu mu na dü -
�er si niz ya da dü pe düz sah te fo sil ler le bi ri le ri ni
kan d�r ma ya ça l� �� yor su nuz de mek tir” di ye ko -
nu� tu. Kay nak: ha ber.sol.org.tr
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SOSYAL a�lar hayat�m�za
girdi�i günden bu yana
i�veren firmalara büyük

faydalar sa�lad�. Firmalar
daha çok ki�iye, daha az
maliyetle, daha interaktif
�ekilde ula�t�lar. Marka

bilinirli�ini artt�rd�lar. Yeni
sat�� kanallar�na ula�t�lar.
Mü�terileriyle konu�up

sempati kazand�lar.
��çiler de bu geli�imden
faydaland�. �K direktörleri
önce i�çinin Facebook,
Twitter, LinkedIn, blog

hesaplar�n� inceledi. ��çi,
yarat�c� CV’ler haz�rlay�p

Youtube’ta payla�t�, CV’sini
infografik haline getirdi ve

bürokrasiyi a��p i�yerlerinin
karar mercilerine kadar ula�t�.

Yukar�da bahsetti�im süreçler elbette
tehditleri de beraberinde getirdi. ��çi

Facebook, Twitter ve özellikle
LinkedIn’de çal��t��� firmay� kamuoyuna
aç�yor ve bu a�larda sayfalara abone
oluyor, forumlara üye oluyor, yorumlar

yap�yor, tweetler at�yor. �nsanlar o
ki�inin payla��mlar�n� okurken, hangi
i�yerinde hangi pozisyonda çal��t���n�
bilerek okuyor. Bu da i�veren için hem
f�rsat hem de tehditleri bar�nd�ran bir

vitrin olu�turuyor. Örne�in; X �irketinde

sat�� eleman� olarak çal��an ve bunu da
Twitter biosunda belirten bay A,

twitterda ahlaka ayk�r�, �irket
politikalar�na ayk�r� bir tweet at�yor ya

da i�yerinin ticari s�rlar�n� aç��a vuruyor.
Bu tweetler direkt olarak i�verenin belki

de y�llarca olu�turmak için çal��t���
markas�na zarar veriyor.

Tüm bu sebeplerle, i�verenin art�k i�çi
sözle�mesinde sosyal a�larda da
i�çinin s�r saklama yükümlülü�ü,
firman�n itibar�n� koruma, sadakat

yükümlülü�ü vb. konulara hassasiyetle

ve detayl� �ekilde yer vermesi
gerekiyor. Bu noktada i�çinin

sosyal a�lardaki fiilleri yüzünden
itibar� zedelenebilecek, maddi

ve manevi zararlarla
kar��la�abilecek i�verenler i�
sözle�melerinde a�a��daki

hususlara önemle yer
vermelerini tavsiye ediyorum:
1-��çinin çal��ma saatlerinde

sosyal a�lar� kullanma s�n�rlar�n�
belirlenmelidir.

2-��çinin i� saatleri d���nda da
firmaya zarar verici, a�a��lay�c�
gönderilerde bulunmas� ihtimali

üzerine disiplin cezalar�
belirlenmelidir.

3-��çinizin sosyal a�larda i�yeri
s�rlar�n� aç�klamas� durumunda
kar��la�aca�� disiplin cezalar�

belirlenmelidir.
4-��çinin i� ile ilgili di�er i�çilere kar��
sosyal a�larda a�a��lay�c�, rahats�z

edici ve d��lay�c� tav�rlar�yla ilgili
gönderilerde bulunmas� durumunda

kar��la�aca�� disiplin cezalar�
belirlenmelidir.

��verenlerin bu hususlara yer vermeleri
durumunda ba�lar� daha az a�r�yacak

Bay A’larla.
Salih Seçkin SEV�NÇ
(TBD Sosyal Medya

Çal��ma Grubu Üyesi)

SOSYAL AĞLARIN iŞ SÖZLEŞMESiNE ETKiSi Bankalar yeni bir
soygun kapısı

buldular…
De�erli tüketiciler; 

Evrensel Tüketici Haklar�n�, yarg�
kararlar�n� ve yasalar� hiçe sayan

bankalar y�llard�r tüketicileri
soymaya devam ediyorlar. Kredi

kartlar� y�ll�k aidat bedellerinin
al�nmas�n�n yasal olmad���na

ili�kin mahkemelerin ve
Yarg�tay’�n kararlar�n� dinlemeyen

bankalar bu bedelleri almaya
devam ederken, TBMM’ne kredi

kartlar�ndan aidat al�nmamas�
yönünde kanun teklifi verilmesi

üzerine bu kazanc�
kaybedebileceklerini dü�ünerek

yeni kazanç kap�lar� aramaya
ba�lad�lar. Tabii ki bulmakta da

gecikmediler.
Son aç�klamalarla bankalar�n
bundan böyle gönderdikleri
mesajlardan para almalar�
gündeme getirildi. GSM

operatörleri ile anla�ma yaparak
milyarlarca lira para ödeyip bu
paray� tüketicilerden ç�kartmay�

planlad�lar. Bundan sonra
bankalar�n telefonlar�n�za

gönderdi�i her bir mesaj için
de�i�ik ücretler ödemeniz
gerekecek. Oysa Evrensel

Tüketici Haklar� aras�nda yer alan
Bilgilendirilme Hakk� gere�i
bankalar verdikleri hizmetler

konusunda tüketicileri
bilgilendirmek

zorundad�rlar. Yani bu
bilgilendirmeyi yapmak
onlar�n görevleri oldu�u

halde görevlerini bir
tarafa b�rak�p sanki
ekstra bir hizmet

veriyorlarm�� gibi bu
hizmetin bedelini de

tüketicilere yüklediler. 
Bankac�l�k Düzenleme
ve Denetleme Kurumu

bugüne kadar
bankalar�n yapt���

uygulamalara sesini
ç�kartmad��� gibi,

yapt��� tüm
düzenlemelerde de bankalar�
kay�rarak tüketicileri ma�dur
etmi�tir. Bu nedenle görevleri
düzenleme ve denetleme olan
kurumlardan umut beklemek
olas� de�ildir. Bu durumda i�

ba�a dü�tü�ünden;
De�erli tüketiciler, y�llard�r

s�rt�m�zdan trilyonlarca lira para
kazanan bankalara DUR
demenin zaman� geldi de

geçiyor. Sözle�me yapt���n�z
GSM operatörüne yaz�l� olarak

ba�vurup, telefonunuzun
bankalardan gelen tüm mesajlara

kapat�lmas�n� isteyiniz. De�ilse

kabar�k olan telefon
faturalar�n�z bankalar
sayesinde daha da

kabaracak ve
ödedi�iniz vergiler

yetmezmi� gibi
bankalara yeni bir

kazanç
sa�layacaks�n�z.
Unutmayal�m ki

bankalar tüketiciler
sayesinde kazanç ve

kâr sa�layan
kurulu�lard�r. Bizler

sesimizi
ç�kartmad�kça haks�z

uygulamalar�na devam
edecek ve

ma�duriyetimizi art�racaklard�r.
Birlikte davranman�n gereklili�i
aç�kt�r. Derne�imiz her konuda

oldu�u gibi bu konuda da sizlere
yard�mc� olmaya haz�rd�r.

Dilerseniz derne�imize gelerek
GSM operatörünüze ihtarnameyi

derne�imiz arac�l���yla
gönderebilir, ya da iadeli

taahhütlü mektupla ayn� bildirimi
kendiniz yapabilirsiniz.

Bu soyguna dur demek için
gere�ini yapal�m.

TÜKODER GENEL MERKEZ
YÖNET�M KURULU

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Evrim teorisini ‘çürüttü�ü’ iddiasıyla �stanbul’un birçok noktasında
açılan sahte fosil sergisi, Kadıköy’de açılınca, halkın tepkisiyle

kar�ıla�tı. Sergi hemen kaldırıldı. 

Kadıköylüler evrim karşıtlarına
iZiN VERMEDi!

ALO ÇÖZÜM
HATTI’NI
ARAYIN

ALO ÇÖZÜM
HATTI’NI
ARAYIN

ALO ÇÖZÜM
HATTI’NI
ARAYIN

ALO ÇÖZÜM
HATTI’NI
ARAYIN

ALO ÇÖZÜM
HATTI’NI
ARAYIN

ALO ÇÖZÜM
HATTI’NI
ARAYIN

2012–2013 e�itim ö�retim yılı ö�renci
kayıt-kabul i�lemleri ve ilkö�retim

okullarının dönü�ümüyle ilgili olarak
velilere yardımcı olmak, kayıtlar sırasında
ya�anabilecek sorunları de�erlendirerek
en kısa sürede çözüme kavu�turabilmek

amacıyla �stanbul �l Milli E�itim
Müdürlü�ü tarafından kurulan “Alo Çözüm

Hattı” hizmete girdi.  “Alo Çözüm Hattı”
aracılı�ıyla;

1-Okul kayıtlarıyla ilgili sorulara,
2-12 Yıl (4+4+4) Zorunlu E�itimle ilgili

sorulara,
3-Okul dönü�türmeleriyle ilgili sorulara,

4-Etüt ve Beslenme okullarıyla ilgili
sorulara cevap veriliyor. “Alo Çözüm
Hattı”nda, E�itim Denetmenlerinden

olu�turulan �l Danı�ma Komisyonu ve ilgili
personel aracılı�ıyla, vatanda�lardan

telefon ve e-mail yoluyla okul kayıtlarıyla
ilgili olarak gelecek sorulara anında cevap
verilmesi, anında cevap verilemeyenlere
ise ilgililerinden gerekli bilgiler alınmak

suretiyle en kısa zamanda bilgi verilmesi
amaçlanıyor. �stanbul ili sınırları dâhilinde
oturan vatanda�lar, okul kayıtlarıyla ilgili
olarak belirtilen konulardaki sorularını
mesai saatleri içinde a�a�ıdaki telefon

numaralarına ve e-mail adresine
do�rudan iletebilecekler. 

Telefon: 0212 455 04 00/435 ve 481
E-mail: cozum34@meb.gov.tr

OGES KONTENJAN VE TERC�H
L�STELER� YAYINLANDI

2012 Yılı Ortaö�retim Kurumlarına Geçi�
Sistemi (OGES) Kontenjan Ve Tercih

Listeleri E-Okul sayfasında yayımlandı.
Milli E�itim Bakanlı�ı

http://www.meb.gov.tr adresinde
Duyurular Bölümünde yayınlanan

https://e-
okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIsl

emleri/OKSTERCIH/SNV08002.ASPX
internet adresinden ilgililer tercih listeleri

ve kontenjan bilgilerine ula�abilecek.

RUSYA'NIN birinci, dünyan�n 5. büyük arama motoru Yandex, �stanbul
trafi�inin stres haritas�n� haz�rlad�. Nisan ay�nda yap�lan çal��mada;

�stanbul'da ya�ayan sürücülerin, sabahlar� kentin belirli noktalar�ndan
Avrupa veya Anadolu yakas�ndaki �ehir merkezlerine gitmek ve ak�amlar�
yine �ehir merkezlerinden söz konusu noktalara dönmek için direksiyon
ba��nda ne kadar zaman geçirdi�i analiz edildi. Böylece trafi�in yo�un

oldu�u saatlerde �ehrin çe�itli semtlerinin arabayla ula��labilirli�i haritaya
aktar�ld�. Ara�t�rmada, biri �stanbul'daki herhangi bir yerde ve di�eri
1. Çevre Yolu'nun içerisinde kalacak �ekilde, �ehirdeki rastgele iki

noktay� ba�layan çe�itli rotalarda, 08:00-10:00 saatleri aras�nda �ehir
merkezine do�ru ve 18:00-20:00 saatleri aras�nda �ehir merkezinin d���na

do�ru ya�anan trafik yo�unlu�u incelendi. Ara�t�r�lan her bir rota için,
�ehirdeki fiili trafik yo�unlu�una göre asgari yolculuk süreleri hesapland�.
Bir örnek olarak, yap�lan hesaplamalara göre sabah saatlerinde �stanbul
Atatürk Havaliman�'ndan Taksim Meydan�'na kadar yolculuk ortalama

olarak 80 dakika, ak�am saatlerinde Sö�ütlüçe�me Kad�köy'den
Maslak'a kadar yolculuk ise 55 dakika sürüyor.

İstanbul’un stresli noktaları!İstanbul’un stresli noktaları!İstanbul’un stresli noktaları!İstanbul’un stresli noktaları!İstanbul’un stresli noktaları!İstanbul’un stresli noktaları!
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● Gök çe UY GUN

1993’te De niz Harp Oku lu Me zun la r� Der ne -
�i ad� al t�n da ku ru lan an cak da ha son ra si vil
üye le rin de ka t� l�m ol ma s� üze ri -

ne De niz ci ler Da ya n�� ma Der -
ne �i ad� n� alan DDD’nin
bir bi ri mi olan De niz de
Ara ma Kur tar ma
(DAK/SAR), acil
yar d�m ve can kur -
tar ma hiz me ti ve -
ren, per so ne li e�i -
tim li gö nül lü ler den
olu �an bir si vil top lum
ör gü tü…

DDD Ba� kan Yar d�m c� s�
Mu rat Ka ya ile der ne �i ve
DAK/SAR’�, Ka la m��’ta ki
Va rol Ata lay �s tas yo -
nu’nda ko nu� tuk.
DDD’nin, ama tör ve
spor tif kul la n�c� la ra
de niz de bir gü ven -
lik �em si ye si kur -
mak, de niz de na s�l
e� le ni le ce �i, spor ya -
p� la ca ��, se yir edi le ce -
�i ni de niz lik ku ral la r� na
uy gun �e kil de ö� ret mek ve de -
niz ci le re da ya n�� ma amaç la r�y la fa ali -
yet gös ter di �i ni söy le yen Ka ya,  DDD’nin ana
un su ru olan DAK/SAR’�n yurt  d� �� ör nek le rin kü -
çük bir mo de li ol du �u nu be lir ti yor. Ka ya,
“DDD’nin ku ru cu su emek li ami ral Va rol Ata lay,
bu mo de li �n gil te re’den Tür ki ye’ye ge tir mi�.
DAK/SAR, de ni zi ama tör kul la nan lar ile kü çük

ba l�k ç� tek ne le ri ne, yol cu mo tor la r� na ya ni de niz -
de sey re den ve ka za, yan g�n, has ta l�k, ar� za gi bi
ne den ler le ba �� der de gi ren her ke se yar d�m edi -
yor. Ma ri na lar dan de ni ze aç� lan ge zi tek ne le ri,

ba l�k ç� tek ne le ri, �i� me bot lar, san dal ki -
ra la yan lar, yel ken li ler, hat ta yü -

ze rek çok aç� �a gi dip de
dö ne me yen ler… Kur -

tar ma ope ras yon la r� -
m� z�n yüz de 99’unu
bun lar olu� tu ru yor.
Na di ren de ol sa bü -
yük ge mi ler den ya -

ra l� has ta al ma ya da
di �er kur tar ma ekip le -

ri ne des tek ama c�y la de -
niz ç�k t� �� m�z da olu yor” di -

yor. 2001 y� l�n dan be ri hiz met te
olan DAK/SAR’�n ön ce �s tan -

bul Yel ken Ku lü bü bün ye -
sin de e�i tim ler ver di �i -

ni an la tan Ka ya, da ha
son ra �u an Ka la -
m��’ta bu lun du �u
ye ri Ka d� köy Be le -
di ye si’nden ki ra la -

ya rak, ba ��� lar la bu -
ra ya bir pre fab rik ya p�

kur duk la r� n� di le ge ti ri -
yor. Ka ya, ilk gö nül lü le rin

da ha çok Ka d� köy çev re sin den 150
ki �i li bir grup ol du �u nu, o za man dan bu gü ne yak -
la ��k 700 ki �i ye e�i tim ver dik le ri ni be lir te rek, �u
an 200 ak tif gö nül lü nün ol du �u nu an la tan Ka ya,
�öy le de vam edi yor: “Gö nül lü aday la r� ilk gö rü� -
me den son ra 10 gün lük bir teo rik e�i tim ve ar ka -
s�n dan pra tik de niz e�i tim le ri ne ta bi tu tu lu yor lar.

Pro fes yo nel de niz ci ler ve de niz ci lik e�it men -
le ri ta ra f�n dan üc ret siz ola rak ve ri len bu ders ler -
de, gö nül lü aday la r� de niz de yön bul ma, se yir et -
me, ilkyar d�m, de niz de can l� ka la bil me, ka za ze de
kur tar ma gi bi ko nu la r� ö� re ni yor lar. Bu e�i tim le -
ri miz üc ret siz ve her ke se aç�k. Ya p� lan s� na v� ge -
çer ler se staj yer kur tar ma per so ne li ola rak nö bet -
le re ge li yor lar. Gö re vi bu nö bet te ö� re ni yor lar.
Nö bet ler, Ka la m��’ta ki is tas yon da 12’�er sa at lik
var di ya lar �ek lin de 24 sa at ke sin ti siz tu tu lu yor.”

� ‘DE N� Z� SE VEN GÖ NÜL LÜ LE RE 
�H T� YAÇ VAR!’

DDD Ba� kan Yar d�m c� s� Mu rat Ka ya, Ka la -
m�� ma ri na mer kez li 12 de niz mi li ya r� çap l� dai re
için de ki de niz sa ha s�n da gö rev ya pan
DAK/SAR’�n, da ha faz la ha yat kur ta ra bil mek
için da ha faz la gö nül lü ye ih ti yaç duy du �u nu vur -
gu la ya rak, “Bu ra da gö rev yap mak özel bir duy -
gu… Dü �ü nün ki çok a��r bir lo dos ta, kim se de -
ni ze ç�k ma ya ce sa ret ede mez ken, biz bü yük bir
he ye can ve yar d�m duy gu suy la, ba �� ma kö tü bir
�ey ge lir di ye dü �ün me den bot la r� m� za bi nip de -
ni ze aç� l� yo ruz, ha yat kur tar ma ya… Su dan kur -
tar d� �� m�z bi ri nin si ze ya r� bay g�n göz ler le ama
min net tar l�k içi ne bak ma s� her �e ye de �i yor…
Ev ham ile ted bir fark l� �ey ler ta bi. Kork mu yo ruz
ama önlemi mi zi al� yo ruz. Bu ra ya de niz ci lik hak -
k�n da hiçbir �ey bil me yen de ge li yor. De ni zi sev -
sin, can kur tar ma ya ni yet li ol sun ye ter. Atik ve
da ya n�k l� ol mak ta da fay da var. Ek si 3 de re ce de
de, ya� mur da da, f�r t� na da da, gü ne� al t�n da da
gö re ve ç� k� yo ruz. Fi zi ken ye ter li ka d�n ve er kek
gö nül lü le ri bek li yo ruz…” ça� r� s� n� ya p� yor.

� DAK/SAR’A BA �I� GE REK
DAK SAR’�n bu gü ne de �in 1800’e ya k�n ola -

ya git ti �i bil gi si ni ve ren Mu rat Ka ya, “Bun la r�
hep si de o an için acil ve va him olay lar de �il di
ama e�er mü da ha le et me sey dik da ha kö tü so nuç -
lar or ta ya ç� ka bi lir di. Ör ne �in ya k�t s�z ola rak de -
ni ze aç� lan bir tek ne yi biz kur tar ma sak, sü rük le -
ne bi lir, su ala bi lir… 450 olay ise di rekt ca na yö -
ne lik olay lar d�, ba tan tek ne, ka ra ya otur ma ya da
çar p�� ma teh li ke si olan tek ne ler, is te kay bo lan
san dal lar, jets ki ile ka za ya pan lar, yel ken li den
dü �en ler…  500’ü a� k�n  ki �i nin ha ya t� n� kur tar -
m� ��z d�r” ifa de le ri ni kul la n� yor. DAK/SAR’�n,
�n gi liz De niz Kur tar ma Te� ki la t�’ndan te min edi -
len 2 adet özel ya p�m kur tar ma bo tu, 1 yer li ya p�
kur tar ma bo tu ve 1 de pa la mar tek ne si ol du �u nu
an cak sü rek li yar d� ma ha z�r ol mak için bu mal ze -
me le rin de her za man ça l� ��r du rum da ol ma s� ge -
rek ti �i ne i�a ret eden Ka ya,  ba ��� lar ko nu sun da
ise �öy le ko nu �u yor: 

“Sü rek li gö nül lü e�i til me si ne ra� men muh te -

lif ne den ler le gö nül lü ler bir sü re son ra uzak la �a -
bi li yor lar ve ya nö bet le re dü zen li ge le mi yor lar.
Bu da ye ni kurs lar aç ma zo run lu lu �u nu do �u ru -
yor. Ay r� ca ana il ke miz olan ‘k� y� dan uf ka em ni -
yet’ pren si bi do� rul tu sun da ül ke mi zin ba� ka k� y� -
la r�n da , li man �e hir le rin de, tu ris tik böl ge le rin de,
Ka ra de niz gi bi ba l�k ç� l� ��n çok ve teh li ke li ol du -
�u böl ge ler de de ye ni is tas yon lar aç mak ama c�n -
da y�z. Tüm bun lar ye rel yö ne tim le rin, di �er Sivil
Toplum Kurulu�lar�n�n, res mi ve ya özel ku ru lu�
ve �ir ket le rin ve en önem li si  de niz de can kur tar -
ma n�n öne mi hak k�n da bil gi len di ril mi� va tan da� -
la r�n kat k� la r� ile ger çek le �e bi lir. Ba zen yar d�m -
se ver ler mo tor ba k�m la r� m� z� üst le ni yor. Kar tal
Be le di ye si ben zin des te �in de bu lu nu yor. Ka d� -
köy Be le di ye si ben zin yar d� m� ya pa cak ki bu bi -
zim için çok önem li bir des tek. Çün kü ba zen ben -
zin siz lik ten e�i ti me ç� ka m� yo ruz. De niz Ti ca ret
Oda s� da cid di ya rd�m ya p� yor. Bun lar d� ��n da ki
tüm du yar l� ki �i ve ku rum/ku ru lu� lar dan des tek
bek li yo ruz.”

Denizdeki can güvenli�iniz onlara emanet!

� Ekibin giysileri, internet sitesine, binalar�na
ve botlara reklam/ilan al�nabilir.

� Düzenlenecek kermes, yemek, gibi sosyal
etkinliklere katk�da bulunulabilir.

� Yurt d���ndan veya yurt içinden sat�n
al�nacak hizmet veya mal bedelleri ödenebilir.

� Dernek iktisadi i�letmesine düzenli bir gelir
sa�layacak �ekilde ticari bir katk� verilebilir.
� Kurumlar ve �irketler, gönüllü personel

ihtiyac� için personeline duyuruda bulunabilir.
� Yeni istasyon açmak için arsa veya

prefabrik yap�lar tahsis edilebilir.

DESTEK OLMAK İÇİN…
Denizde ba�� dertte olanlar telefon, telsiz

veya �ah�s ihbarlar� ile DAK/SAR’a
ula�t���nda gereken bilgi yard�m isteyenden

al�n�yor. �hbar do�ruland�ktan sonra,
yakla��k mevki ve olay�n niteli�i belirleniyor.
Ard�ndan en uygun deniz ta��t� ile yard�ma

gidiliyor. Belirlenen sahada süratli botlarla
en geç 20 dakika i�çinde müdahale ediliyor.

önce can kayb�na yönelik kurtarma
yap�l�yor. Son olarak imkan varsa teknelerin

de hasars�z bir �ekilde limanlar�na
dönmeleri sa�lan�yor.

DAKSAR NASIL GÖREV YAPIYOR?

YA �AM 11

Kıyıdan ufka emniyet’ sloganı ile
kurulan DAK/SAR, denizde ba�ı
derde girenlere ücretsiz olarak

yardım elini uzatıyor. Bugüne dek
onlarca ki�inin hayatını kurtaran

Kalamı� merkezli DAK/SAR, daha
çok kurtarma istasyonu açabilmek
için gönüllülere ve ba�ı�lara ihtiyaç

duyuyor. Siz de denizlerin bu
korkusuz kahramanlarına destek
olabilirsiniz. �ster gönüllü olarak
denize açılıp bir hayat kurtarın,
ister istasyonda telsiz ba�ında

görev yapın, isterseniz de maddi
ba�ı�ta bulunun…
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Ra ma zan ay�n da uzun sü ren aç l� ��n ar d�n -
dan ken di ni zi tu ta ma y�p ye me �i faz la ka -
ç�r m��; bu ara da ki lo al m�� ola bi lir si niz.

Du run da ha bit me di. Da ha da önem li si bay ram -
la bir lik te ku ru lan zen gin sof ra la r�n kar �� s�n da
ki lo al ma dan ayak ta du ra bil mek! 

Hi sar �n ter con ti nen tal Hos pi tal Bes len me
ve Di yet Uz ma n� Elif Ka ra ca no� lu’ndan Ra ma -
zan Bay ra m�’n� ki lo al ma dan at lat ma n�n püf
nok ta la r� n� an lat t�. 

Bay ra m� ki lo al ma dan at la ta bil mek için, bu
nok ta la ra dik kat edin:

� Kah val t� gü nün en önem li ö�ü nü, ke sin -
lik le at la ma y�n.

� Kah val t� da �ar kü te ri ürün le rin den uzak

du run.
� Ha mur lu tat l� lar ye ri ne süt lü tat l� la r� ter cih

edin. 
� S�k s�k kü çük por si yon lar da yi yin. 
� Ra ma zan ay�n da sek te ye u� ra yan su iç me

al�� kan l� �� n� z� ye ni den ka zan mak için su sa ma y�
bek le me den su için. 

� 3-4 bar dak tan faz la çay; 3 fin can dan faz la
kah ve tü ket me yin. Müm kün se bit ki sel çay la r� ter -
cih edin.

� Seb ze ve mey ve tü ke ti mi ni ar t� r�n. Gün de 2-
5 por si yon mey ve tü ke tin. 

� Ak tif olun. Zi ya ret ede ce �i niz yer le re gi der -
ken da ha faz la yü rü yün.

� Asan sör ye ri ne mer di ven kul la n�n.

2012-ÖMSS/KURA 9 A�ustos 2012
tarihinde ÖSYM'nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden de aç�klanm��t�r. Adaylar

yerle�tirme sonuçlar�n� belirtilen
internet adresinden T.C. Kimlik

Numaralar� ve �ifreleri ile
ö�renebilirler. Yerle�tirme i�lemine

ait yerle�tirme sonuç belgesi
bas�lmayacak ve adaylar�n

adreslerine gönderilmeyecektir.
� Kadıköy Belediyesi Engelli

Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi

Bu Yıl Yaz Kampı
Düzenleyecek mi?

Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi (EDDM) 2006 y�l�ndan bu
yana Kad�köy ilçesi s�n�rlar� içinde

oturan engelli vatanda�lara ve
ailelerine dan��manl�k ve sosyal
destek vermektedir. Engellilerin

ya�am kalitelerini artt�rmay�, sosyal
hayata daha fazla kat�lmalar�n�
sa�lamay� hedeflemektedir. Bu

hedef do�rultusunda psikolojik ve
hukuki dan��manl�k hizmetlerinin yan�

s�ra kültürel ve sosyal faaliyetler
düzenlemektedir. Ayr�ca EDDM’nin
bir alt birimi olarak Engelsiz �� ve

�stihdam Merkezi’nde de engellilerin
istihdam�n�n sa�lanmas�na yönelik

istihdam dan��manl��� ve çe�itli
ba�l�klarda istihdam� destekleyici
e�itim hizmetleri verilmektedir.

EDDM kültürel ve sosyal etkinlikler
çerçevesinde bu y�l da yaz kamp�
düzenleyecektir. Düzenlenecek bu
kampa kat�lmak isteyen engelliler

a�a��daki ileti�im bilgilerini
kullanarak daha detayl� bilgi

alabilirler.
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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Ramazan Bayramı’nda kilo almayın

KEND� kendine meme muayenesi
ideal olarak adet ba�lang�c�n�n 5.-
7. günleri aras�nda, ayda bir kez
yap�lmal�d�r. Adet kanamas�n�n

ba�lamas�yla birlikte kanda
hormonlar�n�n etkisinin azalmas� ile

meme dokusunun incelenmesi
kolayla��r. Menopoz döneminde
olan, adet görmeyen kad�nlar ise
kendi belirledikleri bir günde her

ay�n bir günü bu muayeneyi
yapabilirler. Menopoz döneminde

kulland�klar� hormon ilaçlar�
nedeniyle düzenli olarak adet

görmeye devam eden kad�nlar  ise
bu muayeneyi adet ba�lang�c�n�n

5.-7. günleri aras�nda
yapmal�d�rlar.

Kendi kendine meme muayenesi
nas�l yap�lmal�d�r? 

Kendi kendine meme
muayenesinin iki ayr� a�amas�

vard�r:
1-Gözle de�erlendirme,
2-Yatarak ve ayakta elle

de�erlendirme,
GÖZLE DE�ERLEND�RME
Aynan�n önünde gö�üslerinizi

dikkatlice inceleyiniz.
Memelerinizin �eklinde ve

renginde olas� de�i�iklik bizim için
önemlidir. Kendinize a�a��da da
görüldü�ü gibi üç pozisyonda

bak�n�z.
1-Kollar iki yanda serbest halde.
2-Kollar ba� seviyesi üzerinde.

3-Eller kalçalarda ve hafifçe
bast�r�rken.

Gözle de�erlendirmede
memelerinizde belirgin �i�lik,

meme cildinde içe do�ru çekilme
alanlar�, renk de�i�iklikleri,

k�zar�kl�k, yüzeysel damarlarda
daha önceden olmayan

belirginle�me durumu, ciltte
“portakal kabu�u” manzaras�,

meme ucunun içe do�ru
çekilmesi, tümüyle içe

gömülmesi, meme
ba��nda �ekil ve renk

de�i�iklikleri gibi bulgular
aranmal�d�r. Gözle

de�erlendirildikten sonra
memelerin yatarak ve

ayakta de�erlendirilmesi
için elle muayenenin
yap�lmas� gereklidir. 

YATARAK VE
AYAKTA ELLE

DE�ERLEND�RME
Elle de�erlendirmede
meme dokunuzu ba�
parmak d���ndaki üç

parmakla ve parmaklar�nda en
hassas yeri olan iç k�s�mlar�yla

yap�n�z. Her iki memenizin normal
dokusunu elle de�erlendirirken

tan�y�n�z. Elle muayenede meme
dokusunu iki parma��n�z aras�na
alarak s�k��t�rmay�n�z. Muayene

s�ras�nda parmak uçlar�n�z�
memenizin üstünden kald�rmadan

ya dairesel hareketlerle ya da
yukar�dan-a�a��ya tarayarak

yapabilirsiniz. Birkaç kere
yapt�ktan sonra hangi yöntem sizin

için daha uygulanabilirse onu
kullan�n�z. 

YATARAK MEME MUAYENES�
S�rt üstü yat�p hangi memenizi
muayene edecekseniz o tarafta
omzunuzun alt�na rulo yap�lm��
havlu veya yast�k yerle�tiriniz.

Di�er elinizle muayene ediniz. Bu
muayene s�ras�nda koltukalt�n�z� da

mutlaka kontrol ediniz. Özellikle
büyük meme yap�s�na sahip

olanlar�n elle muayeneyi yatarak
yapmalar�nda fayda vard�r. 

Kendi kendine meme muayenesi
s�ras�nda neler arayaca��z? 

Her �eyden önce kendi meme
dokunuzu tan�maya çal���n�z. Bu ilk
seferde pek mümkün olmasa bile

düzenli  yap�lan muayeneler ile
kendi memenizi tan�man�z

kolayla�acakt�r. 
Bunun d���nda; elinize gelecek bir

farkl� bir olu�um, daha önce
hissetmedi�iniz bir a�r�, koltuk
alt�n�zda kitle, meme ba��nda

gelen ak�nt� (özellikle kanl� meme
ba�� ak�nt�s�), meme derisinde ve

renginde de�i�iklik, sertlik gibi
meme kanseri için erken tan�

özellikleri ta��yabilecek belirtileri
yakalayabilir ve bu konunun

uzman� hekimlere dan��makta
gecikmemi� olursunuz.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

MEME MUAYENESi

Dr. Deniz Eroldu (Kadıköy Belediyesi Zehra-Mustafa
Yüksel Mamografi ve Kadın Sa�lı�ı Merkezi)

2012-ÖMSS/KURA sonuçları açıklandı mı?
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FENERYOLU Do�a ve Çevre Komite
Gönüllüleri tarafından Caddebostan Kültür

Merkezi’nde, “Vazgeçilmez hayat kayna�ımız
su” ile ilgili seminer düzenlendi. Sunuculu�unu

Türkay Özer’in yaptı�ı seminerde ilk

konu�macı emekli ö�retim üyesi Prof. Dr.
�smail Peker tarafından  su ile ilgili analiz,
kalite, faydaları, kaynakları,  sarf ederken

dikkat edilmesi gereken noktalar, sa�lı�ımız
açısından önemi ve tasarrufu hakkında bilgiler

verildi. �kinci konu�macı Yeryüzü
Derne�i Genel Sekreteri-E�itmen

Devin Bahçeci ise su kaynaklarının
dünyadaki ve Türkiye’deki

da�ılımını anlattı, ülkemizin su
kaynakları açısından yetersiz

oldu�unu vurguladı ve bu konuda
yapılması gerekenleri açıkladı.

Konu�macılar yaptıkları sunumun
ardandan katılımcıların yönelttikleri
soruları cevaplandırdılar. Etkinlik,
Feneryolu Gönüllü Ba�kanı Nihal
Ekmekçio�lu tarafından  Kadıköy

Belediye Ba�kanı Av. Selami
Öztürk adına konu�macılara

te�ekkür belgesi  ve kitap
verilmesiyle sona erdi.

CKM’DE SU SEMiNERi

BALIKLAMA
ATLARKEN

DiKKATLi OLUN!
YAZ aylar�nda s�k rastlan�lan deniz ve havuz kazalar�,

boyun ve omurilik hasar� ile sonuçlanabiliyor. S��
sulara bal�klama atlamak, omurilik felcine kadar

varan ve ki�iyi sandalye ya da yata�a mahkum eden
sakatlanmalara sebep oluyor. Memorial Hizmet

Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op.
Dr. Umut Yaka, bilinçsiz havuz atlay��lar�n�n zararl�
etkileri hakk�nda bilgi verdi. S�� ve dibi kayal�k olan

denizlere, derin olmayan havuzlara bal�klama atlama
sonucu boyun omurlar�nda k�r�lmalar ve sonras�nda
omurilik felcinin ortaya ç�kabildi�ini vurgulayan Op.
Dr. Yaka, “Bu türden omurilik hasarlar� genellikle
genç erkeklerde görülüyor. Bu durum daha çok
gençlerin e�lenmek ve yar��mak istemeleri ya da
kendilerini kan�tlama çabalar�ndan kaynaklan�yor”

dedi. “Omurilik” ad� verilen sinir demeti yolunda kaza
s�ras�nda ortaya ç�kan hasar�n milyonlarca sinir

hücresinin ölümüne ve buna ba�l� olarak da kollarda
ve bacaklarda hareket kay�plar�na neden olabildi�ini

kayden Op. Dr. Yaka, sözlerine �öyle devam etti:
“Omurilik yaralanmas�yla kar�� kar��ya kalan ki�inin
genel durumunu yaralanman�n seviyesi ve hasar�n
derecesi belirler. Yaralanma bölgesindeki omurilik

tamamen hasara u�ram��sa
tam bir duyu ve hareket
kayb� görülür. Hasar tam

de�ilse ve omurilik
hasar�n�n derecesine
göre k�smi hareket

kay�plar� ortaya ç�kar.
Bu durumda duyu ve
hareket kay�plar�n�n
yan� s�ra iç organ
fonksiyonlar� da

bozulabilir. Örne�in
mesane-ba��rsak

bo�almas� etkilenebilir,
hastada akci�er problemleri ya da bas� yaralar� aç�l�p

ya�am� tehdit eden enfeksiyonlar geli�ebilir.” 
DER�NL��� 2 METREDEN

AZ OLAN SUYA ATLAMAYIN
Op. Dr. Umut Yaka, bal�klama atlay���n omurilikte

yaratt��� hasar�n nedenlerinin; derinli�i 2 metreden az
olan ya da derinli�i bilinmeyen sulara bal�klama
atlamak, cankurtaran ve ilkyard�m hizmetlerinin

yetersiz oldu�u yerlerde suya dalmak, �akala��rken
birini suya itmek veya kontrolsüz atlamak olarak
s�ralanabilece�ini söyledi. Derinli�i fazla olmayan
suya bal�klama atlama s�ras�nda ba��n� zemine

çarpan ki�ilerde, boyun omurgas�n�n aniden geriye
do�ru hareket etmesine ba�l� olarak omurili�in

gerilece�ini ve hasar�n ortaya ç�kabilece�ine dikkat
çeken Op. Dr. Yaka, yaz�n omurilik yaralanmas�n�
önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalar� �u

�ekilde özetledi:
� Havuz kenarlar�na ve plajlara uyar�c� levhalar

yerle�tirilmeli.
� Arkada�lar birbirlerini uyarmal�, bal�klama atlamay�

yar��a dönü�türmek yerine atlamak isteyenleri
vazgeçirmeye çal���lmal�.

� Okul ça��ndaki gençlere bu konuda bilgi verilmeli.
� S�� suya bal�klama atlamada uygulanmas�

gereken ilkyard�m yöntemi konusunda toplum
mutlaka e�itilip, bilinçlendirilmeli. 

Beslenme ve Diyet
Uzmanı Elif

Karacano�lu
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LONDRA Olimpiyatlar�’nda kad�nlar 100 metre engelli
finalinde yar��an Fenerbahçeli milli atlet Nevin Yan�t,
12.58 olan Türkiye rekorunu tekrar ederek Londra
2012 Yaz Olimpiyatlar�’nda 5.

oldu. Nevin Yan�t performans�yla
büyük bir ba�ar� sergileyerek,

tüm Türkiye’yi oldu�u gibi
kulübü Fenerbahçe’yi de

memnun etti. Kulüp, resmi
internet sitesi olan

www.fenerbahce.org’nin aç�l��
sayfas�ndan sporcusuna elde

etti�i ba�ar�dan dolay� te�ekkür
etti. Fenerbahçe internet

sitesinden yap�lan aç�klamada;
“Avrupa �ampiyonu Atletimiz

Nevin Yan�t, 2012 Londra

Olimpiyatlar� 100 metre
engellide final ko�arak bizleri

gururland�rd�; Türkiye rekorunu
yenileyen k�z�m�z� yürekten
kutluyoruz. Piste ad�m att���

andan itibaren bizlerde ya�att��� inanc� son çizgiye
ta��yan sporcumuzla gurur duyuyoruz. Te�ekkürler
Nevin Yan�t, dün oldu�u gibi her gün seninleyiz...”

denildi. Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi de

resmi internet sitesinden
Yan�t’a te�ekkür mesaj�

yay�nlad�. Yar� finalde yine
12.58’lik derecesiyle

Türkiye rekoru k�rarak
ikinci olan ve finalde

yar��ma hakk�n� elde eden
Yan�t, Olimpiyat

Oyunlar�’nda bir sprint
finalinde mücadele eden
ilk Türk sporcusu olarak

tarihe geçti.

17 - 23 A�USTOS 2012   

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Fenerbahçe'nin �ampiyonlar Ligi play-off
turundaki rakibi Rusya'nın Spartak Moskova ekibi

oldu. Sarı-lacivertli takım ilk maçını 21 veya 22
A�ustos tarihlerinde deplasmanda, 28 veya 29

A�ustos'ta ise evinde oynayacak. Geçen sezonu
2. sırada tamamlayan Rus ekibinin kadrosunda

Emenike de bulunuyor.

�sviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura töreninde,
Sarı-lacivertli takımın Avrupa �ampiyonlar Ligi
play-off turundaki rakibi belli oldu. 3. ön eleme

turu rövan�ında Romanya'nın Vaslui takımını 4-1
yenerek tur atlayan Fenerbahçe, gruplardan

önceki son turda Rusya'dan Spartak Moskova
takımıyla kar�ıla�acak.
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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�ralamaya devam ediyor. 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 ile stresten kurtulabilir miyim?:

Pilates nefes ile koordineli yap�lan bir egzersiz
oldu�u ve konsantrasyon gerektirdi�i için günlük

sorunlardan uzakla�man�z� sa�lar.
� Nefesimizi do�ru kullanarak hangi sa�lık

sorunlarından kurtulabiliriz ya da
korunabiliriz?:

Kilo, kalp, alerji problemlerimiz için bilinen
yararlar� d���nda nefes özellikle her türlü
rahats�zl���m�z�n nedeni olan stres, kayg�
hislerimizden uzakla�mam�z�, kaslar�m�z�

gev�eterek rahatlamam�z� sa�lar.
� Pilates boyu uzatır mı?:

Öncelikle pilates duru� bozukluklar�n� düzelterek
ki�inin daha dik durmas�n� sa�lar. Omurgam�z�

rahatlat�r, omurlar�n aras�ndaki s�k��malar�
engeller ve bu da asl�nda ki�iyi do�al olarak

sahip olmas� gereken boya getirir.
� Pilates yaparken nelere dikkat edilmeli?:

Pilates yaparken ilk dikkat edilmesi gereken �ey

e�itmenin sertifikal� bir e�itmen olmas�d�r,
kulaktan dolma bilgilerle pilatese benzer egzersiz
yapan çal��t�r�c�lardan kaç�n�lmal�d�r. E�itmen her
yeni ba�layan ki�inin herhangi bir sa�l�k sorunu
olup olmad���n� ö�renmeli, buna göre hareket
etmelidir. Sorumlu bir e�itmen gerekli gördü�ü

durumlarda ki�iyi uzman bir doktora
yönlendirebilmelidir. Ki�iden ki�iye de�i�en

bedensel farklar� do�ru gözlemleyip, o ki�inin
ihtiyac� oldu�u noktalara özellikle dikkat

etmelidir. Do�ru çal��t�ran bir e�itmen, sorun
de�il çözüm üretir.

� Pilates zayıflamaya yardımcı
bir yöntem midir?:

Pilates kesinlikle zay�flamaya yard�mc� bir
yöntemdir. Önemli olan zay�flamak isteyen

ki�inin do�ru ve sa�l�kl� bir diyet program� ve en
az�ndan yürüyü� gibi kardiyo egzersizlerini de

devam ettirmesidir. Haftada en az 4 saat çal��an
bir bedenin düzenli beslenme ile birlikte sonuç
vermemesi mümkün de�il. Zay�flaman�n kal�c�
olmas� için unutulmamas� gereken en önemli
�ey; sporun ve do�ru beslenmenin bir ya�am
biçimi oldu�u ve bunu uzun süreye yaymak

gerekti�inin bilincinde olmak. K�sa süreli sonuç
verdi�ini iddia eden yöntem ve ilaçlardan uzak
durmak sa�l���m�z için çok önemli. Al�nan h�zl�
sonuçlar�n ba�lang�çta olumlu gözükseler bile

ayn� h�zda olumsuza dönü�ebilece�i
unutulmamal�…

Ka d� köy’ün iki kök lü ku lü bü Ko �u yo lus -
por ile Fi kir te pe Dum lu p� nar Spor
Ku lü bü dü zen le dik le ri ha z�r l�k

ma ç�n da bi ra ra ya gel di. Ye ni yö ne -
tim le ri ve ye ni trans fer le riy le �s -
tan bul 1. Ama tör Li gi 2012-
2013 se zo nu na tüm h� z�y la ha -
z�r la nan iki ku lü bün ha z�r l�k
ma ç� n�n ar d�n dan iki ku lüp
fut bol cu ve yö ne ti ci le ri nin
ka t�l d� �� bir if tar ye me �i
dü zen len di. 

Ga ze te Ka d� köy’ün da -
ki ka da ki ka ta kip et ti �i maç
ve if tar da iki ku lü bün fut -
bol cu ve yö ne ti ci le ri ara s�n -
da ki dost luk or ta m� gö rül me -
ye de �er di. 
� GOL DÜ EL LO SU VAR DI

Da ha ön ce ha z�r l�k maç la r�
ya pan Fi kir te pe Dum lu p� nar eki bi
ek sik le ri ne ra� men Ko �u yo lus por
kar �� s�n da da ha di ri ve ha z�r gö rün tü
ve rir ken, Ko �u yo lus por’un ilk ha z�r l�k ma -
ç� ol ma s� na ra� men za man za man et ki li ge len
Fi kir te pe atak la r� na di renç le kar �� l�k ver me si bü yük
al k�� al d�. 

Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Fi kir te pe Te sis le ri fut bol sa ha s�n da dü -
zen le nen ve iki ta k� m�n yö ne ti ci ve spor cu la r� n�n yan ya na iz le di �i
maç ta fut bol se ver ler bol gol lü ge çen kar �� la� ma dan bü yük zevk al -
d� lar. 3-3 bi ten ve dost luk ma ç� na ya k� �an gö rün tü le rin ser gi len di �i

maç ta za man za man fut bo lun do �a s� ge re �i
sert lik ler de ya �an d�. An cak bu an lar da fut -

bol cu la r�n fa ir play ör ne �i dav ra n�� la r�
da pro fes yo nel le re me saj ni te li �in -

dey di. 
� ÜST DÜ ZEY B�R

HA ZIR LIK MA ÇI OL DU
�ki ta k�m fut bol cu la r� ha -

z�r l�k ma ç� ol ma s� na ra� men
per for mans ba k� m�n dan üst
dü zey bir maç iz let ti ler. Se -
zon ön ce si fi zik sel ola rak
fut bol cu lar da ba z� ek sik ler
de gö ze çarp ma d� de �il. An -
cak se zo nun ba� la ma s� na
yak la ��k iki ay gi bi bir sü re

var ve Ga ze te Ka d� köy’ün ge -
rek yö ne ti ci ler le ge rek fut bol -

cu lar la yap t� �� gö rü� me ler de bu
sü re nin en ve rim li �e kil de de �er -

len di ri le ce �i vur gu lan d�. 

RAK�P SPARTAK MOSKOVA

�STANBUL Gençlik Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü
kulüpleri ve ferdi sporcular� uyard�. Kurumun resmi

internet sitesinden “Spor Kulüplerinin ve Ferdi
Sporcular�n Dikatine...” ba�l���yla yap�lan aç�klamada;
kulüplerin ve ferdi sporcular�n reklam alabilmeleri için

yerine getirmeleri gereken prosedürler ayr�nt�l� bir
�ekilde aç�kland�. Spor müsabakalar�na kat�lan spor

kulüpleri ve ferdi sporcular�n her türlü spor malzemeleri
ile araç ve gereçlerine alacaklar� reklamlar hakk�nda

yap�lan Vali Yard�mc�s� Ali Bako�lu imzal� resmi
duyuruda; 05.04.2001 tarih ve 24364 say�l� Resmi

Gazete de yay�mlanan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü�ü’nün Mülkiyeti ve Kullan�m�nda Bulunun

Spor Tesislerinde Yap�lacak Spor Faaliyetleri ile Genel
Müdürlü�ün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek

Olan Spor Organizasyonlar�na Kat�lan Kulüp ve Ki�ilerin
Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçlerine

Reklam Konulmas�na Dair Yönetmelik gere�i yap�lmas�
gerekenler ayr�nt�lar�yla kulüp ve ferdi sporcular�n

dikkatine sunuldu. Aç�klamada özetle; müsabakalara
kat�lan spor kulüpleri ve ferdi sporcular�n her türlü spor
malzemeleri ile araç ve gereçlerine alacaklar� reklam

için Gençlik Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü’nce
verilecek reklam kullanma belgelerinin kontrollerinin 11.

madde gere�i tesis sorumlular�nca yap�laca��
belirtilirken, forma reklam sözle�meleri yine Gençlik
Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü taraf�ndan tasdik

edilmeyenlerin müsabakalara al�nmayaca�� vurguland�.

Hazırlık maçında
dostluklar pekişti
Hazırlık maçında
dostluklar pekişti
Hazırlık maçında
dostluklar pekişti
Hazırlık maçında
dostluklar pekişti
Hazırlık maçında
dostluklar pekişti
Hazırlık maçında
dostluklar pekişti

Sporcular DiKKAT

Haz�rl�k maç�nda bulu�an ilçenin iki kulübü Ko�uyoluspor ile Fikirtepe Dumlup�nar Spor Kulübü
futbolcular� ve yöneticileri, 3-3 biten maç�n ard�ndan iftar yeme�inde bulu�tular. 

Fenerbahçe Spor Kulübü;
resmi internet sitesinden
milli atletine te�ekkür etti. 

FENERBAHÇE’den
sporcusuna teşekkür

FENERBAHÇE’den
sporcusuna teşekkür

FENERBAHÇE’den
sporcusuna teşekkür

FENERBAHÇE’den
sporcusuna teşekkür

FENERBAHÇE’den
sporcusuna teşekkür

FENERBAHÇE’den
sporcusuna teşekkür

Kafaya göre
REKLAM
al�namayacak!

KADIKOY-13:Layout 1  8/16/12  9:28 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

� 17 - 23 A�USTOS 2012
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