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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. 

�STANBUL’UN bilinen 9 adasının
yanında, bir depremle Marmara

Denizi’nin suları altında kalan gizemli
adası Vordonisi,  hem jeolojik hem de
arkeolojik öneme sahip. �stanbul’un

deprem gerçe�ini bir kez daha ortaya
hatırlatan Vordonisi, kentin 10. Adası
olarak derinlerdeki yerinden bizlere

sesleniyor. � Haberi Sayfa 11’de

Ö
Z

E
T

 L
E

İstanbul’un kayıp adasına dalışTeknelere uzaktan bakmayacaksınızTuncay Özkan’la dayanışma günü!
KADIKÖY

Belediyesi belki de
birço�umuzun

hayallerini süsleyen
aktivitelerden bir
tanesini, yelken
sporunu halkla
bulu�turuyor.

� 13’te

TUTUKLULU�UNUN 5.yılında
bulunan gazeteci-yazar Tuncay

Özkan için Kadıköy'de bir dayanı�ma
etkinli�i düzenleniyor. 15 Eylül

Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki
etkinlikte, gazeteci dostları , sanatçı
ve milletvekilleri Özkan'ın kitaplarını

imzalayacak. � 2’de

Müessesemiz gece 00.02’ye kadar açıktır.
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

www.belderestaurant.com

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Sevgi özgürlük
demektir. Bask�

alt�nda sevgi
do�maz ve

ya�amaz. Sevginin
ya�ayabilmesi için
ruhsal duygusal,
fiziksel ve zihinsel
özgürlük gereklidir. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Sözü
uzatmadan

cevaplayal�m;
sonra

irdeleyelim…
Sava�� veya

sava�lar� elbet
güçlü kudretli
olan ç�kar�r.

�� Haberi 10. Sayfada

�� Haberi 6. Sayfada

Yaz bitti.
Yazl�kç�lar�n

bo�altt��� sokaklar,
yollar, kahveler

yani cafeler,
al��veri�

merkezleri
kalabal�kla�maya

ba�lad�. 

�SK�'nin Kad�köy'de, ba�ta Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k binas� önü

olmak üzere 5 noktada yapt��� çal��malar
bitmek bilmiyor. Uzun süredir süren
altyap� çal��malar� nedeniyle �antiye

alan�na dönen Sö�ütlüçe�me civar�nda
trafik kabusa döndü, yayalar yürüyecek

kald�r�m bulam�yor!

SAVAŞ’I
KiM ÇIKARIR?

ÖZGÜRLÜK VE
DÜŞKÜNLÜK

YAZ BiTTi GELSiN
YENi SANAT SEZONU

Altıncı sezonuna hazırlanan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, bu yıl da
bir dolu yeni etkinlikle Kadıköylüleri sanata doyuracak.  Süreyya’nın sanat

mevsimi, 30 Eylül ve 1 Ekim’deki �dil Biret konserleriyle ba�lıyor!
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Kadıköy’de iSKi’nin
bitmeyen inşaatı!

METROYA �LG�

NEDEN AZ?

Anadolu Yakas� y�llard�r bekledi�i
metroya nihayet kavu�tu... Ancak

bölge trafi�ini rahatlatmas�, en önemlisi de
toplu ta��may� özendirmesi konusunda
büyük ümitler beslenen Kad�köy-Kartal

Metrosu henüz bu beklentiyi
kar��layamad�. Kad�köy-Kartal

Metrosu’nun beklenen doluluk oran�n�
yakalayamamas�n�n en önemli nedeni

olarak metro ve ba�ta �ETT olmak üzere
di�er toplu ta��ma araçlar� aras�nda ücret

ve güzergah konusunda tam
entegrasyonun sa�lanamam�� olmas�
gösteriliyor. Di�er taraftan metronun
bulundu�u D-100 güzergâh�na uzak

mahallelerde ikamet eden vatanda�lar�n
Kad�köy’e ula��m için halen otobüs ve
minibüsü tercih etmesi, foto�raflarda

görülen tabloyu ortaya ç�kar�yor. 12 Eylül
Çar�amba sabah� trafi�in en yo�un

oldu�u saatlerde çekilen bu 2 foto�rafta
görüldü�ü gibi, E-5'in üstünde trafik eski
karma�as�ndan hiçbir �ey kaybetmezken,
E-5'in alt�ndaki metroda çok az vatanda�

yolculuk ediyor!
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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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“De �e ri en bi lin me yen �e hir!” di ye bir se çil mi�
olan bir yer de ya �a say d� n�z, bu �e hir için ne ya -
par d� n�z? Bel ki de �öy le sor mak da ha gü zel: “Bu
�e kil de bir se çi min ya p�l d� �� �e hir, ger çek ten de -
�er li ola bi lir mi?” di ye ken di ni ze so rar m�y d� n�z?
Bah set ti �i miz; ge le nek sel ola rak bir ül ke nin bi -

lim, kül tür ve sa nat mer ke zi olan bir �e hir. Po lon -
ya’n�n es ki kral la r� n�n otur duk la r�, es ki bir ba� kent

olan ve bir çok ta ri hi sah ne ye ta n�k olan ve bu
özel li �i ile Po lon ya'n�n kal bi di ye an� lan bir �e hir.
Yer li ve ulus la ra ra s� y�l da ye di mil yon tu ris ti a��r -
la yan, Kra kov’dan bah se di yo rum. II. Dün ya Sa -
va ��’n�n ba� la r�n da Kra kov, Na zi Al man -

ya s� ta ra f�n dan “Ge ne ral Go vern ment”�n
(1939-1945) ba� ken ti ilan edil mi�. “Ge -
ne ral Go vern ment” ta n�m la ma s� Po -
lon ya içe ri sin de 2. Po lon ya Cum hu -
ri ye ti di ye Na zi Al man ya s� ta ra f�n -
dan ad lan d� r� lan bir böl ge nin ge -
nel is mi. Bu hü kü me tin ba ��n da o
y�l lar da Al man Hans Frank bu lu nu yor -
du. Dö ne min hü kü me ti ni
yö ne ten Frank, o y�l lar da
böl ge de ya �a yan Po lon -
ya l� mu se vi le ri, Kra kov

Get to de ni len bir böl ge ye
ta �� yor, ora dan da ço �u -
mu zun bil di �i Na zi top la -
ma kamp la r� olan Ausc -

hwitz ve Plas zow’a gö tür -
tü yor. Kra kov ta ri hi hak -
k�n da an la t� la cak lar ol -

duk ça faz la, �e hir 2. Dün ya Sa va ��’nda Var �o va
gi bi yer le bir edil me di �in den, bu ya �am la r� yan s� -
tan, ha len ayak ta ka lan, bir çok ta ri hi bi na ya da

sa hip. Kra kov’un de �e ri “Kent ad� na na s�l bir �ey
ya pa l�m?” di yen in san la r� n�n al d� �� rol ile bi ze çok
özel bir ta sa r�m ve sos yal et ki su nu yor. Bu sos -
yal ta sa r� m�n ad� Kra kov’da Üc ret siz Bir Yü rü -

yü�… Uy gu la ma as l�n da Kra kov ile bir lik te Var -
�o va’y� da kap sa m��. Ya p� lan ça l�� ma ise ol duk -
ça ba sit. Kra kov’da üc ret siz bir yü rü -
yü� için ya p� lan si te ye gi rip, kent -
te yap mak is te di �i niz bir tu ru
se çi yor su nuz. Me se la Kra -
kov Mu se vi Ta ri hi Yü rü yü -

�ü tu ru nu seç ti niz. Tur
hak k�n da ön bil gi yi al� yor,
ar d�n dan be lir ti len sa at te
tu run ba� la d� �� nok ta da

olu yor su nuz. Si zi, tu ra gö -
tü re cek gö nül lü bir ki �i kar �� -
l� yor ve seç ti �i niz tu ra tüm ka t� -
l�m c� lar la bir lik te ba� l� yor su nuz. 3

sa at sü ren tur da, gi di le cek yer le rin ro ta s� ön -
ce den bel li. Siz den tur için bir üc ret de ta lep

edil mi yor. Tu ru is te di �i niz nok ta da b� ra k� yor ve

son ra ki bir du ra ��n da tek rar ka t� la bi li yor su nuz.
Tur so nun da e�er is ter se niz, tu ru ya pan ki �i ye

bah �i� ve re bi li yor su nuz. Bu tur ol duk ça di na mik
ol du �un dan, �e hir ile il gi li reh ber ler den fark l� bil -

gi le re si zi ula� t� r� yor. As l�n da bu uy gu la ma bir
çok �e hir de var. Bu ra da olum lu, ger çek bir et ki
ile kar �� kar �� ya y�z. Kra kov’da ki çok iyi or ga ni ze
edil mi� ve i� le yen bir sis tem. Tur lar da yer li bi rin -
den, ger çek hi ka ye ler din le me im ka n� ise ko nu -
nun en ca zip ya n�. Kra kov’da bu tu ra ka t�l d� ��m -
da zi ya ret et ti �im en önem li nok ta, be ni ol duk ça
et ki le yen Shind ler’in Fab ri ka s� ol du. Fab ri ka n�n
sa hi bi Os kar Shind ler, o y�l lar da i� let ti �i fab ri ka -
da ça l�� t�r d� �� mu se vi le ri, top la ma kamp la r� na

gön de ril mek ten kur ta r�p, dö ne me gö re iyi �art lar -
da ça l� �an la r� n�n ya �a ma la r� na im kan sa� l� yor.

Bu yap t� �� y�l lar son ra Shind ler’in Lis te si fil mi ile
kar �� m� za ç�k m�� t�. Bu fab ri ka y� �u an bir mü ze ye
dö nü� tür mü� ler. As l�n da fab ri ka n�n ken di sin den
bir �ey kal ma m��, la kin içe ri si �a ��r t� c� dü zey de
özen ve mo dern bir an la y�� la mü ze ha li ne gel -

mi�. New York Met ro po li tan Mü ze si’ni bir
ço �u muz duy mu� tur. Shind ler’in

Fab ri ka s� mü ze si; su nu� ve ta sa r�m
ola rak NY Met ro po li tan Mü ze si’nden

çok iyi, için de ki le rin de �e ri için ay n� �e yi
söy le ye mi yo rum, zi ra Po lon ya’da ki mü -

ze de ki hiç bir �ey dün ya n�n bir ye rin den
top lan ma m��. NY Met ro -
po li tan Mü ze si bü yük bir
ko lek si yo ne rin her ül ke -
den top la d�k la r�y la do lu !
Shind ler’in Fab ri ka s� Mü -
ze si’nde en dik kat çe ken
ba� l�k, ta rih te ya �a nan
hiç bir ola y� mü ze ta sa -
r�m c� la r� n�n gör mez den
gel me me le ri ve mü ze de
yan s�t m�� ol ma la r�. Dev

Na zi bay rak la r�, Sta lin por tre le ri, bu nun ya n�n da
Po lon ya hal k� n�n o dö nem de ki ger çek �art la r�, vi -
de olar, fo to� raf lar tam bir e�it lik an la y� �� ile su -
nul mu�. Ne re dey se hiç bir �ey, cam dan bir dik -
dört gen ler priz ma s�n da ser gi plat form la r� na otur -
tu lup, “Buy run ba k�n !” di ye ya p�l ma m��. Mü ze

de yin ce bi zim an la d� �� m� z�n çok öte sin de bir ta -
sa r�m. Ben “Tür ki ye’de mü ze mi var?” de mek ten
ken di mi ala ma d�m. An la ya na, an la ma ya na, bi le -

ne, bil me ye ne bir yol ol sun. �ki göz, bir
kalp le bu ra y� bir gör sün ler, ta rih te

sos yal et ki için bir ta sa r�m na s�l
or ta ya ko nur his set sin ler. Kra -
kov, Ausc hwitz Na zi Top la ma
Kam p�’na da çok ya k�n. Kal -
d� ��m yer de ki Ye ni Zel lan da l�
ve �n gi liz tu rist ler be ni de ora -
ya gi der ken ça ��r d� lar, mut la -

ka gör mek ge rek di ye. Aç�k ça -
s� is te me dim, ta ri hin da ha da

sert iz ler sun du �u bu du ru ma ta n�k
ol mak ta zor lan d�m, öy le si bir nok ta ya

gi de cek gü cü bu la ma d�m ken dim de, o yü rü yü �ü
ya pa ma d�m…
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ÜCRETSiZ 
BiR YÜRÜYÜŞ…

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

KA DI KÖY’DEN
● BU LU� MA&�M ZA GÜ NÜ
� Tu tuk lu lu �u nun 5. Yı lın da Tun cay Öz kan
Ki tap la rı �m za Gü nü
Ga ze te ci Tun cay Öz kan’�n tu tuk lu lu �u nun 5. y� l�
ne de niy le, 15 Ey lül Cu mar te si gü nü ga ze te ci
dost la r�, sa nat ç� lar ve mil let ve kil le ri Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde bir
ara ya ge le cek, Öz kan’�n ki tap la r� n� im za la ya cak.
“5 y�l tu tuk lu luk in san l�k su çu dur, Tun cay Öz kan
ar t�k su çu nu bil mek is ti yor” di yen ler 15 Ey lül Cu -
mar te si sa at 14.00’te CKM’de bu lu �a cak. Ka t� -
l�m c� lar ara s�n da Ali Sir men, Bed ri Bay kam, Can
Atak l�, Ca hit Ber kay, Müj dat Ge zen, Ha lil Ne bi ler,
Mus ta fa Mut lu, Me riç Vel de de o� lu, Mer dan Ya -
nar da�, Or han Bir git, Or han Erinç, Rut kay Aziz,

Ta r�k Akan, �ük ran So ner, Yal ç�n Ba yer, mil let -
ve kil le ri: Bir gün Ay man Gü ler, Mel da Onur, Ha luk
Eyi do �an, Ka dir Gök men Ö�üt ve es ki ve kil ler -
den, Çe tin Soy sal da bu lu nu yor. 

● SER G�
� Se la hat tin Giz “Mev sim ler le �s tan bul” Fo -
to� raf Ser gi si
Ya p� Kre di Kül tür Sa nat Ya y�n c� l�k ve Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat
Ga le ri si i� bir li �iy le ha z�r la nan Mev sim ler le �s tan -
bul – Ya p� Kre di Se la hat tin Giz Ko lek si yo nu’ndan
1925 – 1955 �s tan bul Fo to� raf la r� Ser gi si 12 Ey -
lül – 5 Ekim 2012 ta rih le ri ara s�n da CKM Sa nat
Ga le ri si’nde zi ya ret edi le bi lir. Se la hat tin Giz’in
1925 ile 1955 y�l la r� ara s�n da �s tan bul’un fark l�
böl ge le rin de, fark l� mev sim ler de çek ti �i fo to� raf -
lar da ta n� d�k so kak lar, bu gün ar t�k zor ta n� nan
ün lü alan lar, ya� l� tram vay lar, uzak tan uza �a d��
çiz gi le ri gö rü nen gör kem li ca mi ler, ço �u yok ol -
mu� bü yük ya p� lar… At ara ba la r�, fay ton lar, Bo -
�az’da ç� k�n t� yap m�� es ki ah �ap ya l� lar… K�z ku -
le si, Kör fez’de ki dal yan lar, �s tan bul Üni ver si te -
si’nin ���k lar için de ki ge ce gö rü nü mü, sur d� ��n -

da ki sur lar; bel lek ler den bi le çok tan si lin mi� Tak -
sim, kar la kap l� mey dan da k�z l�-er kek li k� zak ka -
yan lar, kar al t�n da ki cad de ler, Dol ma bah çe s�rt la -
r� n�n mer di ven siz dö ne min de yo ku� t�r ma nan lar,
ara ba az l� ��n dan bü yü mü�/ge ni� le mi� gö rü nen
cad de ler, kar lar al t�n da ki ka y�k lar, Be ya z�t’�n es ki
ha vu zu, Hay dar pa �a Ga r�, Kü çük su Kas r� gi bi �s -
tan bul’un dört bir ya n�n dan bir bi rin den gü zel fo -
to� raf lar var.

● KON SER
� Ef kan �e �en Kon se ri
“Is l� ��m la mü zik ka ri ye ri me ad�m at t� ��m bir dö -
nem, 1980...  Ba� lan g� c� Grup Yo rum ile olan bir
mü zik se rü ve ni (1987)... Ve 1991 y� l�n dan son ra
mü zik ad� na yol cu lu �u mun bi rey sel ola rak bu
gün le re uza nan bir ya �am hi ka ye si... �lk al bü -
müm, ilk göz a� r�m “Do kuz Al t� Yol la r�n da” ol du
(1995). Art vin yö re si der le me le rim, ens trü man tal
bes te le rim, �s l� ��m, tür kü ve ba t� for mun da ki üre -
tim le rim ve pro je le rim... Mü zi �im ile an lat t� ��m
bü tün ko nu lar, çev re le yen �art la r� ile in sa na da ir -
dir. �ç le rin de ki eser le rim ile al büm le rim ya �a m� -
m�n ay na s� d�r. �s te rim ki, ya �a ma ve mü zi �e
emek ve ren ben ve be nim gi bi le rin ta �� d� �� bu
a��r ve zor yük, seç me si ni ve sev me si ni bi len
din le yi ci le rin bi linç li ter cih le ri ile ha fif le sin.” Ef kan
�e �en kon se ri, 15 Ey lül Cu mar te si 20.30’da Na -
z�m Hik met Kül tür Mer ke zi Bah çe’de!

● T� YAT RO
� Mey me net siz Mu si bet
Tek per de lik bir ka ba re olan bu oyun da dört
oyun cu bir sah ne yi i� gal edi yor lar. �ar k� ve dans -
lar la, oyun lar la, hi kâ ye ler le dert le ri ni an lat ma ya
ça l� �� yor ve ba z� so ru la ra ya n�t ar� yor lar: Cin sel lik
mi tin sel lik mi? Do �u mu, Ba t� m�? Ka d�n m�, er -
kek mi, hiç bi ri mi, hep si mi? Ka ra Ka ba re’nin
sah ne le di �i oyun, 16 Ey lül Pa zar gü nü sa at
20.30’da Na z�m Hik met Kül tür Mer ke zi Bah çe -
si’nde. 

● GE Z�
� �s tan bul Bi sik let Ge zi si
“Bicy cle Film Fes ti val” kap sa m�n da ger çek le �e -
cek top lu bi sik let ha re ke ti ne bi sik le ti olan her kes
da vet li.  �s tan bul’un çe �it li nok ta la r�n da bu lu �a -
cak ekip ler Av ru pa’dan As ya’ya ge çip, Mal te pe
sa hi lin de bu lu �a cak ve ç� kar ma ge mi si ile Bü yü -
ka da’ya ge çe cek. Bü yü ka da’da ya p� la cak bü yük

tur so nun da Ada lar Halk Pla j�’nda ya p� la cak pik -
nik, “BFF Talks: Uzun Yol Hi ka ye le ri” ko nu� ma -
la r� ve son film prog ra m� “Prog ram 5: Bi sik let Hi -
ka ye le ri / Bi ke Sto ri es” gös te ri mi ile BFF, ilk kez
gel di �i �s tan bul’da ki tu ru nu ta mam la m�� ola cak.
�s park spon sor lu �un da, Ada lar Be le di ye si ve Bi -
sik let li ler Der ne �i’nin kat k� la r� ile fes ti va lin son
gü nü 16 Eylül Pazar günü dü zen le ne cek olan
BFF �s tan bul Bi sik let Ge zi si’ne ka t�l mak için �u
nok ta lar da bi sik le ti niz le ol ma n�z ye ter li: 
12.30 Ha rem Ç� k��
12.45 Ka d� köy Ata türk Hey ke li
13.00 Ka d� köy Ç� k��
13.45 Göz te pe Par k� (Gü ney)
14.00 IS PARK Ak�l l� Bi sik let Aç� l�� Or ga ni zas yo nu
(Cad de bos tan Mig ros Ya n�)
15.00 Bos tan c� IDO �s park ( �s ke le ön ce si )

● ATÖL YE
� Se ra mik Atöl ye si
Tol ga Eti Sa na te vi’nde ye ti� kin le re, genç le re ve
ço cuk la ra yö ne lik se ra mik ça l�� ma la r�y la il gi li ay -
r�n t� l� bil gi ye 0216 368 26 79 nu ma ra l� te le fon dan
ula �a bi lir si niz. Pa zar ve Pa zar te si gün le ri ha riç
her gün aç�k olan Tol ga Eti Sa na te vi Ba� dat
Cad de si /Se la mi çe� me’de. 

KA DI KÖY DI �IN DAN
● KON SER
� Leo nard Co hen
Mü zik se ver le rin y�l lar d�r dört göz le bek le di �i ef -
sa ne vi mü zis yen, söz ya za r�, �a ir Leo nard Co -
hen, 2012 Old Ide as Dün ya Tur ne si kap sa m�n da,
19 Ey lül Çar �am ba gü nü sa de ce bir kon ser için
�s tan bul’a ge li yor. AEG Li ve ve Purp le Con certs
or ga ni zas yo nu ile ger çek le �e cek et kin lik Ül ker
Sports Are na’da. 

� “Ey lül’de Har bi ye’de” 2012 Kon ser le ri 
E� siz or ta m�y la �s tan bul’un en gü zel kon ser me -
kan la r�n dan bi ri olan Ce mil To puz lu Har bi ye
Aç�k ha va Ti yat ro su bu se ne yi ne Fu norg’un or -
ga ni zas yo nuy la bir bi rin den özel isim le re ev sa -
hip li �i yap ma ya ha z�r la n� yor. Bu y�l ikin ci si dü -
zen le ne cek olan “Ey lül’de Har bi ye’de” 2012
Kon ser le ri kap sa m�n da yi ne sür priz ve da ha ön -
ce ya p�l ma m�� pro je ler yer ala cak. Her bir kon ser
ge rek sah ne per for man s� ge rek se ilk kez ay n�
sah ne de yer ala cak isim le ri ile pro je ye özel ha z�r -
lan mak ta. Ge ce ye özel ���k ve de kor ta sa r�m la r�
ile iz le yi ci le ri bü yü le me ye ha z�r la yan kon ser ler 21
Ey lül’de ilk de fa ay n� sah ne yi pay la �a cak olan
Du man & Bü yük Ev Ab lu ka da ile ba� la y�p, 22 Ey -
lül’de �eb nem Fe rah, 23 Ey lül’de yi ne ilk de fa
ge ce ye özel ha z�r la d�k la r� �ar k� lar ile ay n� sah ne -
de bu lu �a cak olan Zu hal Ol cay & Ha lil Se za i, 28

Ey lül’de Fer hat Gö çer/ Sympho nic D’Ori ent ile
de vam ede cek kon ser ler , 29 Ey lül’de �ev val
Sam ile son bu la cak. 

● SER G�
� Uzay da Bir Elek trik Hâ sıl Ol du /
1960’lar da Mü zik li  Tür ki ye
DE PO, bel ge sel bir ser gi ve ko nu� ma di zi siy le
se zo nu aç� yor: “Uzay da Bir Elek trik Hâ s�l Ol du”.
Tür ki ye’nin 60’l� y�l lar da ya �a d� �� dö nü �ü mü, mü -
zi �in ayak iz le ri ni ta kip ede rek an la ma y� he def le -
yen ser gi nin kü ra tör lü �ü nü Roll, Ex press ve
Bir+Bir der gi le ri nin ya y�n eki bin den Der ya Ben gi
üst le ni yor. 27 Ma y�s 1960 ve 12 Mart 1971 ara -
s�n da olup bi te nin saz l� söz lü mu ha se be si: 60’la -
r�n me lo di le rin den ser gi me kâ n� na ya y� la cak bir
der le me, plak ka pak la r�, ar �iv fo to� raf la r�, ga ze te
ku pür le ri, kart pos tal lar, no ta lar, afi� ler, mü zik li
Ye �il çam sah ne le ri ve da ha s�… 14 Ey lül Cu ma
ak �a m� 18.30’da aç� l� �� ya p� la cak ser gi, 24
Ekim’e ka dar Tü tün De po su’nda gö rü le bi lir. Tel:
0212 292 39 56
� Ba rı� Ka ra “Ya ra lı �i fa cı,
�yi le� ti ren Acı” Ser gi si
Ga le ri Bu, aç� l� �� n� 14 Ey lül’de Ba r�� Ka ra’n�n “Ya -
ra l� �i fa c�, iyi le� ti ren ac�” ad l� ser gi si ile ger çek le� -
ti ri yor. Ser gi de sa nat ç� n�n tu val-kâ ��t-bas k� ve
ta� üze ri ne yap t� �� ka r� ��k tek nik ça l�� ma la r�n ya -
n� s� ra gün de lik ha yat içe ri sin de top la d� �� sem -
bol le ri bi rik tir di �i def ter le ri ve çe �it li yer le� tir me -
le ri gör mek müm kün. “Ya ra l� �i fa c�, iyi le� ti ren
ac�” bir an la t� ola rak “ken di ne ça re arar ken” top -
la d�k la r� n� ha ya ta ge ri dön dü rü yor ve “Her k�r g�n
sa bah için bir ses siz harf as� yo rum gök yü zü -
ne…’’ di yor. Tel: 0212 243 91 93
� Uzun, �n ce Bir Yol da Tür ki ye’nin AB Yol cu lu �u
Ta rih Vak f� ile Car to oning for Pea ce, geç mi �i el li
y� l� a�an Tür ki ye-AB ili� ki le ri nin bir tür lü mut lu so -
na ere me yen yol cu lu �u nu “Ka -
ri ka tür ler le Tür ki ye-AB �li� ki le ri”
ser gi si ile sa nat se ver ler le bu -
lu� tu ru yor. Ga la ta sa ray’da ki
Ce za yir Lo kan ta s�’nda dü zen -
le ne cek ser gi 19 Ey lül-1 Ekim
2012 ta rih le ri ara s�n da ge zi le bi -
le cek.  19 Ey lül Çar �am ba gü -
nü ba� la ya cak olan ser gi nin te -
me lin de Tür ki ye-AB ili� ki le rin -
de fark l� ulus çu luk lar dan kay -
nak la nan  sa mi mi yet ek sik li �i -
nin or ta ya ko nul ma s� n�n bu ko -
nu da ki di renç le rin k� r�l ma s�n da
ya rar l� ve et ki li ola ca �� dü �ün -
ce si ya t� yor. Ser gi de yal n�z Tür -
ki ye’den de �il, ba� ka ül ke ler -
den ka ri ka tür cü le rin de ko nuy -
la il gi li ça l�� ma la r� yer al� yor. Tür ki ye’den ser gi ye
ka t� lan ka ri ka tür cü ler ara s�n da Ali Ul vi, Al tan Er -
bu lak, Bü lent Düz git, Fer ruh Do �an, �s ma il Gül -
geç, Ne har Tüb lek, O�uz Aral ve Tur han Sel çuk

gi bi ar t�k ara m�z da ol ma yan ka ri ka tür cü ler ya n�n -
da Bed ri Ko ra man, Em re Ula�, Er can Ak yol,
Has let So yöz, La tif De mir ci, Mu sa Kart, Tan Oral,
Os man Tur han gi bi çi zer ler de yer al� yor. Car to -
oning for Pea ce’den ise Plan tu, Au rel, Ali Di lem,
Pat rick Chap pat te, Mic hel Kich ka, Ni co las Va -
dot, No-ri o, Mik ha il Zlat kovsky, Gi or gi o Fo rat ti ni,
Da mi en Glez gi bi dün ya ca ta n�n m�� çi zer ler i� le -
ri ni ser gi li yor lar. Tür ki ye’den Pi ya le Mad ra, Cum -
hu ri yet ga ze te si çi ze ri Se mih Po roy, �a lom ga ze -
te si çi ze ri �zel Ro zen tal ile Ha ya ti Ara ba c� o� lu ve
Fi ruz Ku tal da ser gi de ya p�t la r� bu lu nan Car to -
oning for Pea ce üye le ri ara s�n da. Ge le cek te ki
Av ru pa Bir li �i ha ri ta s� n�n d� ��n da kal mak is te me -
yen Tür ki ye’nin dün den bu gü ne ya �a d� �� sü re ci
sa nat ç� la r�n gö zün den oku mak is te yen ler için

ser gi ka ç� r�l ma ya cak bir f�r sat su nu yor. Ta rih
Vak f�, bü tün sa nat se ver le ri 19 Ey lül-1 Ekim 2012
ta rih le ri ara s�n da Ce za yir Lo kan ta s�’na da vet edi -
yor.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

Ga ze te ci Tun cay Öz kan 
5 yıldır cezaevinde

1925 – 1955 �s tan bul’una dair
foto�raflar CKM’de 

1960’lar da Mü zik li Tür ki ye Sergisi Tütün Deposu’nda

Leo nard Co hen
yeniden

�stanbul’da
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1Ey lül’den iti ba ren top lu ta �� ma da ge çer li olan
zam l� ta ri fe, �s tan bul hal k� na iki kez ma� du ri -
yet ya �a t� yor. Bir çok �s tan bul lu yük sek üc ret

öde me si nin ya n�n da, met ro büs ler de ia de sis te mi ni
kul lan ma y�n ca da ha da yük sek fi yat la se ya hat et -
mi� olu yor.

Zam l� ta ri fey le de �i �en bir uy gu la ma da met ro -
büs hat t�n da ka de me li fi yat uy gu la ma s� na gi dil me -
si. Met ro büs te da ha ön ce ilk üç du rak için uy gu la -
nan uy gu la ma ye ni dö nem de yay g�n la� t� r�l d�.

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nden ya p� lan
aç�k la ma ya gö re es ki sis tem de met ro büs le 3 du rak
gi den bir ki �i pa ra s� n�n bir k�s m� n� ia de al� yor du. 3
du rak son ra s�n da ise stan dart fi yat uy gu la n� yor du.
Ye ni sis tem le bir lik te du rak la r�n ka de me le ri ar t� r�l -
d�. Bu na gö re, met ro büs hat t�n da 1-3 du rak ara s�
1,45 li ra dan 1,60 li ra ya, 4-9 du rak sa y� s� 2,10 li ra -
dan 2,40 li ra ya, 10-15 du rak sa y� s� 2,50 li ra ya, 16-
21 du rak sa y� s� 2,60 li ra ya, 22-27 du rak sa y� s� 2,70
li ra ya, 28-33 du rak sa y� s� 2,80 li ra ya, 34-39 du rak
sa y� s� 2,90 li ra ya, 40 ve üze ri du rak sa y� s� ise 2,95
li ra ya yük sel til di.

An cak üc ret len dir me de ki ‘kü çük de tay’ ço �u
va tan da ��n gö zün den ka ç� yor. Ör ne �in met ro bü se
Sö �üt lü çe� me du ra ��n dan bi nen bir ki �i nin, Zin cir -
li ku yu’da in me si du ru mun da 8 du rak git ti �i için
2,40 li ra öde me si ge re ki yor an cak met ro bü se bi -
ner ken ak bil den çe ki len tu tar en uzun yol cu luk üc -
re ti olan 2,95 li ra. Zin cir li ku yu’da inen yol cu nun
pa ra ia de ma ki ne sin den 55 ku ru �u ge ri al ma s� ge -
re ki yor. Bir yol cu bu nu yap ma ma s� du ru mun da
kaç du rak gi der se git sin en uzun yol üc re ti olan
2,95 li ra y� ödü yor.

Va tan da� la r�n faz la pa ra öde me me si için mut -
la ka pa ra ia de ma ki ne le rin den ak bil le rin de ki tu ta r�
ge ri al ma s� ge re ki yor.

KADIKÖY-Kabata� seferleri yeniden
düzenlendi. �stanbul Büyük�ehir Belediyesi
(�BB), Anadolu yakas�n�n ilk metrosu olan

Kartal-Kad�köy metrosunun hizmete
aç�lmas�n�n ard�ndan Kabata�-Kad�köy
seferlerini yeniden düzenliyor.�stanbul
Büyük�ehir Belediyesi’nden yap�lan

aç�klamaya göre, Kartal-Kad�köy aras�n� 32
dakikaya indiren metro hatt�yla Kad�köy’e

ula�an �stanbullular �ehir Hatlar�’n�n vapur ve
motor seferleriyle Eminönü, Karaköy,

Be�ikta� ve Kabata� gibi aktarma
merkezlerine ula�arak daha rahat seyahat

planlamas� yap�labilecek. 

�ehir Hatlar�’n�n Eminönü, Karaköy, Be�ikta�
vapur seferlerinin yan� s�ra Kabata�’tan

düzenlenen yo�un motor seferleri
�stanbullular� Kad�köy’de metro hatt�yla

bulu�turacak. 
27 A�ustos’ta ba�layan seferler, yo�unluk
zirve yapt��� 07.00 -10.00 ile 17.00 - 20.40

saatlerinde 20 dakika, 10.00 - 17.00
saatlerindeki dü�ük yo�unlukta da 30 dakika

aral�klarla gerçekle�tiriliyor. Pazar hariç
haftan�n alt� günü kar��l�kl� 66 seferin yap�ld���
Kabata�-Kad�köy hatt�nda dileyen yolcular,
metro, füniküler, tramvay ve �ETT hatlar�na

elektronik biletle aktarma yapabiliyor.

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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Vapura ‘METRO’ ayarı

AKARYAKIT, LPG, toplu ula��m zamlar� derken,
�stanbullulara bir kötü haber daha geldi. �stanbul’da

banliyö trenlerine yüzde 50 zam yap�ld�.
Sirkeci-Halkal� ve Haydarpa�a-Pendik aras�nda

sefer yapan banliyö tren ücretlerine yüzde 50 zam
yap�ld�. Banliyo tren ücretlerinin tek yön 2 TL olan

fiyatland�rmas�, 3 TL’ye yükseltildi.
Fiyat art���, Eylül ay� ba��ndan itibaren

uygulanmaya konuldu.

BANL�YÖ TREN� DE 
YÜZDE 50 ZAMLANDI

TMMOB Makine Mühendisleri Odas� �stanbul
�ubesi, bayram tatilinin ilk günü Bolu’da

meydana gelen LPG’li araç yang�n�n� hat�rlatarak
denetimlerin yetersizli�ine dikkat çekti. Yap�lan

yaz�l� aç�klamada Ocak ay�nda Ata�ehir’de, Mart
ay�nda Antalya’da ve en son Bolu’da meydana

gelen LPG’li araç yang�nlar�nda faciadan
dönüldü�ü belirtildi.

Aç�klamada �u ifadelere
yer verildi: “Ömrünü
tamamlam�� LPG

tanklar�n�n denetimler
yoluyla tespiti, can

güvenli�i aç�s�ndan son
derece önemlidir. Bu

durum di�er bir önemli
tehlikeye de i�aret

etmektedir. 2011 y�l�n�n ilk
5 ay�nda LPG S�zd�rmazl�k

Kontrolü yapt�ran ticari
taksi say�s� 3179 iken 2012

y�l�n�n ilk 5 ay�nda bu rakam 1066’ya dü�mü�tür.
Ula�t�rma Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���’n�n

19.12.2011 tarihli genelgesi ile araç muayene
istasyonlar�nda “Gaz S�zd�rmazl�k Raporu”

aranmas� zorunlulu�u kald�r�lm�� bu raporun
bulunmamas�n� ‘a��r kusur’dan ‘hafif kusur’a

dönü�türmü�tür. Bu durum LPGli araç
kullan�c�l�ar�n�n ‘keyfiyetine’ yol açm�� ve 2012
Ocak ay� ba��ndan itibaren gaz s�zd�rmazl�k

testlerinde ciddi bir dü�ü� gerçekle�mi�tir. Bu
durum tehlikenin en büyük i�areti say�lmal�,
derhal uygulama gözden geçirilmeli, geri

dönülmelidir. Bundan sonra ya�anacak olumsuz
geli�melerin hatta ölümlerin önüne geçebilmek
için Bakanl�k, genelgeyi acilen geri çekmelidir.”

Makine
Mühendisleri

Odası, yazılı bir
açıklama yaparak

Ula�tırma
Bakanlı�ı’nın LPG’li

araçlara denetim
zorunlulu�unu

ortadan kaldıran
genelgesini acilen

geri çekmesini
istedi. 

Denetimsiz LPG’li
araçlara dikkat!

Metrobüse fazla ücret ödemeyin!
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“�s tan bul'un ye ni sem bol le rin den bi ri'' ola -
ca �� sa vu nu lan, Çam l� ca Te pe si'ne in �a
edi le cek ve ba ��� lar la ya p� la cak ca mi nin

pro je si için Tür ki ye'nin de �i �ik yer le rin den 47
mi mar ba� vur du. 

�s tan bul Ca mi ve E�i tim-Kül tür Hiz met Bi -
rim le ri Yap t�r ma ve Ya �at ma Der ne �i Ba� ka n�
Va hap Ka n� to� lu, pro je ya r�� ma s� n�n du yu ru su nu
23 Tem muz'da yap t�k la r� n� ve pro je le rin tes lim
sü re si nin so na er di �i ni ha t�r la ta rak, so nuç la r� 10
Ey lül'den son ra ba s�n top lan t� s�y la aç�k la ya cak la -
r� n� söy le di. 

Va hap Ka n� to� lu, “Ka t� l� m�n yo �un ol ma s�n -

dan mem nu nuz. Ve ri len sü re k� sa de �il mi�. Da ha
ön ce ele� ti ri ler ya p�l m�� t�. Ko nu ya va k�f olan mi -
mar la r� m�z ça l�� ma la r� n� pro je len di re rek bi ze
gön der di" di ye ko nu� tu. Ka n� to� lu, ca mi için i�
ada m� ve va tan da� la r�n ba ��� yap ma ya de vam et -
ti �i ni be lir te rek, �s tan bul d� ��n dan da çok sa y� da
ki �i nin ba ��� ta bu lun du �u nu söy le di.

� OS MAN LI-TÜRK M� MA R� ÜS LU BU
Ca mi pro je si için alan la r�n da uz man se çi ci

ku rul üye le rin den olu �an ya r�� ma da bi rin ci ye 300
bin li ra, ikin ci ye 150 bin li ra, üçün cü ye 75 bin li -
ra, 5 adet de 25 bin li ra l�k man si yon ödü lü ve ri -
le cek. Ca mi, Üs kü dar Çam l� ca mev ki sin de 57 bin

511 met re ka re lik alan üze rin de, iba det ile bir lik -
te e�i tim ve sos yal kül tü rel ih ti yaç la r�n kar �� lan -
ma s� he de fi do� rul tu sun da in �a edi le cek. Ce ma at
ka pa si te si av lu da hil 30 bin ki �i ola rak ta sar la na -
cak ca mi, yak la ��k 15 bin met re ka re lik alan üze -
ri ne otur tu la cak. E�i tim ih ti ya c� n�n kar �� lan ma s� -
na yö ne lik 50'�er ki �i lik 10 ders lik, sos yal ve kül -
tü rel ih ti yaç la r�n kar �� lan ma s� na yö ne lik 750 ki -
�i lik kon fe rans sa lo nu, 250 ki �i lik top lan t� sa lo -
nu, kü tüp ha ne, ser gi sa lo nu ile bir lik te ta sa r� -
m�n ge rek tir di �i me kan lar ile bin ki �i lik oto -
park dü zen le ne cek, ga sil ha ne ve ye mek ha ney -
le bir lik te di �er tek nik alan lar da ca mi bün ye -

sin de olu� tu ru la cak.
� M� MAR LAR TEP K� L� 

Öte yan dan TMMOB Mi mar lar Oda s� �s -
tan bul Bü yük kent �u be si, Çam l� ca Te pe si’nin
ya p� la� ma ya aç� la rak, bu ra ya bir ca mii in �a
edi le cek ol ma s� na tep ki gös te ri yor. 

‘Çam l� ca Si lu eti Mi ma r� n� Ar� yor’ ba� l� -
��y la aç� lan ya r�� ma y� ele� ti ren Mi mar lar Oda -
s� �s tan bul Bü yük kent �u be si, “Mes lek ta� la r� -
m� z�, yüz y� l� m� z�n ‘ya �a n� l�r’ kent le ri ni tar t�� -
t� �� m�z bu gün du yar l� ol ma ya, mes le ki de �er -
le ri mi zi ve il ke le ri mi zi önem le ko ru ma ya da -
vet edi yo ruz…” ça� r� s� n� yap m�� t�.

● Esma BAYRAKTAR

Ka d� köy’de ya �a yan, Be yo� lu’nda ki
“Fran s�z So ka ��” gi bi önem li i� ler de
im za s� olan Meh met Ta� di ken’in Son -

suz �ük ran Kö yü’nün ku rul du �u Kon ya’n�n
Ça vu� ka sa ba s�n da halk la sa nat ç� la r� bü tün le� -
ti ren bir ulus la ra ra s� sa nat fes ti va li ger çek le� ti.
Bu y�l üçün cü sü ya p� lan fes ti va le sa na t�n her
da l�n dan in san la r�n bir ara ya ge le rek Ana do -
lu’ya sa na t� ta �� ma s� Ana do lu hal k� na sa na t�
sev dir me si ger çek ten al k�� la na cak bir ha re ket.
Meh met Ta� di ken’in kö yü ne bir ve fa bor cu
ola rak ha ya ta ge çir di �i bu pro je ge re ken il gi yi
gö rü yor. Ça vu� kö yü nün he men ya n�n da bü -
yük bir ara zi ye ku ru lan Son suz �ük ran Kö yü,
hep si bir bi rin den �i rin 3 ay r� tip dâ hi lin de
kerpiç ev ler den olu �u yor. �çin de res sam lar,
hey kel t� ra� lar, se ra mik çi ler, ti yat ro cu lar, mo -
da c� lar, si ne ma c� lar, ya ni sa na t�n her da l�n dan
us ta la r�n ya �a d� �� bu ev ler, aç�k ha va mü ze si
gi bi her ke sin zi ya re ti ne aç�k. 

Tür ki ye’nin her ye rin den hat ta yurt d� ��n -
dan zi ya ret çi le rin gez di �i bir aç�k ha va mü ze si
gi bi… 

Köy de evi olan sa nat ç� lar ken di eser le ri ni
ev le ri nin du var la r�n da ve ya bah çe le rin de ser -
gi li yor lar. Her sa nat ç� kö yün içi ne bir ese ri ni
he di ye edi yor. Dev bo yut lar da eser ler ge zen le -
rin il gi si ni çe ki yor. Bu fes ti val es na s�n da köy
çe� me si aç� l� ��,  Be le di ye Ba� ka n� ve Kon ya
Mil let ve kil le ri nin de bu lun du �u, çev re köy ler
ve ka sa ba lar dan ge len le rin ka t� l� m�y la ger çek -
le �tirildi.  Ana do lu top rak la r�n da ya �a m�� 4 ay -
r� uy gar l� �� tem sil eden sim ge le rin bu lun du �u
bir eser olan bu köy çe� me si, köy mey da n� n�n
or ta s�n da bir sa nat abi de si ola rak kö ye çok ya -
k�� t�.Kö yün çe �it li yer le rin de bu lu nan eser le ri,
sa nat ç� lar hiç bir üc ret ta lep et me den  ta ma men
ken di im kan la r�y la ya p�p köy le ri ne he di ye ola -
rak su nu yor lar. Fes ti val için ge len ko nuk la r�
sa nat ç� lar ken di ev le rin de se ve se ve ko nuk edi -

yor lar. Muh te �em dost luk lar ku ru lu yor Yur -
dun her ye rin den ve her dal dan sa nat ç� n�n ve
sa nat se ver le rin Ana do lu hal k�y la bu lu� tu �u sa -
nat do lu bir haf ta ge çi ri li yor.

Bi zim de bu lun du �u muz bir g ru bu Res sam
Ka mer Ba t� o� lu evin de a��r la d�. �ki kat l� tam
bir köy evi gi bi dü zen len mi� evin de her sa bah
kah val t� la r� m� z� ken di el le riy le ha z�r la ya rak
evin av lu sun da ina n�l maz sa bah ke yif le ri ya -
�at t�. Aya ��n da �al va r� ve hep gü len yü züy le,
sa na t� hal ka sev dir me nin haz z� n� o ka dar gü zel
yan s� t� yor du ki...

� KÖYÜN YA�LILARININ
PORTRELER� 

Ka mer Ba t� o� lu  bu pro je nin ba ��n dan be ri
Meh met Ta� di ken’in ya n�n da olan, bu pro je ye
gö nül ve ren le rin ba ��n da ge len bir isim… Öy -
le ki iki kat l� evi ni, hat ta ken di ne ait oda s� n� bi -
le ko nuk lar la pay la �an ko �u� usu lü di zi len yer
ya tak la r�n da on lar ca ki �i yi a��r la yan bi ri…
Hat ta atöl ye si ni bo �al t�p ya tak ha ne gi bi kul la -
nan, fes ti val de sah ne ala cak sa nat ç� la ra aça rak
kat k� s� n� en iyi bi çim de or ta ya ko yan bir isim.

Gün düz Ça vu� kö yü mey da n�n daki can l�

per for mans ala n�n da res sam lar Be le di ye’nin
be lir le di �i kö yün en ya� l� la r� n�n ya� l� bo ya
por tre le ri ni ya p� yor lar. Mey da na ku ru lan dev
sah ne de mü zi �in her da l�n dan grup lar, sa nat ç� -
lar kon ser le ri ni ve ri yor lar. Ge ce le ri si ne ma sa -
na t� n�n ödül lü film gös te rim le ri ya p� l� yor.
Mey dan t�k l�m t�k l�m, in san lar il giy le ve bü -
yük bir me rak la et kin lik le ri ta kip edi yor lar. Ci -
var il ler den, köy ler den ak�n ak�n ge lip avuç la -
r� pat lar ca s� na al k�� l� yor lar. Ça vu� Be le di ye -
si’nin des tek le di �i ve her tür lü im ka n� sun du �u
fes ti val ulus la ra ra s� bo yu ta ta ��n m�� du rum da.
Bir haf ta sü ren fes ti val ka t� lan tüm sa nat ç� la ra
su nu lan pla ket ler le ve muh te �em bir kon ser le
son bu lu yor…
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TOPLUMSAL Kad�n Hareketi Derne�i
(TOKHADER) Kad�köy �ubesi, geçen y�llarda

oldu�u gibi de bu y�l da yeti�kinler için ücretsiz
kurslar düzenliyor. Ekim ay�nda ba�layacak olan

�ngilizce ve el sanatlar� kurslar�na kat�l�m için
ba�vurular ba�lad�. Kay�t için 0 216 380 62 05

numaral� telefonu aramak gerekiyor. 

ÜCRETSiZ
KURSLARA KAYIT

Göztepe Parkı’na
YENiLEME

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN ZÜHTÜPA�ALILAR

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Zühtüpa�a Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 347 40 27

Adres: Zühtüpa�a Mah. Kolej Yolu Sok.
No:2-B D1 Blok Kad�köy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN ACIBADEML�LER

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Ac�badem Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 325 78 38

Adres: Ata Sok. No:14/1 Ac�badem 
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

Sanat, Sonsuz �ükran Köyü’ne �ükranlar�n� sundu

47 BAŞVURU

Sanatçı, i�adamı Mehmet Ta�diken’in memleketi Konya’ya bir vefa borcu olarak yaptı�ı Sonsuz �ükran
Köyü, sanatçıların “lümpenlik gösterisine” de�il köylü gibi olmaya geldi�i farklı bir ya�am alanı. Her yıl

uluslararası bir festivale sahiplik yapan köye bu yıl Gazete Kadıköy de davetliydi. 

CAM�� in�a edilip edilmemesi tart��malar�yla
gündemden dü�meyen Göztepe Park�

yenileniyor. �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin
ald��� bir kararla yenilenmesine karar verilen
parkta, çal��malar büyük bir h�zla sürüyor.

Anadolu Yakas� Park ve Bahçeler Müdürlü�ü
taraf�ndan yap�lan çal��man�n  29 Ekim
Cumhuriyet Bayram�’na yeti�tirilmesi

hedefleniyor. 1983 y�l�nda, 12 Eylül döneminin
�stanbul Büyük�ehir Belediye Ba�kan� olan

Abdullah T�rt�l Pa�a taraf�ndan “60. Y�l Göztepe
Park�” olarak adland�r�lan parkta, yeni

düzenlemeler neticesinde uzun bisiklet yollar� ve
kapsaml� bir ayd�nlatma sistemi olacak. Öte

yandan Göztepe Park�’n�n yaz�n en güzel
günlerinde kaz�larak kullan�ma kapanmas�n�

ele�tiren çevre sakinleri, “Bu uygulama
sonbaharda veya ilkbahar öncesi yap�labilirdi.
Ayr�ca çok güzel bir bitki örtüsü ve çiçekler, en

canl� zaman�nda adeta katledildi” dediler.
Kadir TOPRAKKAYA

Erenköy’de yeni dönem
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy

Gö nül lü Evi 2012 – 2013
y� l� ça l�� ma dö ne mi ne 3

Ey lül 2012 ta ri hin de ba� la d�. 2 ay -
l�k bir din len me nin ar d�n dan Eren -
köy gö nül lü le ri ba �a r� lar la do lu bir
y�l ol ma s� te men ni siy le gö nül lü
evi nin ka p� la r� n� tüm Eren köy’lü -
le re so nu na ka dar aç t� lar. �lk Yö -
ne tim Ku ru lu Top lan t� s� geç mi�
dö nem ba� kan la r� Ya se min Ba �öz,
Ay �en.Gü rer, N.Za fer Ay bar ve
yö ne tim ku ru lu nun ka t� l� m�y la 8
Ey lül ta ri hin de ger çek le� ti ril di. Bu
y�l T.S.M., �n gi liz ce, Halk Oyun -

la r�, Re sim, Tez hip, Min ya tür, Yo -
ga, Pi la tes, Bil gi sa yar, Oku ma
Yaz ma ve ço cuk lar için Gi tar ile
�n gi liz ce kurs la r� n�n aç� la ca �� gö -
nül lü evin de ka y�t lar de vam edi -
yor. Ekim ay� iti ba riy le kurs la r�n
ba� la ya ca �� gö nül lü evin de, Sos -
yal, Kül tü rel, E�i tim, Çev re, Sa� -
l�k, En gel li ler ko mi te le ri nin çe �it li
se mi ner ve et kin lik le ri y�l bo yun ca
de vam ede cek. Ba� kan Nes rin
Kay nak tüm Eren köy lü le ri ge rek
kurs la ra, ge rek se mi ner le re ve et -
kin lik le re ka t�l ma ya, en önem li si
de gö nül lü ol ma ya da vet et ti.

Çamlıca’daki cami projesineÇamlıca’daki cami projesineÇamlıca’daki cami projesineÇamlıca’daki cami projesineÇamlıca’daki cami projesineÇamlıca’daki cami projesine
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Bu yıl altıncısı düzenlenecek iDANS
Ça�da� Dans ve Performans Festivali,

2010 yılında gerçekle�tirdi�i iKEDi
projesini yeniden hayata geçiriyor.

Proje dahilinde
�stanbul ’un 12 farklı
meydanında, 1 Eylül-7
Ekim tarihleri
arasında hafta sonları
ücretsiz olarak
düzenlenecek kukla
yapım atölyelerinde,
Güney Afrikalı
animasyon ve kukla
sanatçısı Roger
Titley’in yarattı�ı
hareketli hayvan
heykelleri yapılacak.

Sanatçının tasarladı�ı 4  metre
boyundaki dev kedi kuklaları �stanbul
sokaklarını dola�acak. Sanat
yönetmenli�ini Avusturyalı tiyatro
yönetmeni Airan Berg’in üstlendi�i
iKEDi atölyelerine katılım ücretsiz ve
10 ya�ın üzerindeki herkese açık. 
Atölyeler, 15 Eylül’de Ümraniye
Meydan AVM, 16 Eylül’de Esenler
Meydanı, 22 Eylül’de Ortaköy
Meydanı, 23 Eylül’de Sultanahmet
Meydanı, 29 Eylül’de Hasköy Design
Week, 30 Eylül’de Bebek Parkı, 6
Ekim’de Tophane Parkı ve 7 Ekim’de
Kasımpa�a Kızılay Meydanı’nda
düzenlenecek.
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�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….

KAYIP  iLANI 
Ahmet Sani Gezici Lisesi mezuniyet 
diplomam� kaybettim. Hükümsüzdür. 

�irin Sö�üt.

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.)

05.10.1978 do�umlu,
%88 akli dengesi

yerinde de�il raporu
bulunan o�lum 
Metin KARA, 

24 A�ustos 2012
günü saat 17.00
civar�nda evden

ç�km�� ve bir daha
kendisinden haber al�namam��t�r. 
Görenlerin veya haberi olanlar�n 

0536 778 14 86
numaral� telefonu aramalar�

rica olunur.

Babası 
�brahim KARA

KAYIP ARANIYOR 

Kediler şehre geri döndü!Hayalinizdeki Mini
Cooper Kozzy’de sizi

bekliyor!
KOZZY’den ya pa -

ca �ı nız alı� ve ri� le ri -
niz de son mo del bir
“Mi ni Coo per One”
ka zan ma �an sı de -
vam edi yor. Kozzy
Alı� ve ri� ve Kül tür

Mer ke zi güz mev si -
mi ni muh te �em he -
di ye ler le do lu kam -

pan ya lar la kar �ı lı -
yor. Kozzy zi ya ret -

çi le ri 30 Ey lül
2012’ye ka dar, ay nı

gün için de Kozzy’den ya pa cak la rı her 100 TL’lik
alı� ve ri� te Mi ni Coo per One için haf ta içi iki,

haf ta so nu ise bir adet çe ki li� ku po nu ka za na -
bi le cek ler. Kam pan ya nın çe ki li �i 12 Ekim’de ya -

pı la cak. 30 Ey lül 2012 ta ri hin de so na ere cek
“Mi ni Coo per One” kam pan ya sın da da ha çok

alı� ve ri� ve da ha çok çe ki li� ku po nu da ha çok
ka zan ma �an sı de mek. 

Asgari ve faiz ödemekten kurtulun. Kefil, Senet, Sözle�me evrak
gerekmeden Kredi kart� borcunuzun tamam�n� hemen ödüyoruz. Ödenen

borcun y�ll�k % 12 vade fark� ile 12 ay e�it taksite bölüyoruz. Sistemin
faydalar�... Bankan�n uygulam�� oldu�u y�ll�k % 60 yada % 70 faiz yerine
%12 vade fark� vererek kart�n�z� taksitlendirebilirsiniz. Asgari ödemenin
yerine daha az rakamlarla 12 ay taksitlerinizi ödeyerek bankan�za olan
borcunuzdan kurtulabilirsiniz. Kart�n�z yine aç�k kullan�mda olacakt�r.

Genel merkezimize gelmek, bizleri tan�mak sizin menfaatinize olacakt�r.
Dan��manl�k hizmetimiz ücretsiz sunulmaktad�r. Kapal� ve icral� kartalara

i�lem yap�lmamaktad�r. Vade fark� i�lemler s�ras�nda nakit veya 
kredi kart�n�z�n kullan�labililr limitinden 12 ay taksitli olarak tahsil edilir. 

NOT: KRED� KARTINIZIN
KULLANILAB�L�R L�M�T�

NAK�TE ÇEVR�L�R….

���N�Z YO�UN �SE 
B�Z S�ZE GELEL�M.

BÜTÜN ��LEMLER�M�Z BELGEL� VE DEKONTLUDUR.

BERKAY DANI�MANLIK & RENT ACAR
Detaylı bilgi için: Tel. 0216 612 26 27 /0216 384 20 12 GSM. 0532 134 91 55/0532 134 91 50

Ali Nihat Tarlan Cad. No. 4 Kat 4 Daire 10 Üst Bostancı Kadıköy (Bostancı Tren �st. Kar�ısı)

www.kredikartlaritaksit.com

KRED� KARTI BORCUNUZ MU VAR ?...
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ECE Türkiye Proje Yönetimi A.� taraf�ndan
yönetilen CarrefourSA Maltepe Park Al��veri�

Merkezi ziyaretçilerini yeniliklere ve
de�i�ikliklere tan�kl�k etmeye ve e�lendirmeye

devam ediyor. 15 Eylül Cumartesi günü
Maltepe Park Al��veri� Merkez’inde belki de
bugüne kadar bir Al��veri� Merkezinde daha

önce görülmemi� olan bir sanatç� izlenecek ve
herkesi muhte�em gösterisiyle e�lendirecek.
1997 y�l�nda Avrupa genelinde dola�maya ve

performans sanatç�s� olarak gösteriler
yapmaya ba�layan Cigo, ba�lang�çta sadece

gitar çal�yor ve �ark� söylüyordu. Bir kaç y�l sonra jonglörlük ve palyaço performanslar� ilgisini çekti
ve bu konulara yönelmeye ba�lad�. Uzun y�llar süren palyaçoluk, müzisyenlik ve sokak deneyimi,
2007 y�l�nda One Man Band Show’u do�urdu. �lk olarak �talya’da gösteriler yapmaya ba�layan
Cigo sonras�nda tüm dünyaya yay�lmaya ba�lad�. One Man Band Show gösterisinde 11 farkl�

enstrüman sadece ve tek bir ki�i taraf�ndan kullan�lmaktad�r. 15 Eylül 2012 tarihinde saat 12:00,
15:00 ve 18:00’da CarrefourSA Maltepe Park Al��veri� Merkezi ziyaretçileri bu gösteriyi izlerken

gözlerine inanamayacak. 

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra Sah ne si,
2012-2013 sa nat se zo nun da yi ne il gi çe ki ci
bir prog ram la ç� ka cak se yir ci kar �� s� na...

Dev let Ope ra ve Ba le si tem sil le ri nin ya n� s� ra, Sü -
rey ya Ope ra Sah ne si’nin be� y�l d�r özel lik le sür dür -
dü �ü ve ge le nek sel le� tir me ye ça l�� t� �� Pa zar te si
Oda Mü zi �i Kon ser le ri’nde, ens trü man tal mü zi �in
gü zel ör nek le ri, seç kin vir tü öz ve oda mü zi �i grup -
la r� ta ra f�n dan ses len di ri le cek.

Ge çen y� l�n bir ye ni li �i olan “Bir �ö len dir Ope -
ra” prog ram la r� na bu y�l da de vam edi le cek. Yi ne
ba z� Pa zar te si gün le ri sa at 18.00’de üc ret siz ola rak
ger çek le� ti ri len aç�k la ma l� “Fua ye” din le ti le ri di zi -
si il ginç prog ram lar la me rak l� la r� na su nu la cak.

�� te al t�n c� se zo nun da Sü rey ya Ope ra s�’nda
iz le ye ce �i niz ye ni et kin lik ler: 

� “SE S�N YOL CU LU �U”
GENÇ TÜRK BES TE C� LE R� �Ö LE N�

Y� l�n en il ginç et kin lik le rin den bi ri
2013’ün Ni san’�n da, kon ser va tu var lar da
kom po zi tör lük e�i ti mi alan genç le rin se çil -
mi� eser le ri nin ses len di ri le ce �i kon ser ler
ola cak. Se çi len eser ler o gün sa at 12.00-16.00
ve 20.00’de ar d� ar d� na üç kon ser le iz le yi ci le re
su nu la cak. K� sa ca s� yo �un bir mü zik gü nü ya �a -
na cak Sü rey ya’da. Bu kon ser, ül ke nin ye ni bes te ci -
le ri nin ses le ri ni du yu ra cak la r� bir plat -
form ola rak ta sar lan d�. Bu gü ne ka dar
be� de fa ger çek le �en bu he ye can
ve ri ci mü zik ha re ke ti, bu y�l ilk
kez Sü rey ya Sah ne si’nde ya p� la -
cak. 

� GENÇ YE TE NEK LER
P� YA NO YA RI� MA SI
2013 y� l� Ha zi ran so nu ve

Tem muz ba ��n da so nuç la na cak
15-26 ya� gru bu ye te nek li genç -
ler için ödül lü “Ka d� köy Be le di -
ye si Sü rey ya Ope ra s� Ulu sal Pi ya -
no Ya r�� ma s�” dü zen le ni yor. “Ku �u
Mü zik” i� bir li �i ile ger çek le �e cek ya -
r�� ma ya ka t� l�m ko �ul la r�y la il gi li “Ya r�� ma
�art na me si” Ekim 2012’den iti ba ren ka t� l�m c� la ra
ve ri le bi le cek. Ya r�� ma fi na li ne ka lan pi ya nist ler,
Tem muz ba ��n da bi rer kon çer to ça la cak la r� or kes -

tra kon se riy le ka mu oyu na ta n� -
t� la cak ve ödül ler aç�k la na -

cak. Ya r�� ma c� lar, ya r�� ma -
da ki par ça la r� n� da or kes -
tra kon se ri ni de ün lü �tal -
yan pi ya no su “Grand Fa -
zi oli F 308” de ic ra ede -
cek ler.
� OPE RA VE BA LE

DE KOR
RE S�M LE R� SER G� S�

Sü rey ya Ope ra s�’nda her y�l
mü zik dün ya s� na ili� kin bir ser gi aç� l� yor.
Bu y�l, Türk ope ra s� n�n dua yen de ko ra tör le -

rin den ba z� la r� n�n ça l�� ma la r�n dan olu �a -
cak bir “De kor Es kiz le ri” ser gi si dü zen -
le ne cek. Sah ne de kor la r� n�n dra ma tik
sa na t�n ay r�l maz bir ifa de ara c� ol du -
�u nun bi lin ciy le aç� la cak bu ser gi de,
sa nat se ver le rin il gi si ni çe ke cek. 
� GE LE NEK SEL PA ZAR TE S�
ODA MÜ Z� �� KON SER LE R�

Sü rey ya’da Ge le nek sel Pa zar te si
Oda Mü zi �i Kon ser le ri bu y�l da de -

vam ede cek; üç lü, dört lü, be� li ve al t� -
l� oda mü zi �i grup la r� kon ser ler ve re -

cek. Mev si min 30 Ey lül ve 1 Ekim’de ki
aç� l�� kon ser le ri, bu öz gün oda mü zi �i bir lik te li �i -

nin gü zel bir ör ne �i ola cak. Pi ya no vir tü özü �dil Bi -
ret ile son y�l lar da ki ba �a r� l� kon ser le riy le ta n� d� �� -
m�z “An ka ra Üni ver si te si So list le ri” yay l� çal g� lar
dört lü sü iz le yi ci le re iki özel ge ce su na cak lar. 

Bu y�l, ön ce ki be�
mev sim de Sü rey ya
Ope ra Sah ne si’nde
a��r la na ma yan vir -
tü öz ler de ilk de fa
iz le yi ciy le bu lu �a -
cak. Uzun y�l lar d�r
Ham burg’da ya �a -
yan de �er li pi ya nist
Ba nu Sö zü ar, Bo �a -
zi çi Caz Ko ro su, An -
ka ra Ça� da� Mü zik
Top lu lu �u, ça l�� ma la r� n�
Al man ya’da sür dü ren flü tün
us ta s� Gül �en Ta tu ile or -
kes tra �e fi ve pi ya nist
�b ra him Ya z� c�, Av ru -
pa’da ar p�n us ta la r�n -
dan olan Ja wa Bo us -
ko va, pi ya no dua -
yen le rin den Ver da
Er man ile vir tü öz
ke man c� Atil la Al -
de mir, Avus tur -
ya’dan “Wie ner
Kam mersy mpho ni e”
top lu lu �u, pi ya nist Em -
re Eli var, Bü lent Ev cil,

Ca na Gür men ve Rah �an Apay’dan olu �an
flüt, pi ya no, çel lo tri osu Sü rey ya’da ilk kez kon ser
ve re cek isim ler. 

� B�R �Ö LEN D�R OPE RA
Ge çen y�l ba� la yan bu di zi de 2012-2013’de

dört ope ra y�, dört fark l�
sa nat ç� su na cak.

Ekim’de mü zi ko log
Ay d�n Bü ke ope ra
sa na t� n�n do �u �u -
nu; ilk bi linç li
ope ra bes te ci si sa -
y� lan Mon te ver -
di’nin “Or fe o”su

ile an la ta cak. Ara -
l�k’ta ikin ci ope ra

su nu �un da Or kes tra �e fi Cem Man sur Le os
Ja na cek’in “Kat ya Ka ba no va”s� n� an la ta cak.

Ocak’ta ise Meh met Er gü ven, Ha en del’in “Ju -
les Ce zar”�n� yo rum la ya cak. Dör dün cü

“Bir �ö len dir Ope ra” prog ra m�n da Ver -
di’nin Mac beth’i var. �z le yi ci ler dün ya
sah ne le rin de sü rek li yer alan Sha kes -
pe are’n�n ün lü tra ged ya s� n�n mü zik li
dra ma s� n�, de �er li ti yat ro re ji sö rü I��l
Ka sa po� lu’nun an la t� s� ve yo ru muy la
iz le ye cek ler. 

� D� �ER ET K�N L�K LER
Sü rey ya Ope ra s�, ken di prog ra m�

d� ��n da ki et kin lik le re de ev sa hip li �i
ya p� yor. Ha zi ran 2013’de �KSV mü zik

fes ti va li nin kon ser le ri ger çek le �e cek. Ay -
r� ca 1, 2 Ha zi ran 2013 gün le ri �s tan bul Üni -

ver si te si Dev let Kon ser va tu va r� bir ope ray la; 3
ve 4 Ha zi ran 2013 gün le rin de ise Mi mar Si nan Üni -
ver si te si Dev let Kon ser va tu va r� Yek ta Ka ra’n�n
sah ne le di �i bir ope ray la Sü rey ya Sah ne si’nde ola -
cak lar.

6 14 - 20 EYLÜL 2012 SANATKÜLTÜR

Süreyya’da ‘sanat mevsimi’ başlıyor!
Altıncı sezonuna hazırlanan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, bu yıl
da bir dolu yeni etkinlikle Kadıköylüleri sanata doyuracak.  Süreyya’nın
sanat mevsimi, 30 Eylül ve 1 Ekim’deki �dil Biret konserleriyle ba�lıyor!

Kadıköy’ün önemli tiyatrolarından
Duru Tiyatro’da yeni dönemde de ünlü
oyuncuları sahnede izlemenin keyfini

ya�ayaca�ız.

KURULU�U çok eskilere dayanmasa da k�sa sürede
Kad�köy’ün belli ba�l� tiyatrolar�ndan biri olan Duru Tiyatro,
yeni dönemde de özel oyunlar�n� izleyicilerle bulu�turacak.

Geçen sezonun son prodüksiyonu Tatl� Çar�amba yeni
sezonda da Duru Tiyatro’nun Moda’daki sahnesinde

sahnelenmeye devam edecek. Emre K�nay’�n yönetmenli�ini
yapt��� oyunda Sibel Turnagöl, Sait Genay, Burcu Kara ve

Cem Yan�lmaz rol al�yor. Kad�köy Belediyesi Tiyatro
Festivali’nde de sahnelenen ve büyük ilgi gören oyun

asl�nda oldukça s�k ya�anan ve maalesef al���k oldu�umuz
trajikomik bir hikâyeye sahip. Y�llar süren - “mutlu” bir evlilik,
iki çocuk, bir ömür; bir heyecan u�runa - belki de ya�lanma

ve i�e yaramama tela��yla-  harcanan ba�l�l�k ve sadakat
yeminleri… 1968 y�l�nda sinemaya da uyarlanan oyunun

konusu k�saca �öyle: “Zengin bir i� adam� olan John Cleves,

Dorothy ile uzun süredir evlidir. Ancak John’un sadece
Çar�ambalar� görü�tü�ü Ellen ad�nda bir de sevgilisi vard�r.
Bu iki farkl� kad�n aras�nda gidip gelen John’un hayat�, yeni

sekreterinin i�e al�nmas�yla birlikte kar��maya ba�lar. Ortakl�k
problemi olan Cass’�n da i�in içine girmesiyle iyice kar��an
olaylar, çe�itli durum komedilerini de beraberinde getirir. 

� “SONDAN SONRA”, “A�K HER YERDE”
Duru Tiyatro, önceki y�llarda sahnelemeye ba�lad��� ve

büyük ilgi uyand�ran oyunlar� “Sondan Sonra” ve “A�k Her
Yerde”yi de izleyiciyle bulu�turmaya devam edecek. Dennis

Kelly’nin eserinden Füsun Günersel’in çevirdi�i ve Emre
K�nay’�n yönetti�i “Sondan Sonra”, dünyada, özellikle

ABD'de 11 Eylül sald�r�s� ile geli�en terörizm paronoyas� ve
bu olayla birlikte artan fa�izan e�ilimler; güç kullanarak

demokrasiye kavu�turma çabas� ya da bir erke�in gücünü
kullan�p bir kad�n� elde etme mücadelesini anlat�yor. Emre

K�nay ve Ahu Türkpençe’nin rolleri payla�t��� oyun bir
s���nakta geçiyor. “A�k Her Yerde” ise iki perdelik bir

komedi. Emre K�nay, Pelin Körmükçü, Sait Genay,Bahar
Yan�lmaz ve Cem Yan�lmaz’�n rolleri payla�t��� oyunda, a�k�

ile çocukluk hayalinin gerçekle�mesi aras�nda bir tercih
yapmak durumunda kalan Lenny’nin komik hikayesi

anlat�l�yor. 
� OYUNCULUK ATÖLYES�NE KAYITLAR BA�LADI  
Duru Tiyatro’da, ba�ta Emre K�nay olmak üzere Çiçek

Dilligil, Sevinç Eratalay ve Ba�ak Akan’�n e�itmenli�inde
çe�itli atölye çal��malar� da düzenleniyor. Oyunculuk temel
e�itimlerinin verildi�i bu atölyeler çocuk, genç, yeti�kin ve
Konservatuvara haz�rlananlara göre ayr� ayr� düzenleniyor.

Oyunculuk Atölyesi’ne kay�tlar ba�lad�. Ayr�nt�l� bilgiye
www.durutiyatro.com adresinden ula�abilirsiniz. 

Duru’da “Tatl�
Çar�amba”lara

devam…

ö zü uzat ma dan ce vap la ya l�m; son ra ir de le ye -
lim…Sa va �� ve ya sa va� la r� el bet güç lü kud ret -
li olan ç� ka r�r. �s ter se niz "var l�k l� ya ni zen gin
olan lar ç� ka r�r” da di ye bi lir si niz. �ki si de ay n�

�ey dir. Üs te lik sa va �� ç� ka ran dai ma hak l� l� �� n� da id di -
a eder. Ehh, ün lü de yi �i unut ma ya l�m: “Ki min al t� n�
var sa ya da çok sa o hak l� d�r”.Sa va ��n se be bi ni de
kes tir me den söy le me li; Güç lü nün mev cut üs tün lü �ü -
nü, var l� �� n� ko ru mak, sür dür mek ve bu amaç la da ha
faz la ge ni� let mek ola na �� n� bul mak t�r. Sa va� la r� te tik -
le yen önem li un sur ge nel lik le güç lü nün ken di he ge -
mo nik po zis yo nu nun azal ma s� na yol aça cak ge li� me -
le ri tes pit et me si dir. Bun dan ku� ku lan ma s� d�r. Ya ni
mil let le ra ra s� ili� ki ler de yap t� r�m gü cü nü, söz hak k� n�
za y�f la ta cak, eko no mik ç� kar la r� n� da ral ta cak bir ba� -
ka güç ve ya si ya sal or ga ni zas yo nun or ta ya ç�k ma s� -
d�r. Bu du ru mu ken di oto ri te si ne kar �� bir teh dit ola rak
al g� lar. Güç ve zen gin li �in sür dü rü le bil me si nin ku ra -
l� da ha çok güç len me ve zen gin le� me dir. Bu nun ser -
ma ye ci (Das Ka pi tal!) top lum ha ya t�n da ol du �u gi bi
mil let le ra ra s� ili� ki ler de de ku ral ol du �u nu söy le ye bi li -
riz. 

Ta ri hin es ki dö nem le rin den be ri in san l�k sa va� s�z
du ra ma m�� t�r. Es ki den sa va� la ra feo dal ler, sul tan lar,
kral lar ka rar ve rir di. Mo dern za man lar da da çok fark -
l� ol du �u söy le ne mez. Kral la r�n, �ah la r�n oto ri te si ne ve
ka rar la r� na kar �� ç�k mak kit le le rin har c� de �il di. Ne var
ki, cum hu ri yet ler ve de mok ra si ler ça ��n da da du ru -
mun de �i� ti �i söy le ne mez. Sa va ��n dü zen len me �art -
la r� de �i� mi� tir. Ar t�k sa va� için top lu mun, ya ni ka mu -
oyu nun ha z�r lan ma s�, bel li teh li ke le re ve ç� kar ka y�p la -
r� na u� ra na ca �� na inan d� r�l ma s� ba� l� ba� l� na bir si ya -
sal kam pan ya ko nu su ol mu� tur. Ya ni sa va �� me� ru -
la� t�r ma, bu nun için her tür lü pro pa gan da mal ze me si -
ni kul lan ma... Es ki de vir le re gö re çok da ha faz la e�i -
tim den geç mi�, dün ya da olup bi ten ler den ha ber dar
ol du �u var sa y� lan in san top lu luk la r�, bü tün ta rih sel de -
ne yim le re, ac� ha t� ra la ra, y� k�m la ra ra� men yi ne de sa -
va �a sü rük len me ye di re ne mez ler, hat ta des tek olur -
lar.20.yüz y� la ka dar sa va� lar or du la r�n cep he ler de,
mey dan lar da ka p� ��p boy öl çü� me siy le olur du. Sa va�
ala n� d� ��n da ka lan yer ler de tah ri bat ol maz d�. Son ra -
dan ad� Bi rin ci Dün ya Sa va �� olan bü yük ka p�� ma da
si lah tek no lo ji si ge li �ip, üs te lik bir de uçak bom bar d� -
ma n� a�a ma s� na ge lin ce du rum de �i� ti. Ze hir li gaz la r�
da unut ma ya l�m. Onu iz le yen ve 2. Bü yük Sa va� de -
ni len deh �et li y� k�m da ise, cep he ler de ki in san lar gi bi,
�e hir de ki ler de ki ler ve �e hir le rin ken di le ri de bü yük za -
rar la ra u� ra d�. Pe ki Bi rin ci hen gâ me yi gö ren ve ya �a -
yan in sa no� lu, da ha son ra ki nin büs bü tün be ter ola -
ca �� n� dü �ü ne me di mi? Al man ya’da �n gil te re’de,
ABD’de ve bü tün zen gin ül ke le rin la bo ra tu var la r�n da,
ara� t�r ma mer kez le rin de; bi lim adam la r� n�n, uz man la -
r�n, in san la r� da ha et kin bir �e kil de yok ede cek si lah ve
teç hi zat la r�n ke� fe dil me si için u� ra� t�k la r� bi lin mi yor
muy du? De mek ki in san o� lu sa va� s�z du ra m� yor. �n -
san aca ba sa va ��n ni met le ri, ge tir di �i fe la ket ler den
da ha m� faz la di ye ku� ku ya dü �ü yor… Öy le ya, me se -
la sa va ��n tek no lo ji yi co� tur du �u Bi rin ci Bü yük ça t�� -
ma dan iti ba ren do� ru lan d�. �n san l�k 1914’den 1945’e
ka dar tek no lo ji de ve si lah sa na yi in de fü ze gi bi ge li �ip
yük sel di. O gü ne ka dar ka ra da ve bi raz da de niz de
vu ru �an or du lar gök yü zü ne ç�k t� lar ve en bü yük tah ri -
ba t� ha va dan yap t� lar. Ya ni 1914-1918 ka p�� ma s�, ge -
li� mi� dün ya n�n, ge li� mi� in san la r� n�(!) sa va� tan vaz -
ge çir me di. Bi rin ci Sa va �� son lan d� ran Pa ris’in ün lü
Ver say’�n da im za la nan ba r�� an la� ma s� n� gö ren o za -
man ki Av ru pa Sa va �� müt te fik or du la r� ba� ko mu ta n�
ün lü Fran s�z Ma re �a li Foch’un sö zü ku lak la ra kü pe ol -
ma l� d�r. Tec rü be li ma re �al “Bu bir ba r�� an la� ma s� de -
�il; ol sa ol sa yir mi y�l l�k bir mü ta re ke dir” de mi� ti. Mü -
kem mel bir ön gö rü de bu lun mu� tu. Ya ni hiç bir fe la ket
in sa no� lu nu, he le he le zen gin ül ke le ri sa va� tan cay -
d�r m� yor. Tam ter si ne da ha y�l d� r� c�, da ha tah rip kâr ve
ölüm cül si lah lar, ci haz lar yap mak için deh �et li tek no -
lo jik ya r�� ba� l� yor. �� te yi ne gel dik “Zen gin lik - Kud ret -
li lik” me se le si ne... Tek no lo jik ge li� me, si lah lan ma
yok su lun al t�n dan kal ka ca �� i� ol ma d� �� na gö re, "ki -
min al t� n� var sa” o ya pa cak t�r. Eh o ka dar ya t� r�m, o
ka dar si lah ve cep ha ne “sa nat ese ri ol sun-mü ze ye
kon sun” di ye üre ti le cek de �il ya…El bet sa va� ge re -
kir.Ar t�k sa va ��n da çok çe �it li hal le ri var, hat ta sa va ��
ç� ka ran la r�n or ta da gö rün me di �i ya da ça t�� ma ala n�n -
da biz zat ic ra ata ka t�l ma d� �� harp mo del le ri de var.
Za ten yep ye ni sa va� mo del le ri ara s�n da bel ki de en
ye ni si or du la r�n de �il is tih ba rat ör güt le ri nin et kin ol du -
�u ka p�� ma lar d�r. "Al t� n� çok olan lar”�n, bir bir le riy le
do� ru dan de �il do lay l� yol dan, "al t� n� ol ma yan lar” üze -
rin den yap t� �� böl ge sel ça t�� ma lar…Bu i� ten kâr -
l� ç� kan lar ol ma sa sa va� lar de vam ede bi lir mi? El bet
ya n�l g� ve ya n�lt ma pa y� her za man var d�r. Ki mi le ri ni de
ba zen k�� k�r t�r lar; ken di ni sa hi den "al t� n� var" zan net ti -
rir ler, co� tu rur lar. Hiç unut ma ma l�, sa va �� ger çek zen -
gin ler; ya ni la bo ra tu var la r�, fab ri ka la r�, bi lim ve tek no -
lo ji le ri, sa nat ve ede bi yat la r�, ti yat ro la r�, si ne ma sa na -
yi le ri yük sek olan lar ç� ka r�r sa kâr l� l�k var d�r. Ya bun lar
ye ter siz ve yok sa? 

K�s sa dan his se ç� kar ma l�.

Murat  KATOĞLU

S

SAVA�’I K�M
ÇIKARIR?

I�ıl Kasapo�lu

Gül�en Tatu

Verda Erman

�dil Biret

�brahim Yazıcı

Atilla Aldemir

Banu Sözüar

Gottfried

Wagner

KADIKÖY Belediyesi Ba�kanl�k Fuaye Sergi
Salonu, geçti�imiz hafta üç renkli sergiye ev

sahipli�i yapt�. Tümü kad�n sanatç�lara ait olan
sergilerde, kumdan ya�l�boyaya, nak�� i�lerinden

boncuklara, birçok farkl� yöntemle yap�lm��
tablolar ve eserler yer al�yordu. Kad�köy Halk
E�itim Merkezi ve Feneryolu Pratik K�z Sanat
Okulu’ndan sertifikalar alan ve çe�itli karma

sergilere kat�lan Hatice Göker, ilk ki�isel sergisini
Kad�köy Belediyesi Ba�kanl�k Fuaye Salonu’nda

1-7 Eylül haftas�nda gerçekle�tirdi. Sergide
Göker’in dünyas�n� yans�tan ya�l�boya resimler ilgi

gördü. Ayn� hafta aç�lan bir ba�ka sergi de Nuran �ahin, Sevgi Do�an ve
Seher Y�lmaz’�n “Yemeni Sergisi”ydi. Kad�köy Halke�itim Merkezi

e�itmenlerinden Nuran �ahin ve ö�rencilerinin
açt��� sergide eskiden Anadolu’da kullan�lan

ba�örtülerinin günümüze uyarlanm�� biçimleri, ev
aksesuralar�, örtü ve giyim malzemeleri yer ald�.
Boncuk ve nak��larla tasarlanm�� ürünler, renkli

görüntüler olu�turdu. Bilecik Bozüyüklü Kad�nlar�n
Kumdan Resim Sergisi ise 10 Eylül Pazartesi
günü, Kad�köy Belediyesi Ba�kan Yard�mc�s�
Süreyya Ensari’nin kat�l�m�yla aç�ld�. �stanbul,

Eski�ehir ve Bozüyük’te el sanatlar� seminerleri
veren ve bu alanda birçok ödülü bulunan Nevin

Büyük ve ö�rencilerinin tablolar� dikkat çekti
çünkü bütün eserler kumun boyanmas� ve yap��t�r�lmas� yöntemiyle

yap�lm��t�. Sergi 14 Eylül Cuma ak�am� sona erecek. 

ARTIK geleneksel hale gelen Kad�köy
Foto�raf Günleri’nin bu y�l 5’incisi

düzenlendi. Amatör foto�rafç�lar kendilerini
ifade etme �ans� yakalarken, ustalar

tecrübelerini foto�rafseverlerle payla�t�. 5
y�ld�r geleneksel olarak Selamiçe�me

Özgürlük Park�’nda aç�khava gösterileri
�eklinde düzenlenen Kad�köy Foto�raf

Günleri’nin bu y�lki konuklar� Aramis Kalay,
Tülin Dizdaro�lu, Osman Ürper, Firdevs

Say�lan, Erhan �ermet gibi usta foto�rafç�lar
oldu. �ki bölümden olu�an 5. Kad�köy

Foto�raf Günleri’nin amatör bölümünde
Fotoamele üyeleri ve Kad�köy Foto�raf

Merkezi ö�rencilerinin yan�s�ra, �zmir, �zmit ve
Gelibolu Foto�raf Derne�i’nden de misafir

foto�rafç�lar yer ald�. Etkinlik Genel
Koordinatörü Ay�e Küçükkurt aç�l��

konu�mas�nda �unlar� söyledi: “Foto�raf
e�itimi sadece s�n�ftan ya da geziden ibaret
de�ildir. Biz ö�rencilerimize burada ustalarla
ayn� konu üzerinde kendilerini ve sanatlar�n�
ifade etme �ans� veriyoruz. Böylece konuya
bak�� aç�lar� geli�iyor. Proje nas�l yap�l�r onu

ö�reniyorlar. Fotoamele ve karde� kurulu�u
Kad�köy Foto�raf Merkezi foto�raf sanat�na
katk� sunmaya devam edecek. Kad�köy’de

bunu kendimize misyon edindik.” Fotoamele
ekibi önümüzdeki y�l düzenlenecek 6.

Kad�köy Foto�raf Günleri için �imdiden
çal��maya ba�lad�. Çal��malarda öncelik

amatörlerin yeti�mesini sa�lamak. Bunun için
de foto�rafa ilgi duyan herkesi ekiplerine

kat�lmaya ça��r�yorlar. Grup ayr�ca 28
Eylül’de Kozyata�� Kültür Merkezi’nde bir

foto�raf sergisi açmaya haz�rlan�yor.

5. Kad�köy Foto�raf Günleri “An” gibi geldi geçti

Bu orkestra tek kişilik!

Fuayede rengârenk sergiler

Bo�aziçi Caz Korosu
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● Muzaffer AYHAN KARA

Ga ze te nin sa hi bi ve ge nel ya y�n yö net me ni
Hü se yin La tif, amaç la r� n�, “Tür ki ye’nin
gü zel ya n� n� Av ru pa l� ya, özel lik le Fran -

s�z ca oku yan ke si me ken di di lin de an lat mak” �ek -
lin de özet li yor. 

Dip lo mat la ra, i� adam la r� na, üni ver si te ye,
en te le jan si ya ya hi tap eden Au jord’hu -
i la Tur qu ie, ge rek gör sel yü züy le ge rek se içe -
ri �iy le Fran sa’da ya y�m la nan Le Mond ve
Cum hu ri yet ga ze te le ri nin bir sen te zi ola rak
dü �ü nül mü�. La tif, “Do� ru dan ha ber den çok,
ha be ri yo rum la ma ya, ar ka pla n� n� ver me ye
ça l� �� yo ruz” di yor ve ek li yor: “Ge nel de iç po -
li ti ka dan çok d�� po li ti ka ve AB odak l� bir içe -
ri �i miz var. An cak son dö nem de AB ko nu su
ge ri plan da ka l�n ca, di �er kü re sel ko nu lar da
öne ç�k ma ya ba� la d� ga ze te de… �lk ba k�� ta,
Fran s�z-Türk ili� ki le ri ni i� le yen bir ga ze te gi -
bi al g� la na bi li riz; an cak onu a�an da ha ge ni�
bir pers pek tif te ya y�n ya p� yo ruz. Say fa la r� -
m�z da po li ti ka c� la r�, sa nat ç� la r�, spor dün ya s� -
n�, i� dün ya s� n� gör mek müm kün. Ba� ba kan
Er do �an’� da res sam-ak ti vist Bed ri Bay kam’�
da ko nuk et mi �iz dir. Za man za man fark l� ko -
nu lar da ek ler de ve ri yo ruz. Ör ne �in, son ola -
rak Tür ki ye’de ki �a rap ç� l�k la il gi li bir ek ver -
dik. Ki mi ye rel yö ne tim ler için, Fran s�z okul -
la r� n�n kül tür-sa nat et kin lik le ri vb. ko nu lar da
da ek le ri miz olu yor.”

Fran s�z ca ya y�n ya pan ga ze te de otuz ci va -
r�n da edi tör ve ken di alan la r�n da uz man ya zar
var. E. Bü yü kel çi ve M�T es ki Müs te �a r� Sön -
mez Kök sal, �l han Ke si ci, Prof. Nev zat Yal -
ç�n ta�’�n ya n�n da ül ke miz de ki Fran s�z okul la -
r� n�n mü dür le ri de ya y�n ku ru lu üye si. Ya y�n
Ko or di na tö rü ise ay n� za man da Mo da l� ve ün -
lü bir spor yo rum cu su olan Ke mal Bel gin.
Tür ki ye’de ve Fran sa’da Türk ve Fran s�z mu -
ha bir le ri olan ga ze te de eki bin bir k�s m� pro -
fes yo nel, bir k�s m� ise staj yer ola rak ça l� �� yor.
Ör ne �in �u an da mer kez bü ro da ça l� �an iki
staj yer-edi tör dört ay l� �� na gel mi� ga ze te ye
kat k� da bu lu na rak staj yap mak için. Fran sa’da
do �up ye ti �en ve Fran s�z ca ya zan-ko nu �an,
bir öl çü de Türk çe’ yi kul la na bi len 25 ya ��n da -
ki Si nan Ön cü o� lu ile Fran sa’da si ya set bi li mi
ö� re ni mi gö ren 21 ya ��n da ki Flo re Li net. 

Ge nel ya y�n yö net men li �i ni de yü rü ten
Hü se yin La tif, “Da ha ön ce Fran sa’da on be�
y�l ya y�n c� l�k yap t�m. Yük sek ti raj l� sek tö rel
der gi le re im za at t�m. 2003’te Tür ki ye’ye dö -
nün ce bu ra da ne ya pa bi le ce �i mi dü �ün düm ve

bel ki de ha ya t� m�n en id di al� ya y� n� na
gi ri� tim.” der ken, he ye ca n� da üze -
rin den ak� yor. 

� KADIKÖY’DE
YÜKSEK �ZLEN�RL�K

Pe ki, ga ze te nin Ka d� -
köy’le il gi si na s�l? Onu
da La tif �öy le an la t� yor:
“Sa int Jo seph Me zun -
lar Der ne �i ga ze te mi ze
çok il gi du yar ve her
ay 75 ga ze te de sa t�n
ala rak der nek lo ka li ne
ge lip gi den üye le rin
oku ma s� n� sa� lar lar.
Mo da’da Fran s�z ca ko -
nu �an epey ce bir kit le
var ve on lar da ga ze te mi -
zin s� k� ta kip çi si. Öte yan -
dan, Mo da’da ve Ka d� -
köy’de önem li ku rum lar da ve
sos yal alan lar da ga ze te mi ze
rast la mak müm kün dür. Bu ara da

ara la r�n da Os man Ko ru türk, �l ter Türk men,
Sa dun Bo ro, Ha luk Bil gi ner, Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk gi bi pek çok si -
ma da say fa la r� m� za ko nuk ol mu� tur. Ka d� -
köy’de ki pek çok ku ru lu�, hat ta es naf da okur -
la r� m� za a�i na d�r. Ka d� köy’ü ve Ka d� köy lü le -
ri say fa la r� m�z a yan s�t ma y� se vi yo ruz.”

� 100. SA YI HE YE CA NI
Ga ze te, bu ay 90. sa y� s�n da ve 100. sa y� -

s� na bü yük bir he ye can la ha z�r la n� yor ekip.
La tif, bu he ye ca n� co� ku lu bir ton la may la �öy -
le yan s� t� yor: “2013 Tem mu zu’na denk ge le -
cek bu sa y�, ta ri hi bir sa y� ola cak. Os man -
l�’dan bu ya na ül ke miz de yak la ��k 300 y�l d�r
Fran s�z ca ga ze te ler ç� kar. Ki mi za man pa di �a -
h�n em riy le ya y�m lan m�� t�r, ki mi za man da

en te lek tü el ler ken di le ri ç� ka r�r. �u an da
tek Fran s�z ca ga ze te yi biz ç� ka r� yo -

ruz. Bu nok ta da spon sor la r� m� -
za, özel lik le de THY ve

TAV’a te �ek kür et mem ge -
rek. Bu ara da, 100. sa y� m� -
z� ç� ka r�r ken Mo da’ya,
Ka d� köy’e de bir jest ya -
pa rak “ulus la ra ra s� bir
caz fes ti va li” dü zen le -
mek is ti yo ruz. Bu ko nu -
da za ma n� ge lin ce Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� -
m�z Öz türk’ü de zi ya ret
ede ce �iz.” 

Hü se yin La tif yö ne -
ti min de ki ül ke mi zin tek

Fran s�z ca ya y� n� n� Ka d� -
köy’den sür dü ren re fi ki miz

Au jord’hui la Tur qu ie’ye
ikin ci ve da ha son ra ki yüz sa -

y� la r� da gör me si di le �i mi zi ile ti -
yo ruz.
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● Gökçe UYGUN
DÜN YA NIN en kök lü sa nat la r�n dan döv me nin dün ya ca

ün lü us ta la r� 15-16 Ey lül'de Ka d� köy Halk E�i tim
Merke zi'nde dü zen le ne cek �s tan bul Tat to o Con ven -
ti on (�s tan bul Döv me Fua r�) 'nda bi ra ra ya ge le cek.
Tür ki ye ve dün ya da ün yap m�� döv me us ta la r� ile

döv me tut kun la r� n� bu lu� tu ra cak olan fua ra yak la ��k
10 bin zi ya ret çi nin ka t�l ma s� bek le ni yor. Fua ra 10'u
ya ban c� yak la ��k 60 döv me us ta s� ka t� la cak. Fran -
sa’dan Xi ang Han, Ja pon ya’dan Ao Da isu ke, Al -
man ya’dan Mar co Bre iten bach, Yu na nis tan’dan
Ma no lis Pa na gi oto u, Lit van ya’dan Ai va ras Le e bu
ki �i ler den ba z� la r�.  Fua ra, �z mir'den An tal ya'ya Es ki -
�e hir'den Mu� la'ya Tür ki ye'nin bir çok ye rin den
ün lü döv me sa nat ç� nin ya n� s� ra Lit van ya, Ja -

pon ya, Ja pon ya, ABD, �n gil te re, Yu na nis tan, �s -
koç ya ve Çin'den dün ya ca ün lü us ta isim ler

ge le cek. Sek tö rün ön cü le rin den Gol den Ar row
ta ra f�n dan dü zen le ne cek fu ar da dü zen le ne cek
�ov lar da Holl ywo od star la r� ve dün ya ca ün lü
spor cu la r�n döv me le ri ni ya pan ABD, �n gil te re,
Çin, Ja pon ya ve �s koç ya'dan pek ün lü döv -
me sa nat ç� s� hü ner le ri ni ser gi le ye cek. Fu ar
kap sa m�n da fua r�n en iyi si, en iyi si yah&be -
yaz, en iyi kla sik, en iyi ger çek çi ve en iyi

por tre döv me le ri de se çi le cek.
HER 5 K� �� DEN 3'Ü DÖV ME L�

Tür ki ye'de döv me ci li �in mes lek ola rak ta -
n�m lan ma s� ve mes lek stan dart la r� n�n

olu� tu rul ma s� için �s tan bul Gü zel lik Uz -
man la r� Ka l� c� Mak yaj c� lar ve Döv me ci ler
Es naf Oda s� ile bir lik te ça l� �a ma lar da

yü rü ten Gol den Ar row'un Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� N. �e ner Öner, Tür ki ye'de ki döv me, pi er cing ve

mal ze me le ri ko nu sun da sek tör de sa� l�k ko �ul -
la r� na uy gun ça l�� ma or tam la r� ya rat mak için

u� ra� ver dik le ri ni söy le di. �e ner, "Bir lik te ça l�� t� -
�� m�z ya da te da rik çi si ol du �u muz döv me sa nat -
ç� la r� n�n Av ru pa Döv me ci ler Bir li �i üye si ve Tür ki -

ye'de isim yap m�� ve ken di si ni ka n�t la m�� sa nat ç� -
lar ol ma s� na dik kat edi yo ruz. Sek tö rün da ha ge li -
�i mi ne kat k� sa� la mak için ser ti fi ka l� e�i tim ler dü -

zen li yo ruz" de di. Av ru pa ül ke le rin de 18-35 ya� ara -
l� ��n da her be� ki �i den üçün de döv me ol du �u nu

söy le yen Öner, "Fut bol cu lar, sa nat ç� lar, dok tor lar,
avu kat lar ak l� n� za ge len gel me yen her mes lek gru -

bun dan in san lar döv me ye il gi gös te ri yor, döv me yap -
t� r� yor. Geç mi� te La tin ce, Çin ce ya z� lar la döv me yap -
t�r ma ya ge len ler ye ri ne �im di özel ta sa r�m lar  ya p� yo -
ruz" di ye ko nu� tu. www.tat to ocon ven ti on.com.tr

DÖV ME Ci LER
KA DIKÖY’DE 
BU LU �U YOR

Dövme
yaptırmak
istiyor ama

karar
veremiyorsanız
bu haftasonu

Kadıköy'e
davetlisiniz. Zira
ünlü dövmeciler

fuarda
bulu�acak! 

Kadıköy’de bir Fransız
gazetesi...
Kadıköy’de bir Fransız
gazetesi...
Kadıköy’de bir Fransız
gazetesi...
Kadıköy’de bir Fransız
gazetesi...
Kadıköy’de bir Fransız
gazetesi...
Kadıköy’de bir Fransız
gazetesi... Fo to�raf lar:

Ara mis KA LAY

Yıllardır Kadıköy’de, Moda’da
yayımlanan bir refiki var Gazete

Kadıköy’ün; Aujourd’hui la Turquie,
Türkçe anlamıyla “Türkiye’nin
Bugünü”. Gazetenin 2005 yılı
ba�ında ba�layan hazırlıkları

tamamlandı ve 2005 Nisanı’nda ilk
sayı çıktı. Bazen 16 bazen de 24

sayfa olarak basılan tabldoit
boydaki renkli gazete ayda bir
yayınlanıyor. Yönetim merkezi

Moda’da. �stanbul, Ankara, Paris,
Cenevre, Brüksel gibi merkezlerde

da�ıtımı yapılıyor. THY’nin
Fransızca konu�ulan ülkelere

uçu�larında da�ıtılıyor.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ana do lu Ya ka s�’na ye ni bir renk ve he ye -
can ge ti ren Ka d� köy-Kar tal Met ro su
aç�l d�. Aç�l d� aç�l ma s� na ama ilk gün -

ler de ki met ro he ye ca n� ye ri ni sü ku ne te b� -
rak t�. Zi ra is tas yon lar da bü yük in san
ka la ba l�k la r� gör mek müm kün de �il.
D-100 ka ra yo lu nun yü kü nü azalt -
mak için pro je len di ri len Ka d� -
köy-Kar tal Met ro su, �ETT ve
di �er top lu ta �� ma araç la r�y la
en teg ras yo nun sa� la na ma ma -
s� ne de niy le halk ta ra f�n dan
faz la ter cih edil mi yor. 29
Ekim’e ka dar yüz de 50 in -
di rim le hiz met ve re ce �i
aç�k la nan ve yo �un bir sa -
at te ay n� yö ne 70 bin yol -
cu yu, gün de ise bir mil yo -
nun üze rin de yol cu yu ula� -
t� ra cak �e kil de plan la nan
met ro yu, da ha çok D-100
ka ra yo lu na ya k�n ma hal le
ve semt ler de ika met eden
va tan da� lar ter cih eder ken,
met ro gü zer ga h� na uzak ma -
hal le ler de ika met eden va tan -
da� lar, met ro ön ce sin de ol du �u
gi bi oto büs ve mi ni büs le ri ter cih
et me ye de vam edi yor. 

� MET RO HIZ LI AMA!..
Ga ze te Ka d� köy’ün gö rü� tü �ü pek

çok va tan da� mo dern, h�z l� ve kon for lu olan
Ka d� köy-Kar tal Met ro su’nu çok sev dik le ri ni,
kul lan mak is te dik le ri ni be lirt me le ri ne ra� men,
met ro gü zer ga h� na uzak yer ler de ika met et tik -
le ri için kul la na ma d�k la r� n�, kul lan mak is te se -
ler bi le ak tar ma yap ma la r� ge rek ti �i ni, bu nun -
da hem eko no mik hem de za man yö nün den
kay ba u� ra ma la r� na ne den ol du �u nu ifa de edi -
yor lar. 

� “TOP LU TA �I MA UCUZ OL MA LI”
� Prof. Dr. Ha luk Ger çek 
(�TÜ �n �a at Fa kül te si Ö� re tim Üye si):
Ka d� köy-Kar tal Met ro su’nun �s tan bul’un

ve Ana do lu ya ka s� n�n ula ��m ve tra fik so run la -
r� na olum lu kat k� la r� ola ca �� gö rü �ün de yim.
Top lu ta �� ma yol cu luk la r�n da ki ar t��, yol cu luk
sü re le rin de azal ma, ener ji tü ke ti mi ve emis yon
de �er le rin de azal ma, D-100 üze rin de ki tra fik
s� k� ��k l� ��n da azal ma vb. gi bi olum lu et ki le ri -
nin sa y� sal ola rak de �er len di re bil mek için he -
nüz er ken. An cak bir sü re son ra top la na cak ve -
ri ler le bu de �er len dir me ler ya p� la bi lir ve
olum lu et ki le ri or ta ya ko na bi lir.  Met ro hat la r�,
�s tan bul’da yol cu luk ta lep le ri nin yük sek ol du -
�u ana ko ri dor lar üze rin de hiz met ver me si ge -
re ken ve �s tan bul’un top lu ta �� ma sis te mi nin
omur ga s� n� olu� tu ra cak olan top lu ta �� ma hat -
la r� d�r. Ka d� köy-Kar tal hat t� n�n geç ti �i D-100
gü zer gâ h� da bu tür ana ek sen ler den bi ri. Bu

sis te min, kap sa ma ve hiz met ala n� n�n ge ni� ol -
ma s� için ken tin di �er böl ge le ri ne hiz met ve ren
ve met ro is tas yon la r� ile en teg re olan da ha dü -
�ük ka pa si te li top lu ta �� ma araç la r� ile bü tün le -

�ik bi çim de plan lan ma s� ve i� le til me -
si ge re kir. Top lu ta �� ma sis tem le -

rin de fi zik sel ola rak en teg ras -
yon ya n�n da, za man ve üc ret

ta ri fe le ri aç� s�n dan en teg -
ras yon çok önem li dir.
Ak�l l� kart kul la n� m� ile
mi ni büs ler d� ��n da üc -
ret en teg ras yo nu sa� -
lan d�. Ama �s tan -
bul’da ki mev cut uy -
gu la ma la ra bak t� �� -
m�z da, özel lik le fi -
zik sel ve za man ta ri -
fe si ola rak sis tem le ri
uç uca ge tir mek te
ba �a r� l� ol du �u muz
söy le ne mez. Met ro
is tas yon la r� na in san -
la r�n ya k�n çev re den
ya ya ve bi sik let le,

uzak çev re den ise di �er
ula ��m tür le ri ile eri �im -

le ri ko lay ol ma l� d�r. Ka -
d� köy- Kar tal Met ro su’nun

is tas yon yer le ri ve eri �im le ri
ile il gi li ay r�n t� l� bir in ce le me

yap ma ola na ��m ol ma d�. An cak
ba z� is tas yon lar da gi ri�-ç� k�� yer le ri -

nin ek sik ya da yan l�� ta sa r�m lan d� �� ve en teg -
ras yon da so run lar ol du �u be lir ti li yor. Bun la r�n
h�z la dü zel til me si ge re kir. Ne var ki, hat i� let -
me ye aç�l d�k tan son ra bu tür de �i �ik le ri yap -
mak hem zor, hem de pa ha l� olur, ay r� ca sis te -
min i� le yi �i ni de olum suz et ki ler. Bun la r�n
plan la ma ve ta sa r�m a�a ma s�n da do� ru ya p�l -
ma s� ve kon trol edil me si ge re kir.

�ETT’nin oto büs fi lo su nu ye ni le me si iyi
bir �ey. Sa n� r�m bu araç la r�n bir bö lü mü eko no -
mik öm rü nü ta mam la ya rak hur da ya ay r� la cak
es ki araç la r�n ye ri ne kul la n� la cak. �s tan bul’un
plan la nan yak la ��k 640 km.lik ray l� sis tem a�� -
n�n ta mam lan ma s� ol duk ça uzun bir za man
ala cak. Bu ne den le top lu ta �� ma sis te mi için de
en önem li araç lar oto büs ler. �nip bin me si ko -
lay, dü �ük dö �e me li, çev re dos tu ve kon for lu
oto büs le re bü yük ih ti yaç var. Oto büs le rin et kin
bi çim de hiz met ve re bil me si için, met ro a��
yay g�n la ��n ca ya ka dar �s tan bul’da met ro büs ve
oto büs �e ri di gi bi uy gu la ma la r�n plan l� bi çim -
de ge ni� le til me si ge rek ti �i ni dü �ü nü yo rum.

Top lu ta �� ma sis te mi, ön ce lik le, oto mo bil
sa hi bi ol ma yan, dü �ük ve or ta ge lir li in san la ra
hiz met ve rir. Bu ne den le top lu ta �� ma fi yat la r�,
or ta ve dü �ük ge lir li in san lar ta ra f�n dan öde ne -
bi lir dü zey de ol ma l� d�r. Öte yan dan sis te min
hiz met ka li te si nin iyi ol ma s� için i� let me ve

ba k�m gi der le ri nin de kar �� la na bil me si ge re kir.
Bu ne den le, dün ya n�n bir çok ken tin de top lu ta -
�� ma sis tem le ri, ka mu ya ra r� sa� la mak ama c�y -
la, ye rel ve mer ke zi yö ne tim ler ta ra f�n dan ma -
li ola rak des tek le nir, ya ni az ya da çok bir süb -
van si yon söz ko nu su dur. �s tan bul bir met ro pol
ve in san lar top lu ta �� ma ile ge nel lik le uzun
me sa fe ler de ve ak tar ma ya pa rak yol cu luk ya -
p� yor lar. Ak tar ma lar da uy gu la nan in di rim le re
kar ��n, tüm yol cu lu �un ma li ye ti göz önü ne
al�n d� ��n da, �s tan bul’da top lu ta �� ma n�n pa ha l�
ol du �u nu dü �ü nü yo rum. �s tan bul’da dü �ük ve
or ta ge lir gru bun da ki ai le ler, ay l�k ge lir le ri nin
önem li bir k�s m� n� ula� t�r ma ya ay�r mak zo run -
da lar. 

� “METRONUN ZAMANA
�HT�YACI VAR”

� Cenk Sa r� ka ya (Rad yo Tra fik-Su nu -
cu-Edi tör):

Ka d� köy-Kar tal met ro su Ana do lu ya ka s� -
n�n ilk met ro su, Ka d� köy’den Kar tal’a met ro
ön ce si ula �� m�n da ha zor ol du �u nu dü �ün dü -
�ü müz de ta bii ki fay da s� ol du. Gü zer gah ta ki
tra fik du ru mu na he nüz göz le gö rü lür bir kat k�
sa� la ma d� ama bu nun için bi raz da ha za man
var. Ay r� ca tra fik so ru nu na da ha fay da l� ol ma -
s� için de met ro a�� n�n da ha da ge -
ni� le me si ge rek mek te. Be nim
göz le mim �u ki, �u an met -
ro yu araç kul la n� c� la r� n�n
bü yük ço �un lu �u he nüz
ter cih et me mek te. Da ha
çok böl ge hal k� ya ni
es ki den oto büs, mi ni -
büs kul la nan lar met -
ro ya yö nel di. Ama
met ro a�� ge ni� le -
dik çe ve en önem li -
si Mar ma ray hiz -
me te aç�l d� ��n da
tra fik te ki araç sa y� -
s� da ha da aza la cak -
t�r. Böl ge de ki mi ni -
büs le rin kal d� r� l�p
ye ri ne be le di ye oto -
büs le ri ko nul ma s� ve
bu oto büs le re bi nen -
ler den de nor mal üc ret
ye ri ne ak tar ma üc re ti
al�n ma s� çö züm ola bi lir.
Ak si tak dir de met ro ya yü rü -
me me sa fe sin de ol ma yan bi ri -
nin çift üc ret ve re rek met ro yu ter -
cih et me si bi raz zor. En önem li ek sik özel lik le
�ETT araç la r� n�n ye ter siz li �i, kon fo ru ve az
olan du rak la r�. Bun lar gi de ri lir se �s tan bul’da
bir çok ki �i top lu ta �� ma ya yö ne lir. Top lu ta �� -
ma ya il gi nin az ol ma s�n da ki en bü yük et ken bu
say d� ��m ek sik ler. Kim is te mez ki ucuz, kon -
for lu ve h�z l� ula �� m� ama ne müm kün! Sa bah
ve ak �am sa at le rin de met ro bü se bin mek at le -
tizm de �am pi yon luk ka zan mak tan zor. Ula ��m
zam m� as l� na ba k� l�r sa ya p�l ma l� ama tep ki çe -
kil sin is ten mi yor sa az ön ce de be lirt ti �im gi bi
hiz me ti iyi, ye rin de, za ma n�n da ver me li si niz.
Ak si tak dir de yap t� �� n�z en ufak zam tep ki çe -
ker. As l�n da �s tan bul’da met ro ve met ro bü sün
bü yük öl çü de tra fi �i ra hat lat ma s� na da ha za -
man var. A� ge ni� le ye cek ki in san lar ter cih et -
sin. Yok sa bir yer de inip son ra yü rü ye rek ya da
tak si, dol mu �a bi ne cek sem ne den ezi yet çe ke -
yim ki?. Ama �u nu da gör mek la z�m �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si’nin bu an lam da cid di
ça l�� ma la r� ve ya t� r�m la r� var.  Geç ka l�n m�� i�
hiç ya p�l ma ma s�n dan iyi dir.

� “METROYA B�NMEK
CAZ�P GELM�YOR”

� Doç. Dr. �e ner Ak�n c� (Mar ma ra Ü.
Fen-Edb. Fa kül te si Ö� re tim Üye si)

Met ro son de re ce mo dern bir ula ��m ara c�.
Ama i� ler li �i ko nu sun da cid di so run la r� olan
bir hat. E-5 ba� lan t� yol la r� ya p�l ma d� �� sü re ce
at�l du rum da kal mak du ru mun da. E-5 ya k� n�n -

da otur ma yan la r�n Ka d� köy-Kar tal Met ro su ile
ev le ri ne ula� ma la r� ha len oto büs ya da mi ni -
büs ler le sa� la n� yor. E-5 ya k� n�n da de �il de
ma hal le ler de otu ran ve bü yük bir ke si mi olu� -
tu ran va tan da� la r�n met ro yu da ha et kin kul lan -
ma la r� için mut la ka ba� lan t� la r�n sa� lan ma s�
la z�m. Oto büs hat la r� ko nu la bi lir, E-5’den çe -
kil me si dü �ü nü len mi ni büs hat la r� bu ra la ra
kay d� r� la bi lir. Do la y� s�y la met ro yu i� ler ha le
ge ti re bil mek için mut la ka çok yön lü ola rak
met ro nun ge li�-gi di� sa at le ri de göz önü ne al� -
na rak ring se fer le ri ko nul ma s�, hal k�n met ro
kul lan ma ya özen di ril me si la z�m. Ör ne �in ben
Kar tal U�ur mum cu Ma hal le si’nde ya �� yo rum,
Ka d� köy’de ki i� ye ri me ula� mam için en ca zip
araç ha la oto büs. Met ro ile git me yi çok is ti yo -
rum. Pek çok va tan da� da bu nu is ti yor ama
met ro yu kul lan mak �u an ca zip gel mi yor. Çün -
kü ma hal le den met ro hat t� na ge lip, ora dan
met ro ya bi nip ikin ci bir ak tar ma yap mam la -
z�m. Bu da hem ma li yet hem za man kay b� de -
mek. Do la y� s�y la bu na bir çö züm ge ti ril me si
la z�m.

� “ENGELL� ASANSÖRÜNE
ULA�AMADIM...!” 

� Na ci Ye ni er (Ka d� köy En gel li Mec li si
Üye si-Ga ze te ci lik Ö� ren ci si)

Akü lü san dal yem ve e�im ile he ye can la
gör mek is te di �im Ka d� köy-Kar tal Met ro

Hat t�’na, aç� l� �� n�n ilk gün le rin den bi rin de
git tim. �lk de fa met ro ya bi ne ce �im için

çok he ye can l�y d�m. En gel li asan sö rü ne
ula� mak ko nu sun da bü yük s� k�n t� lar
ya �a d�m. En gel li asan sör le ri nin da ha
fa al ça l�� t� r�l ma s� la z�m. Kal d� r�m la -
r�n yük sek li �i 30 san tim ve yar d�m -
la a� mak da çok zor. Di �er yer ler
ol sa ho� gö rü gös te re bi li rim ama
tra fik ���k la r� na ram pa yap mak
unu tul mu�. Met ro ya bin me den ön -
ce gör me en gel li ler için i�a ret ler
unu tul mu� ol sa da içer de gör me
en gel li ler için ta kip iz le ri çok iyi,
yön len dir me ta be la la r� ga yet iyi di -
zayn edil mi�. Tek tek tüm du rak la r�

do la� t�m, en gel li ler için ek sik lik le ri
tes pit et tim. Ek sik lik ler ol ma sa met ro

en gel li ler için çok gü zel bir ula ��m ara -
c�. E�er E-5’e uzak bir ma hal le de otu ru -

yor sa n�z ve met ro yu kul lan mak is ti yor sa -
n�z üs tü ne üst lük bir de en gel liy se niz mev cut

du rum da i�i niz zor. 
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ev gi öz gür lük de mek tir. Bas k� al t�n da sev gi
do� maz ve ya �a maz. Sev gi nin ya �a ya bil me si
için ruh sal duy gu sal, fi zik sel ve zi hin sel öz gür -
lük ge rek li dir. �n san öz gür lü �ü nü k� s�t la yan her
�ey sev gi nin ya �am ala n� n� da k� s�t lar. Di ye lim

ki sev gi li ni ze “Se ni çok se vi yo rum, se nin yo lun da
ölü rüm” de di niz. Onu ne ka dar k� s�t la m��, ne den li
bas k� al t� na al m�� olur su nuz, bi lir mi si niz? Oy sa ki
sev gi li ni ze “Ben se ni çok se vi yo rum, de �i� mek ge li� -
mek için yol la r� m� z� bir lik te aça l�m, her bi ri mi zin ha -
yal le ri nin ger çek le� me si için en gel le ri kal d� ra l�m, öz -
gür ce ko �a l�m, ka za na ca �� m�z her bil gi, bi ri kim, de -
ne yim, her �ey bi zim ha ya t� m� z� gü zel le� tir sin. Bir bi -
ri mi zi ne ka dar öz gür le� ti rir sek, o ka dar zen gin le �i riz.
Bir bi ri miz için öl me ye ge rek yok, bir bi ri mi zi kor kut -
ma dan, bas k� al t� na al ma dan, s�rt la r� m� za a��r so rum -
lu luk yük le me den bir lik te öz gür lük için de ya �a ma n�n
yol la r� n� bu la l�m” de me niz ge re kir. Bir in san ba� ka bir
in san için ne öl me li, ne de ya �a ma l� d�r. Al lah bu ca n�
bi ze ver mi� tir, bi zim so rum lu lu �u muz al t�n da d�r. 

Onu ko ru mak, ge li� tir mek, in sa ni gö rev le ri mi zi
ya pa cak �e kil de ha z�r tut mak Al lah’a kar �� en önem -
li so rum lu lu �u muz dur. 

Ki min ne za man öle ce �i bel li ol maz. �n san bir lik -
te li �e de yal n�z l� �a da ha z�r ol ma l� d�r. Bir ar ka da ��m
ve fat et mi� ti. Ba� sa� l� �� için git ti �im de e�i a� la ya rak
an lat t�.

“Ço cu �u muz ol ma d� �� için O be ni hem e�i, hem
ço cu �u gi bi gö rür dü. Ev d� ��n da ki her i�i O ya par d�,
her �e yi mi ze o sa hip le nir di. �im di git ti ben d� �a r� da -
ki en ba sit i� le ri bi le ya pa bi le cek du rum da de �i lim.
Bir bi ri mi ze ne ka dar dü� kün dük bi le me si niz, �im di
on suz ne ya par, na s�l ya �a r�m” di yor, yal n�z l� �a ve
ge le ce �i ne bü yük kor kuy la ba k� yor du. Dö ner ken yol
bo yun ca dü �ün düm. E� ler bir bir le ri ne olan dü� kün -
lük le ri ile bir bir le ri ni sa kat l� yor lar, za y�f dü �ü rü yor lar.
Sev dik le ri in sa n� güç süz, be ce rik siz, kor kak b� ra k� -
yor lar. Ev li lik iki in sa n�n bir bü tün ol ma s� de �il dir. E� -
ler den her bi ri nin ken di ni tek ba �� na bü tün his se de -
bil me si dir. E�er e� ler den bi ri si “O yok ken ben ya r� -
m�m” di yor sa, di �er e� ken di sev gi siy le e�i ni ya r�m
b� rak m�� de mek tir. E�i ni ya r�m b� ra kan ili� ki, sev gi
de �il dü� kün lük tür. Oy sa ki sev gi, se vi le ni güç len dir -
me li, kor ku la r�n dan kur tar ma l�, ge li� tir me li ve öz gür -
le� tir me li dir. Ev de ge nel de er kek ler ken di le ri ni güç lü
gö rür ve ölü mü ha lin de yal n�z ka la cak e� le ri için ha -
z�r l�k lar ya par, gü ven ce ler olu� tur ma ya ça l� ��r lar.
Sos yo lo jik ara� t�r ma lar ise bu nun ter si ni söy lü yor.
Dul er kek le rin ya �a m� dul ka d�n lar dan da ha zor ge çi -
yor mu�. Ya ni ka d�n lar e�er dü� kün er kek ler ta ra f�n -
dan sa kat lan ma m�� lar sa, yal n�z l� �� er kek ler den da ha
iyi yö ne ti yor lar m��.

�n san lar zan ne di yor lar ki dü� kün lük gü zel bir
�ey dir, hat ta sev gi nin da ha ile ri ha li gi bi gö rü yor lar.
Oy sa ki dü� kün lük ile sev gi bir bi rin den ay r� �ey ler dir.
Sev gi ru ha da ya nan, öz gür lük için de bü yü yen, ba -
��m s�z, bas k� s�z or tam lar da ya �a yan bir duy gu dur.
Dü� kün lük ise ego ya da ya nan bir ba ��m l� l�k t�r. Te me -
lin de kor ku, ç� kar, za y�f l�k, güç süz lük var d�r. “Sen gi -
der sen ben ne olu rum” dü �ün ce si sev gi yi de �il, dü� -
kün lü �ü ya ra t�r. Sev gi ba� l� l�k t�r; ta lep siz, da yat ma -
s�z, kor ku suz olu �ur. Dü� kün lük ise ba ��m l� l�k t�r, tir -
ya ki lik tir, ego ile ili� ki li dir. Si ga ra s�z du ra ma yan tir ya -
ki ler gi bi ih ti ya c�n kar �� lan ma s� yo lun da da yat ma var -
d�r. Dü� kün lük iki ki �i nin ka pa l� bir dün ya ya rat ma s� -
d�r. Oy sa ki sev gi s� n�r la r�n öte si ne geç mek ye ni dün -
ya la ra, ye ni in san la ra aç�l mak de mek tir. Dü� kün lük,
iki ki �i nin bir bi ri nin ha ya t� na, be de ni ne, ge le ce �i ne
sa hip ol ma ya ça l�� t� �� a��r bir so rum lu luk ya ra t�r.
Sev gi nin so rum lu lu �u ise öz gür le� tir mek tir. Bir bir le -
ri ne çok dü� kün bir çift ta n�r d�m, ken di d�� la r�n da ki
her ke se uzak ya �ar lar d�. “Biz bir bi ri mi ze ye ti yo ruz,
ba� ka la r� na ge rek yok” der ler di. Ken di le rin den ba� ka
kim se yi de sev mez ler di. Oy sa ki sev gi ay� r�m s�z ve
ko �ul suz her �e yi ve her ke si sev mek, hiç kim se yi
d�� la ma mak de mek tir. D�� la d� �� n�z her �ey ile ken di
dün ya n� z� kü çül tür sü nüz.

Bir ko lek si yon cu ta n�r d�m. Ah �ap oy ma pa no,
tab lo ve pa ra van ko lek si yo nu ya par d�. Esas ho bi si
ise ko lek si yo nun da ki h�r pa lan m�� par ça la r� as l� na uy -
gun ola rak ye ni le mek ve ya ta mir et mek ti. Gün ler ce
ba� ka hiç bir ya na bak ma dan üze rin de ça l�� t� ��, in ce
in ce oy du �u par ça lar olur du. E�i “Bun la ra dal d� �� za -
man ev de gö zü hiç bi ri mi zi gör mez, biz ha t�r lat ma -
sak ye mek bi le ye mez” der di. Dü� kün lük i� te böy le
bir �ey dir. Di �er tüm gü zel lik le re ve sev gi le re gö zü -
nü zü ka pa t�r, tüm dik ka ti ni zi dü� kün ol du �u nuz �e ye
odak lar.

Dün ya bü yük bir zen gin lik için de, Al lah’�n s� n�r s�z
de re ce de bol ni met le ri var. Dü� kün lük si zi s� n�r lar,
tüm gü zel lik le re, tüm sev gi le re aç�k ya �a y� n�z. Öz -
gür ce se vi niz.
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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 �
ÖZGÜRLÜK VE DÜ�KÜNLÜK

E-5’DE TRAFiK

YOĞUNLUĞU AYNI,

METROYA iLGi

NEDEN AZ?

KADIKÖY METROSU TRAFİĞİ
RAHATLATAMADI

KADIKÖY Kartal Metrosu’nun 17
A�ustos’ta faaliyete geçmesiyle birlikte

yüzde 60 yolcu kayb�na u�rad�klar�n� belirten
Kad�köy-Kartal hatt� minibüs esnaf�,
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Kadir

Topba�’�n Kad�köy - Kartal hatt�nda çal��an
minibüslerin kald�r�laca�� ve iç hatlar

aç�laca��n� aç�klamas�yla ak�betlerinin ne
olaca��n� merak ediyorlar. Sözkonusu hatta

çal��an yakla��k 200 minibüs esnaf�
metronun aç�lmas�ndan önce minibüsler için

bir güzergâh belirlenebilece�ini belirterek
s�k�nt�da olduklar�n� ifade ediyorlar.

• 17 A�ustos 2012’de aç�ld�. 
• Anadolu Yakas�’n�n ilk metrosu.

• Kad�köy-Kartal aras�nda 16 istasyon
bulunuyor. 

• Hat uzunlu�u 21,663 metre.
• Sistem, yo�un saatte bir saat içerisinde

ayn� yöne 70.000 yolcu ta��yabilecek
kapasitede. Günde bir milyonun üzerinde

yolcuya hizmet vermesi planlan�yor. 

MiNiBÜS ESNAFI DA
DÜ�ÜNCELi

BİLGİ TABLOSU

Anadolu
Yakası yıllardır

bekledi�i metroya
nihayet kavu�tu...

Ancak bölge trafi�ini
rahatlatması, en önemlisi de
toplu ta�ımayı özendirmesi
konusunda büyük ümitler
beslenen Kadıköy-Kartal

Metrosu henüz bu beklentiyi
kar�ılayamadı. Kadıköy-Kartal
Metrosu’nun beklenen doluluk
oranını yakalayamamasının en
önemli nedeni olarak metro ve
ba�ta �ETT olmak üzere di�er
toplu ta�ıma araçları arasında

ücret ve güzergah
konusunda tam
entegrasyonun

sa�lanamamı� olması
gösteriliyor.   

Metronun
bulundu�u D-

100 güzergâhına
uzak mahallelerde

ikamet eden
vatanda�ların Kadıköy’e

ula�ım için halen otobüs ve
minibüsü tercih etmesi,

foto�raflarda görülen tabloyu
ortaya çıkarıyor. 12 Eylül

Çar�amba sabahı trafi�in en
yo�un oldu�u saatlerde
çekilen bu 2 foto�rafta
görüldü�ü gibi, E-5'in

üstünde trafik eski
karma�asından hiçbir �ey

kaybetmezken, E-5'in
altındaki metro bo�

salonuyla dikkat
çekiyor. 
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BU haf ta ki fil mi miz “The Tall Man- S�r”
fil mi ni in ce le me den bu film de de ol du �u
gi bi çok il ginç film is mi çe vi ri le ri ni ya z�p
bi raz e� le ne lim is te dim. Yu ka r� da ki ba� -
l� �� at ma se be bim a�a �� da ki film is mi çe -
vi ri le ri ve man t� �� d�r. Sa de ce a�k ve in ti -
kam ke li me le ri yü zün den bu ya z� y� oku -
ma ya ba� la yan var sa film is mi çe vi ri le ri
ya pan ki �i le rin man t� �� yan l�� de �il de rim.
Sa de ce ba� l�k yü zün den bu ya z� y� oku -
yup oku ma d� �� n� z� ne re den mi bi le ce -
�im? Bu ya z� y� oku yup oku ma d� �� n� z�
kon trol eden adam la r�m var me rak et me -
yin. Hat ta tam ar ka n�z da. Sa k�n dön me -
yin ve lis te yi oku ma ya ba� la y�n.

Lock, Stock Two Smo ki ing Bar rels -
Ates ten Kal be, Akil dan Du ma na 
The re's So met hing Abo ut Mary -
Ah Mary Vah Mary 
Erin Broc ko vich - Tat lı Be la 
The Ci der Hou se Ru les -
Tan rı nın Ese ri �ey ta nın Par -
ça sı 
The Wed ding Plan ner-
Da rı sı Ba �ı mı za  
Me et The Pa rents - 
Zor Ba ba 
One Night At Mcco ol's -
Onun la Bir Ge ce
Le on - Sev gi nin Gü cü
Not ting Hill - 
A�k En gel Ta nı maz
The Prin cess Di ari es - Ace mi

Pren ses 
Fo ur Days In Sep tem ber - Mer ha ba Yol -
da� 
Hard ball - So nu na Ka dar
Or di nary De cent Cri mi nal - Se vim li Hay -
dut 
The Moth man Prop he ci es - Ge ce nin Ne -
fe si
Sli ding Do ors - Rast lan tı nın Böy le si
Va len ti ne - Ölüm cül Be del 
Joy Ri de - As la Ya ban cı lar ile Oy na ma 
Bo ur ne Iden tity - Geç mi �i Ol ma yan
Adam
Cab le Guy - Ba� Be la sı
Go od Will Hun ting - Can Dos tum
Jerry Ma gu ire - Ye ni Bir Ba� lan gıç
Mic key Blu e Eyes - Be la lı A�k
Step mom - Omuz Omu za
Must Lo ve Dogs - A�k la Ran de vu 
Lis te ol duk ça uzun fa kat hep si bir bi rin -
den ko mik fa kat bu i�in de zor ola bi le ce -
�i ni ka bul ede rek �u so ru yu sor mak ge -
rek “Eter nal Suns hi ne of the Spot less
Mind” fil mi ni siz na s�l çe vi rir di niz?. Film -
le rin yi ne de Tür ki ye’de da �� t� m� n� sa� la -
yan �ir ket le rin koy du �u bu isim ler ne ka -
dar ya ra t� c� l�k yok su nu ol du �u mu zun ka -
n� t� gi bi. Hem dün ya ça p�n da
film az üre ti yo ruz hem de
ge ti ri len film le re ço �u
za man ga rip isim ler
ve ri yo ruz. Tam bu
nok ta dan gös te rim -
de ki “The Tall Man”
çe vi ri si yü zün den
gel di �i miz yer den
as�l ama c� m�z olan fil me
ufak tan gi re lim.  
� UZUN ADAM
Gü nü müz si ne ma s�n da an lat mak is te di �i
bir �ey ler olan film sa y� s� çok az. Bu nu

kan l� bir ge ri lim fil min de bul mak
ise ne re dey se im kan s�z. O ka -

dar ka n�n ve göz ya �� n�n ol -
du �u film de bir de me saj
ve re bil mek zor. “Tes te re”
film le rin den ör nek ve rir -
sek, bol mik tar da kan ve
ka ti lin ver di �i sos yal
me saj la önem li bir ti ca ri
ba �a r� ya ka la ya rak tü re
az da ol sa ye ni lik kat t�.
Me saj la r�n vur gu su nun

ye ter li ol ma d� �� n� dü �ün -
sem de di �er bol kan l�

film ler den ay r�l d� �� da bir
ger çek.  “S�r” fil mi nin de en

önem li ba �a r� s� da bu bel ki. Fil min
ge nel fik ri ne is ter ka t� l�n is ter ka t�l -
ma y�n film bir �ey ler an la t� yor. Bu nu
ya par ken ge ri lim ö�e le ri ni ve iyi kö -
tü ay r� m�n da ki kes kin dö ne meç le ri
ba �a r� l� �e kil de ya p� yor. Duy gu sal
an lam da da ��l m��, eko no mik an -
lam da çök mü� bir ma den ka sa ba -
s�n da hem �i re olan Ju li a(Jes si ca Bi -
el)’n�n i� ve ev ha ya t� d� �a r� dan ba k�l -
d� ��n da nor mal gö zük mek te dir. Ge -

ce nin bir ya r� s� duy du �u
ses le re uya nan Ju li a,

o� lu nun (Ja kob
Da vi es) oda s� na
do� ru ko �ar ve ya -
ta ��n bo� ol du �u nu
gö rür. �ri ya r�, uzun
boy lu bir si lu et ku -

ca ��n da o� luy la mer -
di ven ler den a�a �� ya in -

mek te dir. Ada m� ko va la -
ma ya ba� la yan Ju li a’y� hiç bir güç

dur du ra ma ya cak t�r ve o� lu nun ha ya t� n�
kur tar mak için gö zü nü ka rar t�p her tür lü
ris ki ala cak t�r. Ka sa ba da da ha ön ce de
pek çok ka ç�r ma ola y� ya �an -
m�� t�r. Tam bu an dan son ra
yö net men Pas cal La ugi er’den
bol kan ban yo su bek ler ken
be ni ya n�lt t�. Ge rek siz kan la
yük lü “�� ken ce Oda s�” fil mi ni
sev me mi� tim çün kü. “S�r” fil -
mi ni iz le yip se ver se niz göz at -
ma n�z da fay da var ama kan la
ara n�z iyiy se. Ço cuk ka ç� r� l�n -
ca ya ka dar hiç bir ye ni li �i ol -
ma yan film Ju li a’n�n ço cu �u nu
kur ta ra ma y�p ka sa ba ya dön -
me siy le ta ma men de �i �i yor.
S� ra dan bir ço cuk ka ç�r ma fil -

min den ka sa ba l� la r�n, hem �i re Ju li a’n�n
ve ko ca s� n�n ve önem li si uzun ada m� m� -
z�n için de bu lun du �u grup ta   ki min iyi ki -
min kö tü ol du �u nu fil min son 20 da ki ka -
s� na ka dar ö� re ne mi yo ruz.( Bun dan son -
ra ki cüm le ler de fil min so nu ile il gi li bil gi
ve re ce �im için fil mi iz le ye cek se niz oku -
ma y� n�z.) fil min en bü yük ar t� la r� bu olay -
lar da ki kes kin dö nü� ler de sak l�. Ju li a’n�n
iyi ol du �u nu dü �ü nür ken tam bir dö nü� -
le kö tü kö tü ye dö nü� me si ve fil min fi na -
lin de de as l�n da ço cuk la r� kur tar mak için
yap t�k la r�y la bir da ha iyi ler sa f� na ge ri dö -
nü yor. Fil min özel lik le fi nal k�s m�n da ki
vur gu olan” her ço cu �un iyi ya �a ma ya
hak k� var, kö tü ya �a mak zo run da de �il -
ler” me sa j� n�n inan d� r� c� l� �� da si ze kal m��.
Fil min te mel al d� �� kö tü ko �ul lar da ya �a -
yan ço cuk la r� tek tek kur ta ra l�m man t� ��
pek ak�l l� ca de �il.  Siv ri si nek,ba tak l�k ili� -

ki si ne ben zer �e kil de yo rum ya za bi li riz.
Tek tek ço cuk la r�n ka ç� r� l�p kur ta r�l d� �� bir
film ye ri ne ço cuk la r�n ken di le ri ni kur ta ra -
bil di �i bir or tam için sa va �an bir kaç ki �i -
nin hi ka ye si ni iz le me yi ter cih ede rim. Fa -
kat “S�r” fil mi ni de kü çüm se mek is te -
mem. Sa de ce bun la r� dü �ün dür dü �ü için
bi le iz len me yi so nu na ka dar hak edi yor.
Ba� ta da söy le di �i miz gi bi bu za man da
bir �ey an lat ma ya ça l� �an film bul mak
zor. F�r sat var ken iz le yin.
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
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Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

A�K VE �NT�KAM

● Semra ÇELEB�

Ulus la ra ra s� 1001 Bel ge sel Film
Fes ti va li’nin on be �in ci si, 27 Ey lül
– 2 Ekim 2012 ta rih le ri ara s�n da

ger çek le� ti ri li yor. 15 y�l ön ce, Tür ki ye’de
bel ge sel si ne ma n�n üre ti mi ni ve iz le yi ci ile
bu lu� ma s� n� sa� la mak, bel ge sel si ne ma c� lar
ara s�n da da ya n�� ma ve i� bir li �i ni güç len dir -
mek üze re 1997 y� l�n da top la nan Bel ge sel
Si ne ma c� lar Kon fe ran s� ile or ta ya ç� kan iki
önem li, so mut ç�k t� var d�; BSB-Bel ge sel
Si ne ma c� lar Bir li �i ku rul du ve Ulus la ra ra s�
1001 Bel ge sel Film Fes ti va li ba� la t�l d�.

Fes ti val, 1997 y� l�n dan bu ya na Tür ki -
ye’den ve dün ya dan yüz ler ce bel ge sel fil me
ev sa hip li �i yap t�. Çok sa y� da bel ge sel ci yi
ve bel ge sel ku ram c� s� n� se yir ciy le bu lu� tur -
du. Si ne ma sa na t� n�n ev ren sel li �i ni ön de
tu ta rak, bel ge sel si ne ma ara c� l� ��y la fark l�
top lum la r�n bir bir le ri ni ta n� ma la r� n�n ve an -
la ma la r� n�n da önü nü aça rak s� cak bir or tam
olu� tur du. �im di, “15.1001”de, tüm bel ge -
sel ci ler, ger çek le ri ve ha yal le ri bir kez da ha
pay la� ma ya ha z�r la n� yor.

� “S�S TEM HA TA VE R� YOR”
Fes ti val ko mi te si, 1001 Bel ge sel’in 15.

y�l te ma s� n� “sis tem ha ta s�” ola rak be lir le di. 

N e  d e n
bu te ma n�n se çil di �i ise �öy -

le aç�k la n� yor: “Si ya set, ti ca ret, ada let, mil -
li yet, di ya net, top lum la r�n ve bi rey le rin öz -
gür se çim le ri ni gün den gü ne da ral tan ye ni
ege men lik ak l� n�n hiz me tin de. Tüm ne hir -
le rin ya ta ��, ay n� ba tak l� �a do� ru de �i� ti ri 

li yor. �n sa n�n il -
kel iç gü dü, kor ku ve ref leks le ri ya -

�a ma hâ kim k� l� n� yor.  Bi linç, a�� r� yük le -
mey le t� ka nan ka nal lar dan ge çip yar d� ma
ge le mi yor. Sis tem ha ta ve ri yor. Gün lük ya -
�a m� m� za yo �un luk la gi ren bil gi sa yar tek -
no lo ji si nin “dur du �u” ve ye ni den ba� la t�l -
ma dan ken di ni top la ya ma d� �� nok ta…
“Sis tem ha ta s�” söz ko nu su ay g�t lar da “do -

na n�m ve ya z� l�m uyu� maz l� ��”, “bel lek te
ye ter siz li �i”, “sis tem ay g�t la r� na bi nen a�� r�
yük” ve ben ze ri ne den ler le aç�k la n�r. Ona -
r�m için öne ri len ilk çö züm “ sis te min ye ni -
den ba� la t�l ma s� d�r.” Sis tem, bel le �e ula �� -
m�n, bu ve ri, bil gi de po suy la al��-ve ri �i ni
h�z lan d� ra cak ön lem ler le ye ni den ya p� lan -
d� r� l�r. Bel ge sel Si ne ma ile ye ni den
ba� la ya l�m. Tüm dün ya dan
sis tem ha ta s� n� ak ta ran,
bel lek le ri mi zi ta ze le -
yen, bi lin ci mi zi uya -
ran ger çek öy kü ler le;
Ulus la ra ra s� 1001
Bel ge sel Film Fes ti -
va lin de bu lu� mak
üze re.

Bu y�l yi tir di �i -
miz bü yük us ta The o
An ge lo po ulos gi bi, ‘Si ne -
ma n�n dün ya y� kur ta ra bi le ce -
�i ne inan mak is ti yo ruz.’”

� ANA PROG RAM:
GER ÇE ��N 8 REN G�

�s tan bul Ulus la ra ra s� 1001 Bel ge sel
Film Fes ti va li  ana gös te rim prog ra m� n� yi -
ne renk ler le be lir len mi� bö lüm ler al t�n da
dü zen li yor ve ger çe �in 7 ren gi ni olu� tu ra -

cak film le ri su nu yor.
S� YAH - �n sa n�n �n sa na Et tik le ri: Hak -

lar, hak s�z l�k lar, sa va �an lar, sa va �� lan lar,
ezi len ler, ezen ler.

KIR MI ZI - �� ve emek, i� çi ve emek çi
öy kü le ri

TU RUN CU - Mo dern za man öy kü le ri
SA RI - Ta ri he bel ge ve si ne -
ma ile öz gün ba k�� lar

MA V� - Ola �a nüs tü
in san la r�n s� ra dan, s� ra -

dan in san la r�n ola �a -
nüs tü öy kü le ri

MOR - Top lum
için de ka d�n, ai le de
ka d�n, ça l� �an ka d�n,

�id det kar �� s�n da ka -
d�n, ka d�n kar �� s�n da

�id det
YE ��L - Sür dü rü le bi lir

bir dün ya için u� ra �an film ler
- Kül tür ve sa nat

7 bö lüm al t�n da gös te ri le cek film le rin
me kân la r� da bel li ol du. Bu na gö re film
gös te rim le ri, Be yo� lu Ta r�k Za fer Tu na ya
Kül tür Mer ke zi, Be yo� lu Be le di ye si Genç -
lik Mer ke zi, Fran s�z Kül tür Mer ke zi, Ka d� -
köy Na z�m Hik met Kül tür Mer ke zi ve Or -
ta köy Afi fe Ja le San he si’nde ya p� la cak. 

� GENÇ BEL GE SEL C� LER 
�LK F�LM LER

Tür ki ye’de bel ge sel si ne ma ya olan ge -
rek si nim ve il gi h�z la ar tar ken, bu nun do �al
so nu cu ola rak genç si ne ma c� la r�n bu ala na
gi ri� le ri de ço �a l� yor. �lk film ler sa y� ve ni -
te lik ola rak bü yü yor. 15 y�l d�r Tür ki ye’de
bel ge sel si ne ma n�n en kök lü plat for mu olan
Ulus la ra ra s� 1001 Bel ge sel Film Fes ti va li,
bu y�l dan ba� la ya rak ba �a r� l� ilk film le rin -
den bir seç ki yi iz le yi ci ile bu -
lu� tu ru yor; genç bel ge sel ci le ri
des tek li yor.
� F�L ME K� M� DE YAK -

LA �I YOR!
Bu y�l 29 Ey lül - 7 Ekim

ta rih le ri ara s�n da 11.si dü -
zen le ne cek olan “son ba har
film haf ta s�” Fil me ki mi, �s -
tan bul’da ki gös te rim le ri ne
ge çen se ne ek le di �i be�
ye ni �e hir le be ra ber, ge -
ni� bir iz le yi ci kit le si ne
ula �a rak bü yü yen bir
fes ti val ola rak yo lu na
de vam edi yor.

�lk aç�k la nan film ler ��� ��n da, bu y�l da
yi ne si ne ma se ver le re ha ri ka bir seç ki su nu -
la cak gi bi gö rü nü yor. Can nes, Ve ne dik,
Sun dan ce ve To ron to gi bi önem li fes ti val -
ler de gös te ril mi� il gi çe ki ci film le ri iz le mek
için ka ç� r�l ma ya cak bir haf ta biz le ri bek ler -
ken, �s tan bul’dan son ra ba� ka �e hir ler de de

gös te ri le cek olan film le rin ba z� la r� n� ka ç� -
ran la r�n viz yon da da iz le me �an s� ya ka la ya -
bi le ce �i ni be lir te lim. 10 Eylül’de biletleri
sat��a sunulmaya ba�lanan festivalde, gös -
te ri mi ke sin le �en film ler ara s�n da ün lü yö -
net men le rin fes ti val ler den ödül ler le dö nen
film le ri de var.

� Be asts of the So ut hern Wild
Hem Sun dan ce hem Can nes fes ti val le -

rin de gös te ri lip bir çok ödül ka za nan Be asts
of the So ut hern Wild, ad�n dan ol duk ça söz
et tir di. Benh Ze it lin’in ilk uzun met raj yö -
net men lik de ne yi mi olan film, 6 ya ��n da bir
k�z ço cu �u nun ola �a nüs tü ha yal gü cüy le
bir lik te an ne si ni ara ma öy kü sü nü ko nu edi -
ni yor. Fil me ki mi’nin de en id di al� film le rin -
den bi ri gi bi gö zü kü yor.

� The An gels’ Sha re
Pal me d’Or için ya r� ��p Jü ri Özel Ödü -

lü’yle dö nen The An gel’s Sha re, us ta yö -
net men Ken Lo ach’un son fil mi. “Vis ki se -
ven ler ka ç�r ma s�n!” di ye ta n� t� lan film, bir
grup ar ka da ��n ya �a d�k la r� n� ko me di un su -
ru nu kul la na rak an la t� yor.

� Be yond the Hills
Ay n� ye tim ha ne de bü yü mü� iki ka d� n�n

öy kü sü nü an la tan Be yond the Hills, yi ne id -
di al� ya p�m lar dan. Chris ti an Mun gi u
2007’de Can nes’da Al t�n Pal mi ye ka zan d� -
�� 4 Months, 3 We eks and 2 Days’den son -
ra bu kez fes ti val den En �yi Se nar yo Ödü lü
ile ay r�l d�. Ba� rol oyun cu la r� Cos mi na Stra -
tan ve Cris ti na Flu tur ise yi ne Can nes’da En
�yi Ka d�n Oyun cu Ödü lü’nü pay la� t� lar.

� The Hunt
Can nes’da be �e ni top la yan ve fes ti val -

den 3 ödül le ay r� lan film, kü çük bir k� z� ta -
ciz et ti �i id di as�y la ha ya t� de �i �en bir ö� ret -

me nin öy kü sü nü an la t� yor.
The Hunt’�n al d� �� ödül -
ler den bi ri de Lu cas ka -
rak te riy le fil min ba� rol
oyun cu su Mads Mik kel -
sen’e ait.

� Amo ur
Fil me ki mi’nin muh te -

me len en çok ses ge ti re cek
fil mi olan Amo ur, ya �a yan en
önem li si ne ma us ta la r�n dan
Mic ha el Ha ne ke’nin son fil mi.
Can nes’da Pal me d’Or’a la y�k
gö rü len, ya� l� l�k ve a�k te ma la -
r� çer çe ve sin de �e kil le nen fil min
oyun cu çif ti Je an-Lou is Trin tig -

nant ve Em ma nu el le Ri va’n�n ol duk ça et ki -
le yi ci per for mans lar ser gi le di �i ko nu �u lu -
yor. Fil min bir di �er dik kat çe ken oyun cu su
ise Ha ne ke’nin vaz ge çil mez le rin den Isa bel -
le Hup pert. Ha ne ke’den fark l� ve ta ze bir
ba� ya p�t Fil me ki mi’nde.

BE YAZ

SiNEMASiNEMASiNEMASiNEMASiNEMASiNEMA
yaz uykusundan

festivallerle uyan�yor!
yaz uykusundan

festivallerle uyan�yor!
yaz uykusundan

festivallerle uyan�yor!
yaz uykusundan

festivallerle uyan�yor!
yaz uykusundan

festivallerle uyan�yor!
yaz uykusundan

festivallerle uyan�yor!
Yaz aylarında sinema salonlarında ya�anan sessizlik,

Eylül sonu itibariyle yerini büyük bir co�kuya
bırakıyor. �stanbul’un sanat dünyasına damgasını
vuran 1001 Belgesel Film Festivali ve Filmekimi,

yüzlerce film ile dünyaca ünlü yönetmenleri sinema
tutkunlarıyla bulu�turacak. 

The An gels’ 
Sha re
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de ula ��m alt ya p� ça l�� ma la r� ne -
de niy le için den ç� k�l maz bir hal al d�.
Uzun bir sü re den bu ya na Ka d� köy’ün

gö be �i ola rak da ta rif edi len Ha san pa �a ve Sö -
�üt lü çe� me ara s�n da ki ana ar ter de de vam eden
alt ya p� ça l�� ma la r� ne de niy le böl ge tra fi �in de
de ak sa ma lar ya �a n� yor. Ne de ni ise �s tan bul Su
ve Ka na li zas yon �da re si Ge nel Mü dür lü �ü’nün
de vam eden As ya Böl ge si 6. K� s�m Mü te fer rik
Bo ru �t me �n �a at�!

� GÜ ZER GÂH �AN T� YE ALA NI G� B�
Sö �üt lü çe� me Cad de si’nin gi ri �in de ba� la -

yan �S K�’nin “As ya Böl ge si 6. K� s�m Mü te fer -
rik Bo ru �t me �n �a at�”, mi ni büs yo lu ola rak da
ta rif edi len ve gü nün ne re dey se her saa tin de
yo �un tra fik ak� �� n�n ya �an d� �� bir böl ge sin de

ya ni Sö �üt lü çe� me, Ha san pa �a gü zer gâ h�n da
de vam edi yor. Çev re den ge len ka na li zas yon
at�k la r� n� Mü hür dar’da bu lu nan ar�t ma is tas yo -
nu na ta �� ya cak olan Bo ru �t me �n �a at�, Sö �üt -
lü çe� me Ca mi i’nin önün den Ha san pa �a kav �a -
�� na ka dar yak la ��k 5 ay r� nok ta da sür dü rü lü -

yor. Ka d� köy Be le di ye si Mer kez bi na s� da tam
bu ça l�� ma la r�n bu lun du �u böl ge de ve hem
Ka d� köy Be le di ye si hem de va tan da� lar bit me -
yen ça l�� ma lar dan �i kâ yet çi ol duk la r� n� ifa de
edi yor lar. Bu ça l�� ma la r�n bi ran ev vel bit me si -
ni is te yen Ka d� köy lü ler ise, alt ya p� in �a at� n�n
Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan ya p�l d� �� n� zan -
ne di yor ve ya �a nan s� k�n t� lar dan Ka d� köy Be -
le di ye si’ni so rum lu tu tu yor. Ka d� köy Be le di -
ye si yet ki li le ri de ken di le ri ni ara yan yurt ta� la -
ra, “ça l�� ma y� �S K�'nin yü rüt tü �ü nü” aç�k la ya -
rak, �i ka yet ma sa la r� na yön len di ri yor.

�s tan bul Op ti mum Out let,  okul lar
aç�l ma dan he men ön ce ço -
cuk la ra, et kin lik ler le do -

lu, muh te �em bir haf ta so -
nu ya �at ma ya ha z�r la n� -
yor.

Ço cuk lar, ye ni e�i -
tim-ö� re tim dö ne mi -
nin ön ce sin de, �s tan bul
Op ti mum Out let’te 15
Ey lül Cu mar te si gü nü
ba� la ya cak e� len ce fes ti va -
lin de çe �it li et kin lik le rin ya n�
s� ra Jong lör Ke rem Eser’in gös te -
ri siy le e� le ne cek ve ye ni e�i tim-
ö� re tim dö ne mi için ener ji
de po la ya cak lar. 16 Ey -
lül Pa zar gü nü ise se -
vi len çiz gi film ka -
rak te ri Gar fi eld
ço cuk la r�n ya -
n�n da ola cak.
Ço cuk lar Gar -
fi eld ile oyun -
cak ve sa nat
atöl ye sin de tüm
ye te nek le ri ni ser -
gi le ye cek ve unu -
tul maz an lar ya �a ya -
cak lar.

Ay r� ca Op ti mum Out let,

bu iki gün bo yun ca, mi nik
zi ya ret çi le ri ni bi li min

fan tas tik dün ya s�n -
da bir yol cu lu �a

ç� kar ta cak. Op -
ti mum Out let,
bi li min tüm
s�r la r� n� uy gu -
la ma l� an la tan

Mad Sci en ce
gös te ri si ile ço -

cuk la ra e� le nir ken
ö� ren me nin key fi ni

ya �a ta cak. Fes ti val ve
gös te ri le rin ya n� s� ra, tüm haf ta

so nu Op ti mum Out let ma �a -
za la r�n dan ya p� la cak be -

lir li li mi tin üze rin de ki
al�� ve ri� ler de sür -

priz he di ye ler de
ço cuk la r� bek li -
yor.  100 TL.
üze ri al�� ve ri� -
ler de okul se ti ,
250 TL. üze ri

a l � �  v e  r i �  l e r  d e
okul çan ta s� ka zan -

d� ran Op ti mum Out -
let oku la dö nü� kam -

pan ya la r� ile ço cuk la r� se -
vin dir me ye de vam edi yor. 
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BULUT bili�im asl�nda çok yeni bir uygulama
say�lmaz. Ancak yeni bir kavram olarak ve

özellikle ticari aç�dan son y�llarda popüler hale
gelmi�tir. Pekâla nedir bu Bulut bili�im ? En

basit �ekilde aç�klayacak olursak; sosyal
payla��m siteleri, web 2.0 ve e-posta hizmetleri

veren kurulu�lara, ki�isel bilgisayarlar�m�zda
yaratt���m�z ve  i�ledi�imiz dosyalar�m�z�, bu
kurulu�lar�n sunucular�na yollamam�z ve bu
sunucularda bar�nmas� i�idir. Do�al olarak

bilgisayarlar�m�zda yer alan veya yaratt���m�z
bu dökümanlar� kendi sabit diskimizde

tutmayarak, üçüncü ki�ilerin sabit disklerine
yollama i�lemi ve bu uygulamaya verilen genel

isimdir. Verilerimizi bu �ekilde payla�t�ktan
veya gönderdikten sonra ise istedi�imiz yer ve
zamanda yine verilerimize eri�ebiliriz. Örne�in

flickr.com veya Instagram uygulamalar�na
foto�raflar�m�z� yüklüyoruz ve belki bu

yüklemeyi gerçekle�tirdikten sonra jpeg vb.
biçemlerdeki dosyalar�, sabit diskimizden veya

ak�ll� mobil cihaz�m�zdan yer kaplamamas�
amac�yla siliyoruz. Yine istedi�imiz yer ve

zamanda, tekrar bu sitelere girerek
dosyalar�m�z� görüntüleyebiliyor ya da sabit

disklerimize tekrar yükleyebiliyoruz.
“En basit haliyle” bilgilerimizi/verilerimizi kendi

sabit diskimiz yerine, büyük yer sa�lay�c�
�irketlerin internet a�� üzerinde yer alan

sunucular�ndaki, sabit disklerinde saklama
i�lemidir. Di�er bir deyi�le sadece ekran ve

klavye kullanarak, ba�ka bir sunucudaki
verilerimize eri�me, onlar� kullanabilme

imkan�n�n bir üçüncü ki�i taraf�ndan

sa�lanmas�d�r. 
“Bulut” kavram�, yap�lan çizili/grafi�e dayal�
anlat�mlarda sunucular�n merkezi yap�s�n�
belirtmek  için kullan�lan bulut �eklindeki
çizimlerden do�mu� olup, ayn� zamanda

metaforik bir anlam yüklenmek suretiyle bulut
bili�im �eklinde adland�r�lm��t�r.  

��te yukar�da en basit haliyle aç�klad���m�z bu
hizmeti bireysel olmaktan ç�kart�p,  kurumsal
bir yap�ya ta��d���n�zda ve teknik ayr�nt�lar ile

veri trafi�i, ölçümleme, kontrol vb. kriterleri de
i�in içine yerle�tirdi�inizde, kar��n�za tam

anlam�yla bulut bili�im hizmetleri ç�kacakt�r.
Bulut hizmetinden yararlanmak isteyen ki�i,
bulut altyap�s�na girer ve seçilen hizmetin
türüne göre art�k geriye kalan i�leri bulutta

yürütür. Tabiki bu hizmetin bir de mali kar��l���
olacakt�r. 

Bulut bili�imin en büyük avantaj�, sunucu
(server) ve di�er donan�mlar ile, bu donan�mlar
üzerinde ko�acak yaz�l�m maliyetlerini �irketler

aç�s�ndan ciddi oranda asgari düzeye
indirmesidir. Bu sayede �irketler, donan�m ve

yaz�l�m maliyetleri ile bunlar� i�letmek için
gereken i�gücünden tasarruf

sa�layabilmektedirler. Do�al olarak �irketlere
ait datalar�n bar�nd�r�lmas�, veri trafi�i yönetimi
gibi hizmetler, tamamen bulut hizmeti veren

kurulu�lara ait olacakt�r. Tabiki bu hizmet belirli
bir bedel kar��l��� görülecektir. 

K�saca bulut bili�imi fayda, yarar ve tehditler
yönünden özetleyecek olursak;

1. Faydaları :
• Maliyet ve zaman tasarrufu sa�lanmas� ve

yerine göre maliyeti s�f�rlamas�,
• Güncelleme h�z� ve senkronizasyonu, 

• IT yat�r�m�ndan kaç�nabilmek,
• Veri güncelleme, i�leme ve transferlerinde

yüksek performans,
• Tedirgin etmeyen oldukça geni� depolama

hacmi,
• Çoklu eri�im ve ortak çal��ma imkan�

2. Dezavantajları : 
• Sürekli sabit internet ba�lant�s� gereksinimi,

• Yüksek internet h�z�na ihtiyaç duyulmas�,
• Yo�un ortak kullan�mlarda performans kayb�

ve yava�l�k,
• Bak�m çal��malar�n�n yaratt��� kesintiler,

3. Tehditler : 
• Bilgi güvenli�i zaafiyetleri, (DDOS ataklar�,

bili�im suçlar�, bilgi s�zmalar�)
• Sözle�menin iyi kurulmam�� oldu�u hallerde

taraflar aras�nda ya�anabilecek hukuki
ihtilaflar,

• Loglama zaafiyetleri
Av.Burak ÖZCÜ – TBD �stanbul �ubesi

Hukuk Çalı�ma Grubu Üyesi 

NEDİR BU BULUT BİLİŞİM DEDİKLERİ ?
SAYIN Bas�n mensuplar� ve De�erli Tüketiciler

Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakan� Binali
Y�ld�r�m yapt��� aç�klama ile ülke genelinde köprü ve

karayollar�nda HGS ( H�zl� Geçi� Sistemi ) ne
geçilece�ini aç�klad�. Bakan aç�klamas�nda 17 Eylül

itibariyle ba�lat�lacak uygulaman�n trafik ak���n�
yava�latan KGS sisteminin kald�r�lmas� amac�yla
yap�ld���n�, yeni sistemde gi�elerden duraklama

yap�lmadan geçilece�ini, bunun için yeni etiketler
al�naca��n�, yap��kan tipi etiketlerin 5 TL. , kart tipi

etiketlerin ise 15 TL. oldu�unu, ayr�ca vatanda�lar�n
araçlar�n�n s�n�flar�na göre 60 TL’ den 163 TL’ye

kadar bir paray� depo edeceklerini ve depo edilen
bu miktar 30 TL. n�n alt�na dü�tü�ünde kara listeye
al�nacaklar�n�, verilen yasal sürede gereken miktar�

yat�rmad�klar� takdirde de kaçak muamelesi
yap�laca��n� belirtmi�tir AKP. Hükümeti iktidara

geldi�inden bugüne kadar tüketiciler lehine
iyile�tirme yapmak �öyle dursun devaml� olarak

tüketicilerin s�rt�ndan kendi yanda�lar�n� beslemekte
ve onlara durmaks�z�n yeni kazanç kaynaklar�

yaratmaktad�r. Bakan�n aç�klamalar�ndan HGS. nin
de bu kaynaklardan birisi olaca�� anla��lmaktad�r.

Bakan 8 milyon KGS kullan�c�s� oldu�unu
söylemi�tir. Böylelikle 8 milyon ki�i önce 5 TL ya da

15 TL. vererek pul alacak, sonra arac�n�n s�n�f�na
göre 60 TL. den 163 TL. ye kadar olan bir paray�

depo edecektir. Bu da trilyonlarca liran�n hükümet
yanda�� ki�ilerin ve Bankalar�n cebine girmesi
demektir. Hükümet sadece param�z� almakla

kalmamakta, yasal olmayan bir i�lem yapmad���m�z
halde bizi suç i�lemi� konumuna da getirmektedir.
Zira 30 TL. nin üzerindeki miktar� verilen

sürede yat�rmad���m�z takdirde gi�elerden
kaçak geçmi�iz gibi muamele yap�lacakt�r.
Yani tüketiciler suç i�lemedikleri ve yasay�
ihlal etmedikleri halde suçlu olacaklard�r.

Kartta 30 TL. nin alt�nda bir para
kald���nda kara listeye girecek olan

tüketiciler için nas�l bir durum
olu�aca�� da belli de�ildir. Kredi

kartlar� ve Tüketici Kredileri nedeniyle
kara listeye girenlerin borçlar�n�
ödedikleri halde bu listelerden

ç�kamad�klar� ve y�llarca u�ra�t�klar�
gerçe�i kar��m�zda dururken; AKP
Hükümeti yeni kara liste ma�durlar�

yaratacakt�r.  En önemlisi de.
Tüketiciler OGS ve KGS

sistemlerinde yat�rd�klar� tüm paray�
kullanma hakk�na sahipken, bu sistemde yat�rd�klar�

30 TL. n� hiçbir zaman kullanamayacaklar. Bir
ba�ka deyi�le 8 milyon OGS ve KGS kullan�c�s�n�n

240 Milyon liras� Devlet eliyle gasp edilmi� olacakt�r.
De�erli tüketiciler, Ekonomik Ç�karlar�m�z�n

Korunmas� hakk�m�z hiçe say�lmakta ve yap�lan
uygulamalarla yeni kazanç kaynaklar�

yarat�lmaktad�r.  Bizlerin s�rt�ndan kazanç elde
etmeyi al��kanl�k haline getiren AKP Hükümetinin
bu uygulamas�na kar�� ç�kal�m, hep birlikte KGS
sisteminin iyile�tirilmesini ve bu sisteme entegre
edilmesini isteyelim, aksi halde hem param�za el

konulmas�na, hem de suçlu ilan edilmemize sessiz
kalm�� olacak ve Hükümetin bu uygulamalar�n�
devam ettirerek bizlerin s�rt�na daha fazla yük

yüklemesini sa�lam�� olaca��z. Herkesi bu
mücadelede yer alamaya ve derne�imizi

desteklemeye ça��r�yoruz. 
Ya�asın örgütlü mücadelemiz, Ya�asın TÜKODER

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

KADIKÖY’DE iSKi’NiN 

Çocuklar okula Optimum’da hazırlanıyor!

�SK�'nin Kadıköy'de, ba�ta Kadıköy Belediyesi önü olmak üzere 5 noktada
yaptı�ı çalı�malar bitmek bilmiyor. Uzun süredir süren altyapı çalı�maları
nedeniyle �antiye alanına dönen Sö�ütlüçe�me civarında trafik kabusa

döndü, yayalar yürüyecek kaldırım bulamıyor!

BiTMEYEN iNŞAATI!

YEN� e�itim döneminde 4+4+4
e�itim sisteminin uygulamada yol
açtı�ı karma�aya ra�men Kadıköy
Belediyesi yeni e�itim ve ö�retim
dönemine en uygun kırtasiye
malzemeleri ile Kadıköy'ün dar
gelirli ailelerine e�itim deste�i
veriyor. 
Yeni e�itim sistemiyle bu yıl okula
ba�layacak ö�renciler için Kadıköy
Belediyesi tarafından hazırlanan ve içinde
defterden kaleme bir ö�renci için gerekli
tüm kırtasiye malzemelerinin bulundu�u
660 çanta seti, Kültür ve Sosyal  ��ler
Müdürlü�ü'ne ba�lı Fikirtepe E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi kanalıyla ö�renci
belgesi getiren ihtiyaç sahiplerine

da�ıtıldı. Sosyal belediyecilik anlayı�ı
çerçevesinde yaptı�ı yardım çalı�malarına
aralıksız devam eden Kadıköy
Belediyesinin, 5-6 Eylül 2012 tarihlerinde
gerçekle�tirdi�i e�itim deste�i ile çanta
setlerini alan çocuklar çok mutlu olurken
aileler de katkılarından dolayı Ba�kan Av.
Selami Öztürk'e te�ekkür etti.

Belediye’den
öğrencilere
KIRTASİYE
YARDIMI 

HÜKÜMET YENİ BİR SOYGUNA DAHA İMZA ATTI…

az bit ti. Yaz l�k ç� la r�n bo �alt t� �� so -
kak lar, yol lar, kah ve ler ya ni ca fe ler,
al�� ve ri� mer kez le ri ka la ba l�k la� ma -
ya ba� la d�. Yaz l�k me kan lar, et kin lik -

ler ye ri ni ya va� ya va� as�l sa hip le ri ne b� ra -
k� yor. Son ba ha r� ‘bi ti�’ gi bi gö ren ler çok tur.
Oy sa ben de hep içi mi k� p�r k� p�r eden bir
ba� lan g�ç his si uyan d�r m�� t�r. Bü yük �e hir -
le rin sa nat se zon la r� için de son ba har bir
ba� lan g�ç t�r me se la...

Be� se zon dur sa nat se ver le re do lu do lu
hiz met ve ren Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s� 30 Ey lül’de se zo nu nu aç mak için
ça l�� ma la ra ba� la yan lar dan. 2012-2013 sa -
nat se zo nu na �dil Bi ret ve An ka ra Üni ver si -
te si So list le ri ta ra f�n dan ic ra edi le cek çift
aç� l�� kon se riy le ba� la ya cak olan Sü rey ya
Ope ra s�, bu haf ta ilk iki kon se ri nin bi let le ri -
ni sa t� �a ç� kar d�. Bu se zon ba� ka ne ler mi
var? Bir lik te prog ra ma bir göz ata l�m...

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra Sah -
ne si’nde 2012-2013 y� l�n da da, ar t�k mü zik
me rak l� la r�n ca bi li nen ve pay la �� lan prog -
ram an la y� �� na uy gun, ni te lik li et kin lik ler
var. �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si tem sil -
le ri nin ya n� s� ra dü zen li ola rak sür dür dü �ü
oda mü zi �i kon ser le rin de, bu y�l ola nak lar
öl çü sün de de �i �ik grup la r�n öz gün kon ser -
le ri ne yer ve ril di. Prog ram lar da a��r l� �� de -
�er li mü zik yo rum cu la r� n�n, vir tü öz sa nat ç� -
la r�n bir ara ya gel di �i oda mü zi �i grup la r�
olu� tu ru yor. �im di ye ka dar Sü rey ya Ope ra -
s�’nda din le me f�r sa t� m�z ol ma yan flüt çü
Gül �en Ta tu,  pi ya nist Ver da Er man ve Ba -
nu Sö zü ar gi bi dua yen sa nat ç� lar da bu se -
ne ilk de fa Sü rey ya’da Ka d� köy lü ler le bu lu -
�a cak.

Prog ram lar da müm kün ol du �un ca Türk
bes te ci le re yer ve ril me si ne ça l� �� l�r ken, Türk
bes te ci le rin prö mi yer le ri ne dört kon ser ay -
r�l d�. Bun lar dan il ki 24 Ara l�k’ta, Bo ru san
Kül tür Sa nat ta ra f�n dan Ma hir Çe tiz, Öz kan
Ma nav ve Ha san Uçar su’ya si pa ri� edi len
üç ya p� t�n Bo ru san Qu ar tet ta ra f�n dan ses -
len di ri le cek olan dün ya prö mi yer le ri. Di �er
üç kon ser ‘Se sin Yol cu lu �u 6: Türk Bes te -
ci ler �en li �i’ ad� al t�n da 14 Ni san’da pe�
pe �e dü zen le ne cek.

Prog ram çe �it li li �i çok ge ni�. Bir haf ta
yük sek dra ma tik ope ra n�n de ha s� Ric hard
Wag ner’in mü zi �i ni, üçün cü ku �ak tan to ru -
nu mü zi ko log Gott fri ed Wag ner an la t�r ken;
�dil Bi ret yo rum la ya cak. Bir di �er haf ta ya� -
la r� 18’in al t�n da olan an cak �im di den vir tü -
özi te le ri ni ka n�t la m�� olan dört genç sa nat -
ç�; El vin Hox ha, Ber fin Ak su, Ye ner Gök bu -
dak ve Iraz Y�l d�z ay n� sah ne yi pay la �a cak.

Ope ra se ver ler için ge çen se ne prog ra -
ma al� nan ve bü yük il gi gö ren ope ra an la t� -
la r� se ri si ‘Bir �ö len dir Ope ra’ da bu y�l de -
vam edi yor. 

Ay d�n Bü ke, Cem Man sur, Meh met Er -
gü ven ve I��l Ka sa po� lu’ndan; Mon te ver -
di’nin Or fe o’su nu, Ja na cek’in Kat ya Ka ba -
no va’s� n�, Ha en del’in Ju les Ce sar’� ve Ver -
di’nin Mac beth’ini din le ye ce �iz.

Ope ra ve Ba le tem sil le ri ne bu ya z� da
de �in me dim. Bü tün bir y� l�n prog ra m� n�
böy le iki pa rag raf ta tam ola rak an lat mak
müm kün de �il el bet te. Ama �DOB’un da bu
y�l iz le yi ci le rin kar �� s� na yo �un bir prog ram -
la ç� ka ca �� n� söy le ye lim. Ya k�n da ba s� la cak
olan Sü rey ya Ope ra s�’n�n y�l l�k prog ram ki -
tap ç� ��n dan bi rer ta ne edin me ni zi ve bir
göz at ma n� z� tav si ye eder; mü zik do lu gün -
ler, ke yif li bir sa nat se zo nu di le rim...

As l ı  AY HAN

Y

Yaz Bitti Gelsin
Yeni Sanat Sezonu
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● Gök han KA RA KA�

Pek çok me de ni ye te ev sa hip li �i ya pan �s tan -
bul’da ki Prens Ada la r� n�n as l�n da 10 ta ne ol -
du �u ya z� l� kay nak lar da faz la yer al ma sa da

ku lak tan ku la �a gü nü mü ze ka dar ula� t�. 
�lk ak la ge len le ri say mak is te di �i miz de 9’a ka -

dar ula �a bi li yo ruz. Çün kü bir ta ne si tüm gi zem li
ta ri hiy le su lar al t�n da ki ye ri ni al d�. Vor do ni si ya da
ba l�k ç� la r�n tak t� �� is miy le Vor do nos �s tan bul’un
10. Ada s� ola rak de rin ler de ki ye rin den biz le re ses -
le ni yor.

� BOSTANCI-KÜÇÜKYALI
ARASINDA

Uy gar l�k la r�n be �i �i �s -
tan bul’da ki ada la r� ha -
t�r la ya l�m. Rum la r�n
ad� n� ver di �i Me -
ga le ya ni en bü -
yük ada-Bü yü -
ka da (Prin ki -
pos), Se -
def(An ti ro -
v i t  h o s ) ,
H e y  b e  l i  -
ada(Hal ki),
Bur ga za da(
An t i  go ni) ,
K �  n a  l �  -
a d a ( P r o  t i ) ,
Yas s� ada (Pla -
ti), Siv ri ada
(Ok se ia), Ka �� ka -
da s�( Pi ta), Tav �a na -
da s� (Ne an dros)…Ma -
nas t�r Ka ya l�k la r�,  Bos tan -
c� Çö ken Ada, Hö re ke ya da
Vor do ni si…S� n�r s�z bil gi kay na �� in -
ter net an sik lo pe di si Wi ki pe di a’da bi le Vor do ni si
ada s� k� s�t l� bil gi ler le an la t� l� yor. Bir �s tan bul söy -
len ce si gi bi dil den di le do la �an Vor do ni si oy sa bin
y�l ön ce mey da na ge len bir dep rem le su lar al t�n da
ka lan Mar ma ra’n�n 10. Ada s�’yd�. Bi zans �m pa ra -
tor lu �u’nun ba� ken ti �s tan bul’da 1010 y� l� n�n
Tem muz ay�n da mey da na ge len dep rem le su lar al -
t�n da ka lan Vor do ni si’yi üze rin den ge çen y�l lar
de �il unu tul mu� luk yo ru yor. Çün kü Vor do ni si
�im di ye ka dar hiç bir bi lim sel ara� t�r may la ay d�n -
la t�l ma d� �� hat ta ye rel yö ne ti ci le rin bi le dik ka ti ni
çek me di �i için yal n�z l� �� na mah kum b� ra k� l� yor.

Vor do ni si Ada s�’n�n, Kü çük ya l�-Bos tan c� ara -

s�n da ki sa hil den ada la r� iz le yen le rin ha va poy raz
es ti �in de üze ri be yaz kö pük ler le aç� lan ka ya l�k lar
ol du �u nu ilk kez Bü yü ka da l� Dr. Aki las Mil las di -
le ge tir di. Mil las, ef sa ne le re ve söy len ce le re da ya -
l� ada n�n var l� �� n� ger çe �e dö nü� tü rür ken, yi ne
Bü yü ka da l� Yal ç�n Hal la ço� lu 1965’te ilk ke� fi
yap t�. Hal la ço� lu Vor do ni si’nin üze rin de do la ��r -
ken 2002 y� l� na ka dar yap t� �� ke� fin üze ri ne bir ça -
l�� ma ya p�l ma d�. 2002’de Hal la ço� lu’nun öne ri -
siy le TV prog ram c� s� ve ara� t�r ma c� Ar dan Zen -
türk özel bir ka nal için 2 gün sü ren ça l�� ma ba� la -

ta rak Tür ki ye’ye ilk kez Vor do ni si
ger çe �i ni an lat t�. Tür ki ye Su al t� Spor la r� Fe de ras -
yo nu Ba� ka n� �n k� lap Ob ruk ve su al t� ka me ra ma n�
Y�l maz Ak yu nus, bi lim ada m� Prof. Dr. �e ner
Ü�ü mez soy’u da ala rak yap t�k la r� da l�� ta  me rak l� -
lar için ada n�n ilk vi de ola r� n� çe ke rek bü yük bir
hiz met te bu lun du. 

� VOR DO NI SI GER ÇE �I NIN 
YÜ ZE YE ÇI KAR TIL MA SI

�s tan bul’un dep rem ger çe �i ni bir kez da ha or -
ta ya ha t�r la tan Vor do ni si hem je olo jik hem de ar -
ke olo jik öne me sa hip. Çün kü ada bin y�l ön ce
mey da na ge len bir dep rem le su lan al t� na gö mü lür -
ken, üze rin de ol du �u dü �ü nü len ma nas t� r�n ta ri hi -

nin ay d�n la t�l ma s� ge re ki yor. �ki ra hi bin çe ki� me si
so nu cu ya p� lan ma nas t�r Vor do ni si’nin üze rin de
dü �ün ce f�r t� na s� n�n ya �an d� �� n� in san la r�n di ni
amaç l� bil gi le ri ni pay la� t�k la r� bir mer kez olu� tur -
du �u nu gös te ri yor. Bil ge fi lo zof Pho ti os, 858’de
he nüz 38 ya ��n day ken Bi zans pat ri �i ola rak atan -
d� ��n da ra ki bi �g na ti os Kü çük ya l�’da bü yük bir
ma nas t�r in �a et ti rir. (1936’da Se va mi Eyi ce’nin
bul du �u Sa it ros Ma nas t� r�).  867’de ise Bi zans �m -
pa ra tor lu �u’nda ki din ve ç� kar ça t�� ma la r� n�n et ki -
siy le Pho ti os Vor do ni si Ada s�’na sür gün edi lir.

Pat rik ise es ki den de bu gö re vi yü rü ten �g na ti os
olur. �g na ti os’un öl me si nin he men ar d�n dan tek rar
Bi zans pat ri �i olan Pho ti os öm rü nün son ye di se -
ne si ni Vor do ni si Ada s�’nda yap t�r d� �� gör kem li
ma nas t�r da ge çi rir.  Vor do ni si Ada s� üze rin de bu -
lu nan ma nas t�r dan eli miz de gör sel mal ze me bu -
lun mu yor. Ge rek ön ce ya p� lan da l�� lar da ge rek se
Cad de bos tan Ba l� ka dam lar Ku lü bü’nün kat k� la -
r�y la yap t� ��m da l�� lar da �id det li ak�n t� ve lo do sun
et ki siy le gö rün tü al mak güç lük çek tik. Vor do ni si
için söy le ne cek ilk �ey, su al t� ar ke olo ji ve je olo ji
bi li mi nin kat k� la r�y la in ce len me si ge rek ti �i. �s tan -
bul’un zen gin ta ri hi ni bir kez da ha ka n�t la mak,
Vor do ni si Ada s�’nda 1002 y�l ön ce ya �a nan dep re -

min gü nü müz de ki iz le ri ni ara mak için bi raz �s lan -
ma y� gö ze al mak ge re ki yor. Dün ya ya su al t� ar ke -
lo ji si ad l� bi lim da l� n� he di ye eden Ana do lu’nun
de rin le rin de ki ta rih, pek çok ül ke yi k�s kan d� ra cak
ka dar zen gin. Vor do ni si’nin söy len ce ler de ve �s -
tan bul ef sa ne le rin de kal ma dan ger çek le riy le yü ze -
ye ç� kar t�l ma s� için ba l� ka dam lar, ar ke olog lar ve
bi lim adam la r� ener ji le ri ni bir le� tir mek is ti yor. Fa -
kat ön ce bü rok ra tik en gel le rin a��l ma s�, mad di
kay nak bu lun ma s� ve Mar ma ra’da ki kir li lik le mü -
ca de le edil me si bu ta rih sel ara� t�r ma n�n önü nü

aça bi lir.
� M�L L� YET MU HA B�R�’N�N 

BA TIK ADA DA LI �I
Su al t� ka mu oyu nun ya k�n dan bil me si ne ra� -

men yet ki li le rin ge rek li il gi yi gös ter me di �i Vor -
do ni si Ada s�’n� 19. Yüz y�l ha ri ta la r�n dan bi rin de
gör dü �üm za man ha re ke te geç tim. Za ten, k� y� ba -
l�k ç� la r� n�n ve de niz ci le rin “Dö kün tü” ya da Bos -
tan c� Ça ka r� de dik le ri böl ge yi ara� t�r mak için
y�llard�r f�rsat kolluyordum.

Ef sa ne le rin öte sin de Bi zans ha ri ta la r�n da yer
al ma s� na ra� men gü nü müz de hiç bir izi bu lun ma -
yan Vor do ni si’yi dü �ü nür ken, bin y�l ön ce üze rin -
de bir ya �am sü rül dü �ü nü ha t�r la d�k ça ke� fet me

ar zum art t�. Tür ki ye’nin ilk ba l� ka dam ku lü bü olan
ve su al t� ara� t�r ma la r� ya pan Cad de bos tan Ba l� ka -
dam lar Spor Ku lü bü ve do �ay la il gi li pek çok ç�l -
g�n pro je de yer alan Prof. Dr. �e ner Ü�ü mez -
soy’un ka t� l� m�y la da l� �a ba� la d�k. De ne yim li da l��
ami ri Ra ma zan Al kan’�n ida re sin de da lar ken ya n� -
m�z da us ta su al t� fo to� raf ç� s� Alp Ba ra nok’da yer
al�n ca eki bi miz ta mam lan d�. De ni ze in di �i miz an -
da �id det li poy raz bi zi zor la ma ya ba� la d�. Ka ra dan
esen rüz gar bi zim dal ma m� z� zor la� t� r�r ken en
önem li si gö rü� me sa fe si de dü �ür dü. �lk met re ler -

de ka y�p ada n�n iz le ri ni gör me ye
ba� la d�k. Bin y�l ön ce gü ne� le

bu lu �an ka ya lar, h�z la
yok et ti �i miz Mar ma -

ra De ni zi’nin ka ran -
l� ��n da kar �� m�z -

day d�. �e ner ho -
cam ka ya olu -
�um la r� n� in -
c e  l e r  k e n ,
Alp Ba ra -
nok geç mi -
�in iz le ri ni
gös te re cek
f o  t o �  r a  f �
ç e k  m e  y e
ça l�� t�. Ra -

ma zan Al kan
�id det li ak�n t� -

n�n bi zi tek ne -
miz den uzak la� -

t�r ma s� n� en gel le -
mek için ça ba l� yor du.

Vor do ni si’nin üze rin den
bin y�l lar d�r böy le sert ko �ul -

lar geç ti �i ni dü �ün dük çe, ku ru lan
ma nas t� r�n bir i�a re ti ni bul mak güç le� ti. Ba t�k ada,
bin y�l d�r ken di si ni zi ya re te gel me yen �s tan bul lu -
la ra küs mü�. De rin le re in dik çe, su al t�n da ka la n�n
yal n�z ca bir ada ol ma d� �� n� il gi siz lik ve du yar s�z -
l�k la unu tu lan bir kül tür ol du �u nu gör düm.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
1-http://tamartsertishvili.blogspot.com/2010/07/istanbulun-
onuncu-dugmesi-vordonisi.html#!/2010/07/istanbulun-
onuncu-dugmesi-vordonisi.html
2-www.wikipedia.com3-http://adalar-
postasi.blogspot.com/2008/09/adalar-postasi-194-
vordonisiden-mektup.html4-www.milliyet.com.tr
5-www.denizkartali.com
TÜRK�YE SUALTI SPORLARI BASIN KURULU BA�KANI
SUALTI FOTO�RAFLARI. ALP BARANOK(HAZ�RAN 2012)
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�stanbul’un bilinen 
9 adasının yanında, bir

depremle Marmara
Denizi’nin suları
altında kalan gizemli
adası Vordonisi’nin
izlerini, Bostancı
açıklarında bulduk.

�STANBUL’UN
KAYIP ADASINA DALI�

Milliyet Mu ha biri
Gökhan Karaka�
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Ye ni den Do �u� Ha ya ta Dö nü� Der ne �i
ba� ka n�, yö ne ti ci le ri ve üye le rin den
olu �an bir he yet Ka d� köy Be le di ye

Ba� kan Yar d�m c� s� Sü re yya En sa ri’yi ma ka -
m�n da zi ya ret et ti. 3 Ey lül Pa zar te si gü nü
ger çek le �en zi ya ret ile il gi li ola rak bir aç�k la -
ma ya pan Der ne �in Ge nel Ko or di na tö rü �l ker
�e nol, “Zi ya re ti mi zin ama c� n� i� bir li �i ne gi -
de bi le ce �i ku rum ve ku ru lu� yö ne ti ci le ri ne
Der ne �i mi zi ta n�t mak �ek lin de özet le ye bi li -
riz. Fa ali yet alan la r� m�z la il gi li olarak  Ka d� -
köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Sa y�n Sü -
rey ya En sa ri’ye bil gi ver dik. Zi ya re ti miz de
kar �� l�k l� fi kir al�� ve ri �in de bu lun duk ve ya -
p� la cak or tak fa ali yet le ri ko nu� tuk. Ka d� köy
Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Sn. Sü rey ya En -
sa ri ver mi� ol duk la r� be ya nat lar da ba� ta der -

ne �i miz ol mak üze re si vil top lum ör -
güt le ri nin her za man yan la r�n da ol duk -
la r� n� be lirt ti. Der ne �i mi zin Tür ki -
ye’nin ve dün ya n�n ka na yan ya ra s�
olan uyu� tu ru cuy la mü ca de le ko nu sun -
da çok zor bir rol üst len mi� ol du �u nu
ve her tür lü �e yin dev let ten bek le nil -
me me si, bu ko nu da si vil top lum ör güt -
le ri nin de da ha du yar l� ol ma la r� ge rek -
ti �i ni be lirt ti” de di.

Ye ni den Do �u� Ha ya ta Dö nü� Der -
ne �i Ge nel Ko or di na tö rü �l ker �e nol,
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Sü rey ya En sa ri’ye, Ye ni den Do �u�
Ha ya ta Dö nü� Der ne �i ve di �er si vil
top lum ör güt le ri ne ver di �i des tek ler -
den do la y� te �ek kür et ti.

Evet. Kad�köy �lçesinde ikamet eden
15-25 ya� aras�ndaki engelli gençler
28 Eylül- 5 Ekim tarihleri aras�nda

gerçekle�ecek “Bir Arada Bir Hafta”
yaz kamp�na ba�vuruda bulunabilirler.

Kamp için ön kay�tlar devam
etmektedir. Kampa kat�lmak isteyenler
a�a��daki ileti�im bilgileri arac�l���yla

ön kay�t yapt�rabilirler. 
• Kadıköy Belediyesi 2012- 2013

e�itim döneminde engellilere
yönelik hangi kursları

düzenlemektedir? 
Kad�köy Belediyesi Engelsiz �� ve
�stihdam Merkezi yeni e�itim ve
ö�retim y�l�nda çe�itli ba�l�klarda

kurslar düzenleyecektir. 
Engellilerin ÖMSS (Özürlü Memur

Seçme S�nav�) puanlar�yla bo�
kadrolar� tercih edebilmeleri baz�
kadrolar için aranan özel �artlara

ba�l�d�r. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr
adresinde 11.07.2012 tarihinde
yay�nlad��� 2012-ÖMSS tercih

k�lavuzunda ‘Özel �artlar’ bölümünde
detayl� bilgi yer almaktad�r.

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi, bu
özel �artlar aras�nda yer alan  M.E.B

onayl� iki sertifika program�n�
düzenleyecektir. 
BU KURSLAR;

� Bilgisayar ��letmenli�i 
� Büro Yönetimi ve Sekreterliktir. 

ÖMSS puanlar�yla tercih yapmak
isteyen veya i� arayan Lise/ Ön
Lisans/ Lisans mezunu engelliler

kurslara kat�l�m gösterebilirler. Kay�t
için a�a��da yer alan B�ZE ULA�IN

bölümü üzerinden ileti�ime
geçebilirsiniz. 
B� ZE ULA �IN

En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi
Ad res: E�i tim Mah. Ka sap �s ma il Sok.

Sa d� ko� lu Pla za 5 No:49 
Ka d� köy - �s tan bul / Tur key

Web: en gel si zis.ka di koy.bel.tr 
Fa ce bo ok: fa ce bo ok.com / en gel si zis

Tel.: 0 216 338 24 14
Fax: 0 216 338 88 84                                                                                     

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
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OKUL LAR aç�l d� ��n da ço cuk la r�n ka -
pa l� ve ka la ba l�k or tam lar da da ha faz la
va kit ge çir me si ne de niy le bu la �� c� has -
ta l�k lar da h�z la ya y� l� yor. Ev ka dar te -
miz ve mik rop lar dan ar�n m�� ol ma yan
okul or ta m�, ço cuk la r� vi rüs ve bak te ri -
ler le kar �� kar �� ya b� ra k� yor. Ai le le rin
özel lik le so lu num yo lu ra hat s�z l�k la r� na
kar �� dik kat li ol ma s� ge re ki yor. Me mo -
ri al �i� li Has ta ne si Ço cuk Sa� l� �� ve
Has ta l�k la r� Bö lü mü’nden Uz. Dr. Er -
can Tu tak, okul dö ne min de s�k gö rü len
has ta l�k lar ve te da vi yön tem le ri hak k�n -
da bil gi ver di. 

� GR�P HAS TA LIK LAR DA 
BA �I ÇE K�YOR

Ço cuk lar kre �e ve ya oku la ba� la ya na
ka dar ev or ta m�n da çok s�k has ta lan -
maz lar. Okul ve kre� le rin aç�l ma s� ile
bir lik te du rum ter si ne dö ner.
Has ta l�k lar hem on la r�n hem
de ai le le rin ya �a m� n�n bir
par ça s� ha li ni al�r. Son ba -
har la bir lik te dam la c�k yo lu
ile ya y� lan ve so lu num yol la -
r� na yer le �en vi rüs le rin yol
aç t� �� en fek si yon lar da ar t��
gö rü lür.Okul da yay g�n ola -
rak gö rü len ra hat s�z l�k la r�n
ba ��n da so �uk al g�n l� �� na
ne den olan gri bal en fek si -
yon lar ge lir. Grip, özel lik le
Ey lül ile Mart ay la r� ara s�n da
son ba har-k�� dö ne mi ni
kap sa yan mev sim sel özel lik
gös te ren bir has ta l�k t�r.
Ate�, ba� a� r� s� hal siz lik, k�r g�n l�k ile
ba� lar. Ök sü rük, bu run ak�n t� s� ya da t� -
ka n�k l� �� n�n ar d�n dan ak ci �er en fek si -
yo nu, si nü zit ve or ta ku lak en fek si yo nu
gi bi has ta l�k lar la bir lik te gö rü le bi lir. K��
ay la r�n da 2 ya ��n al t�n da ki ço cuk lar da
göz le nen so lu num yo lu has ta l�k la r� n�n
%80’i bu vi rüs ler den kay nak la n�r.
� ÇO CU �U NUZ BA DEM C���N DEN
MI, SO LU NUM YOL LA RIN DAN MI

RA HAT SIZ?
Bak te ri ler ara c� l� �� ile olu �an ba dem cik
en fek si yo nu ile vi rüs le rin ne den ol du �u
so lu num yo lu en fek si yo nu nu bir bi rin -
den ay�rt et mek te da vi se çi min de
çok önem li dir. Ba dem cik en fek -
si yo nun da ök sü rük ve bu run
ak�n t� s� ge nel lik le gö rül me -
mek te dir. Ate�, yut kun ma -
da güç lük, i� tah s�z l�k ve ka -
r�n a� r� s� ön plan da
iken; vi rüs le rin ne -
den ol du �u gri bal
en fek si yon lar da
ök sü rük, bu run
ak�n t� s�, hal siz lik,

yay g�n kas a� r� la r� da ha be lir gin �i ka yet
ola rak göz len mek te dir.
� ÖK SÜ RÜK �LAÇ LA RI NIN B�L�NÇ -

S�Z KUL LA NI MIN DAN KA ÇI NIN
Ai le ler ço �u kez ate�, ök sü rük ve bu -
run ak�n t� s� �i ka ye ti olan ço cuk la r� na
ge rek siz ye re an ti bi yo tik ve �u rup ve rir.
Oy sa ya p� lan ça l�� ma lar vi rüs en fek si -
yon la r�n da bu ilaç la r�n et ki li ol ma d� �� n�
or ta ya koy mak ta d�r. Ate� dü �ü rü cü le -
rin ge rek siz ye re kul la n� m� ço cuk la r�n
do �al ba �� ��k l�k sis te mi nin güç len me -
si ne en gel ol mak ta d�r. So lu num yo lu
en fek si yon la r�n da göz le nen ök sü rük
�i ka ye ti as l�n da olu �an sal g� la r�n so lu -
num yol la r�n dan te miz len me si için vü -
cu dun bir sa vun ma me ka niz ma s� ola -
rak i� lev gö rür. Ök sü rük ke si ci özel li �i
olan ilaç la r�n kul la n� m�, vü cu dun bu

do �al sa vun ma s� n� blo ke
et ti �i için kul la n�l ma s� öne -
ril mez. Ba zen ba dem cik
en fek si yo nu ile gri bal en -
fek si yon ay� r� m�, mu aye ne
so nu cun da da ya p� la maz.
Bu du rum da bo �az kül tü -
rü al�n ma s�, ba z� kan test -
le ri nin ya p�l ma s� ve sa de ce
ate� dü �ü rü cü ve ri le rek
has ta n�n göz len me si ge re -
kir. Özel lik le aler jik bün ye si
olan ço cuk lar da as t�m ata -
�� n� ba� lat ma s� ve ya kü -
çük bron� la r�n sal g� lar la t� -
kan ma s� ne ti ce sin de
“bron �i olit” ad� ve ri len ra -

hat s�z l� �a ne den ola bil me si aç� s�n dan
gri bal en fek si yon la ra kar �� ted bir al -
mak bu ay lar da özel lik le önem li dir.

� GR�P M� NEZ LE M�?  
Nez le, grip ile çok s�k ka r�� t� r� lan bir ra -
hat s�z l�k t�r. An cak nez le de ge nel du -
rum da ha iyi dir. Ate� yük sek ol maz.
Da ha çok hap �� r�k, bu run ak�n t� s� ve
bu run t� ka n�k l� �� ile ken di si ni gös te rir.
Nez le ve grip gi bi has ta l�k la r�n uzun
sür me si has ta l� ��n si nü zit ve or ta ku lak
en fek si yo nu ile komp li ke ol ma s� na yol
aça bi lir. Bu ne den le si nüs le rin ve ös ta -
ki ka na l� n�n a� z� n�n aç�l ma s� n� sa� la ya -

cak ste ril tuz lu su içe ren bu run dam -
la la r� n�n kul la n� m� ya rar sa� la ya -

cak t�r. E�er bir ço cuk ta y�l da 5
de fa dan faz la tek rar la yan,
si nü zit, or ta ku lak en fek si yo -
nu, ak ci �er en fek si yo nu ile
komp li ke olan so lu num yo lu

en fek si yo nu �i ka ye ti
var sa mut la ka uz -
man bir dok tor ta ra -
f�n dan mu aye ne
edil me si ge re kir.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

OKULLA BİRLİKTE
HASTALIKLAR DA BAŞLIYOR

Çocuk Sa�lı�ı ve
Hastalıkları Bölümü Uz.

Dr. Ercan Tutak
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MER HA BA, Ke di- kö pek le rin mi de ve bar -
sak la r�n da ya ban c� ci sim le re s�k ça rast la n�l -
mak ta d�r. Bu ci sim ler tel, çi vi, i� ne, ba l�k ol ta -
s�, tah ta ve ke mik par ça la r� gi bi ba t� c� ve de li -
ci özel lik te ol ma s� n�n ya n� s� ra ma de ni ci sim -
ler, bil ye, las tik top, bez ve ip lik yu mak la r�, ka -
y� s� ve �ef ta li  çe kir dek le ri gi bi ba t� c�, de li ci ol -
ma yan küt ci sim ler �ek lin de de ola bil mek te dir.
Hay van lar bu ve ben ze ri ci sim le ri ço �un luk la
oyun oy na ma s� ra s�n da yan l�� l�k la yu ta bi lir ler.
Ba z� kö pek ler özel lik le aç ken, bü yük ke mik
par ça la r� n� tam par ça la ma dan yu ta bi lir ler. Siv -
ri ve kes kin yü zey le re sa hip bu ke mik par ça la -
r� mi de ve bar sak du -
va r� na ba ta rak ka na -
ma la ra ve de lin me le -
re ne den olur lar. Ke -
di ler ço �un luk la di ki�
i� ne le ri ni  ve a� z�n da
ol ta i� ne si bu lu nan
kü çük ba l�k la r� i� ne
ve ip le riy le bir lik te yu -
tar lar. Bu i� ne ler yu -
tak ve ye mek bo ru su
ci var la r� na ba ta bil di �i
gi bi, do� ru dan mi de
ve bar sak la ra da ge -
çe bil mek te dir. Ba zen
ke di nin  a� z�n dan  ip le rin d� �a r� sark t� �� da
göz le ne bi lir. Bu gi bi du rum lar da ke sin lik le ip -
le rin ucun dan tu tup d� �a r� do� ru çe kil me ye
ça l� ��l ma ma l� d�r. 

Kü çük ve sin di rim yo lu na bat ma m�� ci sim -
ler bel li bir sü re son ra sin di rim ka na l�n dan d�� -
k� ile at� la bi lir. Da ha bü yük olan lar ise sü rek li
mi de de ka la bi lir. Ba z� ya ban c� ci sim ler ise sin -
di rim ka na l� n�n en dar k� s�m la r�n da, özel lik le
in ce bar sak lar da t� kan ma la ra ve bar sak gan -
gren le ri ne ne den olur lar. Mi de de bu lu nan ya -
ban c� ci sim ler ir ri tas yon so nu cu mi de yan g� la -
r� na ve kus ma la ra yol açar lar. Bu s� ra da mi de -
ye he nüz bat ma m�� ya ban c� ci sim ler kus ma
ile d� �a r� at�l m�� olur. E�er ya ban c� ci sim ler mi -
de ye bat m�� ise hay van da ye me, iç me du rur
ve s�k s�k kus ma ha re ke ti göz le nir. Kus muk la
bir lik te  a��z dan sa r� ye �i lim si mi de öz su yu d� -
�a r� ç� kar. Gi de rek hay va n�n ha re ket et me is -
te �i nin azal d� ��, ka r�n böl ge si ne do ku nul du -
�un da has sa si ye tin ve a� r� n�n art t� �� gö rü lür.

Mi de den bar sak la ra ge çen küt ve yu var lak
ci sim ler bar sak la r�n da ra lan k� s�m la r�n da t� -
kan ma la ra ne den ola bi lir ler. Tam t� kan ma ha -
lin de d�� k� la ma n�n dur du �u an cak hay va n�n
s�k s�k d�� k� la ma po zis yo nu al d� �� göz le nir.
Hay van ye me �i ni yer fa kat ye dik le ri ni k� sa bir
sü re son ra ku sa rak ge ri ç� ka r�r. T� ka nan bar -
sak böl ge sin de kan do la �� m� aza l�p dur du �un -
da gan gren le� me ba� lar sa hay va n�n ge nel du -
ru mu h�z la kö tü le �ir. Ka r�n içe ri çe kil mi� ve s�rt
kam bur la� m�� t�r. T� kan ma tam de �il se hay va -
n�n gi de rek za y�f la d� �� dik ka ti çe ker. 

Ke di ve kö pek le ri ni zi ya ban c� ci sim ler den
ko ru ma n�z için dik kat li ol ma n�z ge rek ti �i ni, ev -
de yal n�z ba �� na b� ra k�l ma ma s� n�, zo run lu ka -
l�n d� ��n da onun yu ta bi le ce �i her tür lü ev e� ya -
s� n�n or ta yer de b� ra k�l ma ma s� ge rek ti �i ni ve
bu tür olay lar la kar �� la ��l d� ��n da va kit kay bet -
me den ve te ri ner he ki me gö tü rül me si ge rek ti -
�i ni ha t�r la t�r, mi nik dos tu nuz la bir lik te mut lu
ve sa� l�k l� gün ler di le rim.  Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

KEDİ-KÖPEKLERİN
MİDE VE

BARSAKLARINDA
YABANCI CİSİMLER

UYUŞTURUCUYA KARŞI
BİRLİKTE SAVAŞ!

Kadıköy Belediyesi bu yıl engelli
yaz kampı düzenleyecek mi? 
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Uluslararası Futbol Tarihi ve �statistikleri Federasyonu’nun,
Dünyanın En �yi Futbol Takımları listesinde bir önceki aya
göre tam 42 basamak yükselen Fenerbahçe 62. sırada yer

buldu. De�erlendirme, kulüplerin ulusal ve uluslararası
organizasyonlarda oynadı�ı maçlar baz alınarak spor

otoritelerinin oylarıyla yapıldı. Uluslararası Futbol Tarihi ve
�statistikleri Federasyonu bu konuyla ilgili 1 Eylül 2011 ile 31

A�ustos 2012 tarihleri arasındaki son bir yıllık süreyi

kapsayan çalı�manın raporunu açıkladı. De�erlendirmede,
bir önceki aya göre tam 42 basamak yükselen Fenerbahçe,
146 puanla, Portekiz temsilcisi Benfica ile birlikte 62. sırayı
payla�tı. Raporda, bir önceki aya göre Be�ikta� 7 basamak

dü�erek 127,5 puanla 79. Sırada, 4 basamak yükselen
Trabzonspor 126 puanla 84. Sırada yer alırken, ilk 200 takım
içine giren di�er Türk ekipleri ise Bursaspor, Eski�ehirspor

ve Galatasaray oldu.
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KGM ve Pilates
Kadıköy Belediyesi Kalamı� Gençlik

Merkezi’nin yılların deneyimli ismi, Uzman
Pilates E�itmeni Nurcan Bengin, bu hafta

Kadıköy Belediyesi Kalamı� Gençlik
Merkezi’nde devam eden pilates derslerine

yazısında yer verdi. Bengin, Kadıköy
Belediyesi Gençlik Merkezi Kalamı�’ta
ÜCRETS�Z yapılan Pilates Derslerinden

maksimum verimi elde etmeniz için küçük
ipuçlarını bir araya getirdi.

1. Uygun nefes al�n. Joseph Pilates’in dedi�i gibi,
“Pilatesle ilgili hiçbir �eyi do�ru yapm�yor olsan�z
bile, do�ru nefes almay� bilin”. Derin nefes alarak
kar�n kaslar�n�z� hedef al�n. Nefes ald���n�z zaman

göbe�iniz yerine gö�üs kafesinizi �i�irmeyi
çal���n. Nefes al�rken karn�n�z t�pk� bir korse
giyiyormu� gibi sert olsun. Bu sizin merkez

bölgenizi sabitleyecektir.
2. Omuzlar�n�z� ba��n�zdan uzakla�t�rmaya çal���n

ve kürek kemiklerinizi s�rt�n�zda birle�tirip
omurgan�za yakla�t�r�n.

3. Omurgan�z� düz bir hizada tutun.
Ba��n�z ve boynunuz omurgan�z�n do�al

çizgisini takip ediyor olmal�.
4. Her hareketi odaklanarak yap�n ve

hareket esnas�nda çal��t�rd���n�z kaslar�
hissetmeye özen gösterin.

5. Kontrol yetene�inizi geli�tirin.
Hareketler her zaman kontrollü ve yava� bir

tempoda yap�lmal�d�r
6. Vücudunuzu sabit tutmay� ö�renin. E�er

gerçekten merkez bölgenize odaklan�yorsan�z,
vücudunuz kaymadan durabilmelidir. 

7. Daha önceden fitness ile u�ra�m�� ki�iler en
ba�ta pilatesi küçümserler ve her zaman

hareketlerin daha zor versiyonlar�n� yapmay�
denerler. Henüz hareketlerde uzmanla�madan

daha zor olan� yapmaya çal��mak vücudun
sabitlenmesini engeller. Pilatesin en önemli

unsuru vücudu sabit tutmakt�r.
Vücudu sabitlemeden yap�lan egzersizleri

hissetmek mümkün olmayacakt�r.
8. Pilates yaparken, s�v� tüketimi için susamay�

beklemeyin, özellikle s�cak havalarda s�v�
tüketimini artt�r�n (15-20 dakikada

1 su barda�� kadar) su için,
9. Pilates öncesi, a��r� tok veya aç olunmas�

performans� olumsuz etkiler.  Pilates öncesi ö�ün,
dersten 2-4 saat önce ve mideyi rahats�z

etmeyecek �ekilde yeterli s�v�, dü�ük ya� ve
posa, yüksek karbonhidrat, orta düzey protein ve

al��k�n olunan yiyeceklerden olu�mal�d�r,
10. Pilates yapan bireyler yeterli ve dengeli
beslenmeyle tüm vitaminleri ve mineralleri

alabilirler.  Bireylerin ek olarak vitamin ve mineral
kullanmalar�na gerek yoktur.

“Yel ken le Ta n�� ma E�i ti mi” ad�y la 2 sü -
rey le üc ret siz ola rak ve ri le cek e�i tim -
le rin ta ma m� tek ne de ger çek le� ti ri le -

cek. Ka t� l�m ya �� n�n as ga ri 18 ola rak be lir len -
di �i e�i tim le re Ama tör De niz ci Bel ge si(ADB)
olan 14-18 ya� ara s�n da ki ka t� l�m c� la r�n ai le -
sin den mu va fa kat bel ge si ge tir me le ri ne ge rek
ol ma ya ca �� be lir ti li yor. E�i tim ler; 15 Ey -
lül’den ba� la y�p, Ara l�k 2012’ye Cu mar te si

gün le ri 08.00-10.00 ile 10.00-12.00 sa at le ri
ara s�n da ve ri le cek. Ka d� köy lü ler den is te yen ler
bu ta n�� ma e�i tim le ri ne ka t� la rak, yel ken spo ru
ve ak ti vi te le riy le il gi li bil gi le ne bi le cek. 

� KA DI KÖY’DE YA �A MAK 
GER ÇEK TEN AY RI CA LIK

“Ka d� köy’de Ya �a mak Ay r� ca l�k” slo ga n� -
n� yap t� �� ak ti vi te ler le söz de b� rak ma yan Ka d� -
köy Be le di ye si dün ya n�n en se vi len spor dal la -
r�n dan bi ri ni da ha Ka d� köy lü ler le bu lu� tur ma -
ya ha z�r la n� yor. Ho bi ola rak ba� la n�p, da ha
son ra dan ha ya t�n mer ke zi ne ge le bi le cek ka dar
zevk li bir spor da l� ol du �u ifa de edi len yel ken,

1998 y� l�n da yel ken spo ru nun ge li� me si ve ge -
ni� kit le le re ya y�l ma s� ama c�y la ku ru lan Kec hi
Sai ling des te �iy le Ka d� köy lü ler le bu lu �a cak.
Ka d� köy lü le re yel ken le ta n�� ma e�i ti mi kap sa -
m�n da; tek ne de gü ven lik bi ri fin gi, tek ne nin ta -
n� t� m�, ma ri na dan ay r�l ma, yel ken bas ma, yel -
ken se yir tür le ri nin uy gu lan ma s�, dü men tut -
ma, yel ke nin may na edil me si, ma ri na ya gi ri�,
is ke le ye abor da ol ma ders le ri ve ri le cek.

Ata �e hir Be le di yes por, UE FA Ka d�n lar �am pi -
yon lar Li gi 1. Grup'ta ki üçün cü ve son ma ç�n -
da Slo ven ya'n�n Po mur je ta k� m� na 4-2 ye nil di.

Slo ven ya'n�n Bel tin ci �eh rin de ki Sport ni Park Sta -
d�'nda oy na nan kar �� la� ma da Ata �e hir Be le di yes -
por'un gol le ri ni
25. da ki ka da
Ya� mur Uraz
ve 52. da ki ka -
da Ono me Ebi
kay de der ken,
P o  m u r  j e ' n i n
gol le ri ni 21.
da ki ka da An ja
Prsa, 23 ve 89.
d a  k i  k a  l a r  d a
Tja sa Ti ba uta
ile 28. da ki ka -
da Man ja Ro -
gan kay det ti.

Grup ta ki ilk ma ç�n da Lit van ya'n�n Gin tra Uni ver si te -
tes'e ta k� m� n� 3-2 ye nen, ikin ci ma ç�n da ise �s viç re'nin
FC Zü rih ta k� m� na 4-0 ye ni len Ata �e hir Be le di yes por,
al� nan bu so nuç tan son ra UE FA Ka d�n lar �am pi yon -
lar Li gi'ne ve da et ti.

FENERBAHÇE 62. SIRADA

UNO istanbul Sailing Cup 2012 rüzgar gibi geçti 

“BANA DENİZİ ANLAT” 
PROJESİ FİNALİ

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal ��ler
Müdürlü�ü’nün önemli katkılarıyla düzenlenen
“BANA DEN�Z� ANLAT” projesi kapsamında 18

Haziran-14 Eylül 2012 tarihleri arasında
düzenlenen yelken e�itimlerinin kapanı� töreni

14 Eylül Cuma günü Kadıköy Belediyesi
Kozyata�ı Kültür Merkezi Kozzy Meclis Binası

Toplantı C Salonu'nda Saat:16.00’da
düzenlenecek.

�ampiyonlar Ligi’ne veda etti

Kadıköy Belediyesi belki de
birço�umuzun hayallerini
süsleyen aktivitelerden bir

tanesini, yelken sporunu halkla
tanı�tırıyor.

TEKNELERE UZAKTAN
BAKMAYACAKSINIZ

Marmara Yelken Kulübü ve UNO’nun
düzenledi�i, Marmara Denizi’nin en

kapsamlı yarı�larından biri olan ve bu yıl
dördüncüsü gerçekle�tirilen UNO �stanbul

Sailing Cup, 8 - 9 Eylül tarihlerinde
Marinturk �stanbul City Port ev

sahipli�inde gerçekle�ti.
8 Eylül Cumartesi günü Pendik –
Sedef Adası rotasında, 9 Eylül

Pazar günü ise Pendik önünde
rüzgâr altı ve rüzgâr üstü

rotalarda �amandıra
yarı�larıyla devam eden

UNO �stanbul Sailing Cup
2012’de; IRC 3 sınıfında

Efes- Alize, IRC 4
sınıfında Mikro Yazılım-

Cenoa yarı�ları
birincilikle

tamamladı. 

Uno �stanbul Sailing Cup’a ilk kez bu yıl
katılan Sportboats mücadeleleri

izlenmeye de�erdi; Sportboats SMS 1
sınıfında Wraceboat, Sportboats SMS 2

sınıfında ise FB2 Ford Otosan birinci oldu.
�ki gün boyunca 11 teknenin

mücadelesine sahne olan UNO �stanbul
Sailing Cup’ta yarı�ın en önemli özelli�i bu

yıl da de�i�medi; yarı�lar boyunca tüm
tekneler yine bir noktadan hareket etti ve

aynı iskelede ba�landı.
UNO �stanbul Sailing Cup 2012, 9 Eylül
Pazar ak�amüzeri yarı�ların ardından
gerçekle�tirilen co�kulu ödül töreni ile

sona erdi.
Tüm dereceler:

IRC3:
Birinci: Efes Alize

�kinci: Samsara 
IRC4: 

Birinci: Mikro Yazılım- Cenoa

�kinci: Tüpra� Blue Moon
Üçüncü: XL 

Sportboats SMS 1:
Birinci: Wraceboat

�kinci: Adios Yapı Kredi
Üçüncü: Ruffles

Sportboats SMS 2:
Birinci: FB2 Ford Otosan

�kinci: Guarana
Üçüncü: Laser SB3

Yarı�ı de�erlendiren UNO Pazarlama
Müdürü Didem Aydın; ekonomik oldu�u
kadar sosyal anlamda da topluma fayda
sa�lamaya gayret ettiklerini, 2005’ten bu

yana yelken sporunun geli�mesi ve
yaygınla�ması için destek verdiklerini

belirterek, UNO �stanbul Sailing Cup’ın
gelenekselle�en ve yelken camiası

tarafından her yıl beklenen bir etkinlik
oldu�unu söyledi.

�lki 12 tekne ile 2009’da düzenlenen UNO

�stanbul Sailing Cup, her yıl artan katılımcı
tekne sayısı ile Marmara Denizi’nin en

kapsamlı yarı�larından biri. Tüm
teknelerin tek bir pontondan hareket etti�i
ve yarı�lar süresince aynı pontonda ba�lı
kaldı�ı ilk yarı� olan UNO �stanbul Saling
Cup, bu konuda tek olma özelli�ini hala

koruyor. 

Ta k�m lar O G B M A Y P
1.FC Zü rich 3 3 0 0 14 14 9
2.ŽNK Po mur je Bel tin ci 3 2 0 1 13 8 6
3.Ata �e hir Be le di yes por 3 1 0 2 5 -5 3
4.FK Gin tra Uni ver si te tas 3 0 0 3 3 -17 0
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E- ATIKLARINIZI
geri dönü�üme kazand�r�n!

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma
ve Kon trol Mü dür lü �ü ve Ka la -
m�� Kör fez Li ons Ku lü bü ön der -

li �in de ba� la t� lan “Elek trik li ve Elek tro -
nik At�k la r�n Ge ri Ka za n� m� Bil gi ve Bi -
linç len dir me Ça l�� ma s�” 10 Ey lül Pa zar -
te si gü nü ger çek le� ti ril di.

Çe �it li üni ver si te ler den Çev re Mü -
hen dis li �i bö lü mün de oku yan Li ons
bur si ye ri ö� ren ci le rin de ka t�l d� ��
prog ram, Göz te pe Oto sa na yi gi ri �in -
de ki Ka d� köy Be le di ye si’ne ait E-At�k
Ge tir me Mer ke zi’nde ya p� lan su num la
ba� la d�. E-At�k lar la il gi li tek nik bil gi le rin ve -
ril me si nin ar d�n dan Çev re Ko ru ma ve Kon trol
Mü dür lü �ü At�k Yö ne tim Mer ke zi Ko or di na -
tö rü Pe ri han Gi ray ta ra f�n dan, e-at�k la r�n sis te -
me ka t� l� m�y la il gi li bil gi len dir me su nu mu ya -
p�l d�. Slayt gös te ri siy le ya p� lan su nu mun ar -
d�n dan Li ons üye le ri ve ö� ren ci ler al d�k la r�
e�i tim do� rul tu sun da Ba� dat Cad de si’nde ki
Boy ner Ma �a za s� önün de e-at�k bro �ür le ri da -
�� ta rak hal k� bi linç len dir me ça l�� ma s� yap t� lar. 
� “KA YIT DI �I TOP LA MA
YA PAN LA RA VER ME Y�N”

Ma y�s 2012 ta ri hin de ya y�n -
lan m�� olan “At�k Elek trik li ve
Elek tro nik E� ya la r�n Kon tro lü
Yö net me li �i” son ra s�n da Çev re
ve �e hir ci lik Ba kan l� �� ta ra f�n -
dan e-at�k la r�n ya sal çer çe ve de
top lan ma s� ve ge ri dö nü �ü me ka -
zan d� r�l ma s� için be le di ye ler gö -
rev len di ril di. Ka d� köy Be le di ye -
si de bu kap sam da e-at�k lar la il -
gi li bir yö ne tim pla n� ha z�r la ya -
rak ko nut la r� bil gi len di ri yor ve
gör sel ma ter yal ler le ko nu nun an -

la t� m� des tek le ni yor. 
Ay n� yö net me lik te tü ke ti ci le rin so rum lu -

luk la r� da be lir ti li yor. Bu na gö re tü ke ti ci le rin
elek trik li ve elek tro nik at�k la r� n� di �er ev sel
at�k lar dan ay r� top la ma la r� ve ka y�t d� �� top -
la ma ya pan la ra ver me me le ri ge re ki yor.

� E-ATIK LAR �N SAN VE ÇEV RE
SA� LI �I NA ZA RAR VE R� YOR
Kul la n�m sü re si ni ta mam la m�� elek tro -

nik ve elek trik li ci haz la r�n olu� tur du �u at�k
gru bu na elek tro nik at�k ya da k� sa ca e-at�k
de ni yor. Gün lük ha yat ta kul lan d� �� m�z TV,
ça ma ��r ve bu la ��k ma ki ne si, buz do la b� gi bi
bü yük ev alet le riy le; bil gi sa yar, cep te le fo nu,

oyun cak vb. kul lan d� �� m�z pek çok ci haz bir
sü re son ra at�k sta tü sü ka za n� yor. 

Üre tim de bu lu nan a��r me tal (kur �un, c� va,
kad mi yum) ve tok sik mad de ler den do la y�,
do� ru bir �e kil de ay r�� t� r� l�p ber ta raf edil me di -
�i tak dir de, su ve top ra �a ka r� �a rak in san ve
çev re sa� l� �� üze rin de cid di teh dit olu� tu ru yor.
Fa kat do� ru yön tem ler le ge ri ka za n�l d� ��n da
ül ke eko no mi si için çok bü yük bir de �er an la -
m� na ge li yor. Bu nun için ka mu oyu bi lin ci ni

art t� ra rak, ev sel elek trik li ve
elek tro nik at�k la r�n tek bir mer -
kez de top lan ma s�, a��r me ral
içer me le ri ne de niy le de Ge li� -
tir me Mer ke zi’nde ay r�� t� r�l -
ma s� ve ya sal çer çe ve de kon -
trol lü bir �e kil de ber ta raf edil -
me si ge re ki yor. 

E-at�k lar la il gi li ay r�n t� l�
bil gi ye www.atik yo ne ti -
mi.ka di koy.bel.tr ile cev -
r e . m u  d u r  l u  g u @ k a  d i  -
koy.bel.tr ad res le rin den ya da
0216 567 06 04 ve 0216 414
38 18 nu ma ra l� te le fon lar dan
ula �a bi lir si niz. 

Kadıköy Belediyesi ve Kalamı�
Körfez Lions Kulübü i�birli�iyle
“elektrikli ve elektronik atıklar”

konusunda bilgilendirme
çalı�ması yapıldı. Çalı�ma

kapsamında üniversite
ö�rencileri önce e�itim aldı

sonra halkı bilgilendirdi.

Fo to� raf lar: Gür büz EN G�N
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