
� 28 EYLÜL - 4 EK�M 2012 � Y›l: 12 � Say›: 656 � 20 Kr.

MODALI sanatçıların olu�turdu�u
Lokomotif Kültür ve Sanat Derne�i,
bu yıl be�inci kez ‘Burunda Sanat

Festivali’ düzenliyor. Dans
gösterisiyle ba�layan festivalde bu
yıl da sokak �enli�i olacak, Modalı

plastik sanatçıları ilk kez karma
sergiyle biraraya gelecek.

� Haberi Sayfa 6’da
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Moda burnunda şenlik var!Süreyya’da İdil Biret konseriDiş Polikliniği, Hong Kong’da kongreye katıldı
Kadıköy Belediyesi Süreyya

Operası 2012-2013 Oda Müzi�i
Konserlerinin açılı�ını dünyaca

ünlü piyanistimiz �dil Biret
yapacacak. Biret’e Ankara

Üniversitesi Solistleri’nin e�lik
edece�i konser, 30 Eylül ve 

1 Ekim’de gerçekle�tirilecek. 
� Haberi Sayfa 2’de

HONG Kong’daki ‘Dünya Di�
Hekimli�i Kongresi’ne,

‘Çocuklarımızın Gülü�üne
Sa�lık’ projesi ile katılan

Kadıköy Belediyesi Çocuk
A�ız ve Di� Sa�lı�ı Merkezi,

kongredeki tek yerel belediye
olarak büyük ilgi topladı. 
� Haberi Sayfa 12’de

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Birçok insanda
görüyorum,

hissediyorum veya
aç�kça söylüyorlar

e�leriyle olan
ili�kileri canl�,

ne�eli bir
arkada�l�k içinde

sürmüyor. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Gündelik
konu�malara,

bas�n ve
televizyon diline

bakacak olursan�z
halk�m�z�n deh�etli
bir tarih merak�na
sahip oldu�unu

san�rs�n�z. 

�� Haberi 6. Sayfada

Geçen gün evde
temizli�e yard�m

eden han�mla
beraber i�

yaparken bir
kahve molas�

verdik. Bir
bakt�m fal
kapatm��. 

KADIKÖY Belediyesi’nin iki y�l
önce faaliyete geçirdi�i son

kültür
mekân�

Kozyata��
Kültür

Merkezi, 2
Ekim’de

Little Band
Show’un

gösterisiyle
yeni sezonu
aç�yor. Bu

sezon
çocuklar
için de
renkli

etkinlikler
olacak. 

Tarih lâfazanlığı değil
tarih bilinci gerek

TUTKU

ANTiSOSYAL
SOSYALLEŞME

�� Haberi 8. Sayfada

Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde

yeni sezon açılıyor!

Türkiye’nin afetlere kar�� yenilenmesini
amaçlayan kentsel dönü�üm projesinde geri

say�m ba�lad�. 5 Ekim’de, 33 ilde 150 kamu binas�
y�k�lacak. Kad�köy’de de Emniyet’e ait bir hizmet

binas� y�k�lacak yerler listesinde. 
Yapıların yarısının risk altında oldu�u

Kadıköy’de, belediye çalı�malara ba�ladı.
Ba�kan Öztürk, ‘Bu yasa ile kentin acı

çekmeyece�i bir yenileme olaca�ına inanıyorum.
Kadıköy 5 yılda yenilenebilir. Yeter ki yasa

iyiniyetle uygulansın, yurtta� da biraz fedakârlık
yapsın’ diyor.

Kadıköy’de yabancı sanatçılarla duvar sanatı festivali…

Kentsel dönüşüme adım adım

�� Haberi 9. Sayfada
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Türkiye’de ilk kez Kadıköy’de düzenlenen 
Mural-�ST Festivali kapsamında Yelde�irmeni’nde

biraraya gelen sokak sanatçıları, 1 hafta boyunca, 
atıl kalmı� 4 farklı binanın cephelerini boyalarıyla

canlandırdı, sanatı sokaklara ta�ıdı.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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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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KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
� A�k Es ki Bir Ya lan
Ye di Böl ge Oyun cu la r� a�k üze ri ne ya z�l m�� ko -
mik oyun la r�y la se yir ci si nin kar �� s� na ç� k� yor.
“A�k Es ki Bir Ya lan”, 2 Ekim Sa l� gü nü
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
0216 418 16 46
� Kar man Çor man
Müm taz �� bi lir son de re ce var l�k l� bir i�a da m� -
d�r. Bir gün sa ba h�n kö rün de ya n�n da ça l� �an
Fet hi Gü ven ma a�� na zam is te mek için ge lir
çün kü zen gin bir k� z� ba ba s�n dan is te ye cek tir.
“�u an ka zan d� ��m pa ra ev le ne ce �im k� z� mut -
lu et me ye yet mez” der. Oy sa is te di �i k�z Müm -
taz be yin k� z� d�r ve…” Ti pik bir vod vil ör ne �i
olan oyun da i� ler öy le bir ka r� �a cak t�r ki ade ta
kar man çor man ola cak t�r. �s tan bul Kum pan ya -
s�’n�n sah ne ye koy du �u oyun, 3 Ekim Çar �am -
ba gü nü sa at 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
0216 658 00 14
� �çer de ki ler
Me lih Cev det An day’�n ese rin den Ti yat ro Ye ni
Dün ya’n�n sah ne ye ta �� d� �� oyun, po li sin tev kif
ka ra r� ol ma dan her han gi bir ki �i yi sü re siz ola -
rak tu tuk lu bu lun du ra bi le ce �i bir ül ke de ge çi -
yor. Oyun 3 Ekim Çar �am ba gü nü 20.30’da
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 418 16 46
� Han gi si Ka rı sı
S� ra dan bir i�... S� ra dan bir adam... Ama hiç de
s� ra dan ol ma yan iki ev ve ev li lik! Ko mik ya lan -
lar, her bi ri bir bi rin den il ginç ka rak ter ler, yan l��
an la ��l ma lar ve iz le yen le ri kah ka ha ya bo �a cak
rast lan t� lar la örül mü� s� ra d� �� bir hi kâ ye nin için -
de bu la cak s� n�z ken di ni zi. Te na Ti yat ro su’nun
sah ne ye koy du �u oyun, 4 Ekim Per �em be gü -
nü sa at 20.30’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde. 0216 418 16 46
� Ka mel ya lı Ka dın
19. yüz y� l� n�n ikin ci ya r� s� n�n Pa ris’in de ge çen
oyun da, ya zar Ale xan dre Du mas-Fils, 156 y�l d�r
ölüm süz lü �ü ya ka la m�� olan Ka mel ya l� Ka d�n
ile gi zem do lu Mar gu eri te Ga uti er’nin ve onun
k� sa c�k ya �a m�n da ki tek a� k� Ar mand Du val’in
ben zer siz a�k la r� n�n öy kü sü nü an la t�r ken; dö -
ne min ah lak de �er le ri ni ça �� n�n çok ile ri sin de
bir pers pek tif le tar t� �� yor. Ka mel ya l� Ka d�n, 5
Ekim Cu ma ak �a m� sa at 20.30’da Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 467 36 00
� Ko nu �a mı yo rum
�le ti �i min in san lar ara s�n da ne ka dar azat t� �� n�
tek no lo jik ge li� me le rin top lu mu mu zu na s�l et ki -
le di �i ni ve git tik çe ne ka dar yoz la� t�r d� �� n� Kan -

de mir Kon duk’un ka le min den an la tan ve bol
bol gül dü ren bir oyun. Vol kan Se ver can, Mel da
Gür, Ay �en Gru da, Fer di Akar nur, Ye liz �ar,
Se fa Zen gin’in rol al d� �� oyun 5 Ekim Cu ma ak -
�a m� sa at 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 0216 658 00 14
� �a kay la Söy ler Hal dun Ta ner
Ka ba re Dev Ay na s�, bu se zon da “�a kay la
Söy ler Hal dun Ta ner” oyu nu nu sah ne le me ye
de vam edi yor.  Tür ki ye’ye ka ba re yi ilk ge ti ren
ve bu tü rün en ol gun ürün le ri ni ve ren us ta ya -
zar Hal dun Ta ner’in �a he ser le rin den Va tan
Kur ta ran �a ban, Göz le ri mi Ka pa r�m Va zi fe mi
Ya pa r�m’�n en can al� c� sah ne le rin den Ali Er do -
�an’�n kur gu la d� �� oyun, y�l lar bo yun ca de �i� -
me den ka lan zih ni ye ti mi zin ac� ta raf la r� n� hic ve -
di yor. Oyun, 5 ve 19 Ekim sa at 20.30’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
0216 418 16 46

● KON SER
� �dil Bi ret - An ka ra Üni ver si te si So list le ri
�dil Bi ret, 2012’de hem yo �un, hem de ye ni lik -
ler le do lu bir ça l�� ma prog ra m� n� yü rü tü yor. 
Ey lül ay�n da Fran sa’da ve re ce �i kon ser ler son -
ra s�, Sü rey ya Ope ra s� 2012-2013 Oda Mü zi �i
Kon ser le ri nin aç� l� �� n� ya pa cak olan sa nat ç�;
Ka s�m ay�n da �an gay’da bir kon ser ve rip pi ya -
no ya r�s ma s�n da jü ri üye si ola cak, Ara l�k ay�n da
ise üç Hin de mith kon çer to su nu da ha kay det -
mek için Ame ri ka’ya gi de cek. Aç� l�� kon se ri ni
Bi ret’le bir lik te ger çek le� ti re cek olan An ka ra
Üni ver si te si So list le ri oda mü zi �i top lu lu �u, An -
ka ra Üni ver si te si Dev let Kon ser va tu va r�’n�n ye -
ni den ya p� lan ma sü re ci ve Mü zik Bö lü mü Çal -
g� Ana sa nat Da l�’n�n ku ru lu �u a�a ma s�n da ata -
ma la r� ya p� lan, ens trü man la r� n�n us ta la r� olan
ö� re tim ele man la r� n�n kat k� la r�y la 2011 y� l� n�n
Ma y�s ay�n da ku rul du. Sü rey ya Ope ra s�’nda ki
kon ser de yer ala cak olan, her bi ri ay r� ay r� so lo
ve oda mü zi �i ka ri yer le ri yap m��  Prof. Dr. Or -
han Ah�s kal ve El len Je wett, Prof. Çe tin Ay dar
ve Doç. Si nan Diz men, top lu lu �un çe kir dek
kad ro su ve ku ru cu üye le ri. Ka d� köy Be le di ye si
Sü rey ya Ope ra s� Aç� l�� Kon se ri, 30 Ey lül Pa zar
ve 1 Ekim Pa zar te si gün le ri sa at 20.00’de, bi -
let ler sa t�� ta! 
0216 346 15 31
� Ya �ar Özel Kon se ri
Sa nat Mü zi �i’nin önem li tem sil ci le rin den Ya �ar
Özel, Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde se ven -
le riy le bu lu �a cak. Ya �ar Özel kon se ri, 2 Ekim
Sa l� 20.00’de CKM Bü yük Sa lon’da!
0216 467 36 00
� Oda Mü zi �i Kon se ri
De niz Yü cel (Vi yo la) ve Tu tu Ay d� no� lu (Pi ya no)
Ce zar Franc’�n Vio lin So nat’�n�; Nil gün Yük sel
(Ke man), Bi ke Öner (Vi yo lon sel) ve Tu tu Ay d� -
no� lu (Pi ya no) Ser ge i Rach ma ni noff’un Tri -
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

o’su nu ça la cak. Üc ret siz Oda Mü zi �i
Kon se ri, 3 Ekim Çar �am ba gü nü sa at
20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 467 36 00
� Se nem Di yi ci Kon se ri
�s tan bul’da do �an Se nem Di yi ci, e�i -
ti mi ne Tür ki ye’de Kla sik Türk Mü zi �i
ile ba� la d�. Dev let Ti yat ro Sah ne le ri,
caz ku lüp le ri ve dün ya n�n çok önem li
ulus la ra ra s� caz fes ti val le ri ne ka t� lan,
pro je le ri 10 y�l d�r Fran sa Kül tür Ba -
kan l� �� ta ra f�n dan des tek le nen Se -
nem Di yi ci, e�i gi ta rist, bes te ci, aran -
jör Ala in Ble sing ile yö re sel otan tik
köy fes ti val le ri ve ‘ev le re kon ser pro -
je si’yle de fark l� de ney le re im kân ta n� -
ya rak ken di ni ge li� tir me ye de vam
edi yor. Se nem Di yi ci, 28 Ey lül Cu ma
ak �a m� sa at 20.30’da Na z�m Hik met
Kül tür Mer ke zi Bah çe si’nde din le yi ci -
le riy le bu lu �u yor. 
www.na zim hik met kul tur mer ke -
zi.org

● SÖY LE ��&�M ZA
� Ba �a rı Uz ma nı Ya zar Mü min Sek man
“Her �ey Se nin le Ba� lar” ki ta b� n�n ya -
za r� Mü min Sek man’�n sos yal ba �a r�
se mi ne ri ne da vet li si niz. So ru-ce vap l�
et kin lik te okul ha ya t�n da ve ha yat
oku lun da ba �a r� için ge rek li bil gi ve
be ce ri ler an la t� la cak. Ken di ni ge li� tir -
me tek nik le ri ne il gi du yan lar y�l da bir
dü zen le nen bu et kin li �e bek le ni yor.
Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha -
ne si’nin se zon aç� l�� ko nu �u Ba �a r�
Uz ma n� Ya zar Mü min Sek man’la ger -
çek le �e cek söy le �i ve im za et kin li �i 6
Ekim Cu mar te si sa at 14.00’te Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 467 36 00
� Si nem Sal “Anek ta Ka ra la ma
Gü nü”
Si nem Sal �i ir ki ta b� “Anek ta” ile il gi li
bir bu lu� ma ve im za gü nü dü zen li yor.
“Ka ra la ma Gü nü” ad� n� ver di �i bu lu� -
may la il gi li Sal �un la r� söy lü yor: �u s� -
ra lar Anek ta’y� yaz d� ��m dö nem den
fark l� bir �e yin için de yim. Ge rek ken -
di me ye ni den ha t�r lat mak ge rek se bir
ara ya gel mek için bir se bep ol sun di -
ye Anek ta’n�n ge ze gen üs tün de im za
gü nü di ye an� lan gü nü 29 Ey lül Cu -
mar te si gü nü saat 17.00’de Ka d� köy
Hay mat los Ki ta be vi’nde ola cak. 

● SER G�
� “Ye �il çam 100 Yı la Do� ru” 
Fo to� raf Ser gi si
Gün gör Öz soy, fo to� ra f�n gü zel lik le ri
ebe di le� tir me yi amaç la yan bir sa nat
da l� ol du �u na yü rek ten ina n� yor. Ko -
nu su ne olur sa ol sun, çek ti �i bü tün
fo to� raf lar da o hep ‘gü zel’i ara m��
‘çir kin lik ler hep var, önem li olan ge lip
ge çi ve ren gü zel lik le ri ya ka la y�p ebe -

di le� tir mek tir’ di yor. Öz soy’un “Ye �il -
çam 100 Y� la Do� ru” fo to� raf ser gi si 1-
14 Ekim ta rih le ri ara s�n da Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 0216
418 16 46
� “Gez dik, Gör dük, Çek tik 3” 
Fo to� raf Ser gi si
Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi ve Fo to ame -
le Fo to� raf Gru bu üye le ri nin bir y�l bo -
yun ca ka t�l d�k la r� uy gu la ma l� fo to� raf
atöl ye le rin de çe ki len fo to� raf lar dan olu -
�an ser gi, ül ke mi zin bi lin me yen ya da
az bi li nen gü zel lik le ri ni de göz ler önü ne
se ri yor. Göl ya z�, Tril ye, Ye di göl ler, Bel -
grad Or man la r�, Oy lat gi bi böl ge ler de
çe ki len fo to� raf la r�n her bi ri nin ay r� bir
hi kâ ye si, ay r� bir gör sel li �i bu lu nu yor.
Ser gi, 1-10 Ekim ta rih le ri ara s�n da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
0216 658 00 14
� “Öpü le cek Ka dar Se vi len Kent ler”
Fo to� raf Ser gi si
�a ir ve fo to� raf sa nat ç� s� Ak gün Ako va,
“Öpü le cek Ka dar Se vi len Kent ler” ad l�
fo to� raf ser gi sin de yi ne kent ten ken te
“��� ��n ba vu lu”nu ta �� yor. 
Akgün Ako va, “Bir çift ka na d�n bir al t�n
ma de nin den da ha de �er li ol du �u nu” f� -
s�l da ya rak, bi zi Ca pe town’dan Prag’a,
Mon tre al’den Pa ris’e, Var �o va’dan Tu -
nus’a, Os lo’dan Vi ya na’ya, Zü rih’ten
Um man’a uza nan bir yol cu lu �a ç� ka r� -
yor. Sa nat da n�� man l� �� n� Gül den Ak�n -
c�’n�n yap t� �� ser gi 2-15 Ekim ta rih le ri
ara s�n da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. 
0216 467 36 00

� “Ka dın, Do �a ve �s tan bul” 
Re sim Ser gi si
Ka d� n�n gü zel li �i ni ve za ra fe ti ni an lat -
ma ya ça l� �an, �s tan bul’un e� siz do �a
gü zel lik le ri ni siz le re an�m sat ma y� amaç -
la yan Le man Say ba �� l� Re sim Atöl ye si
sa nat ç� la r� KKM Sa nat Ga le ri sin de siz -
ler le bu lu �u yor. Ser gi 1-10 Ekim ta rih le -
ri ara s�n da ge zi le bi lir.
0216 658 00 14
� Mu rat Il gın “Et li mo lo ji” 
Re sim Ser gi si
Mu rat Il g�n’�n “Et li mo lo ji” ad l� re sim ser -
gi si, 28 Ey lül Cu ma sa at 17.00’de Cad -
de bos tan Dü� Yol cu su Sa nat Du ra -
��’nda aç� l� yor. Ser gi 11 Ekim’e ka dar
gö rü le bi lir. 0216 386 99 03

● ATÖL YE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki
Oku ma Atöl ye si, ye ni se zo nu na 2 Ekim
iti ba riy le ba� l� yor. �ki haf ta da bir Sa l�
gün le ri 11.00’de, ede bi yat ki tap la r� n�n
ön ce den oku nup kü tüp ha ne de üze rin -
de soh bet edi le ce �i bir kül tür et kin li �in -
de bu ay; 2 Ekim’de Ho me ros’un “Ody -
sse ia”, 16 Ekim’de de Mev la na’n�n
“Mes ne vi”si in ce le ne cek. 
0216 467 36 00
� Ara mis Ka lay’dan fo to� raf e�i ti mi:
Fo to� raf sa na t� n�n us ta is mi Ara mis Ka -
lay ile uy gu la ma l� fo to� raf e�i ti mi, Ka d� -
köy Fo to� raf Mer ke zi’nde ba� l� yor. 
6 Ekim Cu mar te si gü nü ba� la ya cak
olan e�i tim, 10 Ka s�m Cu mar te si gü nü
so na ere cek. 0216 405 22 62

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.

13 EYLÜL’den beri �zmir’de bir özel
hastanenin onkoloji servisinde tedavisi
süren ‘Bozk�r�n Tezenesi’ Ne�et Erta�,
25 Eylül günü hayat�n� kaybetti. Erta�,
15 gündür kanser tedavisi görüyordu.

74 ya��ndaki sanatç� önceki gün yo�un
bak�ma al�nm��t�. Ne�et
Erta� vasiyeti üzerine

do�du�u K�r�ehir’de babas�
ozan Muharem Erta�’�n
yan�nda binlerce ki�inin

kat�l�m�yla topra�a verildi.
Usta ya�asayd�, Kad�köy
Belediyesi’nin 24 Kas�m
Ö�retmenler Günü’nde

Bostanc� Gösteri
Merkezi’nde Kad�köylülerle

bulu�acakt�. Erta�’�n vefat�n�n
ard�ndan twitter’da bir mesaj
yay�nlayan Kad�köy Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk “Ünlü
halk ozan�m�z Ne�et Erta�’�
kaybettik. Ulusumuzun ba��

sa�olsun. 24 Kas�m
Ö�retmenler günü Ne�et
Erta�, Bostanc� Gösteri

Merkezinde konuk
sanatç�m�zd�, ö�retmenler

için çal�p söyleyecekti. Nur içinde
yats�n” dedi. 

� HAYATI TÜRKÜLERLE YA�ADI
50 y�ld�r ad� türkülerle ve ba�lama ile

özde�le�mi� Ne�et Erta�, 1938 y�l�nda
K�r�ehir’in Çiçekda�� ilçesinde saz

ustas� Muharrem Erta� ve Döne han�m�n

o�lu olarak dünyaya geldi. �lkokula
gitti�i y�llarda önce keman ard�ndan da

ba�lama çalmay� ö�renen Erta�,
babas�yla birlikte dü�ünlerde saz çal�p

türküler söylemeye ba�lad�.
14 ya��nda i� bulmak için �stanbul’a

gelen Erta�, günlerce i�
arad�ktan sonra saz�n� al�p
‘�ençalar Plak’ tabelas�n�

gördü�ü yere girdi ve
burada babas� Muharrem
Erta�’a ait bir türküden
ad�n� alan “Neden Garip

Garip Ötersin Bülbül” adl�
pla��n� ç�kard�. Bu plakla
birlikte halk taraf�ndan
tan�nmaya ba�layan

sanatç�, sahne hayat�n�n ilk
iki y�l�n� �stanbul’da

geçirdikten sonra, Ankara’da
bir gazinoda çal��maya

ba�lad� ve iki k�z, bir erkek
çocu�unun annesi Leyla ile

tan���p evlendi. Yedi y�l
süren evlili�inden sonra

1979’da sa�l�k problemleri
nedeniyle Almanya’ya giden

ünlü sanatç�, 2000 y�l�nda
�stanbul’da verdi�i bir konserle sanat

hayat�na geri döndü. Süleyman
Demirel’in cumhurba�kan� oldu�u
dönemde kendisine verilen ‘devlet
sanatç�l���’ unvan�n�, “Hepimiz bu

devletin sanatç�s�y�z, ayr�ca bir devlet
sanatç�s� s�fat� bana ayr�mc�l�k geliyor”
diyerek kabul etmeyen Erta�, UNESCO
taraf�ndan ya�ayan insan hazinesi kabul

edilmi� ve 25 Nisan 2011 tarihinde
�TÜ Devlet konservatuvar� taraf�ndan

fahri doktora ödülüne lay�k görülmü�tü.
Sanat hayat�na 22 albüm s��d�ran Erta�
bir �iirinde hayat�n� �öyle tan�mlam��t�:

“Dizinde sızıydı anamın derdi
Tokacı saz yaptı elime verdi
Yeni bitirmi�tim üç ile dördü

Baban gibi sazcı oldun dediler”

Halk ozanı Ne�et Erta�, ardında
ölümsüz eserler bırakarak

aramızdan ayrıldı. Erken vedasıyla
tüm ülkeyi üzen Erta�, Kadıköy

Belediyesi’nin 24 Kasım
Ö�retmenler Günü etkinli�ine

davet edilmi�ti. 

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı
KAYBETTiK…
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“Pe dal l� yo rum” ad l� bi sik let
prog ra m� n�n ya p�m c� s� Cen giz
Yar g�ç ve ül ke mi zin ön de ge -

len ka d�n bi sik let çi ler den Gö nül Te ke�,
“Kan se re Dik kat”  slo ga n�y la 30 Ey -
lül’de �s tan bul ’dan ba� la y�p 23 Ekim’de
Art vin’de so na ere cek bir Ka ra de niz tu -
ru na ç� k� yor lar. Tur, Çer no bil Nük le er
San tral ka za s� n�n ar d�n dan kan ser ne de -
niy le ha ya t� n� kay be den pek  çok Ka ra de -
niz böl ge si in sa n�n dan bi ri olan sa nat ç�
Ka z�m Ko yun cu an� s� na
ya p� la cak  30 Ey lül
Pa zar gü nü bi sik -
let çi ler ve hal -
k�n ka t� l� m�y la
�s tan bul �e hir
içi bi sik let tu ru
ger çek le� ti ri le -
cek, kan ser ko nu -
lu ko nu� ma lar ve ba -
s�n aç�k la ma s� ya p� la cak.
Ar d�n dan, Ko yun cu’nun kar de �i Ni ya zi
Ko yun cu Cad de bos tan bi sik let yo lun da

kon ser ve re cek. Da ha son ra yo la ç� ka cak
Cen giz Yar g�ç ve Gö nül Te ke�

ile bi sik let çi ler, tur sü re sin -
ce s� ra s�y la �s tan bul, �z -

mit, Ka ra su, Ere� li,
Zon gul dak, Bar t�n,
Ci de, �ne bo lu, Ayan -
c�k, Si nop Ala cam,

Çar �am ba, Ün ye, Or du,
Gi re sun, Ti re bo lu, Vak f� -

ke bir, Trab zon, Sür me ne,
Ri ze, Pa zar, Ho pa, Art vin etap la -

r� n� ge çe cek ler ve yak la ��k 1500 km. pe -
dal çe vi re cek ler.

Ka mu sal Sa nat La bo ra tu va r� (KSL), çev re
du yar l� l� �� na vur gu ya pan ser gi ler dü zen le -
yen �e ker bank’�n, Trab zon So lak l� De re ba -

�� HES pro je si nin ger çek sa hi bi ol du �u nu aç�k la -
mak ama c�y la 20 Ey lül Per �em be gü nü �e ker bank
Fe ner yo lu �u be si önün de bir ey lem ger çek le� tir di.
Ey le me; Ka ra de niz �s yan da d�r Plat for mu, sa nat ç� -
lar, 

HES'le re Kar �� Genç lik Kam p� ö� ren ci le ri ve

Üni ver si te li Ö� ren ci ler (Mi mar Si nan, Mar ma ra,
Bo �a zi çi, Y�l d�z Tek nik, Ga la ta sa ray, Okan,
Bil gi, �s tan bul Üni ver si te le ri) des tek ver di.
Ey lem için ha z�r la nan, üze rin de “�e ker bank
HES Ça l�� ma la r� na De vam Edi yor” ve �e -
ker bank’�n son ser gi si nin ad� olan “�ç ten
Ba k��” ya z� l�, iki met re ça p�n da ki HES
bo ru su ban ka n�n gi ri� ka p� s� önü ne ta ��n -
d�. 

� ‘AÇIK EK RAN’ KAL DI RIL DI
Per for mans, ser gi de yer alan “�ç ten Ba k��”
vi de osu nun HES bo ru su nun “için den” sey re -
dil me si üze ri ne ku rul mu� tu. Fa kat ey lem den ha -
ber dar olan �e ker bank yö ne ti mi ve ser gi kü ra tö rü
24 sa at aç�k olan “Aç�k Ek ran” ga le ri le ri ni ka pat -
m�� lar, vi de o ek ra n� n� ban ka vit ri nin den kal d�r m�� -

lar d�. Bu nun üze ri ne HES bo ru su ban ka n�n ka p� s� -
na b� ra k� la rak, ba s�n aç�k la ma la r� ya p�l d�. 

Ey lem s� ra s�n da HES bo ru su nun içi ne Ka ra çam,
Kök nar hal k� na ya p� lan mü da ha le ler ve do �a -
n�n kat le di li �i ni an la tan fo to� raf lar ya p�� t� r�l -
d�. Al t�n da iki yüz den faz la sa nat ç� n�n im za -
s� bu lu nan, �e ker bank’�n eko lo ji te ma l� ser -
gi se ri si ni ele� ti ren aç�k la ma, Ka mu sal Sa nat
La bo ra tu va r�’n�n aç�k la ma s� ve se kiz üni ver -
si te nin ö� ren ci le ri nin aç�k la ma s� ba s� na

okun du. Ay r� ca Ka ra de niz �s yan da d�r Plat for -
mu ve HES’le re Genç lik Kam p� üye le ri bi rer

ko nu� ma yap t�. Ban ka n�n üze rin de bu lun du �u
Ba� dat Cad de si’nden ge çen ler ey le me il gi gös te -
rir ken Ka mu sal Sa nat La bo ra tu va r�, �e ker bank’a
“ar ma �an” et ti �i HES bo ru su nu ban ka gi ri� ka p� -
s�n da b� ra ka rak ey le me son ver di.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy
Emniyet Müdürlü�ü, 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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Şekerbank’a HES borulu protesto

Kazım Koyuncu için
BİSİKLET TURNUVASI

Sanatçılar ve çevreciler, Trabzon
Solaklı'daki HES'in gerçek sahibi

oldu�unu açıkladıkları �ekerbank’ı,
Feneryolu �ubesi önünde protesto
etti. Bankanın önüne HES borusu

bırakıldı.

Kanserden hayatını kaybeden
Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu

anısına düzenlenen bisiklet
turnuvası, ‘Kansere Dikkat’

sloganıyla 30 Eylül'de
Caddebostan’dan ba�layıp, 23
Ekim’de Artvin’de sona erecek.
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● Mustafa SÜRMEL�
TANZ�MAT So kak ile Prof. Dr. Re �it

Bel ge say So kak’ın ke si� ti �i kav �ak ta
olum lu ge li� me... Sık sık ya �a nan ka -
za lar ne de niy le Göz te pe sa kin le ri nin
kor ku lu rü ya sı ha li ne ge len kav �ak ta
Ka dı köy Be le di ye si’nin yap tı �ı ça lı� -

ma lar la tra fik da ha gü ven li ha le 
ge ti ri li yor. 

� GA ZE TE KA DI KÖY 
D�K KAT ÇEK M�� T�

“Bu kav �a �a bir çö züm bu lun sun”
ba� lı �ıy la geç ti �i miz haf ta ya yın la dı �ı -
mız ha be re Ka dı köy Be le di ye si du yar -

sız kal ma dı. Ha be ri mi zin ya yın lan ma -
sı nın ar dın dan Ka dı köy Be le di ye si Fen
�� le ri Mü dür lü �ü he men ha re ke te ge -
çe rek, kav �ak ve ci va rın da ki di �er ara
so kak ve cad de ler de ça lı� ma  ba� la ttı.
Ka dı köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dü rü
Mu rat Ars lan, ça lı� ma lar la il gi li Ga ze -
te Ka dı köy’e yap tı �ı açık la ma da, ça -

lı� ma la rın bir kaç gü ne ka dar ta -
mamla na ca �ı nı be lir te rek, cad de ve

so kak lar da tra fik akı �ı nın araç ve ya -
ya lar açı sın dan da ha gü ven li ha le gel -

me si için yol çiz gi ça lı� ma la rı nın ve
uya rı ya zı la rı nın ya zıl dı �ı nı ifade etti.

Fen ��leri Müdürü Murat Arslan, kav -
�ak lar ba� ta ol mak üze re ge rek li yer -
le re hız ya va� la tı cı la rın  yer le� ti ril di �i -

ni de sözlerine ekledi.  
� HALK DE R�N B�R OH ÇEK T�

Ya pı lan ça lı� ma lar so nun da tra fi �in
da ha gü ven li ha le gel me si en ba� ta

böl ge sa kin le ri ni ra hat lat tı. 
Es naf ve böl ge sa kin le ri hem Ga ze te
Ka dı köy’e hem de ko nu ya du yar sız
kal ma yan Ka dı köy Be le di ye si’ne te -

�ek kür eder ken, bun dan böy le so kak -
ta da ha ra hat yü rü ye bi le cek le ri ni ifa -

de et ti ler. 
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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

VATANDAŞ İSTEDİ

OSMANA�A Gönüllüleri, Kad�köy Belediyesi
Ata�ehir Hayvan Bar�na��’n� 21 Eylül Cuma günü

ziyaret ettiler. Gönüllüler, beraberlerinde
götürdükleri çe�itli malzemeleri ve mamalar�, ziyaret

s�ras�nda bar�nak yöneticilerine teslim ettiler. 
Osmana�a Gönüllüevi Ba�kan� �ükran Gülgen,
önümüzdeki aylarda hayvan bar�na��n� tekrar

ziyaret edeceklerini belirtti. 

Osmanağa Gönüllüleri,
Hayvan Barınağı’ndaydı

KADIKÖY Belediye Gönüllüsü Emine Çetinol,
yapt��� hay�r çal��malar�, çocuklara okul, giyecek ve
yiyecek  yard�mlar�, ya�l� ve hasta bak�m�ra verdi�i
destekle Kad�köy’ün gülen yüzü olmaya devam

ediyor. 30 y�ll�k Kad�köylü olan, �stanbul’daki hayat�
Sahray�cedit  mahallesinde geçen Çetinol, Kad�köy

ve Kad�köylü’yü çok sevdi�ini, mahalle ayr�m�
yapmadan  insanlara yard�mc� olmaktan mutluluk

duydu�unu, önümüzdeki y�llarda Fikirtepe
mahallesinde ya�ayan ihtiyaç sahibi çocuklara

ömrü ve sa�l��� izin verdi�i sürece destek olmaya
devam edece�ini söylüyor. “�yi ki vars�n” diyen

Kad�köy Belediyesi Gönüllüleri de, Emine Çetinol’a
yapt��� çal��malardan dolay� te�ekkür ediyorlar. 

Kadıköy’ün
‘Emine Ablası’ 

‘Bu kav�a�a bir çözüm
bulunsun’ ba�lı�ıyla

geçti�imiz hafta
yayınladı�ımız habere

Kadıköy Belediyesi
duyarsız kalmadı.

Haberimizin
yayınlanmasının ardından
Kadıköy Belediyesi Fen
��leri Müdürlü�ü hemen

harekete geçerek, kav�ak
ve civarındaki di�er ara
sokak ve caddelerde
çalı�malara ba�ladı.

GAZETE KADIKÖY GÜNDEME GETİRDİ
KADIKÖY BELEDİYESİ DE YAPTI…

E�itime belediye deste�i
KADIKÖY Be le di ye si her e�i -
tim-ö� re tim yı lın da ol du �u gi -
bi bu dö nem de il çe de ki okul -

la rı el den ge çi ri yor. 
Ö� ren ci le rin da ha sa� lık lı or -
tam lar da e�i tim le ri ne de vam

et me le ri için ça lı� ma lar ya pan

Fen �� le ri Mü dür lü �ü, il çe de ki
44 okul da yö ne lik ça lı� ma lar

yap tı. Bu kap sam da ba zı
okul lar ba� tan so na bo yan dı.
Ki mi okul lar da da ona rım lar
ya pıl dı, lev ha lar ye ni len di,

bah çe ler dü zen len di, çit ler in -

�a edil di, kor ku luk lar bo yan dı.
Öte yan dan 50. Yıl Tah ran
Ana do lu Li se si, Fe ner yo lu

Pra tik Kız Sa nat Oku lu ve Öz -
de mi ro� lu �l kö� re tim Oku -

lu'nun da bo ya ta lep le ri 
kar �ı lan dı. 

YENİ
ESKİ

YENİ
ESKİ

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 30 EYLÜL PAZAR MÜREFTE BA�BOZUMU 
(BALIK / KÖFTE MENÜLÜ)    
� 07 EK�M PAZAR Ç�FTL�KKÖY-MUDANYA-TR�LYE
(BALIK MENÜLÜ)    

� 13-14 EK�M ABANT- YED�GÖLLER (1GECE KONAKLAMA)                                                      
� 13-14 EK�M SAFRANBOLU - AMASRA (1GECE KONAKLAMA)
�  20-21 EK�M SERHAT �EHR� ED�RNE (1GECE KONAKLAMA)

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

ALANYA / 5* ULTRA HER�EY DAH�L  
OTEL KONAKLAMA PAKET� (25-29 EK�M ULA�IMLI)   

� 10 Ki�i ve  üzeri gruplara özel geziler düzenlenir.
� Okul gezileri için özel fiyatlarımızı sorunuz.  

SONBAHARI B�RL�KTE
KAR�ILIYORUZ!  

KURBAN  BAYRAMINA 
ÖZEL PROMOSYON PAKET� !
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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
�ikâyetlerine çözüm getiriyor.

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

�irket merkezimizi arayabilirsiniz.

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

KADIKÖY 6. ASL�YE HUKUK
MAHKEMES�’NDEN

Mahkememizce verilen 18.07.2012 gün
2012/395 Esas, 2012/208 karar say�l� ilam� ile

talebin KABULÜ ile Bal�kesir �li, Sava�tepe �lçesi,
Cumhuriyet Mah-Köy, Cilt no.1, Hane no.65’de

nüfusu kay�tl� bulunan, Ahmet Turgut ve
Aylin’den olma, �stanbul 19.10.1989 do�umlu

14623692610 T.C.kimlik no’lu talep edenin
müfus kay�tlar�ndaki (KARADAYI) OLARAK

KAYDED�LEN soyad�n�n (CAN) olarak
DE���T�R�LMES�NE, 

De�i�ikli�in gazete ile ilan�na, T.M.K.’nun
27. Maddesi uyar�nca ilan olunur.

Kadıköy Asli Hukuk Mahkemesi 
Yazı i�leri Müdürü 69478

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 ya da % 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�
kartlara i�lem yap�lmamaktad�r. Vade fark� i�lemler

s�ras�nda nakit veya kredi kart�n�z�n kullan�labilir
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 ?...

UZUN yıllar gazetecilik yapan ve bir dönem
�nsan Hakları Derne�i Genel Merkez

Yönetimi’nde yer alan Hasan Co�ar, ilk �iir
kitabına imza attı. Ceylan Yayınları’ndan

çıkan ve “Gele�en A�k” adını ta�ıyan
kitapta, Co�ar’ın çe�itli

zamanlarda yazdı�ı 57 �iiri
bulunuyor. Co�ar, a�k, kavga,
acı, hüzün ve �stanbul temalı

�iirlerini, üç yıl önce yitirdi�imiz
sosyalist aydın Kutsiye

Bozoklar’ın dizeleriyle “kelepçem
bırakmasın gülüm ne çıkar bu
yürek seninle bin zeybek oynar”

diyebilenlere adıyor. 
Co�ar “Ya�amak” adlı �iirinde okurlara

�öyle sesleniyor: 
“Ya�ayacaksan

Tutunup ipin ucundan 
Ha koptu kopacak de�il

Da�lardan inen �elale co�kusuyla
Doludizgin

Bizim denize akmalısın
Gözya�larını

Kavruk topra�a bo�altarak
Uyandırıp tohumu

Ye�ile tutarak ya�amalısın…”
� HASAN CO�AR K�MD�R?

1962 yılında Dersim’de dünyaya
geldi. �lk ve ortaokuldan sonra
Tunceli Ö�retmen Lisesi’nde

okudu. Çok genç ya�larda sosyalist
fikirlerle tanı�tı. 1980 darbesi

döneminde altı yıl olmak üzere yakla�ık
11 yıl hapis yattı. Bir dönem �HD Genel

Merkez yönetiminde yer aldı. Uzun yıllar
sosyalist gazetelerde çalı�tı. 2011 genel

seçimlerinde Ankara 1. Bölge’den ba�ımsız
milletvekili adayı oldu. Ya�amına hâlâ

gazetecilik yaparak devam ediyor.

Coşar’dan ilk şiir kitabı: “Geleğen Aşk”

Gazeteci-
yazar Hasan

Co�ar’ın ilk �iir
kitabı “Gele�en

A�k”  Ceylan
Yayınları’ndan

çıktı.

Sar�gazi Vergi dairesinden alm�� oldu�umuz 20060403000330000003 no’lu ve
20060403000330000004 no’lu esham ve tahvilat al�nd�s� kaybolmu�tur. 

Hükümsüzdür.
ARES MAK�NA MÜH.�TH.�HR. SAN.ve T�C.LTD.�T�.

Kad�köy Nikah Dairesine ödedi�im, Nikah harç bedelinin makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Tahir Zazao�lu

Birinci kademe antrenör belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Anet ÇALGICIYAN

Kad�köy Belediyesi’nden alm�� oldu�um, 30.5.2007 tarihli 217322 no’lu, 27.11.2007 tarihli 378336 no’lu, 30.05.2008 tarihli 677331
no’lu ve 31.05.2011 tarihli 731799 no’lu M. Ali Kartal ad�na olan makbuzlar kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. 

KAYIP MAKBUZ �LANI

KAYIP �LANI
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● Sem ra ÇE LE B�

Mo da sem ti ni, ta sa r�m ve ta sa r�m c� la r� n�
des tek le mek, sa nat ç�-halk bu lu� ma la -
r� n� sa� la mak ama c�y la bi ra ra ya ge -

len Mo da l� lar, sa nat ç� lar ve ile ti �im pro fes -
yo nel le ri nin kur du �u Lo ko mo tif Kül tür ve
Sa nat Der ne �i, 25 Ey lül-22 Ekim ara s� V.
Bu run da Sa nat Fes ti va li’ni ger çek le� ti ri yor. 

Mo da’y� ta ri hiy le, al�� kan l�k la r� ve kent sel
dö nü �ü müy le an lat mak için, sa nat ç� la r� ve hal -
k� ula �� la bi lir sa de et kin lik ler le bi ra ra ya ge ti re -
bil mek ama c�y la ya p� lan fes ti va lin bu y�l ki te ma -
s� “An” ola rak be lir len di.

Fes ti va lin du yu ru su bir ön et kin lik le 25 Ey lül
Çar �am ba ak �a m� ya p�l d�. Gon ca Gü mü �a yak,
Tu ba Önal ve ar ka da� la r� n�n ger çek le� tir di �i
“An �çin-de Dans Et” ad l� dans per for man s�n a
Ser kan Do �an ve Ça� lar Er do �an mü zik le riy le
e� lik et ti. Mo da Çay Bah çe si önün de iki kez ya -
p� lan gös te ri de, mü zik ve dans et ki le �im li ola rak
o an için-de üre til di. O an’a öz gü, o an’� his set ti -
ren, so ka ��n nab z� n� tu tan ve bi raz da ol sun gül -
dü ren, o an’�n ta d� n� ç� ka ran bir gös te ri iz le dik. 

Dans ta gül dü rü te ma s� na odak la nan per for -
mans ve ça� da� dans sa nat ç� s� Gon ca Gü mü �a -
yak ve ar ka da� la r� n�n kol ek tif ola rak üret tik le ri
“Per for man ce Pla net'e” yol cu lu �u, Ka d� köy lü -
ler den de il gi gör dü. 

� HA CI �ÜK RÜ’DE Y� NE �EN L�K VAR
Her y�l ge le nek sel ola rak Ha c� �ük rü So -

kak’ta ya p� lan so kak �en li �i bu y�l 29 Ey lül Cu -
mar te si gü nü ger çek le� ti ri le cek. Tüm gün tra fi �e

ka pa t� la cak so kak ta ki �en lik sa at 14.00’te ba� la -
y�p 21.30’a ka dar sü re cek. Lo ko mo tif Kül tür ve
Sa nat Der ne �i’nden ya p� lan aç�k la ma da �en lik le
il gi li �u ifa de le re yer ve ri li yor: “Son ba ha r�n son
gü zel gün le ri… He pi miz ye ni bir kül tür se zo nu
için �s tan bul’a dön dük. �e hir ye ni den! Ta d� n� ç� -

ka ra l�m ve halk la aç�k alan la r�, gü nün gü -
zel sa at le ri ni �en li �e dö nü� tü re lim.

Dost ça bi ra ra ya ge lip ne �e yi
pay la �a ca �� m�z ve sa nat sal

sür priz ler le kar �� la �a ca �� -
m�z bir An bu! Ke� fet me
ve ar ka da� l�k lar kur ma
an�. Mü zik, dans, kuk la,
per küs yon atöl ye le ri, ço -
cuk lar için yüz bo ya ma,

ev ye mek le ri ta d� m�… Bu
üçün cü so kak �en li �i miz

için gü zel sür priz ler ha z�r la -
d�k. Mo da l� lar, zi ya ret çi ler, he pi -

ni ze mer ha ba!
Lo ko mo tif’le stan d�n da ta n� �a bi lir si niz, Mo -

da-Ka d� köy’ün di �er der nek le riy le de: Mo da
Gö nül lü le ri, Gür cü Sa nat Evi, Ça� da� Ya �a m�
Des tek le me Der ne �i, K�r m� z� Bi ber Der ne �i,
Dü� San d� ��...”

� ‘UYA NI� ANI’ SER G� S�
4 EK�M’DE AÇI LI YOR

V. Bu run da Sa nat Fes ti va li kap sa m�n da aç� -
la cak “Uya n�� An�” ser gi si, res sam, fo to� raf ç�,
hey kel tra�, de �i �ik di sip lin ler den 16 Lo ko mo tif
üye si plas tik sa nat ç� y� ilk kez bi ra ra ya ge ti ri yor: 

Ay �e nur Ar tar, Emi ne Ak bu cak, Es ra Ki zir
Gök çen, Ev ren Gül, Fe ri de Da yanç, Hü ma Bir -
gül, Jus tin Ecc les, Ke rem A� ra l� gil, Lau rel Ecc -
les, Me rih Y�l d�z, Ser hat Ko çak, Sop hi e Co hen,
�eb nem Al tun ta�,  U�ur Ataç, Vol kan Çö te lo� lu

ve Zeh ra Fer da Bi gat’�n eser le rin den olu �an ser -
gi, 4 Ekim Per �em be gü nü Sa int Jo seph Li se -
si’nde aç� la cak ve 22 Ekim’e ka dar zi ya re te aç�k
ola cak. 

Ser gi nin 18.30’da ya p� la cak aç� l�� kok tey lin -
de Duy gu Gün gör ve Mih ran To mas yan da bir
dans per for man s� su na cak. 

Ta ma men üc ret siz olan et kin lik le re her kes
da vet li! Fes ti val, Ka d� köy Be le di ye si, Sa int Jo -
seph Li se si, Aç�k Ak �am, The Art Stu di o (Jus tin
Ecc les), As r�n Or ga ni zas yon, Co lor Box, Pan
Mü zik, Ha c� �ük rü es na f�, sa nat ç� lar ve gö nül lü -
le rin kat k� s�y la ger çek le� ti ri li yor. 

www.lo ko mo tif-art.com

● Sem ra ÇE LE B�

Kad�köy Belediyesi’nin Kozzy AVM
içinde Nisan 2010’da faaliyete geçirdi�i
Kozyata�� Kültür Merkezi, yeni dönemini

2 Ekim itibariyle ba�lat�yor. 
Be le di ye nin al t�n c� kül tür mer ke zi KKM’nin

se zon aç� l�� prog ra m�n da bu y�l “Litt le Band
Show” var. Üc ret siz ve her ke se aç�k olan et kin -
lik te grup, 1940’la r�n Ame ri ka s� n�n jazz, swing
ve blu es mü zik ve dans la r� n�;  sür priz ler le, dö ne -
min kos tüm le riy le ve de ko ruy la iz le yi ci nin be �e -
ni si ne su na cak. 2 Ekim Sa l� ak �a m� ger çek le �e -
cek gös te ri sa at 20.00’de ba� la ya cak. 

Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi, bu se zon da da
kla sik ba t� mü zi �in den ca za, sa nat mü zi �inden
halk mü zi �in e ve dün ya mü zik le ri ne kadar bir -
çok mü zik gru bu na ev sa hip li �i ya pa cak. 

�s tan bul Klar net Ko ro su da bu se zon çe �it li
kon ser le riy le Gö nül Ül kü Ga zan fer Öz can Sah -
ne si’nde din le yi ci siy le bu lu �a cak.

� ÇO CUK K� TAP GÜN LE R� 
DÜ ZEN LE N� YOR

Bu se zon özel lik le ço cuk la ra yö ne lik et kin -
lik ler çok renk li. Her haf ta fark l� bir ço cuk oyu -
nu ve ço cuk mü zi ka li, mi nik le rin be �e ni si ne su -
nu la cak. �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si, Sü rey -
ya Ope ra s�’n�n ya n� s� ra Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde de ço cuk lar la bu lu �a cak, F�n d�k k� ran
Ço cuk Ba le si, Bre men M� z� ka c� la r� mü zi ka li gi -
bi çe �it li eser ler su na cak.

KKM et kin lik le re bu y�l Ço cuk Ki tap Gün le -
ri’ni de ek le di. Ni san ay�n da ya p� la cak Ço cuk
�en li �i kap sa m�n da Ço cuk Ki tap Gün le ri dü zen -
le ne cek. Ay r� ca her ay ço cuk ki tap la r� ve ya zar -
la r� okur la r�y la bu lu �a cak. 

� SÖY LE �� LER LE VENT KIR CA’YLA
BA� LI YOR

Söy le �i ve �m za prog ra m�, Gö nül Ül kü ve Ga -
zan fer Öz can Sah ne si’nde us ta oyun cu Le vent
K�r ca ile ba� la ya cak. 21 Ekim’de ki Le vent K�r ca
söy le �i si nin ar d�n dan 3 Ka s�m’da Ka d� köy lü ya zar
Bu ket Uzu ner, KKM’nin ko nu �u ola cak ve her ay
bir sa nat ç� Ka d� köy lü ler’le bu lu �a cak.

400 ki �i lik ti yat ro sa lo nu nun ya n�n da 200 ki �i -
lik kon fe rans sa lo nu ve 90’ar ki �i lik üç ay r� sa lo nu
olan Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde bu se zon, Ac� -
ba dem Has ta ne si i� bir li �iy le sa� l�k soh bet le ri, R.
�a nal-I��k El çi  ile ki �i sel ge li �im ve  “Sü per Da -
d�” Ye �im Va rol ile ili� ki ler ve ço cuk e�i ti mi üze -
ri ne söy le �i ler de ya p� la cak. Ekim ay�n da Ka d� köy
Fo to� raf Ser gi si’yle ba� la ya cak ser gi prog ra m�,
ya� l�bo ya dan pact hwor k’e, bon sa i’den hey ke le
kadar çe �it li ser gi ler le de vam ede cek. 

�s tan bul  Üni ver si te si Dev let Kon ser va tu var�
ve Ça� da� Ba le Top lu lu �u ’nun ba le ve dans gös -
te ri le riy le renk le ne cek olan bu se zon da Ara l�k
ay�n da dü zen le ne cek olan Mü zi kal Ge ce si de ye -
ni y� la gi rer ken ge len le re unu tul maz bir ge ce ya -
�a ta cak.
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Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
ün de lik ko nu� ma la ra, ba s�n ve te le viz yon
di li ne ba ka cak olur sa n�z hal k� m� z�n deh -
�et li bir ta rih me ra k� na sa hip ol du �u nu sa -
n�r s� n�z. Gü nün her an�n da, ya �a ma ala n� -

n�n fark l� or tam la r�n da "ta ri hî" söz cü �ü uçu� -
mak ta d�r... De mek ki bu me rak prog ram la ma
zih ni ye ti nin; ha ber ci li �in de dik ka ti ni çek mi� ve
iyi bir rek lam mal ze me si de �e ri ta �� d� �� tes pit
edil mi� tir di ye dü �ü ne bi lir si niz. 

“Ta ri hî i� kem be sa lo nu / ta ri hî �e ker le me ci /
ta ri hî fut bol ma ç�, ta ri hî gol, ta rih yaz d�, ta ri hî
mah ke me, ta ri hî ka rar, ta ri he im za at t�, ta ri hî bu -
lu� ma, ta ri hî ke bap ç� / bak la va c� / �er bet çi /
don dur ma c�, �an l� ta ri hi miz / ta rih sel de �er le ri -
miz” ve sa y�n sa ya bil di �i niz ka da r�y la. �s ter se niz
“ta ri hî Ta� de len ve ya Çe ne Su yu”nu da ilâ ve
ede bi lir si niz. “Ta ri hî ber ber sa lo nu” ta be la s� n�
da hi gör dü �ü mü söy le me li yim. Da ha ne ler? Te -
le viz yon ha ber le rin de ve spor prog ram la r�n da
ta ri hî söz cü �ün den ge çil mi yor! “Ta rih sel ye me -
�i miz ve mut fa �� m�z” ise ba� kö �e de ki ta ri hî lik -
ler den dir.

Böy le olun ca, ge nel kül tür or ta m� n�n ve sos -
yal dav ra n�� ka l�p la r� n�n ta ri he kar �� kav ra y�� l�,
geç mi �in mad dî ve ma ne vî mi ra s� n� de �er len dir -
me bi lin ciy le ili� ki li ol du �u nu var sa ya bi lir si niz.
Aca ba böy le mi?

Ba na so rar sa n�z bü tün bu “ta ri hî” ni te le me -
le ri son de re ce yü zey sel, bas ma ka l�p ve ta rih bi -
lin cin den uzak lâ fa zan l�k lar dan iba ret kal mak ta -
d�r. Ta rih, top lu mu muz da bir bil gi de �il, hi kâ ye
ve ya övün me ara c� ola rak yer tut mu� gi bi dir.
Yer li yer siz kul la n� m� da her hal de bu se bep le dir. 

Ta rih bir sü rek li lik tir; me se la top lum la r�n ve
ku rum la r�n sü rek li li �i... El bet ta rih top lum sal,
mil lî ha f� za de mek tir... Ya ni za ma n�n ve me kâ n�n
mad dî ve ma ne vî a�a ma la r� n�n bi lin cin de ol mak
de mek tir. Ta rih, yer yü zün de olup bi ten le ri duy -
gu lar la de �il, ak�l ve bil giy le ve mut la ka mu ka -
ye se li ola rak de �er len di re bil me me se le si dir.
Top lum sal ger çek le ri kav ra ma ya, tes pit et me ye
ya ra yan bir di sip lin dir. Me kân id ra k�y la da ya -
k�n dan ba� lan t� l� d�r. El bet bü tün in san la r�n di -
sip lin li bir ta rih bil gi si ne sa hip li �i bek le ne mez ve
ge re �i de yok tur. An cak bel li öl çü de ta rih bi lin -
cin den büs bü tün yok sun ol ma la r� da top lum sal
bir za y�f l� �a yol açar. Ko nu nun bir men k� be ler,
söy len ce ler ve hi kâ ye ler diz ge si ola rak al g� lan -
ma s� ise i� te tam bir ha f� za s�z l� �a se bep olur...
Top lum ger çek le re de �il, içi bo� söz de de �er le -
re mah kûm olur. Men k� be ci, hi kâ ye ci, övün me -
ci ta rih, sa n� la n�n ter si ne top lum la r� ben lik le rin -
den, ta rih sel de �er le rin den, ger çek lik ten so yut -
lar. Onun için lâ fa zan bir ta rih söy le mi de �il, ta -
rih bi lin ci ge rek li dir. Uy gar ve güç lü mil let le rin
gü cü nü sa� la yan, on la r�n ör güt lü ve ku rum sal
ya p� la r� d�r. Ör güt lü ve ku rum sal ya p� sü rek li lik
de mek tir. Ta rih bi lin ci an cak ti ca ret te, hu kuk ta,
si ya set te, bi lim de, üre tim de sü rek li li �i, ör güt ve
ku rum la r� olan top lum lar da mev cut tur.

Ta bi mil lî ha f� za da be ra be rin de dir. �öy le bir
dü �ü nür se niz; ta rih me rak l� s� gi bi gö rü nen, ge -
le nek le ri ne ba� l� l� ��y la övü nen top lu mu muz da
me se la ne iki yüz se ne lik bir ti ca ri ku ru lu�; ne
yüz el li y�l l�k bir sa na yi ku ru lu �u, ne de bi lim mü -
es se se si nin bu lun ma d� �� n� ha t�r lar s� n�z. Ta ri hiy -
le övü nen si ya set ve yö ne ti ci le ri miz, hal k� m�z
geç mi� de vir ler den iyi kö tü kal m�� olan mad -
dî/ma ne vî kül tür mi ra s� n� bi le ko ru ma bi lin ci ve
pra ti �i ni gös te re me mi� ve gös te re me mek te dir.
Ay n� �e kil de; sö zü mo na çok hür met gös te ri len
folk lor de �er le ri, ge le nek sel el sa nat la r�y la il gi li
cid di bir ku rum bi le mey da na ge ti re me mi� tir. Bir
mil lî/mer ke zî mü ze si yok tur. Ama dai ma kay bo -
lup gi den de �er le ri miz den dem vu ru lur. �l ber
Or tay l�, “...21. yüz y� la gi rer ken Tür ki ye'de kül tü -
rel ka l�n t� lar es ki sin den da ha sü rat le tah rip edi li -
yor. Tür ki ye'nin ya �a d� �� ta ri he, kim li �i ne ve
çev re si ne sa hip ç� ka ma d� �� n�, hat ta bü yük id di -
alar la kim li �i ni ta yin eden eser le re el ata rak tah -
rip et ti �i ni gö rü yor su nuz, bu nu ön le mek bi zim
ku �a ��n gö re vi, yok sa çok geç ka l� na cak” di ye
yaz m��... �yi ni yet li; bil me di �in den de �il, ya p� c�
ol mak için ek sik ya z� yor. Ger çe �i de �il te men ni -
si ni söy lü yor. Tes pit do� ru da; ol ma yan ta rih bi -
lin ciy le bu i� na s�l to par la na cak? Bu so run la ra
“ta ri hî maç, ta ri hî i� kem be ci ve fe tih tö re ni” lâf -
la r�y la ça re bu lun maz. 

Her za man tek rar et me li: “Ta rih bi lin ci, ge le -
cek bi lin ci”dir. Oy sa gün cel ola rak olup bi ten ler,
top lum sal haf za n�n ve ta rih bi lin ci nin yok lu �u nu
ka n�t la m� yor mu?

Murat  KATOĞLU

G

Tarih lâfazanlı�ı de�il
TAR�H B�L�NC� GEREK

Modalı sanatçıların olu�turdu�u
Lokomotif Kültür ve Sanat

Derne�i, bu yıl be�inci kez
‘Burunda Sanat Festivali’

düzenliyor. Dans
gösterisiyle ba�layacak

festivalde bu yıl da sokak
�enli�i olacak, Modalı

plastik sanatçıları ilk kez
karma sergiyle biraraya

gelecek. 

EROL Evgin’in müzisyen o�lu Murat Evgin,
Cumhuriyet haftas� etkinlikleri kapsam�nda 20

Ekim’de Kozyata�� Kültür Merkezi’nde bir
konser verecek. �ark�lar�n�n yan� s�ra anlatt���
hikâyelerle seyircilerle bulu�an Evgin, taklitler
bölümünde Cem Karaca, Bar�� Manço, Erkin

Koray ve �brahim Tatl�ses gibi ünlü isimleri
sesiyle canland�r�yor.

MURAT EVGiN iLE
CUMHURiYET BAYRAMI KONSERi

MODA BURNUNDA �ENL�K VAR!

● Sem ra ÇE LE B�

PLAST�K ve ça�da� sanatlar, sahne ve
performans sanatları, sinema ve müzik

alanlarında etkinlikler düzenleyen
Kadıköy’ün en eski ve en önemli alternatif
kültür sanat merkezlerinden KargART, 1

Ekim’de hasreti sona erdiriyor. 
KargART, Ahmet Hamdi Tanpınar adına
düzenlenen “�ehir ve Korku” temalı 4.

�stanbul Tanpınar Edebiyat Festivali
etkinliklerine ev sahipli�i yapacak. Söyle�i
ve film gösterimlerinin olaca�ı etkinlikler 4

Ekim’e kadar devam edecek. 
Giri�in ücretsiz oldu�u

etkinliklerde dört gün boyunca;
edebiyatta korku türü, �ehri
konu alan korku kurguları,

“kentsel dönü�üm ve
soylula�tırma” gibi �ehir korkuları,

kamusal alanlarda yeni direni�
biçimleri, fantastik edebiyat ve

bilimkurgunun korku edebiyatına
etkisi gibi konular i�lenecek. Her
ak�am saat 18.00’de ba�layacak

söyle�ilere Diana Çuli, Khalil Bendip,
Karin Karaka�lı, �nci Aral, Sevin Okyay

gibi birçok ünlü yazar katılacak. 
� TRAMVAY HATLARI / 

MANCHESTER MEKTUPLARI
Tramvay Hatları Projesi ise 9 �ehri, yazar

rezidansı programlarıyla biraraya getirecek,
yazarlar misafir oldukları �ehirleri tramvayla
dola�arak izlenimlerini matbu ve dijital bir

kitapta toplanacak birer kısa
öykü ile okurlara sunacaklar. 2

Ekim Salı günü
gerçekle�tirilecek etkinlikte
projenin �stanbul katılımcısı
Çek yazar Jana Sramkova ve

Prag katılımcısı Hande
Altaylı, projenin fikir annesi

Alexandra Büchler’in
moderatörlü�ünde
Tramvay Hatları’nı

okurlara sunacaklar. 3
Ekim Çar�amba ak�amı

gerçekle�tirilecek “Manchester
Mektupları” etkinli�i ise, �ngiliz yazar Jenn

Ashworth ile Türkiyeli yazar Nermin Yıldırım
arasında gerçekle�en çevrimiçi yazı�mayı
sunuyor. Yazarlar, önümüzdeki birkaç ay

boyunca Manchester Mektupları blogunda
ve bu etkinlikte de çalı�ma ya�amlarına

ili�kin iç görülerini payla�acaklar;

hâlihazırdaki çalı�maları, ilham kaynakları ve
içinde bulundukları sosyal ve politik

ortamların yaratıcılıklarına nasıl etki etti�ini
tartı�acaklar. Aynı gün saat 20.00’de

“Korku Öyküleri Okuma”
performansı olacak. �lgi

çekici olabilir!
� S�NEMA SEZONU

GER�L�MLE AÇILIYOR
Sinema Karga da yeni

sezona gerilim ile giriyor.
�spanyol yönetmen Alex De La
�glesia, 1995 yapımı filmi “El Dia

De La Bestia”da komedi ve
korku unsurlarını kullanarak

medyayı, bilumum nefret
söylemlerini ve dini sorguluyor.
Peder Angel ve yıkılmaz metalci

Jose’nin durmak bilmeyen
maceralarında doksanların

kıyametimsi karanlı�ında �spanya’yı

görece�iz. Belki de �spanya aynasından
sallanan Avrupa’yı... Gösterimin ücretsiz

oldu�u film gösterimi 5 Ekim Cuma
günü saat 21.00’de ba�layacak. 

� ERTEM “ÜTOPYALAR GÜZELD�R”
D�YECEK

2010 yılında piyasaya çıkan solo
albümü “soluk” ile ba�arılı bir çıkı�

yapan alternatif müzi�in güçlü
sesi Ceyl’an Ertem, kendine

özgün müzik algısını bu
albümde 40’ı a�kın müzisyenle

payla�tı. Taptaze albümü
“Ütopyalar Güzeldir”den de

�arkıları seslendirecek
Ceyl’an, 6 Ekim Cumartesi

ak�amı Karga’da
dinleyicileri ile bulu�maya

hazırlanıyor. Biletler 1 Ekim’den
itibaren Karga’da satılmaya ba�lanacak.

Tel: 0216 449 17 25

Kadıköy’ün alternatif kültür sanat
merkezlerinden KargART, 1 Ekim

itibariyle �stanbul Tanpınar Edebiyat
Festivali’yle yeni sezonunu açıyor. 6
Ekim’deki Ceyl’an Ertem konseri ise
haftanın di�er öne çıkanlarından…

KargART SEZONU KORKU VE GER�L�MLE AÇIYOR!

YENi SEZON AÇILIYOR!
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● Gökçe UYGUN

Ku rul du �u 1954 y� l�n dan bu gü ne mi mar l�k kül tü -
rü nün ge li� ti ril me si, ta ri hi mi ra s�n ya �a t� la rak ko -
run ma s� ve ya �am ka li te si nin des tek len me si ko -

nu la r�n da ça l�� ma lar sür dü ren Tür ki ye Mi mar lar Oda s�,
bu ça l�� ma la r� na ye ni bir bo yut ka zan d�r mak ama c�y la,
2007 y� l�n dan bu ya na, “�s tan bul Ulus la ra ra s� Mi mar l�k
ve Kent Film le ri Fes ti va li” or ga ni ze edi yor. Mi mar lar
Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si’nin bu y�l al t�n c� s� n�
dü zen le di �i “�s tan bul Ulus la ra ra s� Mi mar l�k ve Kent
Film le ri Fes ti va li”, 1-6 Ekim ta rih le ri ara s�n da ger çek le� -
ti ri le cek. “Dün ya Mi mar l�k Gü nü” ne de niy le Mi mar lar
Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si'nce ger çek le� ti ri len
“Mi mar l�k ve Kent �en li �i” prog ra m� kap sa m�n da ya p� -
la cak olan fes ti val de, top lam 30 film
iz le yi ci ile bu lu �a cak. Film ler, Ka d� köy’de Nâ z�m Hik -

met Kül tür Mer ke zi’nde ve Ka ra köy’de Mi mar lar Oda s�
�s tan bul Bü yük kent �u be si'nde iz le ne bi le cek. Ge çen y� l�n

Film Fes ti va li’nde yo �un
il gi çe ken film ler den
ba z� la r� da ye ni den
iz le yi ci le re su -
nul mak üze re
gös te rim prog -
ra m�n da yer
ala cak. Fes ti va -
lin ya r�� ma bö lü -
mün de ise ABD,
Al man ya, Avus tur -
ya, Bel çi ka, Bos na-
Her sek, Fran sa, Hol lan da,
�s pan ya, �s ra il, �s veç ve Tür ki -
ye’den ka t� lan bel ge sel ve can lan d�r ma
dal la r�n da ki film ler ya r� �a cak.
�lk üç ödü lü alan film ler; 7 Ekim 2012 Pa zar gü nü
sa at 17:30’da Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü -
yük kent �u be si, Ka ra köy Bi na s�'nda ya p� -
la cak ödül tö re nin de aç�k la na cak.

� BOS NA, SU LU KU LE,
MI SIR ve D� �ER YER LE RDEN

H� KÂ YE LER...
�s pan ya, Fran sa,  �s ra il Bel çi ka, ABD ve
Hol lan da'dan yö net men le rin ko nuk ola -
ca �� fes ti val de, dik kat çe ken ba z� film ler;
� 45 GÜN: Yaz ay la r� n�n gel me si ile bir -
lik te her y�l mev sim lik i� çi ola rak f�n d�k
bah çe le ri ne gi den ka d�n ve ço cuk la r�n hiç
bil me dik le ri mem le ket ler de çek tik le ri zor -
luk la r� ve ha ya ta tu tun mak için ver dik le ri
mü ca de le yi ko nu al� yor.
� DÜN YA DA B�R GE CE DA HA: M� s�r,
dö nü �üm al t�n da bir ül ke. Ka hi re
ise dün ya n�n en kö tü tra fi �i ne sa hip
bir me ga kent. Bit me yen tra fik s� k� -
��k l�k la r�n da, yol cu lar ve tak si ci ler
gün de lik ha yat la r� ve ge le cek le ri
hak k�n da tar t� �� yor lar. Biz ler de on -
la r�n ha yat la r� n� �e kil len di ren de -
tay la r� ke� fe di yo ruz.
� BEN GEL D�M G� D� YO -
RUM: �s tan bul’un ka la ba l�k, renk -
li gü rül tü ve ses le rin den ha re ket le
so kak sa t� c� la r� n�n ses le ni� le ri nin
ken te kat t�k la r� n� ir de li yor. 
� CEM SOR GUÇ’LA GAZ HA -
NE LER: Os man l� mo dern le� me si -
nin ���k la r� n� ya kan ve her bi ri �s -

tan bul’un en düs tri mi ra s� olan ya p� la r�n ge le ce �i ni
bir lik te dü �ü nü yo ruz. �eh rin ener ji ih ti ya c� na ar t�k
kat k� da bu lu na ma ya cak bu es ki yüz ler ye ni le ne bi lir
mi? �e hir kül tü rü nü bü yü ten za ma n�n dev sa na yi ya -
p� la r� dev le �en �eh rin mi de sin de ö�ü tü le cek mi, yok -
sa ye ni den i� lev len dir me ye ka fa yo ran mi mar la r�n
kur tar d�k la r� yüz ler mi ola cak?
� EL�N DE PRO JE VAR: Tür ki ye’nin ilk �e hir
plan c� s� ola rak an� lan Aron An gel’in onur lu ya �a m�
çer çe ve sin de, yap t� �� plan lar, ça l�� ma lar ve �s tan bul
ör ne �i ile Tür ki ye’de �e hir ci lik an la t� l� yor. 

� GÜN DÖN DÜ: Er ge ne Hav za s�n da ki sos -
yo kül tü rel, eko no mik de �i �im le rin

an la t�l d� ��, bi lim sel ve ri le rin
ve can l� ta n�k l�k la r�n yer

al d� �� bir bel ge sel. 
� �� TE BÖY LE:

HES mu si be ti Er -
zu rum Ba� ba -
��’n� da vur du.
Se ne ler dir sü ren
hu ku ki ve fii li
mü ca de le, mü te -

ah hit fir ma n�n
bas k� s�y la yö re hal -

k� n�n aley hin de sey re -
di yor. Köy lü le re ve ri len

ak�l al maz ce za lar dan bi ri, 17
ya ��n da ki Ley la’n�n tüm köy le ko nu� -

mak tan men edil me si. �lk

kez dev let �id de ti ne ma ruz ka lan köy lü ler, su suz lu �a
ve sus kun lu �a mah kűm edil se ler de el bet te gün de lik
ha yat la r� na de vam edi yor lar.
� KENT SÜR GÜN LE R�: �s tan bul lu ol ma n�n mi -
ra s� semt ler ar t�k kent sel dö nü �ü mün ye ni ad res le ri…
Tar la ba ��’n�n renk li vit rin le ri nin, can l� so kak la r� n�n
ya n� ba ��n da, kim se nin gör mek is te me di �i terk edil -
mi� ölü me kân lar… 

� KO VAN: “Ko van”, �z mit Ser dar Ma hal -
le si’nin Ro man la r� n� ko nu al� yor. Ro man la -
ra yö ne lik öte ki le� tir me yi, bu öte ki le� tir me -
nin yan s� ma ve so nuç la r� n� ken di le ri ne so -
ru yor. 
� LÜB BEY'� BEK LE YEN LER: �z -
mir’in Öde mi� il çe si ne ba� l� ve ta ri hi nin
Ro ma dö ne mi ne da yan d� �� öne sü rü len,
terk edil mi�, yok ol ma ya yüz tut mu� ve
için de sa de ce bir avuç ya� l� in sa n�n ya �a -
d� �� Lüb bey kö yü nün hi kâ ye si.
� MO DERN WC: Kral la kap l� Meh met
Mus ta fa Soy dan’�n Av ru pa’dan ör nek
ala rak �s tan bul’da kur du �u ilk hij ye nik
umu mi tu va let olan ve yal n�z ca te miz lik
ad� na de �il, tu rizm ad� na da zi ya ret edi -
len Al tun Kral WC, ye ri ne da ha mo der -
ni ya p�l mak üze re ka pa t� l�r ve Soy dan
35 y�l l�k eme �i nin göl ge sin de kö yü ne

dön mek zo run da b� ra k� l�r.
� HA VA YA PI LA RI: Geç ti �i miz on y�l bo yun ca
yük sek per for mans l� teks til ürün le ri ve kom po zit
plas tik ler, dün ya ça p�n da ha va des tek li strük tür le rin
tek no lo ji ve mal ze me aç� s�n dan uy gu la na bi lir li �i ni
pe ki� tir mi� tir. “Struc tu res of Air”, Av ru pa’da bir çok
ül ke de “�i� me mi ma ri”yi ge li� tir mek üze ri ne ça l� �an
üre ti ci le re, mü hen dis le re ve mi ma ri ça l�� ma la ra da ir
bir k� sa film dir.
� SU LU KU LE: K� M�N �Ç�N DÖ NÜ �ÜM: Kent -
sel dö nü �üm pro je si kur ba n� olan Su lu ku le, �s tan -
bul’da 1000 y�l l�k geç mi �i olan bir ma hal le. Ço �un -
lu �u Ro man olan ve ev le ri be le di ye ta ra f�n dan hu -
kuk suz ca y� k� lan ma hal le sa kin le ri, 40 km. öte de ki
Ta �o luk’ta TO K�’nin in �a et ti �i ev ler den sa t�n al mak
zo run da b� ra k�l d�. Ma hal le nin ye rin de ise bu gün zen -
gin le rin lüks vil la la r� yük se li yor. Bu dö nü �üm den
kim kâr l� ç�k t�?
� UCU BE: 2006 y� l�n da Kars’ta ya p� m� na ba� la nan
ve hey kel t� ra� Meh met Ak soy’la Kars Be le di ye si ta -
ra f�n dan “�n san l�k An� t�” ola rak ad lan d� r� lan hey kel,
he nüz ta mam lan ma m�� ken, h�z l� ca bir y� k�m sü re ci -
ne gir di. Ba� ba kan Er do �an hey ke li “ucu be” ola rak
ni te len dir di ve y� k�l ma s� ta li ma t� n� ver di. “Ucu be”,
hey ke lin y� k�m sü re ci ni ve Kars l� la r�n bu sü re ce ba -
k� �� n� an la t� yor. 
www.mi ma rist.org / www.arc hfilm fest.org
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Mimarlık sinemayla buluşursa....Mimarlık sinemayla buluşursa....Mimarlık sinemayla buluşursa....Mimarlık sinemayla buluşursa....Mimarlık sinemayla buluşursa....Mimarlık sinemayla buluşursa....
6. �stanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, sadece mimariye de�il kentlerin dönü�ümüne,

insanların ya�am hakkına dair konulara ilgi duyan herkese hitap ediyor. 1-7 Ekim tarihleri arasında Kadıköy
ve Karaköy’de gösterilecek filmlerde, HES direni�lerinden Bosna'daki eski köprünün öyküsüne, �stanbul'un

ilk umumi tuvaletinden  Kars'ın ‘ucube heykeli’ne dek pek çok hikâye anlatılıyor...
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● Gök çe UY GUN

Geç ti �i miz  ay lar da Cum hur ba� ka n�’n�n
ona y�y la yü rür lü �e gi ren ve ka mu -
oyun da ‘Afet Ya sa s�’ ola rak bi li nen

Kent sel Dö nü �üm Ya sa s� uy gu la ma ya ge -
çi yor. Tür ki ye ge ne lin de 6.5 mil yon risk -
li ko nu tun y� k� la ca �� kent sel dö nü �üm de
ilk ad�m, 5 Ekim’de tö ren le at� la cak. Afet
ris ki al t�n da ki alan la r�n 20 y�l l�k sü reç te
dö nü� tü rü le ce �i uzun so luk lu pro je, 33 il -
de ay n� an da ba� la t� la cak. Dö nü �üm de ilk
y� k�m lar, Ada na, Af yon ka ra hi sar, A� r�,
Amas ya, An ka ra, Ay d�n, Ba l� ke sir, Bi le cik,
Bit lis, Bo lu, Bur sa, Ça nak ka le, De niz li, Düz ce,
Edir ne, Ela z��, Er zu rum, Ga zi an tep, Hak ka ri, Ha -
tay, �s tan bul, �z mir, Kah ra man ma ra�, K� r�k ka le, K�r -
�e hir, Ko ca eli, Ma lat ya, Nev �e hir, Sam sun, Si nop,
Te kir da�, Tun ce li ve Van’da ya p� la cak. Tür ki ye’nin
ge le ce �i ni �e kil len di re cek pro je kap sa m�n da ki y� -
k�m lar da, i� ma ki ne le ri nin ya n� s� ra di na mit ba� ta ol -
mak üze re çe �it li pat lat ma yön tem le ri kul la n� la cak.

� KA DI KÖY’DE 
KA RA KOL YI KI LA CAK

Dö nü �üm kap sa m�n da en faz la y� k�m, �s tan -
bul’da ya p� la cak. �s tan bul’da tö ren le y� k� la cak bi na -
lar �öy le:

� Ye ni le vent’te 33 da ire li Mil li Sa vun ma Ba -
kan l� �� loj ma n�,

� San cak te pe’de 8 bin 110 met re ka re MSB er
pav yo nu ve 90 met re ka re su ku le si.

� Sa r� ga zi’de MSB’ye ait 276 da ire li 23 bi na -
dan olu �an loj man.

� Mal te pe’de MSB’ye ait 4 bin 536 met re ka re
er pav yo nu ile �a kir Gür kan Sa� l�k Oca ��.

� Ha d�m köy’’de MSB’ye ait 6 da ire li loj man, 6
bin 480 met re ka re er pav yo nu, bin 810 met re ka -
re ka rar gâh bi na s�.

� Kü çük ya l�’da MSB’ye ait loj ma n�n
606 met re ka re lik su de po su, 3 bin 872 met -
re ka re KBRN E�i tim Ta bu ru er pav yo nu.

� Tuz la’da 824 met re ka re su bay ve
ast su bay yat ma ye ri, 50 met re ka re lik su ku -
le si.

� Ça tal ca’da Bin k� l�ç Sa� l�k Oca ��.
� �i� li’de Ok mey da n� Has ta ne si A ve P

Blok loj man la r�, Me ci di ye köy Ai le Sa� l� �� Mer -
ke zi.

� Sul tan ga zi’de Lüt fi ye Nu ri Bu rat Dev let Has 
ta ne si.

� Sa r� yer’de �s tin ye Semt Po lik li ni �i bi na s�,
Ru me li Fe ne ri Ai le Sa� l�k Mer ke zi.

� Ka d� köy’de Semt Po lis Hiz met Bi na s�.
� Fa tih’te Vi la yet ler Semt Po lik li ni �i.
� KA DI KÖY’DE HER YER R� S�K L�
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,

Kent sel Dö nü �üm Ya sa s�’n� önem se di �i ni vur gu la -
ya rak, “Çün kü 99 dep re min den bu ya na, bu ya sa d� -
��n da al�n m�� hiç bir ön lem yok. 13 y�l dan be ri yurt -
ta� la ra ev le ri ni y�k mak için f�r sat ve ril me di. Hu ku ki
ko lay l�k ola bi lir di. Kat Mül ki ye ti Ka nu nu’nda de �i -
�ik lik ya p� la bi lir di. Eko no mik ba k�m dan yurt ta ��n
bel li oran da des tek len me si  söz ko nu su ola bi lir di. Bu
da di rekt pa ra ver mey le de �il de bel ki o böl ge de
imar hak la r� n�n bi raz art t� r�l ma s�y la ola bi lir di. 

Biz bu te zi 15 y�l d�r söy lü yo ruz. Ama �im di gel -
mi� ol du �u muz nok ta da olay gel di bu ra ya da yan d�.

O ne den le bu ya sa, kent için de ki çö kün tü böl -
ge le ri nin y� k�l ma s� ge re ken bi na la r�n y� k�l -

ma s� ko nu sun da be lir li yol lar aç� yor. Uy -
gu la ma s� do� ru ya p�l d� ��, mül ki ye hak -
k� na say g� gös te ril di �i tak dir de bu ya -
sa y� des tek li yo rum” de di. �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si’nin dep re me ha -
z�r l�k ko nu sun da ha ta yap t� �� n� sa vu -
nan Öz türk, “Bun dan 10 y�l ön ce imar

hak la r�n da yüz de 10-15’lik art t� r�m ya -
p�p bi na la r�n ye ni len me si ni sa� la say d�,

em sa lin 2.07 ol du �u Ka d� köy’de bu ra ka m�
2.5 yap say d�, bu gün Ka d� köy’de 15 bin ci va -

r�n da ki risk li bi na n�n önem li bir bö lü mü ye ni len -
mi� olur du. Bu ka rar al�n ma ya rak, in san lar bir ne vi
ta but ta ölüm bek ler ha le ge ti ril di” ele� ti ri sin de bu -
lun du. “Ama �im di ba kan l�k di yor ki söy le ba na,
yük sel te yim em sa li. Ta bi ki bu nu ya pa ca ��z. Be nim
ama c�m bir an ev vel il çe min ye ni len me si...” di yen
Öz türk, Ka d� köy’de “tüm den risk li” ya da “tüm den
risk siz” böl ge ol ma d� �� n�, çün kü her yer de ye ni ve
es ki bi na la r�n bu lun du �u nu di le ge tir di. 

� F� K�R TE PE ÖR NE ��
Kent sel dö nü �ü me ör nek ola rak Fi kir te pe’yi ve -

ren Ba� kan Öz türk, �öy le de vam et ti: “Fi kir te pe böl -
ge si ne Bü yük �e hir ta ra f�n dan özel plan ya p�l d�, yük -
sek imar ve ril di. Çok do� ru bir ka rar d� bu. Fir ma lar
i� lem le re ba� la mak üze re. Ama an la� ma lar ya p�l d�k -
tan son ra Bü yük �e hir’in imar ra kam la r�y la oy na ma -
s�, adil ol ma d�. �im di biz, Fi kir te pe’de mü te ah hit le
an la� ma yan, ye ri ni di �er or tak lar la bir lik te ver me -
yen, ada ba z�n da so run ç� ka ran yer le ri, Ba kan l�k ara -
c� l� ��y la çö kün tü böl ge si içi ne al ma y� ve bu �e kil de
bu bi na la r� y� k� l�p kal d� r�l ma s� n� te min et me yi dü �ü -

nü yo ruz. Her kes bi na s� n� ye ni le ye cek! Biz
kimseye mü te ah hit öner mi yo ruz, kim se nin

mül ki yet hak k� na do kun mu yo ruz. Ama yurt -
ta� lar da ken di rant la r� u� ru na ba� ka la r� n�n
hak k� n� en gel le ye me ye cek ler. Ba kan l�k la
gö rü� tük. Ge re kir se Fi kirt pe’de de an la� ma
ol ma yan yer le re mü da ha le ede ce �iz.”

� KA DI KÖY’ DE DÖ NÜ �ÜM 
NE RE DEN BA� LA YA CAK?

Ka d� köy Be le di ye Ba �ka n� Se la mi Öz -
türk, Ka d� köy’de kent sel ye ni le me nin na s�l ve

ne za man ya p� la ca �� n� �öy le an lat t�: “Ka d� köy’de
her yer den ba� la ya bi lir bu dö nü �üm. �u an dos ya lar
ha z�r la n� yor, ön ha z�r l�k la r� ya p� l� yor. El bet te bu

i�ler 1 gün de ol maz. Bi na la r�n tes tleri ya p�la cak, ba -
kan l�k tan vi ze ala cak �ir ket ler ku ru la cak. Yurt ta� lar
bu �ir ket le re mü ra ca at ede cek. Bi na la ra ili� kin test -
ler ya p� la cak. O test le rin so nuç la r� be le di ye ye ge le -
cek. Be le di ye de y� k�m ka ra r� ve rip uy gu la ya cak.
Son ra yurt ta� imar du ru mu is te yip mü te ah hi te ve re -
cek ve ye ni bi na ya p� la cak... Ör ne �in Ka d� köy’de
�im di den an la� ma ya pan, 200-300 ko nut luk böl ge -
ler, yer ler var.

�mar mü dür lü �ü müz ça l�� ma lar ya p� yor. Mi sal
Eren köy’ün yüz de 80’inin ye ni len me si ge rek. Çün -
kü hep si 1985 ve ön ce sin de ya p�l m��, ha z�r be ton
de �il el le ka r�l m�� be ton kul la n�l m��. Test yap t�r ma -

ya ge rek bi le yok! Ka d� köy’de ki top lam 30 bin bi na -
n�n yak la ��k 15 bi ni risk li. Bu ka dar bi na y� bir den
y�k mak, il çe yi dev bir �an ti ye ye çe vir mek, yol la r�
ka pa mak... Bu nu yap mak müm kün de �il tek se fer -
de, ka de me li ola rak ya p� la cak. Böy le bir dö nü �üm 5
y�l da ta mam la n�r. Yurt ta� la ra da yan apart man la r� ile
bir le� me le ri ni öne ri yo rum, böy le ce da ha faz la em sal
ala bi lir ler. Ay r� ca bi raz da fe da kâr l�k yap ma la r� ge -
rek. 100 met re ka re ye ri ne 80 met re ka re de kal s�n lar
ama ak �am la r� yas t� �a ba� la r� n� ra hat koy sun lar...”
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ev rem de ki bir çok in san da gö rü yo rum, his se di yo rum
ve ya aç�k ça söy lü yor lar, e� le riy le olan ili� ki le ri can l�,
ne �e li bir ar ka da� l�k için de sür mü yor. Geç mi� y�l la r�n
et ki siy le olu �an al�� kan l�k ve ya du yar s�z l�k so nu cu tut -
ku, he ye can ve öz lem gi bi bir çok lez zet ev li lik ten uçup
gi di yor. E� ler ara s�n da ki ili� ki mo no ton la ��n ca ar ka -

da� l�k la r� da ha da za y�f l� yor. Gün lük i� so run la r� n�n eve yan s� -
ma s�, gün düz bit me yen te le fon gö rü� me le ri nin ge ce de sür -
me si, ça l� �an ev ha n�m la r� n�n ev i� le ri ni zo run lu ola rak ge ce
ve ya haf ta son la r� na ak tar ma s�, di zi ler, maç lar ve te le viz yon
kar �� s�n da ki uyuk la ma lar e� ler ara s�n da ki s� cak l� �� azal t� yor.
S� cak l�k ve ya k�n l�k aza l�n ca ev de ki yal n�z l�k ar t� yor, bir sü re
son ra e� ler ev li lik ten s� k�l ma ya ba� l� yor lar. Ge çen haf ta yo �un
i� ya �a m� olan ve fab ri ka s� üç var di ya ça l� �an bir ar ka da �� ma
e�i “Cep te le fo nun san ki ku la �� na ya p� ��k gi bi, gö zün te le viz -
yon da, elin iç ki ka de hin de böy le ge çen ge ce ler den s� k�l d�m
ar t�k” de mi�. Ar ka da ��m böy le bir tep ki bek le me di �i için �ok
ol mu�. “Oy sa ki ben evi mi gün lük yo �un luk tan kur tu lup s� ��n -
d� ��m, ra hat edip ka fa din le di �im, hu zur bul du �um bir yer ola -
rak gö rü yor dum. Hat ta pa ra la r� ai lem için ka zan d� �� m� dü �ü -
nü yor ve te �ek kür bek li yor dum. Me �er se ev de s� k�n t� ya ra t� -
yor mu �um. Ben bu duy gu la r� m� ifa de ede me dim ama e�im s� -
k�l d� �� n� aç�k ça söy le di” de di. Bel ki de ha n� me fen di e�i ni ola -
ya hiç ka r�� t�r ma dan, yar g� la ma dan “Ben s� k� l� yo rum” de sey di
ev de ki so ru nu in cit me den or ta ya ko yup bir lik te bir çö züm yo -
lu nu aça bi lir di.

Ev de bir s� k�n t� var sa bu tek ta raf tan kay nak lan maz ve
yar g� la ya rak da bir ye re ula ��l maz. Çün kü yar g� la yan ta raf
do� ru yu ve ya yan l� �� de �il ken di yar g� s� n� or ta ya koy mak ta d�r.
Y�l lar geç tik çe a�k ate �i ni, tut ku can l� l� �� n� kay bet me ye ba� lar.
Oy sa ki tut ku ya �a t�l ma l� d�r, çün kü o, bir lik te li �i ya �a t�r, öz le mi
ya ra t�r, ev li li �e an la y� ��, ba r� �� ve olum lu ener ji yi ta ��r. Tut ku
bu lun du �u ye re co� ku ge ti rir, do kun du �u her �e yi ye ni ler.
Tut ku yu za y�f la ta cak tüm en gel le ri ken di miz ya ra t� r�z. Tut ku yu
ya �a ta bil mek için gün lük yor gun luk la ra, a��r la �an ya �am ko -
�ul la r� na, in san lar da ki fi zik sel de �i �im le re de �il da ha de rin le -
re in mek ge re kir. �ç ten ge len an la y�� l� bir il gi, �ef kat li bir sa r� -
l��, kalp ten ge len bir gü lüm se yi� kar �� s�n da en gel ler erir, sev -
gi yü ce lir, tut ku ye ni den ya �a ma öz le mi, se vin ci ve ba� l� l� ��
ge ti rir. Ruh ta sev gi ya �a d�k ça tut ku sön mez onun kay na �� içi -
miz de dir ama ba z� �ey le re du yu lan tut ku aza la bi lir, önü ne ç� -
kan en gel ler ne de niy le kör le ne bi lir. Aza lan tut ku yu içi miz de ki
kay nak tan ye ni den alev len dir mek, her za man müm kün dür ve
bi ze ait bir gö rev dir.

Ken di le ri ni tut ku dan yok sun b� ra kan in san lar kor ku nun
ku ca �� na dü �er ler. Çün kü sev gi kor kuy la bir lik te ya �a maz, ar -
zu gü cü nü kay be der, co� ku sö ner. Tut ku suz, co� ku suz ve ar -
zu suz ya �a ma da ya na bil mek, ya rat t� �� s� k�n t� y� ta �� ya bil mek
güç tür. �n ti ha ra ka dar uza nan ac� la r�n, par ça la nan ai le le rin,
çö ken yu va la r�n, mut suz ço cuk la r�n ne de ni dir.

Tut ku nun ilk ba� lan g� c�n da, te me lin de cin sel lik var d�r.
Cin sel ya �am he ye ca n� n� kay be dip mo no ton la ��n ca ve ya çe -
�it li ne den ler le e� le rin, bir bir le ri ne olan cin sel il gi le ri aza l�n ca
tut ku kan kay bet me ye ba� lar. Bir k� s�m e� ler ah lak ku ral la r�,
ço cuk la ra ve ai le ye olan say g�, çev re bas k� s�, çe kin gen lik gi bi
ne den ler le cin sel ya �a m� n� co� ku dan, se vinç ten uzak la� t� r�p
ka y�t s�z l� �a terk eder ler. Ka y�t s�z l�k için de sü ren mo no ton, ru -
tin, me ka nik ili� ki ler ise tut ku yu bi ti rir. Bir k� s�m e� ler ise da ha
teh li ke li yol la ra gi rer ler, bi linç siz ka rar lar ve re rek pa ra l�, pa ra -
s�z, sev giy le ve ya sev gi siz, ç� kar l�, ç� kar s�z ye ni kar �� cins ili� -
ki le ri ne gi rer ler. Ta n� d� ��m bir er kek böy le bir yo la gir di �in de
ai le bü yük le ri ve ar ka da� la r� he men i�e el koy mu� lar. Ha n� me -
fen di ye ye ni par füm ler, �ef faf ge ce lik ler, renk li iç ça ma ��r la r�
öner mi� ler, hep si bir le �ip el bir li �i ile birkaç da cil ve ö� ret mi� -
ler. Bun la r�n hep si yü zey sel �ey ler dir. Tut ku ise içer de dir. Ger -
çek tut ku yu cin sel lik ten da ha de rin bir yer de ara mak ge re kir.
O içer de ki buz da �� n�n or ta ya ç� kan siv ri ucu ve gö rü nen yü -
zü dür. 

Gö rü len yüz bu ol du �u için çö züm öne ri le ri de yü zey sel
olu yor. E� ler ara s�n da sev gi nin ya �a y�p ya �a ma d� �� na, ar ka -
da� l� ��n, dost lu �un, öz le min olup ol ma d� �� na bak m� yor lar.
E�er ara la r�n da sev gi hiç olu� ma m��, ruh sal bü tün lü �e ula ��l -
ma m��, �ef kat ve sa mi mi yet ya �am la r� na an la y� ��n zen gin li �i -
ni kat ma m�� ise ne giy di rir se niz giy di ri niz tut ku yu can lan d� ra -
maz s� n�z. Yü ce Mev la na “Dün ya da ki bü tün zer re cik ler â��k t�r
ve sev gi li arar lar” di yor. Her in san da ki sev me ye te ne �i uy ku -
dan uyan d� r� l�p can lan d� r� la bi lir. A�k ate �i ye ni den ya k� la bi lir.
Her in san te me lin de bu lu nan sev gi ye ula ��p ha ya t� na dost lu -
�u, ar ka da� l� ��, bir lik te ve sev gi için de ya �a ma n�n zen gin li �i ni
ka ta bi lir. Ye ni ma ce ra lar ara mak, ba� ka bi ri le ri ni ka zan ma ya
ça l�� mak ye ri ne, ço cuk la r� n�n an ne ve ya ba ba s�y la, o gü ne
dek bir çok �e yi ni pay la� t� �� e�iy le tek rar flör te so yu na bi lir.

Bir ar ka da ��m an la t� yor du. “Biz genç lik gün le rin de, ev li lik -
te ar ka da� l�k ve dost lu �un ge rek li ol du �u nu hiç dü �ün me mi� -
tik. Her iki miz de ça l� �� yor duk. Hem i� le ri mi zin, hem evi mi zin,
hem de ço cuk la r�n a��r so rum lu luk la r� var d�, hep on la ra yo -
�un la� t�k. Her iki miz de ai le ye kar �� gö rev le ri mi zi tam ola rak
yap ma ya ça l�� t�k. �ler le dik, ko� tuk, ev bark sa hi bi ol duk. Bu
ara da dost lu �u, ar ka da� l� ��, sev gi yi, tut ku yu unut tuk. Emek li
ol du �u muz da ka r� ko ca de �il, ya �a m�n a��r yü kü nü ta �� m��,
üç be� ku ru� ka zan m�� iki ha mal gi biy dik. Emek li ol du �u muz
gün ler de, ça l�� mak tan ba� ka bir �ey ö� ren me di �i mi zi an la d�k.
Ço cuk lar da bü yü mü� tü, ya pa cak bir i�, u� ra �a cak �ey ler
azal m�� t�. �ki miz bir den çok s� k�l d�k. Ben e�im den giz li bir psi -
ko lo ga git tim. Bi ze 30 y�l hiç dü �ün me di �i miz, ya �a ma d� �� m�z
a� k� dost lu �u �im di ar ka da� l� �� ba� lat ma m� z� öner di. A� k�,
sev gi yi, dost lu �u bir bi ri mi ze ö� ret men olup, bir lik te ö� ren me -
ye ba� la d�k. �im di ho bi le ri mi zi, zevk le ri mi zi, bil gi mi zi, il gi mi zi,
sev gi mi zi pay la� ma ya ça l� �� yo ruz. Aman Al la h�m, �ü kür ler ol -
sun, ev li lik ne an lam l�, ne gü zel �ey mi�” di yor du.    

Evet, ev li lik tut ku lu bir pay la ��m la sü rer se ger çek ten an -
lam l� ve gü zel �ey olur.               
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �
TUTKU

KENTSEL DÖNÜŞÜME ADIM ADIM

Türkiye’nin afetlere kar�ı yenilenmesini amaçlayan
kentsel dönü�üm projesinde geri sayım ba�ladı. 

5 Ekim’de, 33 ilde 150 kamu binası yıkılacak.
Kadıköy’de de bir karakol yıkılacak yerler listesinde. 

ATA�EH�R halkı Belediye Ba�kanı Battal
�lgezdi ile birlikte �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi önünde 3,5 yıldır 1/5000’lik imar
planlarının onaylanmamasını protesto etti.

Mahalle muhtarlıkları önünde toplanan
Ata�ehirliler konvoylar halinde �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi’nin önüne geldi.

Ellerinde “�mar Planlarımızı �stiyoruz” yazılı
dövizler ta�ıyan Ata�ehirliler, Büyük�ehir
Belediyesi önünde “�stanbul Büyük�ehir

Belediyesi’nden yapması gereken nazım imar
planlarımızı istiyoruz” yazılı pankart açtı. 

�lgezdi’nin göreve geldi�i günden bu yana
onaylanması için mücadele verdi�i 1/5000’lik
imar planlarının �stanbul Büyük�ehir Belediye

Meclisi tarafından onaylanmasını isteyen
Ata�ehirlilere, CHP �stanbul Milletvekilleri

Kadir Ö�üt, Aykut Erdo�du ile Celal Dinçer,
Balıkesir Milletvekili Bülent Tezcan, CHP

�stanbul �l Ba�kanı O�uz Kaan Salıcı, meclis
üyeleri ve mahalle muhtarları da destek verdi.

2009 Yerel Seçimleri sonrası ilçe olan
Ata�ehir’in 1/5000’lik nazım imar planlarının 

42 aydır �stanbul Büyük�ehir Belediyesi
tarafından onaylanmadı�ını belirten �lgezdi,

Ata�ehir’in planlı bir kent olabilmesinin
önündeki tek engelin onaylanmayan imar
planları oldu�unu söyledi. �lgezdi, “Bugün

burada 17 mahalle muhtarımız ve halkımızla
birlikteyiz. �stanbul’da büyük bir deprem

tehlikesi var fakat Büyük�ehir Belediyesi
buna kar�ı gerekli tedbirleri almıyor.

Ata�ehir halkına büyük bir haksızlık yapılıyor,
10 mahallemizin imar planları yok. Ata�ehir’in

yüzde 70’i varo� halde ve halkımız imar
planlarının yapılmasını bekliyor.  Büyük�ehir

Belediye ba�kanımızın sesimize kulak
vermesini ve sorunumuzu çözmesini

istiyoruz.”
Ba�kan �lgezdi açıklama yaparken, Ba�kan
Yardımcısı Abdullah Der de imar planlarının
onaylanmamasını soyunarak protesto etti.

Büyük�ehir Belediyesi önünde Ata�ehirlilerin

protesto eylemi devam ederken, �BB Meclisi
AKP Grup Ba�kan Vekili Ergun Turan ile

görü�en �lgezdi, görü�menin ardından yaptı�ı
açıklamada “Bize yılba�ına kadar Yenisahra,

Barbaros, �çerenköy, Küçükbakkalköy,
Mustafa Kemal ve A�ık Veysel mahallelerinde
imar planlarının yapılaca�ına dair söz verdiler,
daha sonrası için de di�er mahallelere devam

edilece�i söylendi” dedi.
2 MAHALLE DÖNÜ�ÜYOR

Öte yandan Ata�ehir’de iki mahallede kentsel
dönü�üm hazırlıkları ba�ladı. Ata�ehir’de ilk

kentsel dönü�üm 57 bin metrekare alan
üzerinde Emek Evler projesiyle hayata

geçecek. Burada 410 hane ya�ıyor. Dere
kenarları ile birlikte bu rakam 632 haneye

çıkıyor. Aynı yerde yine belediyeye ait 110 bin
metrekarelik park alanı bulunuyor.  Dönü�üm
ile ilgili tüm hazırlıklar ve anla�malar yapıldı.
Ata�ehir’de kentsel dönü�üme konu olan bir
di�er yer �mar �skan Blokları. Burada da 300
bin metrekarelik arsada toplam 1290 konut

bulunuyor. 

2009 Yerel Seçimleri’nden sonra ilçe
olan Ata�ehir’in imar planları, 42

aydır �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi tarafından
onaylanmadı. Belediye önünde
eylem yapan Ata�ehirliler,
‘Ata�ehir’e haksızlık yapılıyor’
diye isyan etti.

Bostancı’daki Semt
Po lis Hiz met Bi na sı,

kentsel dönü�üm
kapsamında yıkılıp

yenilenecek.

Ataşehir’den Büyükşehir’e protesto yürüyüşü

Kadıköy Belediye Ba�kan Selami Öztürk, ‘Bu yasa ile kentin
acı çekmeyece�i bir yenileme olaca�ına inanıyorum. Kadıköy

5 yılda yenilenebilir. Yeter ki yasa iyiniyetle uygulansın,
yurtta� da biraz fedakârlık yapsın’ diyor.
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Ka d� köy’de,  Al man ya, Fran sa, �tal -
ya ve Bre zil ya’dan ge len so kak
sa nat ç� la r� n�n ka t� l� m�y la Mu ral-

�ST Fes ti va li ba� la d�. 
Ka d� köy Be le di ye si, Tür ki ye’de ilk

kez Du var Sa na t�’na ev sa hip li �i ya p� yor.
Ma hal le ara la r�n daki bi na la r�n bü yük sa -
��r du var la r� n�n re sim tu va li ne dö nü� tü �ü
Mu ral-Art ya ni Du var Sa na t�, dün ya da
gi de rek po pü ler lik ka za nan
bir sa nat tü rü. Bü yük,
bo� ve ço �un luk la
ür kü tü cü gö zü -
ken sa ��r bi na
cep he le ri nin,
so kak sa nat -
ç� la r� n�n si -
hir li do ku nu� -
la r�y la renk le -
nip, ken tin en
ca zip nok ta la r� ha -
li ne gel di �i Du var
Sa na t� bu y�l ilk kez Ka d� -
köy’de dü zen le ni yor. Et kin lik,
Ka d� köy lü le rin yo �un il gi si ni çe ki yor.

30 Ey lül ta ri hi ne ka dar Mu ral-�ST ile
yurt d� ��n dan ge len 4 so kak sa nat ç� s�, Ka -
d� köy’ün öz gün ma hal le le rin den Yel de -
�ir me ni’nde bi ra ra ya ge le rek 1 haf ta bo -
yun ca, at�l kal m�� 4 fark l� bi na n�n cep he -
le ri ni bo ya la r�y la can lan d�r d�, sa na t� so -
kak la ra ta �� d�.

Yel de �ir me ni Ma hal le Ye ni le me Pro -

je si kap sa m�n da, Ka d� köy Be le di ye si’nin
ev sa hip li �i ve Çe kül Vak f�’n�n des te �iy le
dü zen le nen fes ti val de; �tal yan Pi xel
Panc ho 21-26 Ey lül’de Nüs het Efen di
So kak’ta, Fran s�z Amo se 26-30 Ey lül’de
Ka ra kol ha ne Cad de si’nde, Al man Do me
ve Bre zil ya l� Cla di o Et hos da 22-30 Ey -
lül’de Mi sa k� Mil li So kak’ta ça l�� ma ya -
p� yor.

Fes ti val sü re sin ce �s -
ke le So kak’da 26-27

Ey lül sa at
20.00’de film

gös te rim le ri
ya p� l�r ken,
so kak sa -
ki ni ço -
cuk lar la da

“du var sa -
na t� “üze ri ne

ça l�� tay ya p�l d�.
Fes ti va le ka t� lan

tüm sa nat ç� lar, ma hal le
hal k� ve so kak sa na t� tut kun la r�

ise 28 Ey lül ak �a m� yi ne ay n� yer de dü -
zen le ne cek So kak Par ti si’nde bi ra ra ya
ge le cek ler. 

Önü müz de ki y�l lar da Yel de �ir me ni
s� n�r la r�n dan ç� ka rak tüm Ka d� köy’e ya -
y�l ma s� plan la nan MU RAL-�ST, hem
Tür ki ye’de so kak sa na t� na des tek ver me -
yi hem de öz gün ma hal le le re renk kat ma -
y� amaç l� yor.

KADIKÖY’DE YABANCI SANATÇILARLA DUVAR SANATI FESTİVALİ…

Bina duvarlar� TUVAL OLDU…
Türkiye’de ilk kez Kadıköy’de düzenlenen Mural-�ST Festivali

kapsamında Yelde�irmeni’nde biraraya gelen sokak
sanatçıları, 1 hafta boyunca, atıl kalmı� 4 farklı binanın

cephelerini boyalarıyla canlandırdı, sanatı sokaklara ta�ıdı.

GEÇT���M�Z y�l Can Yücel’den
Genco Erkal’�n uyarlad��� ve

Kemal Kocatürk’ün yönetip
oynad��� “Can” adl� tek

ki�ilik oyunla
tiyatro

dünyas�na
merhaba diyen

“Tiyatro
Kumpanyas�” bu

sezon da yine
usta bir �airi

sahnede görünür
k�lmay� hedefliyor.

Yay�nlad��� tek kitapla
edebiyat dünyam�z�n

ustalar� aras�na girerek,
ellinin üstündeki bask�
say�s�yla en çok okunan
�air olmas�yla da bilinen
Ahmed Arif’i “Hasretinden

Prangalar Eskittim”i ile a��rl�yor
Tiyatro Kumpanyas�. 

Ne aln�m�zda bir ay�p / Ne koltuk
alt�nda / Sakl� haç�m�z.

Biz bu halk� sevdik / Ve bu ülkeyi.
��te ba���lanmaz /Kutsal suçumuz...

Ülkemiz �iirinin önde gelen
�airlerinden Ahmed Arif,  yeniden

“can” bulacak Tiyatro
Kumpanyas�yla. Kemal Kocatürk,

�airin tüm �iirlerini, öz ya�am
öyküsüyle harmanlayarak

getirecek sahneye. “Terk etmedi
sevdan beni”, “u�runa ölümlere

gidip geldi�im” dedi�i
sevdas�yla, memleketiyle,

a�k�, mahpuslu�u ve
sürgünleriyle Ahmed Arif’i

ilk kez sahneye ta��yor
Kemal Kocatürk.
Bilinmeyen bütün

yanlar�yla Ahmed Arif ve
�iirlerinin yarat�l�� serüvenleri,

S�rr� Topraktepe’nin dekoru ve Sarper
Özsan’�n müzi�iyle seyirci kar��s�nda

olacak. “Hasretinden Prangalar Eskittim”
ilk kez 5 Ekim Cuma ak�am� Kad�köy

Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde seyirciyle bulu�acak.    

T�YATRO KUMPANYASI’NDAN
YEN� OYUN: Ahmed Arif
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Ka d� köy’de ar t�k bir ge le nek ha li ne ge len ‘Ga -
zi an tep Ye mek �en li �i’nin 12.si bu y�l da
Göz te pe Öz gür lük Par k�’nda ya p�l d�. Ka d� -

köy Be le di ye si’nin de des te �iy le Ga zi an tep Der nek -
le ri Fe de ras yo nu ta ra f�n dan dü zen le nen 12. Ga zi an -
tep Ye mek �en li �i’nin aç� l� ��n da ko nu �an Fe de ras -
yon Ba� ka n� Meh met Güç te kin, amaç la r� n�n Ga zi an -
tep kül tü rü nü ve lez zet le ri ni tüm dün ya ya du yur mak
ol du �u nu ifa de ede rek, “Bu �en lik sa ye sin de An tep -
li ler kül tür le ri ne duy duk la r� n� öz le mi gi de rir ken, �s -
tan bull lar da An tep sof ra s� n� ve ge le nek le ri ni da ha
ya k�n dan ta n� ma f�r sa t� bu lu yor. Yo �un il gi ne de niy -
le bu y�l �en li �i mi zi 2 gü ne ç� kar d�k” de di.

�en li �e, va tan da� la r�n ya n� s� ra Ga zi an tep ve
�s tan bul'un ön de ge len i�a dam lar� ile si ya set çi le -
ri de ka t�l d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk ile Ba� kan Yar d�m c� s� Mah mut
Tan yol da �en li �e ka t� lan isim ler ara s�n -
day d�. 

Ga zi an tep’in en tan�nm�� res to ran -
lar�n�n, tatl�c�lar�n�n ve ku ru g�da fir ma -
lar�n�n da kat�ld� �� �en lik te; hal ko yun la -
r� ekip le ri An tep yö re sin de ait gös te ri ler
yap t�, zi ya ret çi ler aras�nda bak la va ve
ke bap ye me ya r�� ma la r� dü zen len di. 

�en lik te Ga zi an tep'in dün ya ca me� -
hur bak la va, kat mer, ke bap, ali na zik, iç -
li köf te, yu var la ma, fi rik pi la v�, çi� köf -
te, ku ru dol ma, yap rak sar ma s�, yo �urt -
lu pa ta tes, ke kik sa la ta s�, no hut dü rüm,
kel le pa ça gi bi ye mek le ri zi ya ret çi le re
su nul du. 

� ‘GA Z� AN TEP L� LER
DA HA �Y� S� N� YA PAR

DE D�K VE YA PI YO RUZ’
Ga ze te Ka d� köy ya za r� ve

Ga zi an tep Der nek le ri Fe de -
ras yo nu üye si olan �nal Ay -
d� no� lu, ye mek �en li �i fik -
ri nin na s�l do� du �u nu Ga -
ze te Ka d� köy’e an lat t�.
Ken di si de Ga zi an tep li olan
Ay d� no� lu, ilk de fa Ka d� -
köy’de dü zen le nen ve yi ne
Ka d� köy’ün y�l lar d�r ev sa -
hip li �i yap t� �� bir kla sik ha li ne
ge len “An tep Ye mek le ri �en li -
�i” fik ri nin, ço cuk la r� n�n yük se -
kö� re nim le ri do la y� s�y la git ti �i Ame -
ri ka Bir le �ik Dev let le ri’nin Chi ca go ken -

tin de olu� tu �u nu söy le di. 
Tür ki ye’ye dö nün ce bu nu

bir pro je ha li ne dö nü� tür dü -
�ü nü an la tan �nal Ay d� -
no� lu, “Chi ca go’da ki bir
üni ver si te yi ge zi yor duk.
Otel den ç�k t�k, ku la �� m� -
za bir Uzak do �u mü zi �i
se si ge li yor. �l gi mi zi çek -
ti ve ço cuk la r�m la git tik
bak t�k ki 15-16 ta ne ça d�r

kur mu� lar ve Uzak do �u
mü zi �i e� li �in de Uzak do �u

ye mek le ri sa t� yor lar. De dim
ki bu Ga zi an tep ye mek le ri ne

da ha çok ya k� ��r. �lk y�l 10 bin
ki �i gel mi� ti. Bu y�l iki gün sür dü

ve ka t� l�m 100 bin ki �i yi geç ti” de di.
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GÜVENL�K hatalar�n� hackerlardan daha
fazla bilen kimse yoktur, çünkü küçük

hatalar ile ev ve ofis bilgisayar sistemlerine
eri�im izni “anahtarlar�” vard�r. 10 y�ld�r etik
hacker olarak çal��an Tom Beale, “�nsan

unsuru her zaman zincirin zay�f halkas�d�r.
�nsanlar�n çok kolayca dikkati da��l�r ve
sald�rganlar özellikle bunlar� avlar” diyor.

Güvenlik hatalar�na dü�memek için
a�a��da sayd���m�z kurallara uymay�

al��kanl�k haline getirin:
1-Her yerde ayn� kullan�c� ad�n�

kullanmay�n. Üyesi oldu�unuz her site için
ayr� bir kullan�c� ad� seçin.

2-Kamu wi-fi a��na güvenmeyin. Herkese
aç�k internet ba�lant�s� ve a�lar�na

güvenmeyin, mahrem bilgilerinizi aç�k
etmeyin.

3-Facebook’ta “arkada��n�z” güvenlik
sorusunda dikkatli olun.

Güvenlik sorusuna cevab�n�z, yak�nlar�n�z�n
isimleri olmamal�.

4-Tan�mad���n�z insanlara güvenmeyin.

Tan�mad���n�z insanlar ile ileti�im kurarken,
temkinli olun, mahrem bilgilerinizi

payla�may�n.
5-�ki faktörlü parolalar kullan�n.

�kinci bir i�lem yap�yor olsan�zda, iki a�amal�
parola kullan�n (sms ile do�rulama gibi).
6-e-posta �ifrenizi tekrar kullanmay�n. e-

posta �ifrenizi, mesela, bankac�l�k i�lemi için
kullanmay�n.

7-e-postan�za gelen yard�m
ç��l�klar�na aldanmay�n.

Mesela, Kaddafi’nin k�z�ndan gelen ac�kl�
mesajlar, tuzakt�r.

8-Antivirüs program� kullan�n (i�letim
sistemi ay�rd etmeksizin).

�yi bir antivirüs program�, savunma
hatt�n�z�n ilk katman�d�r.

9-Komik videolar çok üzücü olabilir.
Facebook, video görece�inizi vaad eden

sahte mesajlarla doludur.
10-Otomatik güncelleme

ayar�n�z� yap�n.
Programlar yaz�l�r ve sonras�nda tespit

edilen aç�klar� kapat�l�r.
Bunlar� atlamamak için, güncellemeleri

otomatik hale getirin.
(http://uk.news.yahoo.com / 

aberinden derlenmi�tir.)

Faruk KEKEV�
(Türkiye Bili�im Derne�i

�stanbul �ubesi)
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ANTEP LEZZETLERi
Özgürlük Parkı’ndaydı
ANTEP LEZZETLERi
Özgürlük Parkı’ndaydı
ANTEP LEZZETLERi
Özgürlük Parkı’ndaydı
ANTEP LEZZETLERi
Özgürlük Parkı’ndaydı
ANTEP LEZZETLERi
Özgürlük Parkı’ndaydı
ANTEP LEZZETLERi
Özgürlük Parkı’ndaydıe çen gün ev de te miz li �e yar d�m eden

ha n�m la be ra ber i� ya par ken bir kah -
ve mo la s� ver dik. Bir bak t�m fal ka -
pat m��. Ben de k�r ma d�m al d�m fin ca -

n� n� eli me, ba� la d�m kla sik fal ya lan la r� na
“ha ber var, se vinç göz ya �� var, ada ��n olu -
yor” vs... “Ama di lek di le me dim ki” de di. “�� -
te” de dim, “ha yat ta en çok ne ol ma s� n� is ti -
yor san o olu yor”. Dü �ün dü, “tek is te �im ko -
ca m�n Fa ce'in ba ��n dan kal ma s�” de di. Bu -
ra da ki ‘fa ce’, in ter net te ki sos yal pay la ��m
si te le rin den bi ri nin k� salt ma s�, ho� ço �u nuz
ga yet iyi bi li yor su nuz dur. �ki kü çük ço cuk la -
r� var, adam ne ço cuk la r�n yü zü ne ba k� yor,
ne ka d� n�n yü zü ne. Ye mek sof ra s� na bi le
gel mi yor, ta ba �� n� bil gi sa ya r�n ba �� na is ti -
yor mu�.

Bil gi sa yar, in ter net, te le viz yon, oyun
kon sol la r� an ti sos yal le� me araç la r� ola rak bi -
li nir. Bu na kar ��n bil gi sa ya r� aç�p in ter ne te
gir di niz mi kar �� n� za bir do lu ‘sos yal’ pay la -
��m si te si nin ç�k ma s� ne ya man çe li� ki! ‘Fa -
ce’ten es ki ar ka da� lar bu lu nu yor, or ga ni -
zas yon lar ya p� l� yor, �a ka la �� l� yor, ‘sev gi li ya -
p� l� yor’, se vinç/üzün tü/öf ke pay la �� l� yor...
‘Fa ce’i ol ma ya na, “sen de ka t�l, sos yal le� bi -
raz” de ni yor.

He men ön yar g� l� dav ran ma ya l�m; ön ce
sos yal le� me yi ta n�m la ya l�m. Ne dir bu sos -
yal le� me?

Kla sik ta n� m� na gö re bi re yin do �um dan
ba� la ya rak top lum üye li �i ni ka zan ma s�n da
ge çir di �i a�a ma la r�n tü mü sos yal le� me dir.
Bir yan dan için de ya �a d� �� top lu mun di �er
üye le riy le et ki le �im için de sos yal fa ali yet ler -
de yer al ma y�, sos yal bir çev re ye uyum lu ha -
le gel me yi ifa de eder ken; sos yo lo ji de fer din,
top lu mun or ta ya koy du �u ta v�r ve ha re ket
mo del le ri ni, ör nek le ri ni ve dü �ün me bi çim le -
ri ni ö� ren di �i sü re ce de nir. K� sa ca, “sos yal -
le� me, ki �i nin grup norm la r� na uy ma s�, bun -
la r� ö� ren me si ni sa� la yan sü reç tir.” Bu ba� -
lam da gi yin me si, ye me-iç me si, e� len me sin -
den; ça l�� ma s� na, olay lar kar �� s�n da ver di �i
tep ki le re, ha yat tan bek len ti le ri ne ka dar de -
�i �ir ve çev re siy le uyum lu ha le ge lir. Sos yal
pay la ��m si te le ri ne üye ol ma n�n, bil gi sa yar,
ak�l l� te le fon, tab let ve ben zer le ri ni kul lan ma -
n�n ça �� m� z�n ‘norm’la r� ara s� na gir di �i mu -
hak kak. Do �u� tan ge tir di �i miz, bel ki de in -
sa n� in san ya pan dür tü ler den bi ri olan ‘bir
gru ba da hil ol ma’ iç gü dü süy le, özel lik le bel -
li bir ya� gru bu nun ‘sos yal le� mek’ ad� na bu
norm la ra uyum sa� la d� �� n� da gö rü yo ruz.
T�p k� ta k�m tut mak, bir ku lü be üye ol mak,
al�� ve ri� yap mak, ço �un luk la ay n� tür mü zik
din le mek, ay n� di zi le ri/film le ri sey ret mek, ay -
n� yer le re ye me �e/iç me ye/ta ti le git mek gi -
bi... Top lu mun sos yal dün ya s� sa nal ca mi -
aya kay m�� sa, sos yal li �i ko ru mak için sa nal
alem den ta ma men kop mak müm kün de �il.
Hat ta bü tün bun la r�n sos yal le� mek le il gi li
so ru nu olan ki �i le rin ba zen i�i ni de ko lay la� -
t�r d� �� söy le ne bi lir. De mek ki sa nal dün ya da
bir sos yal le� me ara c� d�r.

�lk pa rag raf ta bah set ti �im be ye dö ner -
sek. Onun ki uyum sa� la mak m� d�r, yok sa
‘ka p�l mak’ m�? Bi ra ra ya ge len ar ka da� la r�n
ay n� ma sa n�n et ra f�n da otu ru yor ken hâ lâ
‘ak�l l�’ cep te le fon la r� ara c� l� ��y la sos yal pay -
la ��m si te le rin den ya z�� ma s� hiç de az�m san -
ma ya cak bo yut lar da. Bü tün yaz pi laj lar da
elin de bir tab let, ne ya n�n da ki nin ne de
önün de ki ca n�m de ni zin yü zü ne bi le bak ma -
dan sa at ler ge çi ren bin ler ce in san var d�. Te -
le viz yon, bil gi sa yar gi bi pen ce re le rin di �er
ta ra f�n da ger çek in san lar da ol sa, ‘sa nal’
dün ya ya aç�l d� �� n� unut ma ma l�. Sa nal or -
tam da sos yal le �ir ken re el dün yay la sos yal
ba� la r� n� ko par ma mak için; bir aya �� m�z sa -
nal day ken, di �er aya �� s� k� s� k� top ra �a bas -
ma y� unut ma ma l�. Zi ra bil gi sa yar mo ni tö rü,
göz gö ze gel me nin, do kun ma n�n, ko ku su nu
duy ma n�n, ener ji si ni his set me nin ye ri ni tut -
maz, tu ta maz.

De vir ‘sa nal’ dev ri. An ti sos yal araç lar
ara s�n da gös te ri len bu ci haz la ra ve on la r�n
dün ya s� na ka t�l maz sa n�z ‘sos yal an ti sos yal’
ola bi lir si niz. Ne der si niz, siz ‘an ti sos yal sos -
yal’le� ti re bil dik le ri miz den mi si niz?

As l ı  AY HAN

O

ANTİSOSYAL
SOSYALLEŞME

�STANBUL Bilgi Üniversitesi ve ING Emeklilik
i�birli�iyle, Kad�köy Belediyesi’nin katk�lar�yla
Uygulamal� Sigortac�l�k E�itimi (USEP) ba�l�yor.
�stanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde devam
eden USEP Programlar� gençlere 3 y�ld�r
istihdam imkan� yaratan programlar�n bir yenisini
düzenliyor. Bu çerçevede  ING Emeklilik,
Kad�köy Belediyesi ve �stanbul Bilgi Üniversitesi
i�birli�iyle, “Uygulamal� Sigortac�l�k E�itimi” start
al›yor. E�itim 9 gün sürecek. �stihdam imkan�
yaratan bu programa kat�lmak isteyenler;
http://vakif.bilgi.edu.tr linki üzerinden ya da 444 0
428 nolu ça�r� merkezi üzerinden de ba�vuru

yapabilirler. Uzmanlar�n e�itim verece�i
programda ana hedef, emeklilik ve sigorta
sektörüne profesyonel finansal dan��manlar
kazand�rmak. 72 saat sürecek olan program;
“Teknik E�itim”, “Saha Sat�� E�itimi” ve “Saha
Uygulama E�itimi” ba�l�kl� üç farkl� program�
içeriyor. Bu e�itimle kariyerlerine yat�r�m yapan
kat�l�mc�lara, ING Emeklilik i� ortaklar�nda
istihdam olanaklar� sa�lanacak. Böylece
kat�l�mc�lar, Türkiye'nin en h�zl� büyeyen ve
geli�en sektörlerinden biri olan emeklilik ve
sigorta Sektöründe, kariyer f�rsatlar�
yakalayabilecekler.

Bilgi Üniversitesi’nde Uygulamal�
Sigortac�l�k E�itimi ba�l�yor

Gaziantep’in en tan�nm��
restoranlar�n�n, tatl�c�lar�n�n
ve kuru g�da firmalar�n�n

kat�ld���, Özgürlük Park�’nda 
iki gün devam eden �enli�e

ilgi büyüktü.

● Gökçe UYGUN

Fizik tedavi uzmanı Dr. I�ık
Akgöl'ün kurucusu

oldu�u Çiftehavuzlar’daki
Serotonin Mutluluk
Akademisi, ilginç bir
sosyal sorumluluk

projesine imza atarak,
gençlere tango bursu

veriyor.
Adını mutluluk

hormonundan alan
Serotonin aslında pilates,
yoga, tai chi derslerinin

verildi�i, yazı atölyelerinin
yapıldı�ı bir hobi merkezi.
Tango da bunlardan biri...
Peki ücretsiz tango dersi
fikri nasıl ortaya çıkmı�?
19 senedir Çiftehavuzlar'daki kli�inde hasta
bakan Dr. I�ık Akgöl, bu uzun süreç içinde

insanların ya�amsal süreçlerini de gözlemleme
imkanı bulmu�. Ve fark etmi� ke mutlu olmak
bir seçim ve insanlar bunu bilmiyor. Mesleki
olarak kronik a�rının nedenlerini sorgulayan

Akgöl, aynı zamanda kendine tango ve
foto�rafçılı�ı hobi olarak seçmi� ve böylece
kendi ki�isel yolculu�una çıkarak Serotonin’i
kurmu�. �nsanları mutlu etmeyi, daha da ötesi
mutlu olmayı ö�retmeyi amaçlayan Akgöl’e
göre, ya�amdaki en büyük mutluluk biri için

kar�ılıksız bir �ey yapmak, yardımda
bulunmak...; “Serotononin ilk kuruldu�undan

beri bir sosyal sorumluluk projemiz olsun
istiyordum. Ama bu birçok firmanın, �irketin
yaptı�ı gibi bir rozet olarak ta�ımaktansa,

gerçekten insanlara yararlı olsun diyordum.
Tango bursu da bu dü�ünceden çıktı. Dans
dünyanın en güzel �eylerinden biri... Hem fit

tutuyor hem ya�am enerjisi veriyor. Hiç

tanımadı�ınız yerde dil
bilmeseniz bile dans sizi

sosyalle�tiriyor.
Türkiye'nin gelece�i

için endi�eli
insanlardan biriyim.

Genç neslin iyi e�itimli,
kültürlü, ça�da�

olmasını arzuluyorum.
Herkes buna kendince
destek olmalı bence.

Biz de dans gibi
uluslararası dili bilen,
kar�ı cinsle medeni

ili�kiler kurabilen
gençlerin yeti�mesine
katkı sunmak amacıyla

bu bursu veriyoruz.” 
40 �ANSLI DANSÇI!
Tango bursu projesi

geçen yıl ba�lamı�. 129 ba�vuru olmu�, 20'si
kadın 20'si erkek olmak üzere 40 genç

seçilmi�. Bu ''Genç Tango'' grubu, geçen
senenin mart ayından beri haftanın 3 günü

ücretsiz olarak tango dersleri alıyor. Bu seneki
bursun seçmeleri ise 6-7 Ekim tarihleri

arasında yapılacak. Yine katılanlar arasında
yapılacak seçmede 40 genç, 1 yıl boyunca

ücretsiz tango dersi almaya hak kazanacak.
Burstan faydalanmak için tek �art

dansı/tangoyu sevmek ve 20-29 ya�ları
arasında olmak. Daha önce tango yapmı�

olma zorunlulu�u aranmıyor. Ancak adından
da anla�ılaca�ı gibi bu bir “ücretsiz kurs” de�il

bir burs! Dolayısıyla bursiyerlerden bazı
beklentiler var. Dans ahlakına uygun olmak,

partnerine ya da bir ba�ka dansçıyı saygısızlık
etmemek, derslere azami katılım göstermek

gibi... Ba�vurular 2 Ekim Salı gününe dek
sürecek. 0 216-357 4142
info@serotonin.com.tr 

20-29 ya�ları arasında tangoyu seven
bir gençseniz, ancak kursa katılmaya

yetecek maddi gücünüz yoksa,
‘tango bursu’ tam size göre!

Tangoya yetenekli
gençler aran�yor!

Foto�raflar: Ba ran ÇE V�K
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● Mustafa SÜRMEL�

Bü yü ka da’da ki Aya Yor gi Ma nas t� r�, H� -
ris ti yan dün ya s� için çok önem li bir mer -
kez ve bu ra y� zi ya ret eden H� ris ti yan la r�n

ha c� ol du �u na ina n� l� yor. Haç l� se fer le ri s� ra s�n -
da haç l� or du la r� n�n Or ta doks ki li se le ri ni ya� -
ma la ma s�n dan Aya Yor gi de na si bi al m��. Or ta -
doks dün ya s� n� üzen bu ge li� me üze ri ne ma nas -
t�r tek rar ta mir edil mi�. Aya Yor gi gü nü mü ze
ge le ne ka dar bir çok dep rem ve yan g�n ge çir se
de tek rar tek rar ona r�l m��. Su, Or ta doks dün ya s�
için kut sal sa y� lan 205 ra k�m l� Aya Yor gi Ma -
nas t� r�’n�n yüz y�l lar bo yu en bü yük so ru nu ol -
mu�. Zi ra bu so run bir tür lü çö zü le me mi�. De -
niz den yüz ler ce met re yük sek lik te bu lu nan kut -
sal me kâ n�n su so ru nu ke �i� ler ta ra f�n dan ta �� ma
suy la gi de ril me ye ça l� ��l m��. Gü nü mü ze ka dar
su so ru nu bir tür lü çö zü le me mi�. Ta ki bir - iki
y�l ön ce si ne ka dar…

� Z�R VE DE IH LA MUR VAR SA
SU DA VAR

Su so ru nu ay n� za man da Ada la r�n da bü yük
bir so ru nu ol mu� y�l lar d�r. Özel lik le yan g�n va -
ka la r�n da bu so run bü yük oran da ken di ni his set -
tir mi�. Bu nun üze ri ne Ada lar Or man �� let me
�ef li �i ha re ke te geç mi� ve su için ça l�� ma la ra
ba� la m��. 2005 y� l�n dan bu ya na gö rev yap t� ��
Ada lar’da ça l�� ma la r�, çev re ci li �i ve ki �i li �iy le
hal k�n sev gi si ni ka za nan Ada lar Or man �� let me
�e fi Yük sel Öz can’�n üs tün gay re ti de bu a�a -
ma da dev re ye gir mi�. �e be ke su yu ça re ol ma -
y�n ca Yük sel Öz can do �al kay nak ara y� �� na yö -
nel mi�. “Te pe de su bu la bi lir mi yim?” di ye dü -
�ün mü� ön ce Yük sel Öz can. O s� ra da Aya Yor -
gi Ma nas t� r� Ke �i �i Ka li ni kos Efen di’yi zi ya ret -
le ri s� ra s�n da ma nas t�r bah çe sin de gördü�ü iki
�h la mur a�a c� gel mi� ak l� na. Bu ra dan son ra s� n�
ge lin ken di sin den din le ye lim: “Aya Yor gi Ma -
nas t� r�’n�n için de iki ta ne �h la mur a�a c� var d�r.
�yi ge li �im gös ter mi� bu a�aç lar. Ih la mur, su
olan yer ler de yeti�ir. Ak si hal de müm kün de �il.
De mek ki bu ra da 205 met re de de ol sa ana ka ya -
da bir su var. Yüz de 90 ih ti mal bu ra da su ol ma -
l�y d�. Bi lim sel ara� t�r ma ya ko yul duk. 3 ay r� fi -
zik etüt ara� t�r ma s� yap t�r d�m. Ye ter ki bu ra da
su bu la l�m de dim. Su ola bi le ce �i ama fark l� de -
rin lik ler de bu lu na bi le ce �i yö nün de ve ri ler gel di.
Aç�k ça s� tüm me tot la r� de ne dim. Ka rar ver dim
ve yan g�n ku le si nin ya n�n dan son daj yap t�r d�m.
40 met re de bu la ca �� m� z� tah min et tik. Bu la ma -
d�k, 90 met re, der ken 140 met re, yi ne su yok.
190 met re de de bu la ma d�k. De niz se vi ye si nin
30 met re al t� na ine rek, 230 met re de su yu bul du -
�u muz da ge ce ya r� s� ol mu� tu. Bo ru la r� dö �et tik.
Te miz su gel di. 3 ay ak� t�l d�. Tah li li ni yap t�r d�k
fark l� ku rum la ra. Ko li form bak te ri ç�k ma d�.  �çi -
le bil me si için ko li form bak te ri s� f�r ol ma l�. Bu
du rum da içi le bi lir bir suy du. Ar� t�l ma dan ko li -
form bak te ri nin s� f�r ol ma s� hay ret ve ri ci. Kim -
ya sal ana liz le ri ni de yap t�r d�k ve on lar da ulus -
lar ara s� stan dart la r�n üze rin de çok gü zel bir su
ol du �u nu ifa de et ti ler.”

� MA NAS TI RIN SU SO RU NU
OL DU �U NU B� L� YOR DUK

Zir ve de ku yu aç� la rak Ada lar’�n ta ri hin de
dö nüm nok ta s� olan ge li� me sa ye sin de gün de
200 ton su al� na bi len ve ih ti ya c� kar �� la ya bi len
bir ku yu Bü yü ka da’ya ka zan d� r� l�r. Yük sel Öz -
can, Aya Yor gi Ma nas t� r� yet ki li le riy le ko nu �ur.
Faz la su yun, yüz ler ce y�l d�r su so ru nu çe ken
Ma nas t�r ile pay la ��l ma s� tek li fin de bu lu nur.
Aya Yor gi Ma nas t� r� Ke �i �i Se la nik li Ka li ni kos
Efen di tek lif üze ri ne çok mut lu olur. Böy le ce
Aya Yor gi ku ru lu �un dan bu ya na ilk de fa ka l� c�
ola rak su so ru nu nu hal let mi� olur. 

� ‘OR MAN 177 ÇE� ME LE R�’
ME DE N� YET LE R� FE RAH LA TI YOR
Or man �� let me Mü dür lü �ü ve onun se vi len

�e fi nin gay ret le riy le me de ni yet le rin dost lu �u na,
kar de� li �i ne, da ya n�� ma s� na da ir öy le bir ad�m

at� l�r ki bun dan son ra ki sü re ci yi ne Yük sel Öz -
can’dan din le ye lim: “Aya Yor gi’yi zi ya ret et -
mek için 900 met re lik dik bir yo ku �u ç� kan bin -
ler ce in sa na su im kâ n� sa� lan m�� ol du. 23 Ni san
ve 24 Ey lül ta rih le ri Aya Yor gi gü nü ol du �u için
yüz bin ki �i ye ya k�n zi ya ret çi ge lir. Ki li se ye de
su sa� lan ma s� n�n ya n� s� ra böl ge ye de çe� me ler
yap t�r d�k. Çe� me le re de ‘Or man 177 Çe� me si’
ad� n� ver dik. 177 ola s� bir yan g�n da ara na cak ilk

nu ma ra d�r ve üc ret siz dir. Çe� me le re bu is mi ve 
re rek, hem nu ma ra m� z� ha t�r lat mak hem de ada -
n�n do �al su yu nun ol du �u nu an lat mak is te dik.
�n san lar, bö cek ler, hay van lar, bit ki ler her kes, her
�ey bu su sa ye sin de ye ni den ha yat bul du lar. Ku� -
lar hem tür ve hem sa y� ba k� m�n dan 10 ka t� na
ç�k t�. Çe� me ler ol du �u için pet �i �e kir li li �i nin
de önü ne ge çil di. Ön ce den kam yon kam yon pet
�i �e top la n�r d�. Or man yo lu ter te miz ol du. Ke� ke

b u
çe� me le ri ada n�n

tüm tur yo lu na ya pa bil sek.”
� B� L�M SEL NET B�R

AÇIK LA MA SI HÂ LÂ YOK
�lk su yun ku yu dan ç�k ma s� n�n ar d�n dan bir -

kaç y�l geç me si ne ra� men su de �er le rin de her -
han gi bir dü �ü� göz len me mi�. Aç�k ça s� Bü yü ka -
da zir ve sin den 230, de niz se vi ye sin den ise 30
met re de rin lik ten ay lar hat ta y�l lar geç me si ne
ra� men tat l� su gel me si nin net bir aç�k la ma s� hâ -
lâ ya p� la ma m��. Ay n� za man da da l�� me rak l� s�
olan Yük sel Öz can ada et ra f�n -
da ki da l�� la r� s� ra s�n da de ni zin
al t�n dan tat l� su la r�n ç�k t� �� na
da ta n�k ol du �u nu söy lü yor.
Yük sel Öz can aka de mik bi ri ki -
mi do� rul tu sun da ken din ce du -
ru mu �öy le aç�k l� yor: “Bu ra da
yer al t�n da ba z� ne hir le rin ol du -
�u, Ulu da� böl ge nin en yük sek
ye ri ol du �u için ora dan bu su la -
r�n ak� �a geç ti �i ve bu ra dan bul -
du �u bo� luk lar dan d� �a r� ç�k t� ��
ka na atin de yim. Biz de ku yu -
muz va s� ta s�y la d� �a r� ç�k ma yan
k�s m�n dan bu su yu çe ki yo ruz
di ye dü �ü nü yo rum. Ya ni son -
suz bir kay nak var. Nor mal de
100 ton al� yor duk ilk ba� ta.
Son ra mo tor ka pa si te si ni iki ka -
t� na ç� kar d�k ve 200 ton al ma ya ba� la d�k. 500
ton ka pa si te li bir mo tor koy sak 500 ton su ala bi -
li riz. �l ginç bir ge li� me da ha ol du. Bi zim su bul -
du �u mu zu gö ren bir ada sa ki ni de de niz k� y� s�n -
dan son daj yap t� ve 100 met re ye in di an cak tuz -
lu su al d� ve son da j� ka pat t�.” 

� AY NA ROZ’DA SE V�NÇ LE
KAR �I LAN DI VE…

Or man �� let me Mü dür lü �ü’nün ve ku ru mun
Ada lar �ef li �i ni yü rü ten Yük sel Öz can’�n ada da
üs tün gay ret ler le su bul ma s� ve Aya Yor gi Ma -
nas t� r� ile bu su yu pay la� ma tek li fi, Aya Yor -
gi’de ki ke �i� le ri ol du �u ka dar Yu na nis tan’da ki
bin ler ce y�l l�k Or to doks ma nas t� r� Ay na roz’da ki
ke �i� le ri de et ki le mi�. Çün kü Se la nik’te bu lu nan
Ay na roz Ma nas t� r�’ndan ke �i� ler, bin ler ce y�l -
dan bu ya na Aya Yor gi’de gö rev len di ril mek
üze re Bü yü ka da’ya gön de ri lir ler mi�. Ku ru lu -
�un dan bu ya na su suz luk so ru nu ya �a yan Aya
Yor gi Ma nas t� r� ka l� c� �e kil de su ya ka vu �un ca
Ay na roz Ma nas t� r�’nda bü yük yan k� olu� tur -
mu�. 1060 y�l l�k geç mi �e sa hip, dün ya ya ka pa l�
Ay na roz Ma nas t� r�’ndan he yet ler Tür ki ye’ye zi -
ya re te gel mi� ve ba� ta Or man te� ki la t� na ve

Ada lar Or man �� let me �e fi Yük sel
Öz can’a �ük ran la r� n� ifa de et mi� ler,
Bü yü ka da’da ki mo dern yan g�n ku -
le si ni zi ya ret edip, muh te �em �s tan -
bul ve Mar ma ra man za ra s� n� da iz -
le me yi ih mal et me mi� ler. 

� YÜK SEL ÖZ CAN
VE ADA LAR

Yük sel Öz can 45 si vil top lum
ku ru lu �u nun ka t�l d� �� Ada lar
Kent Kon se yi yü rüt me ku ru lu
üye li �i ne 2011’de en yük sek
oy la se çi le rek, ne ka dar se vil di -

�i ni de is pat la m�� ade ta. Or man lar ko nu -
sun da yap t� �� ça l�� ma la ra ek ola rak, de niz ve ka -
ra eko lo ji si nin ko run ma s� için fo to� raf ve film
tek nik le ri ni kul lan m��. Dü zen le di �i fo to� raf ser -
gi le ri ve ha z�r la d� �� bel ge sel içe rik li film ler le
çev re ko nu su na dik kat çek mi�. 

� DÜN YA DA HAL KA AÇIK
TEK HER BA R� UM BÜ YÜ KA DA’DA
Dip lo ma te zi ni unut ma yan Öz can, “�s tan bul

Ada la r�’n�n Eko lo ji si ve Bit ki An sik lo pe di si”
ad l� ki ta b� n� yaz ma ya ba� la d�. Be� y�l bo yun ca
tüm ada la r�n bit ki le ri nin fo to� raf la r� n� çe kip ar -
�iv le di. Her bit ki nin ilk ba har yaz ve son ba har

yap rak la r� n� ve mey ve le ri ni
top la y�p, ku rut tu. Bü yü ka da
Or man �da re si’nin gi ri� ko ri -
do ru ve ken di ofi si ni ye ni den
di zayn ve res to re edip �u an ki
“Bü yü ka da Her ba ri um”unu
kur du. Yak la ��k 300 bit ki tü -
rü nün ser gi len di �i me kân,
dün ya n�n tek hal ka aç�k her ba -
ri umu özel li �i ni ta �� yor ve
özel lik le ya ba c� tu rist ler ve
aka de mis yen le rin u� rak ye ri.
Haf ta içi sa bah 08.30-17.30
sa at le ri ara s�n da zi ya re te aç�k
olan Her ba ri um’u her gün
yüz ler ce ki �i zi ya ret edi yor ve
ada la r�n eko lo ji si ile bit ki le ri
hak k�n da bil gi le ni yor.

Yük sel Öz can, 2006 y� l�n dan bu ya na eko lo -
jik den ge ça l�� ma s� kap sa m�n da po pü las yo nu
aza lan bö cek le ri tes pit edip ço �al ma la r� için or -
tam sa� la ma pro je si ni yü rü tü yor. Bu pro je kap -
sa m�n da k� z�l çam a�aç la r� n�n yap rak la r� n� yi ye -
rek bes le nen çam ke se bö ce �i nin y�r t� c� s� ve pa -
ra zi ti olan bö cek ve si nek le rin ço �al ma s� için
hem do �al or tam da hem de la bo ra tuv ar or ta m�n -
da ça l�� ma lar ya p� yor. Bu amaç la Bü yü ka da’da
kur du �u la bo ra tu var da çam ke se bö ce �i nin y�r t� -
c� s� n� üre tip tüm ada or man la r� na sa l� yor. Ba �a -
r� l� uy gu la ma s� ne de niy le üret ti �i y�r t� c� bö cek -
le rin bir bö lü mü nü de �s tan bul’un di �er böl ge le -
ri ne trans fer edi yor. Uy gu la ma n�n ba �a r� s� n� du -
yan Kar tal ve Bü yük çek me ce Be le di ye le ri ay n�
uy gu la ma y� ba� lat mak için Yük sel Öz can ile or -
tak ça l�� ma gi ri �i min de de bu lun mu� lar. Öz can,
eko lo ji nin öne mi ni si vil top lum la pay la� ma pro -
je si kap sa m�n da ba� lat t� �� ve ta ma men ken di ta -
til gü nü olan Pa zar gü nü nü bu ama ca ada d� �� pe -
ri yo dik eko tur lar la in san la r� bil gi len di rip ay n�
za man da da e�i ti yor. 2006 y� l�n dan bu ya na
yak la ��k 40 üc ret siz eko tur ter tip le yen Yük sel
Öz can, 2000 ki �i nin eko sis te mi ta n� ma s� n� sa� -
la d�.
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SU GiBi AZiZ OLUN… SU GiBi AZiZ OLUN… SU GiBi AZiZ OLUN… SU GiBi AZiZ OLUN… SU GiBi AZiZ OLUN… SU GiBi AZiZ OLUN… 
Orman te�kilat� ilginç geli�melerle dolu insanüstü bir gayretle

Büyükada’n�n zirvesinden 230 metre derinlikte su buldu. Yüzlerce
y�ldan beri susuzluk sorunu çeken Aya Yorgi Manast�r� ile bulunan
su payla��ld� ve örnek bir ‘Su Karde�li�i’ do�du. Kalite ve miktar
bak�m�ndan bollu�uyla dikkat çeken, deniz seviyesinin 30 metre

alt�ndan ç�kan suyun, adan�n alt�na nas�l geldi�i konusunda net bir
bilimsel veri bulunmamas� ise ilginç. Bulunan su kayna�� sayesinde

�imdi ‘Orman 177 Çe�meleri’ adada boy gösteriyor ve
medeniyetleri ferahlat�rken, karde�li�i ve beraberli�i peki�tiriyor. 

Yüksel Özcan’ın objektifinden
Büyükada yangın kulesi.

Yüksel Özcan’ın 
Ada foto�rafları

�imdi
kartpostallarda.

Muhabirimiz Mustafa Sürmeli, 
Aya Yor gi Ma nas tı rı Ke �i �i 

Ka li ni kos Efen di ve Adalar Orman
i�letme �efi Yüksel Özcan,

manastırdaki ıhlamurların önünde. 

Çevreye dair her �ey onun foto�raflarında.

Ay na roz Ma nas tı rı’ndan ke �i� ler Büyükada’ya
gelerek, Orman Te�kilatı’na ve Yüksel Özcan’a

te�ekkür ettiler. Dünyada 
halka açık tek
Herbarium’u

Büyükada’da...
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Hong Kong’da dü zen le nen “Dün ya Di� he kim li �i Kon -
gre si’ne” ka t� lan tek ye rel be le di ye tem sil ci si olan Ka -
d� köy Be le di ye si Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Mer ke zi,

ka t� l�m c� lar dan bü yük il gi gör dü. 
“Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Mer ke zi

ola rak, 29 A�us tos-1 Ey lül ta rih le ri ara s�n da “FDI World Den -
tal Fe de ra ti on” ta ra f�n dan Hong Kong’da 100.’sü or ga ni ze
edi len Dün ya Di� he kim li �i Kon gre si’ne Ka d� köy Be le di ye -
si’ni ve ül ke mi zi tem si len ola rak ka t�l d�k” di yen Mer kez So -
rum lu su Dt. Bur cu Ku ru, kon gre ye dün ya n�n çe �it li ül ke le rin -
den 7000’in üze rin de di� he ki mi, kli nis yen ve bi lim ada m� n�n
ka t�l d� �� n� söy le di.

Kon gre nin Hong Kong Ulus la ra ra s� Kon gre ve Ser gi Mer -
ke zi’nde 7 fark l� sa lon da ya p�l d� �� n� vur gu la yan Dt.Ku ru, di� -
he kim li �i nin dün ya da gel di �i nok ta lar, bi lim sel ça l�� ma lar, la -
zer, imp lant, en gel li ler, trav ma, ko ru yu cu he kim lik, ye ni mal -
ze me ler, epi de mi yo lo jik ça l�� ma lar ve ol gu lar gi bi bir çok ko -
nu nun, ala n�n da uz man di� he kim le ri ve dün ya n�n ön de ge len
kli nis yen le ri ta ra f›n dan tar t� ��l d� �� n� söy le di. 

� 160 B�N ÇO CUK TE DA V� ED�L D�
Kon gre de, Kad�köy Be le di ye si Ço cuk A��z ve Di� Sa�l���

Mer ke zi ola rak “He alth of Our Chil dren’s Smi le - Den tal He -
alth Edu ca ti on and Pre ven ti ve Tre at ment Prog ram of Pub lic
Scho ol, Pre-scho ol Chil dren and Di sab led Per sons’in Kad�köy
Re gi on, Is tan bul, Tur key” (Ço cuk lar�m�z�n Gü lü �ü ne Sa�l�k -
Kad�köy böl ge sin de ki dev let okul lar�nda oku yan il ko kul ve
okul ön ce si ço cuk lar la en gel li bi rey le re a��z-di� sa�l��� e�i ti -
mi ve ön le yi ci oral sa�l�k prog ram�) isim li çal��ma n�n su nul -
du �u nu an la tan Dt. Bur cu Ku ru, söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“Çal��mam�zda, Kad�köy Be le di ye si Ço cuk A��z ve Di�
Sa�l��� Mer ke zi ta raf�ndan yü rü tü len pro je nin 2007 y�l�nda

ba� lad���, sos yal bir pro je ol du �u, ço cuk lar�n tüm te da vi ve
kon trol le rin üc ret siz yap�ld���, 2009 y�l�ndan iti ba ren Kad�köy
il çe si ne ek ola rak tüm Tür ki ye’de ki en gel li bi rey le re de üc ret -
siz hiz met ve ril di �i be lir til di.  

Çal��mam�z�n amac�n�n Kad�köy Be le di ye si ta raf�ndan
kar��la nan okul des tek li di� çü rük le ri ni en gel le me prog -
ram�n�n, ço cuk lar�m�z�n oral hij yen le ri üze ri ne et ki si ni ölç mek
ol du �u da vur gu lan d�. Bu gü ne ka dar te da vi et ti �i miz 160 bin
has tam�z�n 37 bin 900’ü pro je çal��ma gru bu ola rak se çil di.
Ya� la r� 5 ile 11 ara s�n da de �i �en  37 bin 900 il kö� re tim ö� ren -

ci si ve 900 en gel li bi rey de �er len dir me ye al�nd�. Ço cuk lar�n
ba� lang�ç te da vi le ri nin so nun da, 6. ve 12. ay da ki kon trol le rin -
de plak, di� ta�� ve di �e ti ka na ma lar� skor la na rak kar��la�t�r�ld�.
Tüm ço cuk la ra ve ebe veyn le re te da vi ye ba� la ma dan ön ce oral
hij yen e�i ti mi ve ril di. Ço cuk lar�n yüz de 88’nin te da vi ye ih ti -
yac� ol du �u gö rül dü ve te da vi le ri yap�ld�, ay�ca tüm ço cuk la ra
fis sür ör tü cü ve 6 ayl�k pe ri yotlar la flu or uy gu la mas� yap�ld�.
Ço cuk la r�n te da vi le ri nin bi ti min den 1 y�l son ra oral hij yen dü -
zey le ri nin ka bul edi le bi lir se vi ye de de vam et ti �i gö rül dü.
Çal��man�n so nu cun da okul des tek li yü rü tü len prog ram lar�n
çok ba �ar�l� ol du �u, özel lik le Tür ki ye gi bi sos yal gü ven ce nin
ye ter siz ol du �u ül ke ler de ço cuk lar�n sa�l�kl� di� le ri ol mas�
için mut la ka yayg�nla�t�r�lmas� ge rek ti �i be lir til di.”

Dt. Burcu Ku ru, tüm dün ya dan üni ver si te ve sa�l�k ku ru -
lu� lar�n�n i� ti rak et ti �i bu bo yut ta ki bir kon gre de, Ka d� köy Be -
le di ye si’nin ha ya ta ge çir di �i çal��ma n�n ye rel be le di ye ta -
raf�ndan yap�lan tek çal��ma ola rak kat�l�mc�lar�n bü yük il gi si -
ni çek ti �i ni vur gu la ya rak, “Kat�l�mc�la ra kli ni �i mi zi tan�tan
bro �ür ler da��t�l d� ve sos yal pro je nin de tay lar�, su num es -
nas�nda kat�l�mc�la ra an lat�ld�. Pro je miz bü yük il gi gör dü” di -
ye ko nu� tu.

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1761564 25/09/2012
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 4.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Ekim Ay� Toplant�lar� 01 Ekim 2012 Pazartesi –
20 Ekim 2012 Cumartesi tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Ekim Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 01 Ekim 2012 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis
Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
1. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediyesi 2013 Y�l� Performans Program� ile ilgili teklifi.

2. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediyesi 2013 Y�l� Bütçesi ve izleyen iki y�la ait (2014-2015) gelir gider tahminleri
ile ilgili teklifi.
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SONBAHARIN gelmesi ile birlikte
görülen ani �s� de�i�imleri

hastal�klara zemin haz�rl�yor. Ancak
al�nacak baz� önlemler sayesinde

mevsim geçi�lerinde sa�l�kl� kalmak
mümkün. 

ISI VE NEM DÜZENS�ZL���
HASTA EDER

S�cakl�klar�n bir gün yüksek bir gün
dü�ük olmas� bu duruma haz�rl�ks�z

yakalanan ki�ilerin sa�l���n�
tehlikeye atar. Ani hava

de�i�imleri insan
bünyesinin adaptasyon

ve savunma
mekanizmas�n�
bozdu�undan

hastal�klara da davetiye
ç�karmaktad�r. De�i�en

�s�yla birlikte vücut direnci
dü�ebilir. Mevsim
geçi�lerindeki �s�
de�i�ikliklerinden
etkilenip, hasta

olmaman�n yolu bilinçli
olmaktan geçer. 

Hastal�klardan korunmak
için a�a��da noktalara
dikkat etmek gerekir:
� �yi bir vitamin ve
mineral deste�i sa�lanmal�d�r. 
� Do�ru bir beslenme program�
benimsenmeli, besin çe�itlili�ine

önem verilmelidir. 
� Bol su tüketimi vücudun s�v�
ihtiyac�n�n kar��lanmas� için çok

önemlidir. Haz�r meyve sular�, çay,
kahve ve asitli içecekler s�v�

ihtiyac�na cevap vermek için yeterli

de�ildir. Hem do�al hem de sa�l�kl�
olmalar� nedeni ile bitki çaylar�

tercih edilebilir.
� Sigara ve alkolden uzak

durulmal�d�r. Sigara ba����kl�k
sistemine olumsuz etki ederek

hastal�klar�n olu�umunu
kolayla�t�r�r. A��r� alkol tüketimi de
sigara ile birle�ti�inde çok daha

zararl� hale gelebilir.  
� Ya� ve sa�l�k durumuna göre

egzersiz yap�larak
ba����kl�k sistemi
güçlendirilmelidir.

Yürüyü�, bisiklet ve
yüzme genellikle

herkesin yapabilece�i
aktivitelerdir.

� Düzenli ve kaliteli bir
uyku, gün boyu zindelik

verir. 
� Sabah, ö�len ve
ak�am saatleri için

uygun giyinmeye özen
gösterilmelidir.

Mümkünse ince
katlardan olu�an bir

k�yafet kombinasyonu
yap�lmal�d�r.

� Kapal� ortamlar iyi
havaland�r�lmal� ve temizlenmelidir.
Kapal� ortamlarda hastal�lar�n daha

h�zl� yay�lmas�na neden olur.
� Klima ile serinlemek isterken

dikkatli olunmal�d�r. Özellikle ö�le
saatlerinde hava s�cakken aral�ks�z
klima çal��t�r�l�p ak�am saatlerindeki

serinli�e maruz kal�nd���nda
hastal�klar da kaç�n�lmaz hale

gelmektedir.
� Enfeksiyonlar aç�s�ndan riskli

dönemler oldu�undan zatürree ve
grip a��lar�n� yapt�rmak ek fayda

sa�lar. 
� Ba����kl�k sistemini
güçlendirici takviyeler
al�nabilir. Ar� poleni, B-

karoten, vitamin
kompleksleri, koenzim,

ye�il çay, bunlar
aras�nda say�labilir. 
� Enfeksiyon belirtileri

varsa mutlaka vakit
geçirmeden

doktora
ba�vurulmal�d�r. 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

ANi HAVA DEĞiŞiMLERi
HASTALIKLARA

DAVETiYE ÇIKARIYOR

Prof. Dr. Birsel
Kavaklı

12
Diş Polikliniği, Hong Kong’da kongreye katıldı

Hong Kong’daki ‘Dünya Di� Hekimli�i
Kongresi’ne, ‘Çocuklarımızın Gülü�üne Sa�lık’
projesi ile katılan Kadıköy Belediyesi Çocuk
A�ız ve Di� Sa�lı�ı Merkezi, kongredeki tek

yerel belediye olarak büyük ilgi topladı. 
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7 Ekim’de �stanbullu Kadıköy’de ko�acak.
Londra’da Türkiye’ye altın madalya sevincini

ya�atan milli atletimiz Aslı Çakır Alptekin,
herkesi, 7 Ekim’de �stanbul Ba�dat

Caddesi’nde yapılacak 5 kilometrelik ‘Run
Istanbul’ ko�usuna davet etti. 

Bu yıl 4.’sü gerçekle�tirilmek üzere 1 Eylül’de
Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde ba�layan

Nike Run ko�uları, 32 �ehirde, 395.500 ki�iye
ula�acak. Ko�ular, 15 Aralık’ta Brezilya’nın Rio

de Janerio ve �ili’nin Santiago �ehirlerinde
yapılacak etkinliklerle sona erecek. 

Bu yılki ko�uya Kadıköy Ba�dat Caddesi
evsahipli�i yapacak ve parkur 5 kilometre

olarak belirlendi. Ko�uya dileyen tüm
Kadıköylüler katılabilir.
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Pilates’e 
dair �PUÇLARI
KADIKÖY Belediyesi Gençlik Merkezi Kalam��’ta
ücretsiz yap�lan Pilates derslerimizden maksimum

verimi elde etmeniz için küçük ipuçlar� vermeye
devam ediyoruz.

Derslere kat�lan üyelerimiz bilirler, egzersizler
s�ras�nda nelere dikkat edilmesi gerekti�i konusunda

bilgileri tekrar tekrar hat�rlatarak, üyelerimizin
egzersizlerden olumsuz �ekilde etkilenmesini

engellemeye çal���r�z. Özellikle belin duru�u ile ilgili
sürekli tekrar yapmak gerekiyor. Çünkü harekete
yo�unla�an üye, belinin bask�da m� yoksa naturel

pozisyonda m� olmas� gerekti�ini atlayabiliyor.
Örne�in bacaklar�n yukar�da oldu�u bir kar�n hareketi

s�ras�nda beli yerden kald�rmak hem kar�n kaslar�n�
aktive etmemizi engeller hem de tüm a��rl���n

belimizde toplanmas�na yol açabilir. Bu durum kimi
zaman sakatlanmaya varabilecek problemlere sebep

olabilir. 
Derslerde bir de�il, birden fazla konuya dikkat ederek

egzersizlerin gerçekle�tirilmesi gerekiyor. Pilates
yaparken dikkat edece�imiz bir di�er konu do�ru bir
�ekilde nefes al�p vermektir. Do�ru nefes vücudun
zorland��� noktalarda rahatlama hissi sa�lamas�n�n

yan�nda do�ru kaslar� aktive etmemize yard�mc� olur.
Ayr�ca kan dola��m�n� artt�rmakla birlikte

kardiovasküler rahats�zl�klar� engelleyebilecek etkiye
de sahiptir. Pilates egzersizleri esnas�nda a��rl�kl�

olarak çal��t�rd���m�z bölgeye yo�unla��p kas
gruplar�n� aktive etmeye odaklanmak, etkili bir �ekilde

çal��man�za ve pilates egzersizlerinin k�sa sürede
etkisini hissetmenize yard�mc� olacakt�r. Pilates
egzersizlerini yaparken gö�üs kafesini kapat�p

sabitlemek kar�n kaslar�n� daha fazla aktive etmemizi
sa�lar. Gö�üs kafesini kapatmak kimi zaman

üyelerimiz için ilk derslerde zorland�klar� bir nokta
olsa da üyelerimizin ilk derslerinde bunu nas�l

yapabileceklerine yönelik küçük ipuçlar� ile bu hissi
kolayl�kla yakalamalar� sa�lanabilmektedir. Pilates
yaparken hareketleri yava� ancak ak�c� bir tempo

e�li�inde gerçekle�tirmek hareketlerin etkisini
artt�rmaktad�r. Ayr�ca yoruldu�umuz zamanlarda
vücudumuz al��k�n oldu�u forma dönme e�ilimi
gösterir. Örne�in omuzlar� kald�rmak, s�rt�n dik
durdu�u formunun bozulmas� gibi… Bu gibi

durumlarda do�ru kas gruplar�n� çal��t�rabilmek ad�na
uyar�lar� veya ki�iye özel yap�lan de�i�ikleri dikkate
al�p vücudumuzu olmas� gereken �ekilde tutmaya

özen göstermek gerekmektedir. 
Zaman zaman pilates yaparken “nas�l giyinmeliyim”
gibi sorularla kar��la�abiliyoruz. Hareketlerin do�ru

yap�ld���n� kontrol edebilece�imiz vücuda oturan tayt,
e�ofman, t-shirt gibi spor k�yafetlerin giyilmesi
uygundur. Ayr�ca ayaklar�n�z� rahat bir �ekilde

kullanabilmeniz için spor ayakkab� kullanmadan
sadece çorapla egzersizleri yapmak uygundur.

Egzersize ba�larken aç ya da tok olmamak gerekir.
Ba�lamadan yakla��k bir saat önce hafif bir �eyler

yemek yerinde olur. Yüksek �eker içeri�i olan
g�dalar�n al�nmas� egzersiz s�ras�nda kan �ekerinin ani

dü�mesine ve bayg�nl�k hissine neden olaca�� için
uygun de�ildir. Yine a��r bir ö�ünün ard�ndan ya da
uzun süreli açl���n ard�ndan da spor yapmak uygun

de�ildir.
S�v� al�m� son derece önemlidir. Egzersize

ba�lamadan 1-1,5 saat öncesinden s�v� almaya
ba�lanmal� ve egzersiz s�ras�nda devam edilmelidir.
�deal s�v� al�m�n� gün içine yaymak ve susuzluk hissi

olu�madan s�v� almakt�r.
Egzersiz s�ras�nda suyun haricinde farkl� bir sporcu

içece�i kullan�l�yorsa; içece�in içeri�i vücut ile
uyumlu olmal� ve bu sayede emiliminin kolay olmas�

gereklidir.
40 ya� ve üzerinde egzersiz tolerans�na göre dersler
haftada 2 veya 3 ile s�n�rlanmal� ve uyum sa�land�kça

ders say�lar� artt�r�lmal�d�r.
Pilates egzersizlerinin etkili olabilmesi devaml�l���yla

orant�l�d�r. Ki�ilerin derslerdeki süreklili�i koyulan
hedeflerle ilgilidir. Bu sebeple ki�i ula��labilir hedefler

koymal�d�r ki motivasyonu bozulmas�n. 
Pilates yaparken nelere dikkat etmemiz gerekti�i ile

ilgili daha pek çok konu olmakla birlikte temel
noktalar� yukar�da belirtti�imiz gibi s�ralayabiliriz. Tabi

ki bunlar�n hepsinin ki�ilerin vücudunda yer etmesi
belli bir zaman almaktad�r. Bu zaman�n k�salt�lmas�

da disiplinli bir çal��ma ve e�itmen ile yap�lan i�birli�i
ile mümkündür. Bu i�birli�inin etkili olmas� hem

mental ve hem de entelektüel fayday� artt�racakt�r.
Hepinize sa�l��� sporla birle�tirdi�iniz güzel günler

dilerim.
Nurcan Bengin (KGM Pilates E�itmeni)

Ka d� köy’ün köklü spor ku lüp le rin den
Ko �u yo lus por, �s tan bul 1. Ama tör Li gi
17. Grup ta 3. Haf ta y� 3’te 3 ya pa rak 9

pu an la li der ka pa d�. Ye ni ho ca s�, ye ni yö ne ti -
mi ve ye ni trans fer le rin de ta k� ma ka t�l -
ma s� n�n ar d�n dan bu se zon ön ce si
iyi bir ha z�r l�k dev re si ge çi ren
Ko �u yo lus por, �im di ek tik le -
ri ni bi çi yor. 1. Haf ta da
Taçs por’u 1-0, 2. Haf ta da
Kar tal Yu va s�’n� 4-2, 3.
Haf ta  da �ca di ye’yi 2-0
yen me yi ba �a ra rak 9
pu an ve 5 gol ave raj la
li der li �i ni sür dü ren
Ko �u yo lus por’un bu
ba �a r� s�n da her �ey den
ön ce s� k� bir ça l�� ma -
n�n ya n� s� ra ta k�m da ki
sev gi ve say g� ili� ki le ri -
nin bü yük pa y� ol du �u ifa -
de edi li yor.

� HO CA FAK TÖ RÜ
Ta k� m�n Ge nel Kap ta n� Me -

tin Ka ra bi ber, Ko �u yo lus por’un ta ri -
hin de pek ya �an ma m�� bir ba �a r� y� 3 haf ta l�k
lig pe ri yo dun da ser gi le dik le ri ni, bu ba �a r� n�n
de vam et me si için el le rin den gel di �in ce cen til -
men ce mü ca de le ede rek ça l� �a cak la r� n� söy le -

di. 17. Grup ta bir bi rin den güç lü ekip le rin yer
al d� �� n� be lir te rek, zor bir gru p ta yer al d�k la r� -
n� söy le yen Me tin Ka ra bi ber, iyi bir ça l�� ma,
iyi bir ekip ve bi raz da �ans fak tö rüy le ba�ar�l�

bir ba� lan g�ç ser gi le dik le ri ni be lir te rek,
“Bu se zon Ko �u yo lus por ör nek bir

at� l�m göster di. Yö ne tim den
tek nik eki be ve kad ro ya ka -

dar ye ni bir ekip olu� tur -
duk. Ho ca m�z Ra ma zan
Bay bat maz için ay r� bir
pa rag raf aç mak is ti yo -
rum. Ken di si pro fes yo -
nel geç mi �i, ki �i li �i ve
ka ri ye riy le ör nek bir
spor ada m�, Ko �u yo -
lu’na önem li kat k� la r�
olu yor ve ola cak. Fut -

bol cu lar la sev gi ve say -
g� çer çe ve sin de abi-kar -

de�-ar ka da� gi bi s� cak bir
ile ti �im or ta m� olu� tur du.

Ha ta yap sa lar da on la r� hep
mo ti ve edi yor. Bun dan da genç -

le ri miz olum lu yön de et ki le ni yor  ve
Ra ma zan ho ca la r� n� se vi yor lar” de di. 

� ‘SÜPER L�G TE YE R A LA CAK 
FUT BOL CU LA RIM VAR’

Ta k� m�n tec rü be si çok, ya �� genç an tre nö rü

Ra ma zan Bay bat maz pro fes yo nel sü per lig ten
gel me bir isim. Sa r� yer, Di yar ba k�r ve çe �it li
pro fes yo nel ekip ler de for ma ter let ti. �im di bu
bi ri ki miy le Ka d� köy’ün gü zi de spor ku lü bü
Ko �u yo lus por’un fut bol ta k� m� n�n dü me nin de.
Göreve gelmesiyle birlikte ekip te s�cak bir ha -

va olu� turdu. An tren man d� ��n da bi le genç ler
ya n�n da. Tec rü be le ri ni de vam l� on la ra ak ta r� -
yor. Genç ekipte, pro fes yo nel lig de de ba �a r�y -
la maç lar ç� ka ra cak isim ler ol du �u nu be lir ten
Bay bat maz, sü per  lig ku lüp le ri nin dikkatini
çektiklerini söylüyor. 

Bas ket bol ku lüp le ri, Bas ket bol Ku lüp le ri
Der ne �i (BKDER) ça t� s� al t�n da �s tan -
bul’da bi ra ra ya gel di.  

�s tan bul bu lu� ma s�n da, �s tan bul’da ki 203
bas ket bol ku lü bün den, 150 bas ket bol ku lü bü -
nün tem sil ci si nin haz�r oldu�u top lan t� ya; Türk
bas ket bo lu nun du aye ni Meh met Ba tu ralp, Cem
Ça �al, Feh mi Sa d� ko� lu, Mo ri Mer sel, Meh met
Ay kaç, Ömer Akan da ka t� la rak, ku lüp le rin ya -
n�n da ol duk la r� me sa j� ver di ler. Yö ne tim Ku ru -
lu Ba� kan l� ��’n� es ki mil li bas ket bol cu Efe Ay -
dan’�n yü rüt tü �ü Bas ket bol Ku lüp le ri Der ne �i
da ha ön ce de An ka ra, �z mir, Ko ca eli, Bur sa ve
An tal ya’da ki bas ket bol ku lüp le ri ile top lan t� lar
ger çek le� tir mi� ti. Top lan t� n�n �s tan bul aya ��n da
ise bas ket bol alt ya p� s� n�n so run la r� ve çö züm -
le ri pay la ��l d�.

� EFE AY DAN: 
‘ES K� DOST LUK LA RI KU RA CA �IZ’
Top lan t� da ko nu �an Bas ket bol Ku lüp le ri

Der ne �i Ba� ka n� Efe Ay dan, “Türk Bas ket bo lu
60 y�l son ra Tür ki ye Bas ket bol An tre nör le ri
Der ne �i’ne (TU BAD), 70 y�l son ra Bas ket bol
Ku lüp le ri Der ne �i’ne (BKDER) ka vu� tu. Bi zim
ama c� m�z; es ki Spor Ser gi za man la r� na dö ne bil -

mek. Yi ne se vi len, sa y� lan dost luk la r�n ol du �u,
bas ket bo lun re ka bet or ta m�n dan ç� k�p, dost luk
or ta m� na gel me si ni ümit edi yo ruz. Ku ru lu �u -
muz iti ba ri ile her ke se, her ke si me sev gi ile e�it
ola rak yak la� t�k, bas ket bo lu mu zun tüm ek sik le -
ri ni bir ke na ra yaz d�k. �im di eki bi miz ile ara l�k -
s�z ça l� �� yo ruz. �l il do la �� yor, bas ket bol to pu -
nun sek ti �i her ye re ula� ma ya ça l� �� yo ruz. Pay -
la� ma ya ça l�� t� �� m�z tek �ey eli miz de ki bas ket -
bol to pu. Bu bu lu� ma la r� m�z ara l�k lar ile de vam
ede cek. BKDER bas ket bol ku lüp le ri için bir
güç bir li �i ol du ve h�z la bu güç art�yor, her ke -
sim den des tek ler ç�� gi bi bü yü yor. Tüm ku lüp -
le ri mi zi bu gü ce ka t�l ma ya da vet edi yo rum”
diye konu�tu.

Or ga ni zas yon Ana Spon so ru Spor ti ve Ge nel
Ko or di na tö rü Ser kan Söy le mez ise “1985 y� l�n -
dan bu gü ne ka dar Türk spo ru nun ya n�n da y�z.
BKDER bi ze bu bu lu� ma dan bah se din ce müt -
hi� ke yif al d�k ve yö ne ti mi miz bu ko nu da çok
h�z l� bir �e kil de des tek sa� la ma ka ra r� al d�. Bas -
ket bol ku lüp le ri nin bi ra ra ya gel me sin de kü çük
bir kat k� m�z ol duy sa ne mut lu bi ze. Her za man
BKDER ve di �er tüm ku lüp le ri mi zin ya n�n da
ola ca �� m�z dan emin ola bi lir si niz” dedi. 

WE RUN �STANBUL BA�LIYOR

�stanbul 2012-2013 1. Amatör Ligi maçları
ba�ladı. �lk hafta maçları geride kaldı.

�stanbul Süper Amatör Ligi’nde;  
� 14. Grupta Adalar, 

� 15. Grupta Hilalspor, Kozyata�ı, 
� 16. Grupta Yelde�irmeni, 

� 17. Grupta Bostancıspor, Ko�uyolu,
Modafenspor, Taçspor,

� 18. Grupta Fikirtepe Dumlupınar,
�çerenköy �.Y., Yoncaspor, rakipleriyle ilk

hafta kar�ıla�malarına çıktı.
Kozyata�ı 3. Hafta maçında Alemda�’a 7-2

yenildi. Aynı grupta Hilalspor rakibi
Sultanbeyli’ye 4-1 yenildi.

Yelde�irmeni rakibi Orhanlıspor’u 3-0
yendi.

Bostancıspor ise Kartal Yuvası’nı 5-2
yendi. Aynı grupta Ko�uyolu rakibi

�cadiye’yi deplasmanda 2-0 yendi ve 3’te 3
yaparak 9 puanla liderli�ini korudu. 

Aynı grupta Modafenspor rakibi Taçspor’u
5-0 farklı ma�lup etti.

Fikirtepe Dumlupınar ise 18. Grupta
Sancakteye’yi 2-0 yendi ve 3’te 3 yaparak
9 puanla liderli�ini korudu. Aynı grubun

di�er maçlarında Yoncaspor rakibi
Çavu�o�lu’na evinde 2-1; �çerenköy �.Y.

ise Tunusba�ı’na deplasmanda 3-1 yenildi. 

Kadıköy ekibi 1. Amatör ligde fırtına gibi esiyor

Amatörler sahaya ç�kt�

�stanbul Mahalli Ligler
F�KSTÜRÜ ÇEK�LD�

�STANBUL voleybol mahalli
liglerinin ba�lamas� için geri
say�m ba�lad�. Kulüpler son
haz�rl�klar�n� tamamlarken,
voleybol yetkilileri de yeni
sezonda izlenecek planlarla
ilgili son haz�rl�klar�n�
tamamlad�. Bu çal��malar
kapsam�nda �stanbul’da mahalli
liglerde mücadele edecek olan Küçük
K�z-Y�ld�z K�z-Genç K�z kategorilerinde tak�mlar�n
fikstür çekimleri Gençlik Hizmetleri Spor �l
Müdürlü�ü toplant� salonunda yap�ld�. 

� �LÇEM�Z�N KULÜBÜ DE 
MÜCADELE EDECEK

Voleybol mahalli liginin çe�itli kategorilerde
Kad�köy’ün ba�ar�l� kulüplerinden Kad�köy
Gençlik de mücadele edecek. Fikstür çekimi
s�ras�nda Voleybol �l Temsilcisi Ayd�n Yolaç’�n,
liglerin statüleri hakk�nda verdi�i bilgilerden

sonra 2012-2013 sezonunda Genç K�z
ve Y�ld�z K�z kategorilerinde

mücadele edecek olan Kad�köy
Gençlik Spor Kulübü tak�mlar�n�n
gruplar�ndaki rakipleri, Voleybol
tak�mlar� Yard�mc� Antrenörü
Zeynep Çelik’in kura çekimiyle

belirlendi.
�  BA�KAN HABE�O�LU
�DD�ALI KONU�TU

Kura ile ilgili Gazete Kad�köy’e bir aç�klama
yapan KGSK Ba�kan� �lker Habe�o�lu,
“Tak�mlar�m�z iyi bir kura çektiler. 2011-2012
sezonunda tamamen spor okulundan
yeti�tirerek Y�ld�z K�zlar liginde mücadele
ettirdi�imiz tak�m�m�z�n ba�ar�l� maçlar ç�kartmas�
ve yapt��� 20 maçta 3 ma�lubiyet almas�
sonucunda C grubunda seri ba�� olma ba�ar�s�n�
yakalad�k. Bu y�l da tak�mlar�m�z ba�ar�lar�n�
tekrarlayacakt�r” diye konu�tu. 

KOŞUYOLUSPOR’A YAN BAKILMIYOR

Basketbol zirvesi gerçekleştirildi

Basketbolda kulüpler güç
birli�i olu�turma kararı aldı.

�lk haftaların geride kaldı�ı �stanbul
1. Amatör Lig maçlarında heyecan

dolu anlar ya�andı. 

KGSK SEZONA HAZIR
KADIKÖY Gençlik Spor Kulübü Voleybol ve
Basketbol Genç ve Y�ld�z tak�mlar� sezon öncesi
Akçakoca kamp�n� tamamlad�. 
Akçakoca Milli Tak�mlar kamp
merkezinde yap�lan kampta
sporcular günde 3
antrenman yaparak
sezona haz�rland�lar.
Sporcular�n bol bol
güç depolad���
kamp ile ilgili olarak
Kulüp Ba�kan� �lker
Habe�o�lu, “Bu
sezon Basketbol ve
Voleybol
tak�mlar�m�zla Power
Bulls organizasyonun
arac�l��� ile milli tak�mlar
kamp merkezinde sezon
öncesi haz�rl�k kamp�m�z�
gerçekle�tirdik. Ba� antrenörlerimiz Güray Y�ld�z,
Can Çavu�o�u ile voleybol yard�mc�
antrenörümüz Zeynep Çelik nezaretinde günde
2 salon antrenman� ve di�er güç-performans

antrenmanlar�n�n yap�ld��� yorucu bir kamp
dönemine ra�men, tak�m ruhu ve arkada�l���n
a��r bast��� kamp heyecanl� ve keyifli anlara da

sahne oldu” dedi.
Kamp�n son günü, Ba�kan

Ha�ebo�lu’nun süpriz
mangal partisi ile

�enlendi. 5 gün
boyunca
karbonhidrat a��rl�kl�
bir beslenme
program�
uygulanmas�
sonunda

düzenlenen mangal
partisi ekibin keyfine

keyif katt�. 
� KGSK SEZONU AÇTI

�lçemizin ad�n� ta��yan tek
amatör kulübü olan KGSK K�� Spor

okullar� çal��malar�na Eylül ay� ile birlikte ba�lad�.
Çal��malar hafta sonlar� Ko�uyolu Re�at Nuri
Güntekin �lkö�retim Okulu Spor Salonu’nda
devam ediyor.

Ta�kın Tuna ba�kanlı�ındaki
Ko�uyolu Spor Kulübü bu sezon

çok farklı bir tablo çiziyor.

Metin
Karabiber

Ramazan
Baybatmaz
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● Mustafa SÜRMEL�

GEÇEN her zaman
�stanbul’dan da bir

�eyler alıp götürüyor
bir daha geri

vermemek üzere. Fazla
de�il, 20 yıl öncesinin

�stanbul’unu bile
göremiyorsunuz artık

ne film ne
foto�raflarda. Bir

zamanların en ideal
Ye�ilçam platoları, iki
sevgilinin bulu�tu�u, o

yemye�il tepeler ve
oralardan görülen

bombo�, bakir �stanbul
görüntüleri de siyah
beyaz foto�raflarda

kalalı çok oldu. Ya geni� ve bo� caddeler… Onlar da
geçmi�te kaldı. Özellikle 1950’lerden itibaren Anadolu

insanının umudu olup sonrasında yo�un göç alan,

bugün geldi�imiz
noktada bina, insan

ve araç
kalabalı�ından

neredeyse adım
atacak yer dahi

kalmayan
�stanbul’da, geli�en
teknoloji ve mimari

anlayı� da yıldan
yıla kendini

hissettirir oldu. Pek
çok tarihi yapıyı

yüzyıllarca
kuca�ında bir ana
gibi saklayan koca

kent, yılların
acımasızlı�ına inat

ayakta durmaya
çalı�adursun,

metropolün her yerinden yükselen yüksek yapılar,
tarihi yapıların yüzyıllarca do�al fonunu olu�turan
gökyüzündeki ba�ını bir bıçak gibi kopardı adeta. 

● Gökçe UYGUN

Fe ner bah çe Le o Ku lü bü, ba k�m evin de ya �a -
mak du ru mun da ka lan hay van lar için
“H.�.S (Hay van, �n san, Sev gi)” ad�y la bir

sos yal so rum lu luk pro je si ba� lat t�. 13 A�us tos’ta
ba� la yan pro je söz cü sü olan Fe ner bah çe Le o Ku -

lü bü dö nem Ba� ka n� Ecem Sal gu man, “Pro je mi -
zin ilk fi kir le ri, ku lüp üye le ri mi zin Ka d� köy Be -
le di ye si Ge çi ci Hay van Ba k�m Mer ke zi'ne yap t� -
�� zi ya ret ler son ra s�n da or ta ya ç�k t�. Da ha son ra
bu ra n�n ih ti yaç la r� n� ö� ren dik. Bu ih ti yaç la r� kar -
�� la ya bil mek ve in san la r� m�z da bu bi lin ci ya ra ta -
bil mek ad� na pro je mi zi ba� lat t�k. Ne re dey se s� -

n�r s�z dü �ün ce ve ar zu la r� m�z var bu pro je
kap sa m�n da” de di. Sal gu man, H.�.S’in bir
“sos yal so rum lu luk pro je si” ol du �u na dik -
kat çe kek, “Pro je nin ga ye le ri ara s�n da ge -
lir sa� la mak, ken di mi zi ta n�t mak gi bi hu -
sus lar ke sin lik le yok ki dik kat edi le ce �i
üze re pro je nin sa hi bi olan Fe ner bah çe Le -
o Ku lü bü’nün lo go su da spon sor lo go la r�
ara s�n da bu lu nu yor. Far k�n da l�k ya ra ta bil -
di �i miz sü re ce biz den ba ��m s�z an cak biz -
ler le bir lik te ay n� ha ya t� pay la �an can l� lar
için umut a�� la na cak. Ve ina n� yo ruz ki bu -
nu ba �a ra ca ��z” di ye ko nu� tu. Ey lül ay�
için de pi ya sa ya ç� ka cak olan H.�.S lo go lu
ve �h ti yaç Sen’sin slo gan l� ta ne si not def -
te ri, ma sa tak vi mi, ki tap ay ra c� gi bi ürün -
le rin �u an da ha z�r l�k a�a ma s�n da an la tan
Sal gu man, özel lik le ka sa da öde me ya p� lan
res to ran, ka fe, ki tap ve mü zik ev le rin de sa -
t� la cak olan bu ürün le rin sa t� ��n dan el de
edi le cek ge li rin Ka d� köy Be le di ye si Ge çi -
ci Hay van Ba k�m Mer ke zi'nin ih ti yaç la r� -
n�n kar �� lan ma s�n da kul la n� la ca �� n� aç�k -
la d�. Ecem Sal gu man, “Ay r� ca be lir le nen
yer ler de ma ma kum ba ra la r� m�z ola cak.
Hem in san la r�n ken di hay van la r� na ala bi -
le ce �i, hem de ma ma y� al�p ku tu nun içi ne
ata bi le ce �i �e kil de sa t�� la r� ya p� la cak. Biz 

de ku tu lar dol duk ça ma ma la r� ba k�m evi ne ile te -
ce �iz” bil gi si ni ver di. Hay van Hak la r� Fe de ras -
yo nu (HAY TAP), Hay van la r� Ça re siz lik ten ve

�l gi siz lik ten Ko ru ma Der ne �i (HA Ç� KO), Ka d� -
köy Be le di ye si ve Ka d� köy Hay van Dost la r� Plat -
for mu ta ra f�n dan des tek le nen pro je için ön gö rü -
len her han gi bir bi ti� ta ri hi ol ma d� �� n� vur gu la ya -
rak, “Za ten bi ti� ta ri hi nin ol ma ma s� da H.�.S’in
özel li �i ni ön pla na ç� kar t� yor. Bi zim ama c� m�z
ak ti vi te ya da tek se fer lik pro je ya pa bil mek de �il,
H.�.S bir sos yal so rum lu luk pro je si dir ve as�l
amaç la d� �� far k�n da l�k ya ra ta bil mek. �s te di �i miz
far k�n da l� �� top lum üze rin de ya ra ta bil di �i miz sü -
re ce Fe ner bah çe Le o Ku lü bü di �er ba k�m mer -
kez le ri ne de des tek le ri ni sür dü re cek. Hay van la r� -
m� z�n bi ze ger çek ten ih ti ya c� var. Ora da kal mak
du ru mun da olan dost la r� m� z�n yal n�z l� �� n� da
pay la� ma n�z en az mad di yar d�m la r� n�z ka dar
önem li. Sev gi ni zi on lar la da pay la� ma y� unut ma -
y�n” ça� r� s�n da bu lun du.

H.�.S pro je siy le il gi li de tay l� bil gi için:
ih ti yac sen sin@gma il.com

twit ter.com/His Pro je si
http://www.fa ce bo ok.com/His Pro je si/in fo

H.�.S projesinin tan�t�m� için haz�rlanan
videoda bir hayvan�n a�z�ndan insanlara

yaz�lm�� mektuptan bir bölüm;
“Saat gecenin 11’i. Etrafta a��r bir sessizlik

var. Zaman zaman baz� arkada�lar�m�n
s�zlanmalar�n� duyuyorum, baz�lar�n�n ise
yaln�zl�klar�na üzülüp a�lay��lar�n�. Belli ki
yine bu gece de benim gibi

uykusuz kalanlar var.
Burada birço�umuz

ailelerinden bihaber, tek
ba��na. Burada

do�mu�lar, ba�ka pek
bir yer bildikleri

söylenemez. Bir de
buraya gelmeden önce dünyan�n

kaç bucak oldu�unu görenlerimiz var. �lk
geldiklerinde üstleri ba�lar� peri�an haldeydi.
Sokaklarda yat�p kalkmaktan, gecenin ara

sokaklara daha yo�un vurdu�u
karanl���ndan tecrübeli, uykular�nda bile her

an bir kötülük olma ihtimaline kar��
tetikteydiler. Zamanla hepsi yata��nda

huzurlu uyumaya al��t�, �imdi yeni gelenlerin
tedirginli�ini atmas�nda yard�mc� olmaya

çal���yorlar. Ço�u zaman biz bize olmaktan
s�k�l�yoruz. Yeni insanlar yeni yerler görmeye

ihtiyaç duyuyoruz. Böyle zamanlarda bir
misafir bize ilaç gibi geliyor. Hiç

görmedi�imiz bir dünyay� biliyor onlar,
elbette bir yandan da baz�lar�m�z�n unutmak

istedi�i bir dünyay�. Bize getirilen küçük
hediyelerden de çok mutlu oluyoruz ama en

çok istedi�imiz �ey yeni ki�iler tan�mak,
onlarla vakit geçirmek. Geçenlerde tam da
oyun oynamaktan bile s�k�ld���m�z bir anda
bir abla bizi ziyarete geldi. Ho�land���m k�z
da yan�mdayd�. ��te o an atak oldu�umu

göstermenin tam vakti dedim, hemen yan�na
ko�tum. Bizimle tan��mak ve bize istedi�imiz

�eyleri temin etmek konusunda yard�m
etmek istedi�ini anlatt�. Bizi

hepinizin tan�mas�n�
istiyormu�. Kendimizi size
anlatabilmemiz için biraz
süre verdi, beni de grup

sözcüsü seçti. Ben de bunu
size bir mektupla anlatmak

istedim, bir de
arkada�lar�m�n, ya�ad���m�z
yerin görüntülerini çektim.

Ho�land���m k�z da bu
görüntülerin aras�nda, eminim görünce

hangisi oldu�unu ��p diye anlayacaks�n�z!
En k�sa zamanda hepinizle

görü�mek dile�iyle.”
Videoyu izlemek için;

http://www.youtube.com/watch?v=oVS-
qqJ9sWY&feature=youtu.be

DOSTUMUZDAN
MEKTUP VAR

‘(H.�.S (Hayvan, �nsan, Sevgi)’ adında bir proje ba�latan Fenerbahçe Leo
Kulübü, hayvanlarla ilgili farkındalık yaratmak amacında. Proje

kapsamında hazırlanan ve Eylül’de satı�a çıkacak olan H.�.S logolu
ürünlerin satı�ından elde edilecek gelir, Kadıköy Belediyesi Geçici

Hayvan Bakım Merkezi'ndeki hayvanların ihtiyaçları için kullanılacak.

Burada tek ba��ma çok s�k�l�yorum!

iSTANBUL’UN SiLUETi BOZULUYOR

BENi ZiYARET ETMEK
iSTER MiSiN?
BENi ZiYARET ETMEK
iSTER MiSiN?
BENi ZiYARET ETMEK
iSTER MiSiN?
BENi ZiYARET ETMEK
iSTER MiSiN?
BENi ZiYARET ETMEK
iSTER MiSiN?
BENi ZiYARET ETMEK
iSTER MiSiN?
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