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İlklerin kadınları müzeyle ölümsüzleşiyorUsta şair Dağlarca anılıyor…
TÜRK edebiyatının
usta isimlerinden,

hayatının önemli bir
bölümünü Kadıköy’de
geçiren Fazıl Hüsnü

Da�larca, ölüm
yıldönümünde

anılacak. 
� Haberi Sayfa 9’da

TÜRK�YE’N�N ilk kadın müzesi
sanal ortamda açıldı. Müze,

unutulan kadınları, �stanbul’un yeni
tarihinin bir parçası haline getiriyor.
Müzenin bir mekâna kavu�masına
destek olmak amacıyla piyanist �dil

Biret, 23 Ekim’de CKM’de bir
konser verecek. 

� Haberi Sayfa 7’de

KADIKÖY’DE Birol Kurubal
dönemi ba�ladı. 22 yıllık

yöneticilik deneyimiyle Birol
Kurubal, Kadıköy’e Kaymakam

olarak atandı. Kurubal
dü�üncelerini, çalı�ma

prensiplerini ve daha birçok �eyi
Gazete Kadıköy ile payla�tı.

� Haberi Sayfa 3’te

�� Haberi 11. Sayfada

Kad�köy Belediyesi'nce yay�nlanan
‘Kaynaktan Mahalleye Ab-� Hayat’

üstba�l���n� ta��yan ‘Kad�köy Çe�meleri’
kitab�, ilçedeki çe�melere dair detayl�

bilgiler içeriyor. Kitapta, hayat kayna��m�z
suyun �stanbul'daki tarihsel serüveninden

su ta��yan sakalara, su tatma
yar��malar�ndan Kad�köylü’nün paral� su

ile tan��mas�na dek pek çok tarihsel
durum anlat�l�yor.

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Son y�llarda
gazetelerde,
dergilerde

Ortaça�’da in�a
edilen bu mimarl�k
eserinden; daha

do�ru bir söyleyi�le
an�t eserden çokça

söz edildi. 

Mutluluk nedir;
nas�l anlat�l�r? Nas�l
bulunur? Bulunan

bir �ey midir?
Mutluluk aran�r m�
ki? Hayattaki tek

amac�m�z, en
temelinde mutlu
olmak de�il mi? 

DiVRiĞi CAMii ve
DARÜŞŞiFASI

HİZMETİ
ÖĞRENMEK

Biraz Melatonin biraz
Serotonin biraz da Endorfin

Hayatın özünü akıtan
Kadıköy çeşmeleri...

‘Sa�l�kl� Kent Kad�köy’ anlay���yla hizmetlerini sürdüren
Kad�köy Belediyesi, bünyesine katt��� 4 yeni elektrikli

araçla çevreye duyarl� oldu�unu ispatlad�. Yeni nesil hibrid
araçlar� Renault Mais Genel Müdürü �brahim Aybar’dan
törenle teslim alan Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami

Öztürk, ‘Bunun devam� gelecek. Bu araçlardan sonra çöp
toplama araçlar�m�z� ve di�er otolar�m�z�n tamam�n� elektrikli
çevre dostu araçlara çevirece�iz. Bu ad�mla Kad�köylülere

örnek ve öncü olmay� amaçl�yoruz’ dedi. 
‘Türkiye’de ilk kez  plastik torbaların kullanılmasını

yasaklama kararını aldık ve bunu ba�arıyla
uyguladık. Karbon Salımı ölçümleri yapıyoruz. Bunun

ikinci bir aya�ı olarak belediyemizde kullandı�ımız
araçlarımızı da çevreye zararsız hale getiriyoruz. Bugün

4 elektrikli araçla bu adımı attık. Çevre korunmasına
katkı sunmayı amaçlıyoruz’ diyen Ba�kan Öztürk,

konu�masının ardından araçları Genel Müdür Aybar ile
birlikte kullanarak, test etti.   

�� Haberi 12. Sayfada

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle Kalamı� Parkı’nda düzenlenen ‘Kostümünü
yarat hayvanlara can kat’ etkinli�ine dostlarıyla birlikte katılan Kadıköylüler keyifli bir

gün ya�adı. 

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Kadıköy’ün yeni kaymakamı Birol Kurubal

ÇEVRE BiZiM

HASSAS KONUMUZ.

ÇEVRE iÇiN EN YENi

TEKNOLOJiLERi

KULLANIYORUZ.

ARAÇ FiLOMUZU ÇEVREDOSTU ARAÇLARAÇEViRECEĞiZ.

ÇEVRE PROJELERiMiZÖRNEK OLDU,MAVi SU PROJESiİSTANBUL’DAUYGULANACAK.

BELEDiYE

OLARAK ÖRNEK

OLMAK iSTEDiK, iLK

ADIMI ATTIK.

DEVAMI GELECEK.

Daha temiz bir çevreDaha temiz bir çevreDaha temiz bir çevreDaha temiz bir çevreDaha temiz bir çevreDaha temiz bir çevre

�� Haberi 8. Sayfada

HAYVANLARA KOSTÜMLERLE HAYVANLARA KOSTÜMLERLE HAYVANLARA KOSTÜMLERLE HAYVANLARA KOSTÜMLERLE HAYVANLARA KOSTÜMLERLE HAYVANLARA KOSTÜMLERLE 
CAN KATTILARCAN KATTILARCAN KATTILARCAN KATTILARCAN KATTILARCAN KATTILAR

SIFIR
KARBONSIFIR
KARBONSIFIR
KARBONSIFIR
KARBONSIFIR
KARBONSIFIR
KARBON

�nsanlar hizmet
arzusu içinde olsalar
bile sevgiyi, hizmeti,

hizmetin yaln�zca
vermek, kar��l���nda
bir �ey beklememek

yani gönüllülük
oldu�unu

bilmiyorlar. 
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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

12 - 18 EK�M 20122 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
� Pan da la rın Hi kâ ye si
Ken di ni ha t�r la ma n�n, va ro lu �u nun far k� na var -
ma n�n, du yu la r�n kes kin le� me si nin en et ki li yo -
lu dur a�k. Ye ni bo yut lar ke� fet me nin, ev re ni
be den de de ne yim le me nin ka p� la r� n� açar a�k.
Pan da la r�n Hi kâ ye si de a�k üs tü ne bir oyun.
Ken di ni ha t�r la ma yan; ken di si ni, ev re ni, va ro -
lu �u nu unut mu� er kek le, er ke �e “in san” ol du -
�u nu a�k la ha t�r la tan ka d� n�n hi kâ ye si dir. 
Eb ru Öz kan ve Ca ner Cin do ruk’un rol le ri ni
pay la� t�k la r� Pan da la r�n Hi kâ ye si’ni Matéi Vis -
ni ec yaz d�. Omid Dar vis hi çe vir di. Ke mal Ay -
do �an’�n yö net ti �i oyu nun sah ne ta sa r� m� n�
Ben gi Gü nay, mü zik le ri ni Tol ga Çe bi, ���k ta -
sa r� m� n� �r fan Var l�, ani mas yo nu Mert can Mert -
bi lek ve Han de Öz türk yap t�. Oyun Atöl ye si’nin
bu ye ni oyu nu, 12 Ekim Cu ma 20.30, 13 Ekim
Cu mar te si 16.00 ve 20.30, 14 Ekim Pa zar gü -
nü ise 16.00’da. 0216 345 39 39
� Ley la’nın Evi
Zül fü Li va ne li’nin bü yük ses ge ti ren ve Ne dim
Sa ban ta ra f�n dan sah ne ye ta �� nan ro ma n�
“Ley la’n�n Evi”, 18 Ekim Per �em be sa at
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde. Oyun da Roxy ro lün de ki
ba �a r� s�y la ad�n dan söz et ti ren Ay ça Var l� er,
Vas fi R� za Zo bu Ödü lü’nden son ra, 2011 Afi fe
Ja le Ödül le ri Mü zi kal Da l�n da ve Sad ri Al� ��k
Ödü lü, y� l�n en ba �a r� l� ka d�n oyun cu su ödü lü -
nü al m�� t�. Ay r� ca Ce li le To yon, oyun da ki Ley -
la ve Ç� nar A�a c� fil min de ki ro lüy le Kü çük çek -
me ce Be le di ye si ta ra f�n dan y� l�n ör nek an ne si
ve ka d�n oyun cu su se çil di.
� Ema net çi
�c lal Ay d�n, 14 Ekim Pa zar sa at 18.00’de Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ki “Ema net çi” ad l�
gös te ri siy le il gi li �un la r� söy lü yor: “Kim ol du �u -
muz fark et mi yor. Ni ha ye tin de he pi mi zin ha -
ya t� bit mi� bir a�k tan ya da ay n� ku ru mu� de -
re ya ta ��n dan ge çi yor. O ço cuk luk bah çe sin -
den ta n� �� yo ruz bel ki de si zin le. Bir ge ce gi dip
dön me yen ba ba la r�n hi kâye sin den, TRT’nin ilk
renk li çiz gi fil min den, ko ku lu sil gi le rin den,
mar ga rin ya �� kuy ruk la r�n dan… Bak sa n� za ne
çok yer de kar �� la� m� ��z. De mek o yüz den gö -
züm bi yer den �s� r� yor gi bi si zi…
� Kar man Çor man
Ta r�k �er bet çi o� lu’nun uyar la y�p yö net ti �i,
ba� rol le ri ni Ömer Ge cü, Ba ran Ay do �an, Et hel
Mu li nas, Gi zem �n ce o� lu, Tu ba A�� c�, Tun cay

Vic ne li o� lu, Me lek Ka ra bi ber, Ba har Öz türk,
Ali Yi �it San, Gök han Al kan’�n pay la� t� �� ‘Kar -
man Çor man’, 13 Ekim ve 27 Ekim’de Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde 20.30’da iz le yi ciy le
bu lu� ma ya de vam ede cek. Kah ka ha do lu
tem po su bir sa ni ye dur ma yan 2 per de lik ko -
me di;  pat ron, pa ra ve a�k üç ge nin de ki ili� ki -
le ri in ce es pri an la y� ��y la se yir ci ye �a ��r t� c� bir
�e kil de yan s� t� yor. 
� Ba sit Bir Ev Ka za sı
E�er ko ca n�z on be� y�l d�r ka p� dan hep ay n�
�e kil de gi ri yor, hep ay n� ye re çan ta s� n� b� ra k�p
klo ze tin ka pa �� n� on be� y�l d�r aç�k b� ra k�p fer -
mu ar� n� ko ri dor da çe ki yor sa, he le bir de ev li li -
�i ni zi “Eh! ar t�k za ma n� d�r…” di ye rek yap m�� -
sa n�z emin olun siz de zi yan ve ze bil(!) ol mu�
ka d�n lar ku lü bü ne üye si niz. Gü nay Ka ra ca o� -
lu’nun 5 y�l d�r yo �un il gi gö ren bu tek ki �i lik
oyu nu, 12 Ekim Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 

� Ben Kü çük ken Gös te rir dim
Me tin Za ko� lu’nun kü çük ken gör dük le ri ni ve
gös ter dik le ri ni siz ler le pay la� t� �� “Ben Kü çük -
ken Gös te rir dim”, 15 Ekim Pa zar te si gü nü sa -
at 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Dur Bi Dak ka!
Ya lan Dün ya di zi sin de ki Zer rin ka rak te riy le iz -
le yi ci nin sev gi si ni ka za nan Der ya Ka ra da�’�n
ba� ro lün de oy na d� �� “Dur Bi Dak ka!”, 18 Ekim
Per �em be gü nü 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. Pa so Ti yat ro’nun sah -
ne le di �i oyun da tür kü cü Sa lim Ya va�, bir me -
le �in ha ta s�y la vak tin den ev vel öl mü� tür. Öbür
dün ya da du rum an la �� l�n ca, Sa lim iti raz eder.
Me lek le rin Sa lim’i ge ri gön der me ça ba la r� da
so nuç suz ka l�r. Onu öl dü ren ler den in ti kam al -
mak ate �iy le ba� ka bir be de ne gi ren Sa lim’i
bir sür priz bek ler.

● OPERA
� Bir �ö len dir Ope ra: Or fe o
6 Ekim 1600 ge ce si Flo ran sa’da ki Pit ti Sa ra -
y�’nda Fran sa Kra l� IV. Hen ri ile Ma ri a de Me -
di ci’nin dü �ü nü ne de niy le sah ne le nen Eu ri di -
ce ad l� mü zik li oyun pek çok kay nak ta ilk ope -
ra ola rak ka y�t la ra geç mek le bir lik te, “Ope ra
Ta ri hi” ger çek an lam da, 24 �u bat 1607 ta ri -
hin de Man to va Sa ra y�’nda, “Ac ca de mi a deg li
In vag hi ti” (Me rak l� lar Aka de mi si) üye le ri nin
önün de sah ne le nen Cla udi o Mon te ver di’nin
Or fe o (L’Or fe o) ad l� ya p� t�y la ba� lar. Or fe o ken -

din den ön ce ki mü zik li
sah ne oyun la r�y la kar �� -
la� t� r�l d� ��n da, son ra ki y�l -
lar da “ope ra” ad� n� ala -
cak ye ni tü rün pek çok
özel li �i ni bün ye sin de ba -
r�n d�r mak ta d�r. Mi to lo ji -
de ki “Orp he us ve Eury -
di ke” ef sa ne sin den yo la
ç� ka rak olu� tu ru lan ya p�t
ne de niy le Mon te ver di
gü nü müz de ilk önem li
ope ra bes te ci si ola rak
an� l� yor. Mi mar Si nan
Gü zel Sa nat lar Üni ver si -
te si Sos yal Bi lim ler Ens ti -
tü sü’nde Mü zik Ta ri hi
ders le ri ve ren Ay d�n Bü ke, flüt sa nat ç� s� kim li -
�i nin ya n� s� ra mü zi ko log ve mü zik ya za r�. Bü -
ke 15 Ekim Pa zar te si ak �a m� Ka d� köy Sü rey -
ya Ope ra s�’nda ger çek le �e cek “Bir �ö len dir
Ope ra”da, hem Or fe o’nun can l� ka y�t la r�n dan
bö lüm ler iz le te cek, hem de ya p� t�n bes te le ni�
öy kü sü ve ope ra n�n do �u� sü re ci hak k�n da
bil gi ler ve re cek. Gi ri �in üc ret siz ol du �u nu ha -
t�r la ta l�m! 0216 346 15 31

● KONSER
� Er han Er sin “Ses le rin Pe �in de“
Jazz Kon se ri
Ken di ne öz gü bir sti li olan gi ta ris tin, ço �un luk -
la, Jazz, Fu si on, New Age, La tin et ki le ri ta �� -
yan bes te le ri nin ça l� na ca �� kon ser de, Tür ki -
ye’nin önem li mü zis yen le rin den olu �an Qu ar -
tet, Er han Er sin (gi tar), Ser kan Öz y�l maz (pi ya -
no), Ozan Mus lu o� lu (kont rbas), Cem Ak sel
(da vul) sah ne ala cak. Kon ser 13 Ekim Cu mar -
te si 20.30’da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� An je li ka Ak bar “No ta lar Eli miz de” Kon se ri
An je li ka Ak bar, 13 Ekim’de ço cuk lar ile bir lik te
kon se re ge le cek ai le ler için kon ser ve re cek.
An je li ka Ak bar, Tür ki ye’ye gel di �in de duy du -
�u ilk ço cuk �ar k� la r�n dan bi ri olan “Bal ta lar
eli miz de” �ar k� s�n da ki söz le rin den yo la ç� ka rak
kon se re “No ta lar Eli miz de” is mi ni ver di. Kon -
ser 13 Ekim Cu mar te si 20.00’de Ba� lar ba ��
Kon gre ve Kül tür Mer ke zin de ki kon se rin de
çe �it li ül ke le rin ve Tür ki ye’den bes te ci le rin ço -
cuk lar için bes te le dik le ri eser ler den olu �an bir
re per tu var la sah ne de ola cak. E� len ce li, aç�k -
la ma l�, hem bü yük le re, hem de ço cuk la ra hi -
tap ede cek bu kon ser için An je li ka Ak bar ta ra -
f�n dan ha z�r la nan re per tu ar Tchai kovsky,
Khac ha tur yan, Ul vi Ce mal Er kin,  Pro ko fi ev,
Men dels sohn, Gli ere ve Bar tok’un eser le ri nin
ya n� s� ra An je li ka Ak bar’�n ço cuk lar (ken di ço -
cuk la r� da hil ol mak üze re) ve genç ler için bes -
te le di �i eser ler den olu �u yor.

● DANS
� Halk Dans la rı
Dün ya n�n en zen gin halk oyun la r�, kos tüm le ri
ve mü zi �i ne sa hip ül ke le rin den Tür ki ye’yi
1973 y� l�n dan be ri yurt d� ��n da tem sil ede rek
bir çok dün ya bi rin ci li �i ka za nan �s tan bul Tu -
rizm Folk lor Der ne �i, 40. y� l� n� kut lu yor. Son
ola rak Bre zil ya’da dü zen le nen Dün ya Halk
Dans la r� Fes ti va li’nde ül ke mi ze bi rin ci lik ka -
zan d� ran der nek, 2013’te de Ar jan tin ve Ja -
pon ya’da ki fes ti val le re ka t� la cak.
Siz de bu top rak la ra ait dans la r� ö� ren mek is -
ti yor sa n�z, Ka d� köy Al t� yol’da ki �s tan bul Tu rizm

Folk lor Der ne �i’ne gi de bi lir si niz.
Kurs ka y�t la r� için her Pa zar
14.00-17.00 sa at le ri ara s�n da
aç�k olan Der nek’te ders ler 14
Ekim Pa zar sa at 14.00’te ba� la -
ya cak. Bil gi için tel: 0532 610 55
33

● SEM�NER
� Er do �an Er se ver’le Fa zıl
Hüs nü Da� lar ca �i ir le ri
Ka d� köy’ün bu sev gi do lu sa nat -
ç� s� n�n ölü mü nün 4. y� l�n da ha ya -
t�, eser le ri ve ki �i li �iy le il gi li bil di �i -
miz ve bil me di �i miz yön le ri ni bir
�i ir li söy le �iy le, ta n� ya l�m. Fa z�l
Hüs nü Da� lar ca’y� en iyi an la yan

ve ifa de eden ler den bi ri olan ti yat ro ve ses len -
dir me sa nat ç� s� Er do �an Er se ver’le ana l�m. Et -
kin lik 16 Ekim Sa l� 14.00’te Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde. 

● ATÖLYE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki Oku ma
Atöl ye si, iki 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 �i. Oku ma Atöl ye si’nde 16 Ekim Sa l� gü -
nü Ho me ros’un “Ody sse ia”s� in ce le ne cek. 

● SERG�
� XXIX. Ay dın Do �an Ulus la ra ra sı Ka ri ka -
tür Ya rı� ma sı Ser gi si
Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma s�
bü tün dün ya da Ka ri ka tür Os car la r� ola rak bi -
lin mek te. Dün ya n�n çe �it li ül ke le rin den yüz ler -
ce say g�n ka ri ka tü ris tin ka t�l d� �� ya r�� ma n�n se -
çi ci ler ku ru lu da dün ya n�n en önem li ka ri ka tür
us ta la r�n dan olu �u yor. Ser best ko nu lu bu y�l ki
ya r�� ma n�n bi rin ci li �i ni Tür ki ye li sa nat ç� Do �an
Ars lan ile �ran l� sa nat ç� Ja vad Ali za deh’in al d� -
�� ya r�� ma da de re ce ye gi ren ve ser gi len me ye
la y�k gö rü len eser le rin bu lun du �u ser gi 10-23
Ekim ta rih le ri ara s�n da CKM Sa nat Ga le ri -
si’nde zi ya ret edi le bi lir.
� “Ney’den Hey ke le” Abar tık Ser gi
Ab dul lah �en gö re no� lu’nun kar g�, abar t�k ile
yap t� �� fi gür ve hey kel cik ler den olu �an ser gi si
11-19 Ekim ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir.  
� “Renk li Tu val ler” Re sim Ser gi si
Re sim tut ku nu dört ar ka da� Gül naz Tun çel,
Mi ne Ok çi, Züm rüt Ku laç ve Emel Kan gal'�n
Eren köy Gö nül lü Evi’nde ke si �en yol la r� Ka d� -
köy Be le di ye si Ser gi Sa lo nun da “Renk li Tu val -
ler” Re sim Ser gi si’ne dek ula� t�. 13-19 Ekim
2012 ta rih le ri ara s�n da aç�k ka la cak ser gi ye
tüm sa nat se ver ler da vet li.  
� �er min Se val “An lat Ba na” Re sim Ser gi si
�er min Se val’in in san lar la içi içe ge çen uzun
mes lek ha ya t� n�n ak� ��n da, re sim le ri nin ko nu -
la r� n�n in san ol ma s� ka ç� n�l maz d�. 

Gez di �i, gör dü �ü yer ler de soh bet edip, k� sa
dost luk lar kur du �u in san la r� ko nu alan, on la r�n
yüz le rin de ki ya �an m�� l� ��, çiz gi le ri, ma sum ve
ço cuk su ifa de le ri yan s� ta bil mek; ��� ��n gü cü ve
renk ler ile oy na mak, on la r� har man la mak bü -
yü le yi ci ol du her za man onun için… Her ke sin
bir hi ka ye si var d�r ya; re sim le ri nin de öy le…
�er min Se val’in “An lat Ba na” ser gi si, 11-20
Ekim ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Fır ça �z le ri Atöl ye si Kar ma Ser gi si
Gül bün Gür mer mer, Ay la Ero� lu, Bur cu Ev rim
Sa çak l�; F�r ça �z le ri Re sim Atöl ye si’n den üç
de �er li sa nat ç� n�n uzun y�l la ra yay d� �� ko lek si -
yon la r�n dan ya� l� bo ya, ko laj ve do ku ça l�� ma -
la r� n� gö re ce �i niz ser gi, 11-20 Ekim ta rih le ri
ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ay sun Ak bu lut “Ba �ı na Buy ruk �� ler” Re -
sim Ser gi si
Dü� Yol cu su Sa nat Du ra ��, Ay sun Ak bu lut’un
“2010-2012 Ba �� na Buy ruk �� ler”  Re sim Ser -
gi si’ne ev sa hip li �i ya p� yor. 12 Ekim Cu ma sa -
at 17.00’de bir kok teyl le aç� la cak olan ser gi 29
Ekim’e ka dar gö rü le bi lir. 
0216 386 99 03

● E��T�M
� Emek li le re �n di rim li Fo to� raf E�i ti mi
Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi, gün düz te mel fo -
to� raf e�i tim le rin de ev ha n� m�, emek li ve ö� -
ren ci le re in di rim ya p� yor. Böy le ce bo� va kit le -
ri ni fo to� raf ho bi le ri ne ay� ra cak olan ka d�n lar
ve emek li ler büt çe le ri sar s�l ma dan fo to� raf
e�i ti mi ala bi le cek ler. Ay r� ca ser gi ler aça cak,
�e hir için de ve d� ��n da uy gu la ma atöl ye le ri ne
ka t� la cak lar. E�i tim ler, 8’er haf ta l�k ders ler
�ek lin de de vam ede cek.
0216 405 22 62 
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

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

“Renk li Tu val ler”

Karman Çorman

Pan da la rın Hi kâ ye si
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● Mustafa SÜRMEL�

Ha san Ka ra han’�n, Ka d� köy Kay -
ma kam l� ��’ndan Kay se ri Me lik -
ga zi Kay ma kam l� ��’na atan ma -

s�y la bo �a lan Ka d� köy Kay ma kam l� -
��’na 22 y�l l�k tec rü be siy le Tür ki ye’nin
bir çok böl ge sin de gö rev ya pan Bi rol
Ku ru bal atan d�. Biz de Ga ze te Ka d� köy
ola rak ye ni kay ma ka m� m� z� ma ka m�n -
da zi ya ret ede rek, ye ni gö rev ye ri olan
Ka d� köy ile il gi li dü �ün ce le ri ni ö� ren -
dik.

� ANA DO LU’YU
KA RI� KA RI� GEZ D�

Ka d� köy’ün ye ni Kay ma ka m� Bi rol
Ku ru bal gö rev ya �a m� bo yun ca Tür ki -
ye’nin pek çok böl ge si ni ka r�� ka r�� do -
la� m��. Bir çok Ana do lu ken tin de gö re -
vi s� ra s�n da yak la �� m�y la halk ta ra f�n -
dan se vil mi�. Ör ne �in, �s ki lip’te mey -
ve ci li �in tek rar can lan ma s� için bü yük
gay ret ler sarf et mi�. Gö rev yap t� ��
kent le rin ak tif bir ya �a ma ka vu� ma s�,
eko no mi si nin, e�i ti mi nin, sos yal ya �a -
m� n�n ge li� me si için de vam l� üret en deneyimci
yönetici Birol Kurubal, �im di Ka d� köy’de ve ye ni
atan d� �� Ka d� köy’de ilk rö por ta j� n� Ga ze te Ka d� -
köy’e ver di.  

� ‘BU DE FA GÖ REV
DO LA YI SIY LA KA DI KÖY’DE Y�M’

“Ka d� köy’ü da ha ön ce den ta n� yo rum. Ge lip,
gör mü� tüm. Ta n� ma f�r sa t�m ol mu� tu. Tu rist gi bi

gez me amaç l� gel mi� tim �im di ise gö re vim ne de -
niy le bu ra da y�m. Ga ze te Ka d� köy ara c� l� ��y la tüm
Ka d� köy lü le ri tüm iç ten li �im le ön ce lik le se lam l� -
yo rum” di ye söz le ri ne ba� la yan Kay ma kam Bi rol
Ku ru bal, Ka d� köy Kay ma kam l� ��’n�n ka p� s� n�n ih -
ti ya c� olan tüm va tan da� la ra her za man aç�k ol du -
�u nu söz le ri ne ek li yor. Ku ru bal, kent li le rin de kat -
k� la r� n� bek le di �i ni, “Va tan da� la r� m�z so run ve ta -
lep le ri ni ile te rek bi ze yar d�m c� ol mu� olur lar. Böy -
le ce çö zü mün bir par ça s� olur lar. Biz de da ha iyi
hiz met et mi� olu ruz” söz le riy le ifa de et ti.

� ‘HAL KIN ARA SI NA KA RI �I RIM’
“Ata n�r atan maz Ka d� köy’ü bu de fa gö rev ve

göz lem amaç l� gez dim. Ka d� köy’de hal k�n nab z� n�,
haf ta so nu ya �a m� n� ya ka la ma ya ça l�� t�m. Bü tün
kay ma kam lar gi bi ben de gö rev yap t� ��m yer ler de
hal k�n ara s� na ka r� �� r�m. Hal k�n nab z� n� tut ma ya
ça l� �� r�m” di ye ça l�� ma pren sip le ri hak k�n da ipuç la -
r� ve ren Ku ru bal, Ka d� köy’ün do �al gü zel lik le ri ve
yer le �im im kâ n� aç� s�n dan ba k�l d� ��n da ken di ni is -
pat la m��, Tür ki ye’nin gü zel yer le rin den bir ta ne si
ol du �u nu söy le di. Ku ru bal, “Ka d� köy, �s tan bul’un
elit bir ken ti. �s tan bul’un kal bi nin at t� ��, e� len ce ve
sos yal ya �a m�n iyi dü zey de ol du �u bir yer ol du �u
ke sin. Es ki bir yer le �im ye ri. Ta ri hi me kân la r�, bir -
çok Os man l� ese ri var. O dö ne me gö re cad de ve so -
kak lar ih ti ya c� kar �� l� yor mu� ama sos yal ve eko no -
mik ya �a m�n da çok ile ri dü zey de ol ma s�n dan do la -
y� Ka d� köy’de bü yük bir s� k� ��k l�k var. Bu da ya -
�am ka li te si ni et ki li yor. Me se la haf ta so nu ç�k t� -
��m da Ba ha ri ye Cad de si’nde in san la ra çarp ma dan
yü rü mek im kân s�z d�. Bu so ru nu çöz mek de çok
zor” de di. 

� ‘KA DI KÖY �S TAN BUL’A
AN LAM KA TI YOR’

Ka d� köy’ün e�i tim ya �a m� n�n da çok ge li� mi�
ol du �u nu söy le yen Bi rol Ku ru bal, dev let ve özel
okul la r�y la, üni ver si te le riy le Ka d� köy’ün Tür ki -
ye’nin e�i tim-ö� re tim ya �a m� na da önem li kat k� la -
r� ol du �u nu be lirt ti. 

Ka d� köy’ün met ro suy la, Av ru pa ya ka s� n� ba� -
la yan de niz ula �� m�y la, Hay dar pa �a s�y la ve ta ri hi
do ku suy la önem li bir mar ka kent ol du �u nu söy le -
yen Ku ru bal, “Ka d� köy �s tan bul’a bir an lam, kat k�
sa� l� yor” di ye ko nu� tu.

� ‘TÜR K� YE EKO NO M� S� NE
KAT KI SI BÜ YÜK’

“Ka d� köy’ü iyi etüt et tim. Ne ka dar iyi ta n�r sam
o ka dar iyi hiz met ede bi li rim. Gel di �im gün den bu
ya na Ka d� köy’ün okul la r� n� ge zi yo rum. Ya t� r�m la -
r� n� in ce li yo rum. Ka d� köy ken di ni a� m��. Ti ca ri ha -
yat çok can l�. Ör ne �in 3247 g� da sa t�� ye ri, top lu tü -
ke tim mal la r� sa tan 2111 adet yer var. G� da mad de -
si üre ten 345 yer mevcut. Top lam 5813 ka y�t l� i� let -
me var. Hay van c� l�k i� let me le ri  de mev cut, me se la
pet shop 21, po lik li nik 13, mu aye ne ha ne 74, hay -
van has ta ne si 2 ol mak üze re 110 ta ne böy le te si si -
miz var. Bu sa y� la ra bak t� �� m�z za man Ka d� köy’de -
ki mü es se se sa y� s� bir çok vi la yet te kin den çok da ha
faz la. Bu an lam da Ka d� köy ken di ni a� m��, ken di
eko no mi si ni çe vi ren, ya pa ca �� har ca ma lar dan zi ya -
de eko no mi ye kat k� da bu lu nan, ve ren, pa ra ih raç
eden, Tür ki ye eko no mi si ne kat k� da bu lu nan bir yer
ha li ne gel mi�. Bu nun gü zel ta ra f�, ka mu ya ait mü -
es se se ler den zi ya de özel sek tö rün bu nu be cer me si”
di yen Ku ru bal, bun la r�n ile ri dü zey de ol ma s� n�n
çok se vin di ri ci ol du �u nu vur gu la d�. Bu an lam da
ken di le ri ne bu sek tör le re yar d�m c� ol mak, var sa bü -
rok ra tik i� lem le ri ko lay la� t�r mak ve h�z lan d�r mak
gö re vi nin dü� tü �ü nü kay de den Kay ma kam Ku ru -
bal, özel okul, der sa ne, ya ban c� dil kurs la r� gi bi top -
lum da ha yat bo yun ca la z�m olan bir çok mü es se se -
nin Ka d� köy’de ol du �u nu, ken tin sos yal ya �a m� na
çe �it li lik ve ka li te ge tir di �i ni söy le di. 

� ‘E�� T� ME ÖNEM VE R� YO RUM’
Bi rol Ku ru bal e�i tim ci kö ken li ol ma s� n�n da

a��r l� ��y la gö rev yap t� �� yer ler de bil has sa e�i tim ve
ö� re ti me, e�i tim ku rum la r� n�n du ru mu na bü yük
önem ver di �i ni de vur gu la d�. Kaymakam Birol Ku -
ru bal, “En önem li ön ce lik e�i tim dir. En bü yük mil -
li ser ma ye miz de ye ti� ti ril me yi bek le yen ço cuk la r� -
m�z. Ben de ö� ret men li se si me zu nu yum. E�i ti mi
önem se yen bir ida re tar z�m var. Ana do lu’nun bir -
çok ken tin nü fu sun dan çok da ha faz la ö� ren ci miz
var. On la ra çok iyi hiz met ver mek zo run da y�z ki
Ata türk’ün de be lirt ti �i gi bi bu gü nün genç le ri ge le -
cek te yö ne tim de söz sa hi bi ola cak lar. On la r� ne ka -
dar iyi e�i tir sek ge le cek te on lar da ül ke mi zi çok da -
ha iyi e�i te cek ler. Ça� da� me de ni yet se vi ye si nin
üze ri ne bel ki ha yal bi le ede me di �i miz nok ta la ra ta -

�� ya cak lar di ye dü �ü nü yo rum. Bu nun için e�i ti -
me önem ve ri yo ruz. Pa ra ko nu sun dan do la y�
Ka d� köy’de oku ya ma mak gi bi bir du rum söz
ko nu su ola maz. Kay ma kam l�k ola rak im kân la r� -
m�z ge ni�. Ka p� la r� m�z so nu na ka dar aç�k” �ek -
lin de ko nu� tu. 

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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Kadıköy’ün yeni kaymakamı Birol Kurubal

B�ROL Kurubal, 1966 y�l�nda Erzincan �li
Refahiye ilçesinde do�du. �lkokulu Refahiye’de,

ortaokulu Samsun Lâdik ilçesi Akp�nar
Ö�retmen Lisesi’nde tamamlad�. 1985 y�l�nda

girdi�i Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 1989 y�l�nda mezun oldu. K�sa

bir süre avukatl�k yapt�ktan sonra kaymakaml�k
s�nav�n� kazand�. 1990 y�l�nda 80. dönem

kaymakam aday� olarak göreve ba�lad� ve
s�ras�yla; Kütahya-Hisarc�k ve Gaziantep-

O�uzeli Kaymakam Vekilli�i Bal�kesir-Balya,
Ad�yaman-Gerger, Gümü�hane-Torul ve

Çorum-�skilip, Sakarya-Arifiye
kaymakaml�klar�nda bulundu. Evli ve 3 çocuk
babas� olan Kurubal, 7 Temmuz 2012 tarihli

kararname ile Kad�köy Kaymakaml���’na atand�. 

B�ROL KURUBAL’IN
ÖZGEÇM���

Kadıköy’de Birol Kurubal
dönemi ba�ladı. 22 yıllık
yöneticilik deneyimiyle

Birol Kurubal, Kadıköy’e
kaymakam olarak atandı.

Kurubal dü�üncelerini,
çalı�ma prensiplerini ve
daha birçok �eyi Gazete

Kadıköy ile payla�tı.

0 532 522 13 28

Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu tecrübeli ingilizce
ö�retmeninden lise ve üniversite ö�rencilerine özel ders

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

KADIKOY-3 :Layout 1  10/11/12  11:51 AM  Page 1



Ka d� köy Be le di ye si Ma hal le Gö nül lü le -
ri’nin 2012-2013 y�l la r� n�n fa ali yet dö -
ne mi nin ilk top lan t� s� Ka d� köy Be le di -

ye si Gö nül lü Mer ke zi’nde ger çek le� ti. 
21 ma hal le nin tem sil ci le ri nin ha z�r ol du �u

top lan t� ya Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk de ka t�l d�.

Geç mi� dö nem fa ali yet le ri nin gö rü �ül dü �ü
top lan t� da ma hal le tem sil ci le ri nin ba� kan la r�,
geç mi� dö nem fa ali yet le rin den bah se de rek bu
fa ali yet dö ne min de ma hal le ler de ya �a yan Ka -
d� köy lü ler ile bir lik te ger çek le� ti re cek le ri hiz -
met le ri ka t� l�m c� la ra an lat t� lar. Kar �� l�k bek le -
me den ma hal le ler de sa de ce gö nül lü lük ama c�
ile hiz met eden gö nül lü ler, “Mis yo nu muz; ma -
hal le miz de ya �a yan in san la r� bi ra ra ya ge ti re -
rek dost luk la r� m� z� pe ki� tir mek, in san la ra e�i -
tim, sa� l�k, sos yal, kül tür ve sa nat alan la r�n da
hiz met ede rek on la r�n ki �i sel ge li �im le ri ne kat -
k� da bu lun mak t�r” de di ler. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk de yap t� �� ko nu� ma da; ma hal le ler de ki gö -
nül lü ler le bir lik te ça l�� t�k la r� n�, ma hal le nin
bir çok so ru nu nu gö nül lü ler ara c� l� �� ile tes pit
ede rek, çöz dük le ri ni ifa de ede rek, “Gö nül lü le -
ri miz biz le rin vaz ge çil me zi dir, On lar  ma hal le -
le rin ha yat da mar la r� gi bi ma hal le nin her nok -
ta s�n da gö nül lü lük an la y� �� içe ri sin de can la
ba� la ça l�� mak ta d�r lar”  de di. Ka d� köy Be le di -
ye si ola rak ile ti �im ve sos yal med ya ile  ili� ki -

le re önem ver dik le ri ni,  do� ru
bil gi len dir me ya pa bil mek ad� -
na  Be le di ye Ba s�n Da n�� man l� -
��’na ba� l� ola rak gö rev yap -
mak üze re Sos yal Med ya ve
Halk la �li� ki ler  bö lüm le ri ni
kur duk la r� n� be lirt ti. Sos yal
med ya bö lü mü nün Fa ce bo ok,
yo utu be, twit ter vs. gi bi sos yal
pay la ��m si te le rin de  Ka d� köy
Be le di ye si ile il gi li tüm ha ber -
le ri ta kip ede rek, pro je ve hiz -
met le ri an la ta cak la r� n�  ya da
yan l�� bir ha be rin dü zel til me si
ad� na do� ru bil gi len dir me ça -
l�� ma la r� ya pa cak la r� n� vur gu -
la yan Ba� kan Öz türk, Halk la
�li� ki ler bö lü mün de ça l� �an lar ile de ma hal le -
nin nab z� n� tu ta rak ön ce lik li ola rak gö nül lü le -
rin oto büs ler le ma hal le le rin den al� na rak be le -
di ye ye ait bi rim le rin gez di ri le ce �i ni ifa de et ti.
Ma hal le de ki so run la r�n an�n da tes pit edi le rek
bu bö lüm de ki gö rev li le rin ara c� l� �� ile il gi li
mü dür lü �e bil gi ak ta r� la rak so ru nun an�n da çö -
zü le ce �i ni be lir ten Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“Ya �a yan Ka d� köy için ça l� �� yo ruz. Bir çok
önem li hiz met ger çek le� tir dik, ma mog ra fi
mer ke zi mi zin hiz met le ri miz içe ri sin de ay r� bir
ye ri var, in san ha ya t� na da ir çok önem li bir

mer kez. Be ni ara yan iki va tan da �� m�z, Ma -
mog ra fi Mer ke zi miz de üc ret siz ru tin ger çek -
le� ti ri len kon trol ler es na s�n da ken di le rin de çe -
�it li bul gu la ra rast lan d� �� n�, er ken ta n� ve te� -
his sa ye sin de kur tul duk la r� n� ifa de et ti ler. Bu -
nu duy du �um da çok mut lu ol dum, �ev ki miz ve
se vin ci miz her ge çen gün art mak ta, Ka d� köy -
lü le re çe �it li s� k�n t� la r� m� z�  his set tir me den ilk
gün kü he ve si miz le ça l� �� yo ruz.” 

Ko nu� ma s�n da Gö nül lü le re ses le nen Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, gö -
nül lü ya p� lan ma s� n�n sa� l�k l� bü yü dü �ü nü,
hiz met yel pa ze si nin ge ni� le di �i ni ifa de ede rek,

söz le ri ni �öy le sür dür dü: “Bü yü mek ten kork -
ma y�n. An cak bu na pa ra lel ola rak da ile ti �i mi -
mi zin kop ma dan ay n� oran da sa� l�k l� ol ma s�
ge re ki yor. Önü müz de ki gün ler içe ri sin de ma -
hal le ler de ki gö nül lü le ri miz le di ya lo �u muz ar -
ta cak, siz le ri zi ya ret ede ce �iz. Y� l�n bu ilk top -
lan t� s� na ka t� l� m� n�z dan do la y� te �ek kür edi yor
ve ba �a r� lar di li yo rum” de di. 

Gö nül lü Ba� kan la r� top lan t� s� her ay�n ilk
Çar �am ba gü nü Gö nül lü Mer ke zi’nde ger çek -
le� ti ri li yor. Top lan t� da ma hal le tem sil ci le ri,
so run la r� n� Ba� ka na di rekt ilet me ve pay la� ma
�an s� na sa hip olu yor. 

Mo da Gö nül lü le ri, 2012-2013 se zon
aç� l� �� n�, 30 Ey lül Pa zar gü nü, Gö nül -
lü Evi’nde dü zen le nen kah val t�y la

yap t�.
Ye ni ve es ki üye le rin bi ra ra ya gel di �i kah -

val t� ön ce sin de aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Ba� -
kan Su na Ak �en gü nün ha z�r lan ma s�n da kat k� -
da bu lu nan la ra te �ek kür et ti ve ye ni se zon da
bir lik ve be ra ber lik içe ri sin de hep be ra ber ba -
�a r� l� bir se zon ge çir me yi he def le dik le ri ni be -
lirt ti. Kah val t� sü re sin ce ye ni ve es ki üye ler den
ye ni se zon la il gi li gö rü� le ri al�n d�, ye ni ko mi -
te ler hak k�n da ha z�r la nan form lar gö nül lü le re
da �� t�l d�. Ko mi te ler de  gö rev al mak is te yen ler
bu form la ra ça l�� mak is te dik le ri ko mi te le ri i�a -

ret le di ler. Mo da Gö nül lü le ri her y�l ge li �en
kad ro suy la ma hal le de bu lu nan okul lar, si vil
top lum ör güt le ri ve muh tar l�k la bir lik te ha ya ta
ge çi re cek le ri Ekim ve Ka s�m ay� et kin lik le ri ni
tar t� ��p gö rev da �� l� m� da yap t� lar. 29 Ekim
Cum hu ri yet bay ra m� kut la ma la r� bu y�l Mo -
da’da çok gör kem li kut la na cak ve et kin lik ler
so kak �en lik le riy le des tek le ne cek.

10 Ka s�m Ata türk’ü an ma ve 24 Ka s�m Ö� -
ret men ler gü nü kut la ma la r� da bü yük bir ka t� -
l�m la ger çek le� ti ri le cek.

Ay r� ca her y�l Mo da çay bah çe sin de ya p� -
lan 6. Cum hur ba� ka n� m�z Fah ri Ko ru türk’ü
an ma tö re ni de 12. Ekim gü nü sa at 14.30’da
ya p� la cak. Gö nül lü Ba� ka n� Su na Ak �en, semt

hal k� n� hem bir lik te ol ma ya hem de bu y�l ki et -
kin lik le re ka t�l ma ya da vet et ti ve ka t� lan üye le -
re kat k� la r�n dan do la y� te �ek kür et ti.

� MO DA’DA �EN L�K VAR DI
Mo da Gö nül lü le ri, Lo ko mo tif Kül tür Sa nat

Der ne �i’nin Ha c� �ük rü So kak’da 29 Ey lül
Cu mar te si gü nü 12.00-18.00 sa at le ri ara s�n da
dü zen le di �i so kak �en li �i ne kat k� ver di. 

Et kin lik te, yurt d� �� ve yurt için den ge len
sa nat ç� ve grubun ha ri cin de ço cuk la rla eb ru sa -
na t� hak k�n da ça l�� ma lar yap t� r�l d�. Du var bo -
ya ma sa na t� hak k�n da bil gi ler ve ril di ve uy gu -
la ma l� ça l� ��l d�.

Ay r� ca ço cuk lar için ku ru lan per küs yon
atöl ye sin de ön ce ö� ren me le ri sa� lan d� da ha

son ra ö� ren dik le ri ni can l� per for man sa çe vi re -
rek hal ka sun du lar. Or ta ya ba �a r� l� ça l�� ma la -
r�n ç�k t� �� gös te ri le re, Mo da hal k� al k�� la r�y la
des tek ver di. 

Mo da Gö nül lü le ri’nin ya n� s� ra et kin li �e
kat k� ve ren Ça� da� Ya �a m� Des tek le me Der -
ne �i, K�r m� z� Bi ber Der ne �i, Gür cü Kül tür ve
Sa nat Mer kez le ri’yle gü zel di ya log lar ku rul du.
Mo da Gö nül lü le ri, ay r� ca kur du klar� stand da
ge rek Mo da hal k� na ge rek se ora ya ko nuk ola -
rak ge len iz le yi ci le re ne ler yap t�k la r� n�, han gi
kurs la r� n�n ol du �u nu an lat t� lar, sos yal ve kül -
tü rel ça l�� ma la r� hak k�n da bil gi ler sun du lar.
Gö nül lü ler, stand la r� na gös te ri len il gi ve be �e -
ni den mem nun kal d� lar. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 12 - 21  EK�M 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ÇA�IMIZIN
HASTALI�I

“UNUTKANLIK”
Dr. M. Emin ÇAKIR
Tarih: 12.10.2012
Cuma/Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit 

23 Nisan Park�
Gönüllü Evi 
Düzenleyen:

Sahray�cedit Gönüllü
Evi

“MERAK�” T�YATRO
OYUNU

Tarih: 15.10.2012
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
DENGEL�

BESLENEL�M, GIDA
�SRAFINI

ÖNLEYEL�M
Emekli Ö�retmen
Sema ÖZDEM�R
Tarih: 17.10.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi 
Düzenleyen:
Rasimpa�a
Gönüllüleri

CUMHUR�YET'�N
KURULU�
FELSEFES�
Konu�mac�:

Atatürkçü Dü�ünce
Derne�i Faik
KURTALAN

Tarih: 18 Ekim 2012
Per�embe/14.00
Yer: Sahray�cedit

Defne Park� Gönüllü
Evi

Düzenleyen:
Sahray�cedit
Gönüllüleri

CUMHUR�YETTEN
GÜNÜMÜZE

E��T�M
S�STEM�M�ZDEK�

YAPISAL
DE����KL�KLER

TÜRKÇEM�Z VE D�L
K�RL�L���

E�itimci Yazar
Gür�en KAFKAS

Tarih: 18 Ekim 2012
Per�embe

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
UYKU BOZUKLU�U

Uzm. Dr. Gamze
ERO�LU

Tarih: 19.10.2012
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedit 23
Nisan Park� Gönüllü

Evi 
Düzenleyen:
Sahray�cedit

Gönüllü başkanlar toplandı

Moda’da yeni sezon başladı

Ka d� köy Be le di ye si Gönüllü
Merkezi ile Halk E�i tim
Mer ke zi’nin ortakla�a

dü zen le di�i kurs la r devam
ediyor.  

Kurs la r� zi ya ret eden Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av
Se la mi Öz türk in ce le me ler de
bu lu na rak çe �it li bil gi le ri ö� -
ret men ler den al d�. Ku yum cu luk
ve gü mü� i� le me ci li �i ö� ret me ni
�en nur A�an ile soh bet eden Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk kur si -
yer le re bir ih ti yaç la r� olup ol ma d� �� n� sor du.

Ö� ret men ve kur si yer ler bu mer kez le -
ri kur si yer le re aç t� �� için ba� ka na

te �ek kür et ti ler. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk bu
tip kurs la r� açmaya devam
edeceklerini, ki �i le rin ge li� me -
le ri ne kat k� da bu lu na cak la r� n�
ifa de ede rek, “Ge çen y�l 1000’e

ya k�n kurs aça rak on bin ler ce va -
tan da �� m� z�n ki �i sel ge li �im le ri ne

ve ye ti� kin e�i tim le ri ne kat k� da bu -
lun duk, on la r� bi ra ra da tu ta rak dost luk -

la r� n� ge li� tir me ye, e�i ti me des tek ver me ye de -
vam ede ce �iz” diye konu�tu. 

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

� 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)
� 04 KASIM �ZN�K GÜNLÜK  (YEMEKL�)    
� 11 KASIM RUMEL� FENER� - GAR�PÇE KÖYÜ - GÜNLÜK
(YEMEKL�)      
� 21 KASIM KIRKLAREL� - KIYIKÖY GÜNLÜK (YEMEKL� )

SEZON TOUR
Ba�dat Caddesi No:517/B  Çatalçe�me BOSTANCI
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

BAYRAM ÖZEL :  26-29 EK�M ASSOS-BEHRAMKALE-
AYVALIK-BOZCADADA

SAYIN M�SAF�RLER�M�Z TURLARIMIZA GÖSTERD���N�Z
YAKIN  �LG�YE ÇOK TE�EKKÜR EDER�Z.

BAYRAM ÖZEL TURUMUZ ‘UN DA TANITILDI�I
‘’KAHVE KEYF�’’ GÜNÜMÜZDE  

S�ZLER� ARAMIZDA GÖRMEY�  ARZU ED�YORUZ…
SINIRLI SAYIDA  OF�S YER�M�Z  OLDU�U �Ç�N  �S�M

YAZDIRMAYI UNUTMAYINIZ … 

YER: SEZONTUR OF�S� / TAR�H: 16 EK�M SALI /    
SAAT:  09.00 - 12:00

Mahalle temsilcileriyle faaliyet döneminin ilk toplantısında biraraya
gelen Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, gönüllü

çalı�malarına büyük önem verdiklerini söyledi. 

Pazar günü
düzenlenen

kahvaltıyla yeni
sezonu açan Moda

Gönüllüleri,
Lokomotif Kültür
Sanat Derne�i’nin
düzenledi�i sokak

�enli�ine de destek
verdi. 

Gönüllü Merkezi’nde
KURSLAR BAŞLADI

ÜLKEM�Z�N köklü e�itim camialar�ndan
Kad�köy Anadolu Lisesi’nin (Kad�köy Maarif)
e�itim vakf� KALEV, e�itime katk� sunmaya

devam ediyor. Vak�f, Kad�köy’de açt���
“Yabanc� Dil Merkezi”nde; konu�ma ve

yo�un �ngilizce a��rl�kl� iki ayr� programdan
olu�an, ilkö�retim (yeni sisteme göre ilkokul

ve ortaokul) ve lise ö�rencilerine yönelik
“�ngilizce Dil Kursu”nun k�� kay�tlar�na
devam ediyor. Vak�f taraf�ndan yap�lan

aç�klamada, programlar�n haz�rl�k
a�amas�nda, hem içerik ve nitelik hem de
fiyat ve ödeme ko�ullar� aç�s�ndan, tüm

kesimlere hitap edebilmenin hedeflendi�i
belirtildi. Ayr�ca merkezde, talep halinde,
bireysel ya da gruplara özel e�itimler de
düzenlenebiliyor. Yabanc� ö�retmen ve

teknoloji ile de desteklenen e�itimler, içeri�i
ve kalitesi ile de benzerlerinden ayr�l�yor.
�steyen her ö�rencinin yararlanabilece�i
ekstra etüt uygulamalar� ile de, hem ders
tekrar� sa�lanabiliyor hem de okullardaki

s�navlara yönelik haz�rl�k yap�labiliyor.
� TRINITY COLLEGE LONDON…

KALEV taraf�ndan yap�lan aç�klamada,
Trinity College London’un s�nav merkezi

olduklar� ve tüm e�itimlerin bu akreditasyon
odakl� gerçekle�tirildi�i  vurguland�. 1877

y�l�ndan bu yana dil e�itiminde dünya
markas� olan Trinity College London’�n
s�navlar�na, 80’e yak�n ülkede 600 bin
ö�rencinin girdi�i belirtiliyor. Trinity’in
konu�ma a��rl�kl� GESE s�navlar�n�n,

�ngiltere’den gelen, �ngiliz s�nav görevlileri
taraf�ndan yap�laca�� vurguland�. Merkezde,
ilkö�retim ve lise ö�rencilerini, uluslararas�
geçerlili�i olan bir sertifika ile tan��t�rman�n
yan� s�ra; Kad�köy Maarif gelene�iyle her

seviyede nitelikli bir �ngilizce e�itimi
sunuluyor.

� KALEV YABANCI D�L E��TIM
MERKEZ�…

KALEV Yabanc� Dil E�itim Merkezi; e�itimin
ileri teknolojiyle yap�labilmesi için gereken

tüm internet ve teknolojik altyap�yla
donat�lm�� durumda. Seviye ve ya�

gruplar�na göre ayr�lm�� en fazla 16 ki�ilik
s�n�flarda e�itim veriliyor. KALEV Yönetim

Kurulu Ba�kan� Av. Argun E�mir, “Ne kadar
çok ö�renciyi �ngilizce ile tan��t�rabilirsek ya

da �ngilizcesi’ne katk� sa�layabilirsek
kendimizi o kadar ba�ar�l� hissedece�iz.

Okul yöneticilerimiz ve Okul Aile Birliklerimiz
ile maddi olana�� olmayan ö�rencilere de
f�rsat e�itli�i yaratma konusunda birlikte

çal��maya haz�r�z” dedi.

Kad�köy Maarif Koleji ve Anadolu
Lisesi Mezunlar� Derne�i (KAL�D),
camia içi dayan��ma örne�i olarak

“Mart� Burslar�” ile 2012-2013
e�itim-ö�retim y�l�nda da ö�rencilere

destek olmaya devam ediyor. 
1997 y�l�nda KAL�D olarak

“ortaö�renim bursu” ile ba�lat�lan
burs program� her sene daha fazla

mezunun katk�s�yla daha çok
ö�renciye ula��yor. 2008 y�l�ndan

itibaren KAL�D-KALEV ortak projesi
haline gelerek “Mart� Burslar�” ad�n� alan ve

kulüp burslar�n� da içermeye ba�layan program,
sadece 2011-2012 ö�retim y�l�nda okuldaki 64

ö�renciye burs imkan� yaratt�.

Program�n ba�lad��� y�llarda burs alan
ö�rencilerin art�k burs veren noktas�na
gelmesiyle anlam�n� daha da art�ran bu
burs program� ile amaç; Cumhuriyetin
temel ilke ve de�erlerine ve ça�da�

Türkiye idealine ba�l�, ak�lc�,
sa�duyulu, özgüven sahibi, dü�ünen,

sorgulayan bireyler olarak
yeti�melerine katk�da bulunacak
�artlar� olu�turmak. Burslardan

yararlanmak isteyen genç Mart�lar�n,
Ortaö�renim Bursu ba�vuru formunu

ve Kulüp Bursu ba�vuru formunu doldurarak,
belirtilen belgelerle beraber KAL�D-KALEV

merkezine elden veya posta yoluyla iletmeleri
gerekiyor.

MEZUNLAR Ö�RENC� KARDE�LER�N�N YANINDA…

KALEV’DE
iNGiLiZCE

KIŞ KAYITLARI

B�R BA�KA
GÜZELS�N

SONBAHAR!
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Asgari ve faiz ödemekten kurtulun. Kefil, senet,
sözle�me, evrak gerekmeden Kredi kart�

borcunuzun tamam�n� hemen ödüyoruz. Ödenen
borcu, 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 ve 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?... Do�u� Üniversitesi ö�renci kimli�imi kaybettim.
Hükümsüzdür. Ay�enur D�NÇ

KAYIP �LANI

CHP Ka dı köy �l çe Te� ki la tı, “Zam la ra ve Sa va �a Ha yır”
slo ga nıy la Ka dı köy'de yü rü yü� ve

pro tes to ey le mi yap tı. 6 Ekim
Cu mar te si gü nü Al tı yol’da top -

la nan CHP’li ler, el le rin de ki
ten ce re ve ta va lar la zam la rı
pro tes to ede rek, Ba ha ri ye
Cad de si’ne dek yü rü dü ler. 
Bu ra da di �er si vil top lum

ku ru lu� la rı nın üye le riy le bu -
lu �an grup, ar dın dan slo -
gan lar la Ka dı köy �s ke le

Mey da nı’na in di ler. CHP �s -
tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök -

men Ö�üt’ün de ka tıl dı �ı ey lem de,
ya pı lan ba sın açık la ma sın da, “sa va�

zam la rı nın ge ri çe kil me si” is ten di.

Başkanlık Fuaye’de Sipahi sergisi

SEMA Sipahi’nin Ya�l�boya Resim Sergisi, Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl��� Fuaye Salonu’nda 29 Eylül-5 Ekim

tarihleri aras�nda gezildi. Sipahi’nin sergisini, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk de gezdi. 

8 Haziran 1960’da �stanbul’da do�an Sema Sipahi resim
çal��malar�na 1990 y�l�nda ba�lad�. Çe�itli okul ve atölyelerde

çal��t� ve son 12 senedir Emine Tirali Atölyesi’nde
çal��malar�na devam ediyor. 2005 y�l�nda ilk ki�isel sergisini
Kad�köy Merkez Sanat Galerisi’nde açan Sipahi, 1993-2012

y�llar� aras�nda da birçok karma sergiye kat�ld�. 

‘Savaş zamları geri çekilsin’
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KENDiSiNi “ba�ar� dü�ünürü, konu�uru, yazar�”
olarak tan�mlayan, kitaplar� yüz binlerce insan

taraf�ndan okunan Mümin Sekman’�n CKM’deki
ücretsiz konferans�na ilgi büyük oldu. Kad�köy

Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nin
düzenledi�i “Mümin Sekman ile Ba�ar�

Konferans�”, 6 Ekim Cumartesi günü Büyük
Salon’da gerçekle�ti. S�cak havaya ra�men
Büyük Salon’u dolduran izleyicilerin bir k�sm�
d��ar�ya verilen sesle, konferans� fuayeden

dinlemek zorunda kald�. Sadece Kad�köy’den de�il
�stanbul’un en uzak ilçelerinden bile gelenlerin oldu�u konferansta Sekman, okul

hayat�nda ve hayat okulunda ba�ar� için gerekli bilgi ve becerileri anlatt�. Soru-cevapl�
yap�lan konferans�n sonras�nda Mümin Sekman, okurlar� için kitaplar�n� imzalad�. 

GEN�� bir izleyici
kitlesine sahip olan “Öyle
Bir Geçer Zaman Ki” adl�

dizide canland�rd���
Süleyman karakteriyle

milyonlar�n sevgilisi
haline gelen Renan

Bilek, 25 senelik
müzisyen ve oyunculuk

hayat�na ait çok özel
an� ve anlar�n�,

“Aram�zda Kals�n”
ad�yla sahneye

koyuyor. Bilek tek
ki�ilik gösterisinde

an�lar�n�, sevenleri ve
merak edenleriyle

payla��yor. Seyircileri,
evine gelen

misafirleri, 40 y�ll�k dostlar� gibi görüp,
onlar� da sohbetine ortak eden Bilek, zaman zaman araya
s�k��t�rd��� �ark�lar�yla da izleyenlere 2,5 saat boyunca bir

bulu�ma ya�at�yor. Yap�mc�l���n� Deha Yap�m’�n üstlendi�i Renan
Bilek’in 2 perdelik komedi oyunu “Aram�zda Kals�n”, 2012 y�l�

Ocak ay� sonu itibariyle ba�lad��� Türkiye turnesinde çe�itli il ve
ilçelerde, alt� ay içersinde toplam 30 kere oynand�. Bilek’in
“Aram�zda Kals�n” gösterisi, 13 Ekim Cumartesi günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.

6 12 - 18 EK�M 2012 SANATKÜLTÜR

Tarot kartlar�n�n ‘büyük s�rr�’ bu sergide
on y�l lar da gün de lik ga ze te ler de, sa nat
ve mi mar l�k der gi le rin de Or ta ça�’da in -
�a edi len bu gör kem li mi mar l�k ese rin -
den; da ha do� ru bir söy le yi� le an�t
eser den çok ça söz edil di. 

UNES CO’nun il gi sin den, bi na n�n ko ru na -
ma y� ��n dan; ko ru ma ön lem le ri nin ye ter siz ya
da yan l�� l� ��n dan ka mu oyu epey ce ha ber dar
ol du. De �er li ara� t�r ma c�, mi mar l�k ta rih çi si
Do �an Ku ban “D�V R� �� MU C� ZE S�” isim li, bi -
na y� ay r�n t� la r�y la ta n� tan ve sa nat ta ri hin de ki
ye ri ni de �er len di ren ko ca man bir ki tap da ya -
y�n la d�. Div ri �i an� t� için bir çok ya ban c� ta rih -
çi, mi mar, sa nat ta rih çi si ve sey ya h�n ma ka le
ve ki tap la r� mev cut tur. Bu dil le re des tan bi na -
n�n ilk cid di rö lö ve, plan, ke sit ve fo to� raf la r�
ile mi ma ri de �er len dir me si ni 1920’ler de Tür -
ki ye’de ki ta rih sel eser le ri tes pit ve in ce le me
ama c�y la do la �an Fran s�z mi mar ve sa nat ta -
rih çi si Pro fe sör Al bert Gab ri el ta ra f�n dan ha -
z�r lan m��. 1931-32 y�l la r�n da da Fran sa’da
bü yük boy cilt ler ha lin de ya y�m la nan “Mo nu -
ments Turc D’Ana to li e”  (Ana do lu’da Türk
Eser le ri) ad l� ya p� t�n ‘Si vas-To kat-Amas ya’
cil din de yer al m��.

Div ri �i Ulu Ca mi i ve Da rü� �i fa s�, mi la di
1228 y� l�n da ta mam lan m�� tam bir dik dört gen
ta ba na otu ran pla na sa hip ta� tan imal edil mi�
ya p� d�r. Dik dört gen ala n�n dik bir du var la ay -
r� lan da ha kü çük bö lü mü Da rü� �i fa; di �er bü -
yük k�s m� da ca mi ye tah sis edil mi� tir. Ya ni
gir di li/ç�k t� l� bir plan �e ma s� yok tur. Ya p� n�n
�öh re ti ‘mi ma ri de ko ras yon’ zen gin li �in den,
ori ji nal li �in den, i� çi lik us ta l� ��n dan ile ri gel -
mek te dir. Bu il ginç ve muh te �em de ko ras yon
ta� üze ri ne al çak ve yük sek i� len mi� ka bart -
ma lar dan mey da na ge lir. Özel lik le, dik dört -
gen ya p� n�n Ba t�’da ki k� sa ke na r� cep he si or -
ta s�n da ki Ca mi ana gi ri� ka p� s� ile, uzun ku -
zey ke na r�n da ki Da rü� �i fa Ka p� s�, fo to� raf ç� -
la r�n, res sam la r�n b�k ma dan usan ma dan kay -
det tik le ri son suz bir plas tik ve ri un su ru dur.
Sey re den ve gör me si ni bi len göz le re gü nün
de �i �ik ���k la r�n da bir bi rin den gü zel plas tik
gö rü nüm ler su nar lar. Bi na n�n di �er iki gi ri �i,
yi ne ku zey ke na r�n da ya ni Da rü� �i fa Ka p� s�y -
la ay n� cep he de, di �e ri de öbür uzun ke nar
üze rin de dir. Bun lar, di �er iki ka p� da ki ler ka -
dar gör kem li ol ma sa da ta� i� çi li �i nin za rif ör -
nek le ri dir. Bu mi ma ri tez yi nat an la y� �� ca mi ve
�i fa ha ne bö lüm le rin de ki ta van la r�n bir bi rin -
den fark l� mü kem mel ta� de ko ras yon lu to -
noz la r� (kub be le ri) ile mih rap la r�n ta� ka bart -
ma la r�n da da de vam eder. Ya ni bi na n�n içi de
d� �� da dev ri nin ta� de ko ras yon i� çi li �i nin
ade ta bir ko lek si yo nu dur. Ana do lu’da ki ay n�
ça� da ya p� lan ben zer le ri nin tü mün de ki de �i -
�ik geo met rik ve bit ki sel al çak ve yük sek röl -
yef le rin ör nek le ri ya da ru hu ade ta bu ra da
top lu ca ser gi len mi� tir.

Div ri �i an� t� n� ilk de fa, Si vas'ta bu lun du -
�um 1960 y� l� n�n Tem muz ay�n da ön ce bir
ge ce vak ti; son ra da üç gün bo yun ca gör düm
ve sey ret tim. Ta bi fo to� raf la r� n� çek tim. O s� -
ra lar da eser, Va k�f lar �da re sin ce ona r�l mak -
tay d�. Bu ona r� m�n bir kaç y�l d�r de vam et ti �i ni
ö� ren mi� tik. Res to ras yon ol ma s� ge re ken bu
ona r�m da ba z� ga rip lik le ri göz lem le dik. Bi rin -
ci si, bi na n�n da m�, ça t� ör tü sü nün ye ni len me -
siy di. Ori ji na lin de bü tün Or ta ça� Sel çuk lu dö -
ne mi ya p� la r�n da ki gi bi d� �a r� dan düz dam l� ve
s� k�� t� r�l m�� özel top rak ör tü lü ya p� n�n ye di
yüz y�l d�r sü ren bu özel li �i yok edil mi�; ta� ve
be ton kap lan m��. Böl ge de ki sert k�� ik li mi
�art la r�, ta� ve be ton kap la ma y� çat lat m�� ve
ye di yüz se ne ru tu bet der di ya �a ma yan bi na
da m�n dan ak�n t� al d� �� için içer de ki du var lar
ve ta� de ko ras yon ze de len me ye ba� la m�� t�.
�kin ci bir tu haf l�k �i fa ha ne ka p� cep he si nin
ters ta ra f�n da ki ya ni �eh re gö re ar ka cep he -
de ki gi ri �in/süs le me li ka p� n�n du ru muy du. Bi -
na e�i lim li bir ara zi de ku ru lu ol du �u için, bu
cep he de ki ka p�, bu ta ra f�n ze mi ni ön ta ra fa
gö re bir kaç met re yu ka r� da ol du �un dan el bet
bu ze mi ne uy gun ola rak ya p�l m�� t�. Muh te -
me len içer de bir ah �ap mah fe le aç� l� yor du ve
sul tan/bey ka p� s�y d�. Bi na n�n bu cep he sin de -
ki yük sel ti far k� ona r� m� ya pan lar ca ka z� la rak,
ön ta ra f�n hi za s� na in di ri lin ce bu ka p� pen ce re
ha li ne dö nü� mü� tü. Bi na bu strük tü rel de �i� -
tir me ler se be biy le sta tik ve ru tu bet so run la r� -
na ma ruz kal m�� t�.

Ona r�m es na s�n da es ki de �er li sec ca de
ve ha l� la r�n bü yük öl çü de kay bol ma s� ay r� bir
ko nuy du. O ta rih ten son ra Div ri �i ese rin de
bit mez tü ken mez res to ras yon lar sü rüp git ti.
Ça t� da ba k�r/çin ko ve ya alü min yum kap la ma -
lar da de nen di. Ele� ti ri ler al d� yü rü dü. Bir
ba� ka hü zün ve ri ci y� k�m, �i fa ha ne taç ka p� s� -
n�n sol alt k�s m�n da yer alan kar �� l�k l� in san
ba �� fi gür le ri nin son y�l lar da tah rip edil me si -
dir. Za ten ay n� taç ka p� n�n üs tün de ki bi na n�n
ku ru cu la r� na ait ol du �u ka bul edi len in san fi -
gür le ri de çok ön ce ki as�r lar da ‘is lam iko nok -
last la r�’nca ka z�n m��. An la �� lan ken di le ri ni bu
iba det ha ne ve ha y�r ese ri nin ku ru cu la r�n dan
da ha din dar sa nan ak l� ev vel ler bu de �er li ta -
rih sel mi ras ör nek le ri ni bar bar ca yok et mi� ler.
�� te Div ri �i An� t�’n�n son y�l lar da tar t�� ma ko -
nu su olu� se be bi, bir tür lü sa� l�k l� bir res to -
ras yon la ko ru ma al t� na al� na ma y� ��n dan d�r.
Do �an Ku ban, ese rin cam bir se ra içi ne al�n -
ma s� n� bi le öner di. Ne yap s�n; ça re siz lik ten.
Be ce rik siz lik ten, ta bi en ba� ta da umur sa -
maz l�k tan hoy rat l�k lar dan ko ru ya bil mek için
bu �a he se ri dev bir vit ri ne koy ma y� gö ze al -
m��. Hak s�z m�? Yi ne gel dik “bi linç” me se le -
si ne… 

Aca ba bi rin ci s� n�f bir kül tür mi ra s� ör ne �i ni
ge rek ti �i gi bi ko ru ya ma ma n�n se be bi ne ola?

Murat  KATOĞLU

S

D�VR��� CAM�� VE
DARÜ���FASI

� Semra ÇELEB�

KADIKÖY Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi, farkl� ve dikkat çeken bir

sergiye ev sahipli�i yap�yor �u
günlerde… Geçmi�i anlamak, gelece�i
okumak için kullan�lan, inananlar için

büyük anlam ifade eden tarot
kartlar� ilk kez bir serginin
konusu oldu. 11 Ekim

Per�embe günü aç�l��� yap�lan
sergi 25 Ekim’e kadar

görülebilecek. Sanatç� Ege
Bilgen ile Major Arcana Tarot

sergisi üzerine konu�tuk.
Bilgen daha çocuk ya�larda

hayal gücünü çizgilerle
anlatma yolunu ke�fetmi�:

“Hayat�mda hat�rlad���m
kadar�yla her zaman hayal

diyarlar�na gerçek dünyadan daha
çok ilgim oldu. Çocukken özellikle
gerçek dünyadan çok kendi kafam�n

içindeki dünyada di�er çocuklara k�yasla
bile daha çok zaman geçirdi�imi
söyleyebiliriz. O zamanlarda beni

heyecanland�ran ve bana ilham veren

�eyleri çizginin gücüyle görsel olarak
kendime özgü bir �ekilde kâ��da

aktarabildi�imi fark ettim.”
� GRAF�K OKUDU RES�M-
�LLÜSTRASYONA YÖNELD�

Bilgen, lise y�llar�nda sanatç� yönünü
aç��a ç�karamay�nca grafik

tasar�m� okumaya karar vermi�:
“Lise kariyeri maalesef
genelde ö�renciler için
s�k�nt� ve bask�n�n yo�un

olarak hissedildi�i bir
dönem olur. Böyle bir

ortamda sanatsal
e�ilimlerimin toplum
taraf�ndan en rahat

�ekilde grafik tasar�m�
okudu�um takdirde kabul

edilece�ini dü�ündüm. Bu
�ekilde Amerika'daki
Rochester Teknoloji

Enstitüsü'nde (RIT) üniversite
hayat�ma ba�lad�m. Grafik tasar�m�

e�itimimi ba�ar� ile tamamlad�ktan sonra
her ne kadar zanaat�m için baz� çok

önemli prensipleri ö�renmi� olsam da bu
tarz bir kariyerde kendimi yeterince

özgür ifade
edemedi�imi fark
ettim. ��aretlerin,

sembollerin ve görsel
ipuçlar�n�n izleyiciyi

daha büyük, görkemli
ve önemli kavramlara
do�ru yönlendirecek
�ekilde kullan�lmas�n�
ö�renmek benim için
çok önemli olmu�tu.

Buna ra�men kendimi
hayallerden ve fantazi

dünyalar�ndan koparmak
istemiyordum ve böylece
gene ayn� okulda resim-

illüstrasyon alan�nda
yüksek lisans yapmaya

karar verdim. Bu e�itimim
de bittikten sonra

�stanbul'a geri döndüm.
� ‘RUHAN� KONULAR 

�LG� ALANIM’
Sanatç� Ege Bilgen,

insan�n ve alg�lad���m�z
her �eyin yan�lt�c� bir

maddesel k�l�f�n arkas�nda
bir ba�ka öze sahip

oldu�una inan�yor. Bu
metafizik e�ilimini de
eserlerine yans�t�yor.
Bilgen sanatsal bak�� aç�s�yla ilgili

�unlar� söylüyor: “Her türlü
ruhani ve ezoterik konunun

yo�un bir �ekilde ilgi alan�ma
girdi�i bir dönemde Tarot da
ara�t�rmalar�m�n merkezinde
önemli bir yere sahip oldu.

Gene sembollerin ve i�aretlerin
daha derin temalara aç�lan bir

kap� olarak kullan�lmas�
dikkatimi çekmi�ti. Daha

sonra da zaten tarot kartlar�
benim için bir saplant� halini

ald�. Hem tarot kartlar�n�n
bar�nd�rd��� s�rlar� ke�fetmeye

çal���yordum, hem de
kendimi sanatsal olarak
tarot kartlar� format�nda
ifade etmek istiyordum.”

Bu iste�ini CKM’deki
sergisiyle somutla�t�ran
Bilgen “Tarot üzerinde
yo�unla�m�� saplant�m

ileriki zamanlarda azal�r m�
bilmiyorum ama �u anda

büyük kararl�l�kla
söyleyebilirim ki daha

kartlar�n aktarabilece�i çok
fazla s�r var” diyor. Siz de bu
s�rlar� ke�fetmek istiyorsan�z
11-25 Ekim tarihleri aras�nda
aç�k olan Major Arcana Tarot

Sergisi’ni kaç�rmay�n!

Tarot kartları, sanatçı Ege Bilgen’in ellerinde bir sergiye dönü�tü.
CKM’de 25 Ekim’e kadar görülebilecek Major Arcana

(Büyük Sır) Sergisi, kartların gücüne inanların ilgi oda�ı…

● Semra ÇELEB�
GÜLSÜM Ç�ta, kendisini önce “anne” olarak

tan�ml�yor… Bütün hayallerini k�zlar�n� büyütmek için
ertelemi� ama asla vazgeçmemi�. Müzisyen olmak

için çok da erken say�lamayacak bir ya�ta 27
ya��nda e�itim almaya ba�lam��. Müzi�e ba�lama

kursuyla ba�layan Gülsüm Ç�ta’y� ba�lamaya
götüren olay ise 1993’teki Sivas yang�n� olmu�… O
gün “Madem öyle, ben de var�m, ben de ba�lama

çalaca��m” diyerek bu enstrüman� ö�renmeye karar
vermi�. �ki y�l ba�lama dersi ald�ktan sonra Ruhi Su

Dostlar Korosu’nda dört y�l koristlik ve solistlik
yapm�� sonra da bir y�l hocal�k görevini sürdürmü�.

Gülsüm Ç�ta, hayat�n�n en �ansl� döneminin ise
Timur Selçuk’tan e�itim
ald��� sekiz y�l oldu�unu

söylüyor: “Benim korodaki
�efim, Timur Selçuk’un

ö�rencisiydi. Bir gün “Gel
seni Timur Hoca’yla
tan��t�ray�m” dedi ve

böylece o büyük ustadan
�an e�itimi, sonras�nda
solfej ve armoni dersi

almaya ba�lad�m. Armoniyi
hayata geçirebilmek için

piyano da ö�renmek
durumunda kald�m.
Hayat�m�n en verimli

dönemiydi.” Ç�ta piyano ile
türküleri nas�l bir araya getirdi�ini ise �öyle anlat�yor:

“Ben piyanoyu ba�l� ba��na bir orkestra gibi
dü�ünüyorum. Piyano varsa ba�ka hiçbir

enstrümana gerek yoktur. Türküleri çok seviyorum.
Ruhi Su dâhil, bütün halk müzi�i eserlerini piyano ile

seslendirmeyi çok seviyorum. Türkü ile bat�
seslerinin bulu�mas� bana çok ho� geliyor. Bir de
türkülerin yabanc�lar taraf�ndan dinlenmesini ve
sevilmesini çok istiyorum.” Ç�ta, piyano ile türkü

konserlerini daha çok üniversitelerin bahar
�enliklerinde veriyor, gençlerin türkülere ilgisini

artt�rmay� amaçl�yor.
16 EK�M’DE BMKM’DE KONSER VAR

Gülsüm Ç�ta, 16 Ekim Sal� ak�am� Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde piyano

e�li�inde türküleri bu kez Kad�köylüler için
söyleyecek. BMKM gibi s�cak ve samimi bir

ortamda konser vermekten mutluluk duydu�unu
belirten Ç�ta, ücretsiz ve herkese aç�k olan konsere

tüm Kad�köylüleri bekliyor. Türkülerle birlikte
�iirlerin de okunaca��n� söyleyen Gülsüm Ç�ta’ya

piyanoda ünlü müzisyen Osman ��men’in
e�lik edece�ini belirtelim!

Gülsüm Ç�ta ile 
piyano e�li�inde 

TÜRKÜLER

Usta müzisyen
Timur Selçuk’un

ö�rencisi
Gülsüm Çıta,

piyano e�li�inde
söyleyece�i

türkülü ve �iirli
programıyla,
Barı� Manço

Kültür
Merkezi’ne

konuk oluyor.

Mümin Sekman konferansına yoğun ilgiMümin Sekman konferansına yoğun ilgiMümin Sekman konferansına yoğun ilgiMümin Sekman konferansına yoğun ilgiMümin Sekman konferansına yoğun ilgiMümin Sekman konferansına yoğun ilgi

ÜNLÜ kanun sanatç�s� Halil Karaduman ya�am�n� yitirdi. Zülfü Livaneli
konseri için Almanya’ya giden ünlü kanun sanatç�s� 54 ya��ndaki Halil

Karaduman, Türkiye’ye dönmek için havaalan�nda uçak beklerken kalp
krizi geçirdi. Olay yerine gelen sa�l�k ekiplerinin tüm müdahalelerine

ra�men Halil Karaduman hayat�n� kaybetti. 1959 y�l�nda Urfa’n�n Birecik
ilçesinde do�an Karaduman, “Devlerin a�k�”, “Rüyalarda bulu�uruz” ve

“Leyla” gibi milyonlar taraf�ndan sevilerek söylenen eserlerin de
yarat�c�s�yd�. 

KADIKÖY’DE DE SAHNEYE ÇIKMI�TI
Kad�köy’de birçok amatör koroya e�itmenlik yapan Karaduman,

Anadolu Yakas� Lions Federasyonu’nun kendi bünyesinde olu�turdu�u,
tamamen Lionlardan olu�an 55 ki�ilik koroya da e�itim veriyordu.

Karaduman, geçti�imiz aylarda koronun Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde verdi�i unutulmaz konserde sahneye ç�km��t�.

Dünyaca ünlü kanun ustas� ve besteci Halil Karaduman’�n üç ayl�k bir
çal��mayla bu konsere haz�rlad��� koro, performans�yla salondakilere

unutulmaz bir gece ya�atm��t�. Konserde, Halil Karaduman birçok ünlü
sanatç�n�n okudu�u de�erli eserlerini kendi sesi ve kanunuyla icra

ederek gelen konuklara büyük bir sürpriz ya�atm��t�.

HALiL KARADUMAN’I KAYBETTiK

Re nan Bi lek’ten “ARA MIZ DA
KAL SIN”
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● Sem ra ÇE LE B�

The odo ra I’den Tü lay Ger man’a, Pe ruz Ter zak -
yan’dan Ha let Çam bel’e, S�r pu hi Dü sap’tan
Ca hi de Son ku’ya; bu kent te do �up tüm co� raf -

ya ya iz b� ra kan, ki mi si çok tan unu tul mu� on lar ca ka -
d�n, ya �am la r�y la du ru� la r�y la ve eser le riy le bir mü ze -
de ar t�k…

Dün ya da ben ze ri ne çok az rast la nan �s tan -
bul’un ilk kent Ka d�n Mü ze si aç�l d�. �im di lik sa -
de ce sa nal or tam da; www.is tan bul ka din mu ze -
si.org ad re sin de yol cu lu �u na ba� la yan mü ze, uy -
gun bir bi na bu lu nur bu lun maz ete ke mi �e bü rü ne -
cek. Mü ze nin ku ru cu su �s tan bul Ka d�n Kül tür
Vak f� (�KKV)’na des tek ama c�y la, bir ba� ka “ilk -
le rin” ka d� n� �dil Bi ret, Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde 23 Ekim Sa l� gü nü
bir kon ser ve re cek. 

�s tan bul Ka d�n Mü ze si, �s tan bul’un ku rul du �u
�.Ö. 660’tan bu gü ne ka dar sa nat ve kül tür ala n�n -
da ilk le ri ger çek le� ti ren ka d�n la r�n ya �am la r� na
odak l� sü rek li bir bi yog ra fi ser gi si su nu yor. Bu
ser gi, sa de ce ka d�n la r�n ilk le ri ni de �il, ay n� za -
man da kül tür gru bu ai di yet le ri ni de be lir ti yor. Ser -
gi nin en önem li özel li �iy se, sü rek li ye ni alan la r�n
aç� la rak bu alan da ki ilk le rin de yer ala bil me si, do -
la y� s�y la can l� ve bü yü yen bir ser gi ol ma s�.

Ser gi �s tan bul’da ya �a yan her mil li yet ten ve
kül tür den ka d�n la ra yer ver me siy le de dik kat çe ki -

yor. Bu mü ze de ilk Rum kan to cu da var, ilk Kürt
ka d�n mo dern dans sa nat ç� s� da, ilk Er me ni ka d�n
der gi ya y�n c� s� da… Ya ni �s tan bul’un 2672 y�l l�k
ta ri hi ne dam ga s� n� vur mu� tüm ka d�n lar…

� AMAÇ KA DI NIN TA R� H� ÖNE M� N�
GÖ RÜ NÜR KIL MAK

�s tan bul Ka d�n Mü ze si’yle “her dö nem de ki ve
her kül tür gru bun da ki ka d�n ses le ri nin yer al d� ��,
ka d�n ta ri hin de ki her kat k� n�n ay r�m ya p�l ma dan
onur lan d� r�l d� �� ve bu gün kü ya �a m� m�z da ki et ki -
le ri ne de niy le, geç mi� te ki her ka d�n ça ba s� n�n
özen le ve e� de �er de ha t�r lan d� �� bir
Tür ki ye ka d�n ta ri hi” he def le -
ni yor. 

�KM’nin ama c�,
sa de ce ka d�n ta ri -
hin de önem li yer
tu tan isim le rin
an� s� n� can l� tut -
mak de �il. Sos -
yal so rum lu luk
pro je le riy le, kent
ka d�n bel le �i ko nu -
su na da ha faz la il gi du -
yul ma s� n� sa� la mak ve
kent ka d�n ta ri hi için di na mik
bir ile ti �im ala n� olu� tur mak.

Va k�f ay n� za man da, �KM’nin ka d�n bel le �i
ko nu sun da ça l� �an ku rum lar la yurt için de ve yurt

d� ��n da bi lim sel ve kül tü rel or tak l�k lar kur ma s� n�,
dün ya ka d�n mü ze le riy le i� bir li �i yap ma s� n�, ka -
d�n bel le �i odak l� sos yal so rum lu luk pro je le ri ger -
çek le� tir me si ni ve kent ka d�n mü ze si ko nu sun da
di �er kent le re de esin len di ri ci rol oy na ma s� n� sa� -
la ya cak.

� KA DIN TA R� H� AR �� V� DE VAR
�s tan bul Ka d�n Kül tür Vak f�’n�n ku ru cu su, i�

ka d� n� Saa det Gü lüm ser Y�l d� r�m. Mü te vel li he ye -
tin de sos yo log Me ral Ak kent, Yrd. Doç. Dr Ye �im
Ba� r� �en, Ay �e Ca nan Boy da�, Prof. Dr. Ned ret

Ku ran Bur ço� lu, Fü sun Nev ba har Er soy,
Prof. Dr. Ya se min �n ce o� lu, Emi ne

K� raç, Prof. Dr. �l ber Or tay l�,
Zey nep Sel gur, Ber na Tü re -

men ve Elif Y�l d� r�m var.
�KM’nin bir di �er

önem li pro je si de Tür ki -
ye Ka d�n Ta ri hi Aka de -
mik Ara� t�r ma lar Ar �i -
vi. Bu ar �i vin ama c�, ka -

d�n ta ri hi ko nu sun da ya -
p�l m�� li sans, yük sek li -

sans, dok to ra te zi ve dok to ra
son ra s� ça l�� ma la r� na ula �a bi le -

cek bir bil gi ha vu zu ya rat ma s�.
�s tan bul Ka d�n Mü ze si ve �dil Bi ret Des tek

Kon se ri ile il gi li ay r�n t� l� bil gi ye 0212 292 37 80
0212 292 37 81 nu ma ra la r�n dan ula �a bi lir si niz. 

12 - 18 EK�M 2012HABER 7

�LKLER�N KADINLARI 
MÜZEYLE ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

Türkiye’nin ilk kadın müzesi sanal
ortamda açıldı. �stanbul Kadın Müzesi,

unutulan kadınları, �stanbul’un yeni
tarihinin bir parçası haline getiriyor.

Müzenin bir mekâna kavu�masına destek
olmak amacıyla piyanist �dil Biret, 23
Ekim’de CKM’de bir konser verecek. 

Ay�e Tütüncü

Zabel Yesayan

Adalet Cimcoz

Celile Hanım

Ne�’e Erdok

Beki L. Bahar

Evrim Alata�

Denizkızı Eftelya
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy’de s� f�r kar bon için kol la r� s� va yan
Ka d� köy Be le di ye si, araç fi lo su na 4 adet
elek trik li (hib rid) oto mo bil ka ta rak, çev -

re ye du yar l� l�k me sa j� ver di. Ye ni ne sil hib rid
araç la r� Re na ult Ma is Ge nel Mü dü rü �b ra him
Ay bar’dan tö ren le tes lim alan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, Ka d� köy’de çev re -
nin ko run ma s� için yap t�k la r� n�n bu nun la s� n�r l�
kal ma d� �� n� vur gu la ya rak, yap t�k la r� ba z� çev re
pro je le ri nin tek ve ör nek ol du �u nu, ba z� la r� n�n
da �s tan bul ge ne lin de ya k�n ge le cek te uy gu la ma -
ya ko nu la ca �� n� ifa de et ti. 

� �LK ADI MI ATA RAK 
ÇEV RE ME SA JI VER D�

“�s tan bul’da ilk ad� m� biz at� yo ruz” di yen
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk,
Ka d� köy Be le di ye si’nin ve Ka d� köy lü le rin çev re
ko run ma s� ko nu sun da çok du yar l� ol duk la r� n�
kay de de rek �un la r� söy le di:

“Ka d� köy Be le di ye si’nde her za man ol du �u
gi bi yi ne bir il ki ya �� yo ruz. Bi lin -
di �i üze re ik lim de �i �ik li -
�iy le mü ca de le hem bi -
rey ler hem de ku -
rum la ra so rum lu -
luk lar yük le mek -
te. Ka d� köy Be -
le di ye si de se ra
gaz la r� n�n emis -
yo nu nun he sap -
lan ma s�, kent içe -
ri sin de bu nun sap -
tan ma s� ko nu sun da

cid di ku rum sal ça l�� ma lar ya p� yor. Dün ya da ve
ül ke miz de ge li� ti ri len bü tün tek no lo ji le ri kul la -
na rak, çev re ye ve ri len za rar la r� azalt mak is ti yo -
ruz. Ör ne �in Fi kir te pe ve Dum lu p� nar ma hal le le -
rin de ya p� lan kent sel dö nü �üm de, çev re nin ko -
run ma s� için ye ni ya p� lan bi na la r�n ta ma m�n da
imar plan la r� na Ka d� köy Be le di ye si’nin koy mu�
ol du �u bir not la, ma vi su lar, ya ni ban yo su la r� ta -
ma men ay r� top la na cak, ay r�� t� r� l�p kul la n� la cak.
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si de bu nu
ka bul et ti. Bu ar t�k bir zo run lu luk ol du. Bu uy gu -
la ma �s tan bul’da yi ne bir ilk” de di.

� ÇEV RE KO NU SU HAS SAS NOK TA
Ka d� köy Be le di ye si’nin bir çok ko nu da ilk le -

ri uy gu la yan ve di �er be le di ye le re ör nek olan bir
ku rum ol du �u nu s�k s�k vur gu la yan Ba� kan Se la -
mi Öz türk, özel lik le çev re nin ko run ma s� ko nu -
sun da çok has sas ol duk la r� n� be lir te rek, “Bi zim
en faz la önem ver di �i miz, üs tün de dur du �u muz
bir ko nu dur. 1 Mart 2010 ta ri hin de mec lis ka ra r�
ala rak ilk kez Tür ki ye’de plas tik tor ba la r�n kul la -
n�l ma s� n� ya sak la ma ka ra r� n� al d�k ve bu nu ba �a -

r�y la uy gu la d�k. Kar bon Sa l� m� öl çüm -
le ri ya p� yo ruz. Bu nun ikin ci bir

aya �� ola rak be le di ye miz de
kul lan d� �� m�z araç la r� m� z�

da çev re ye za rar s�z ha le
ge ti ri yo ruz. Bu gün 4
Flu en ce Z.E ile bu
ad� m� at t�k. Çev re ko -
run ma s� na kat k� sun -
ma y� amaç l� yo ruz.

Be le di ye ola rak ör nek
ol mak is te dik. Bu nun

de va m� ge le cek. Bu araç -

lar dan son ra çöp top la ma araç la r� m� z� ve di �er
oto la r� m� z�n ta ma m� n� elek trik li çev re dos tu
araç la ra çe vi re ce �iz. Bu ad�m la Ka d� köy lü le re
ör nek ve ön cü ol ma y� amaç l� yo ruz. Bu araç la r�
iki gün sü rey le kul la na rak test et me im kâ n� bul -
dum. Her ke se tav si ye edi yo rum” di ye ko nu� tu.

� KA DI KÖY BE LE D� YE S� 
KEN D� S�N DEN BEK LE N� LE N� YAP TI
Tö ren de ko nu �an Re na ult Ma is Ge nel Mü dü -

rü �b ra him Ay bar ise dün ya da ola s� bir çev re fe -
la ke ti ne oto mo bil sek tö rü ola rak du yar s�z ka la -
ma ya cak la r� n� ve çev re kir li li �i nin ön len me si
için ya p� lan ça l�� ma la ra kat k� da bu lun ma zo run -
lu lu �u his set tik le ri ni ifa de et ti �i ko nu� ma s�n da,
“Re na ult mar ka s� n�n ön cü sü ol du �u elek trik mo -
tor lu oto mo bil ler dev rim sel ni te lik te ye ni bir tek -
no lo ji. Yer kü re ye sa l� nan kar bon di ok si tin yüz de
12’si ni tra fik te sey re den araç lar olu� tu ru yor. Pet -
rol ürün le ri nin yüz de 25’ini ise yi ne araç lar tü -
ket mek te dir. Bu çok bü yük bir oran. Oto mo tiv
sek tö rü ola rak bu nun far k�n da y�z. Flu en ce Z.E.
kul la na rak Ka d� köy Be le di ye si’nin de in san sa� -
l� �� ve çev re yi ko ru ma ya des tek ol ma s�n dan do -
la y� mut lu luk du yu yo ruz. Ka d� köy Be le di ye -
si’nin bu uy gu la ma s� uma r�m di �er ku rum la ra da
ör nek olur. Bu araç lar la spor tif kul lan ma d� �� m�z
sü re ce ke sin ti siz 200 kilometre yol al� na bil mek -
te dir. Ben bir y�l d�r test et ti �im elek trik li ara c�m -
la, �s tan bul için de 150-160 ki lo met re ke sin ti siz
gi de bi li yo rum. Ara c�n pil öm rü yok. Bin ler ce
kez �arj edi le bil me özel li �i ne sa hip. Za ten ile ri ki
y�l lar da pil le rin de �i� ti ri lip ye ni le ne bil me si söz
ko nu su ola bi le cek” �ek lin de ko nu� tu.

�b ra him Ay bar ko nu� ma s�n da, Ka d� köy Be -

le di ye si’nin ken di sin den bek le ni le ni yap t� �� n� ve
bu ko nu da ön cü ol du �u nu be lirt ti.

� SI FIR KAR BON E� L� ��N DE
TE M�Z B�R YOL CU LUK

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Ba� kan Se la mi Öz -
türk ile �b ra him Ay bar, tes lim edi len araç lar la
test sü rü �ü ger çek le� ti re rek ba s� na poz ver di ler.
Ba� kan Öz türk, araç ta hiç ses ve tit re �im ol ma d� -
�� n�, ara c�n her tür lü do na n� ma sa hip ol du �u nu
ve Be le di ye araç par k� n�n çok k� sa bir sü re zar -
f�n da ta ma m�y la elek trik li araç lar dan olu �a ca �� n�
kay det ti.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ev rem de ki in san la ra ba k� yo rum, her kes bir ara y��
için de… Ara d�k la r� or tak �ey, mut lu luk. Her kes
ken di ne gö re, ne ler olur sa mut lu ola ca �� n� be lir le -
mi� ve ken di mut lu luk la r� n� ar� yor. Tols toy’un be -
ni çok et ki le yen bir sö zü var d�r. “Ha yal et ki ha ya -

t�n ama c� yal n�z ca se nin mut lu lu �un mu�. O za man ha -
yat ne den li za lim ve an lam s�z bir �ey olur du bi lir mi sin?”
di yor.

�n san lar bü yük bir ben cil lik için de mut lu luk plan la r�
ya p� yor lar. Kar �� cin sin en ya k� ��k l� s� n� ve ya en gü ze li ni,
pa ra n�n en ço �u nu, ba �a r� n�n en bü yü �ü nü, sa� l� ��n en
iyi si ni ve da ha ni ce �ey le ri ken di le ri için is ti yor lar. Amaç -
la r� en k� sa za man da ve en k� sa yol dan is tek le ri ne ula� -
mak. He de fe odak la n� yor lar, göz le ri ba� ka hiç bir �e yi
gör mü yor. Ala cak la r� na kar tal gi bi ler. Ne re de ne gör se -
ler kap ma te la ��n da lar. H�rs la r� bü yük, ön le ri ne ç� ka cak
her en ge lin üze ri ne ba s�p geç me ye ha z�r lar. Mad di dün -
ya n�n ca zi be si in san la r� her gün bi raz da ha ken di ne çe -
ki yor ve yal n�z ca al ma ya tut ku lu bir ne sil ye ti �i yor.

Al ma n�n hiç so nu yok tur. Ala rak mut lu ola bi len in -
san da yok tur. Al ma tut ku su içi ne gir di �i niz za man, al -
d� �� n�z her �e ye sa hip le nir “Bu be nim” der, he men ye ni -
si ni arar s� n�z. Do yum duy gu su nu kay be der, aç göz lü lük
için de ala cak ye ni �ey le re ba kar s� n�z. Al ma tut ku su
mut suz lu �a ge be dir. Aç göz lü lük in sa n� sal d�r gan ya par.
Ya �a ma kav ga y�, mü ca de le yi, çe ki� me yi, öf ke yi, dep -
res yo nu, yal n�z l� �� ge ti rir. Bun la r�n ar d�n dan ge len ise
çok da ha kö tü dür, gü ven siz lik, en di �e, te red düt, kor -
ku…               

Al bert Schwe it zer “Ka de ri ni zin na s�l ola ca �� n� bil -
mem ama bil di �im bir �ey var, ara n�z dan mut lu ola cak -
lar, ver me yi bi len ve hiz met yo lu nu bu lan lar ola cak t�r”
di yor. Hiz met yo lu nu bu la bil mek için, in san la r�n, çev re -
ni zin, ma hal le ni zin, ken ti ni zin, dün ya n�n, in san l� ��n so -
run la r� n� ö� re ni niz. Bil mez se niz, çö züm yol la r� n� bu la -
maz s� n�z. Hiz met yo lu na gir di �i niz za man ça ba la r� n� z�
ate� le ye cek ce sa ret ve ka rar l� l�k duy gu su ka za n�r s� n�z.
Hiz met yo lun da yü rü dük çe hu zur, mut lu luk ve se vin ci -
niz ar tar. En di �e, te red düt, �üp he ve kor ku la r� n�z si li nir.
Ken di içi niz de ki yü ce li �e ula ��r s� n�z, kal bi niz de ki �ef kat,
mer ha met, sev gi yo lu nu zu ay d�n la t�r. Ya �a m� n�z an lam
ka za n�r. Al lah’�n r� za s� ve emir le ri do� rul tu sun da ba� ka
in san la ra hiz met ede rek ya �a mak hay r� n� z�, be re ke ti ni zi
ve co� ku nu zu her gün bi raz da ha ar t� r�r.

�n san lar hiz met ar zu su için de ol sa lar bi le sev gi yi,
hiz me ti, hiz me tin yal n�z ca ver mek, kar �� l� ��n da bir �ey
bek le me mek ya ni gö nül lü lük ol du �u nu bil mi yor lar. �ki
y�l dan be ri Mar ma ra Üni ver si te si’nde bir yük sek li sans
prog ra m�n da gö nül lü lük le il gi li ders ler ve ri yo rum. �n san -
lar da ki gö nül lü lük duy gu su nu ve gö nül lü sa y� s� n� na s�l
ar t� r�r s� n�z an la m�n da bir so ru sor dum. Ö� ren ci le rin tü -
mü öy le me ka nik �ey ler yaz m�� lar d� ki sev gi den söz
eden, yo lun sev me yi ö� ren mek ten geç ti �i ni söy le yen
kim se yok tu.

Mut lu ola bil mek için mut la ka sev me yi, ver me yi ve
hiz met et me yi her ke sin ö� ren me si ge re kir. �n san la r�
sev di �i niz za man yo lu nuz aç�k olur. On la r�n ge rek si nim -
le ri ni da ha iyi an lar, isa bet li te� his ler ko yar s� n�z. Hiz met
plan la r� n� z� da ha bil gi li da ha bi linç li ya par s� n�z. Ve ri mi niz
ar tar, ver mek is te dik le ri ni zi, ne le ri ve re bi le ce �i ni zi ve
na s�l ve re ce �i ni zi da ha iyi bi lir si niz. Ni ce iyi ni yet li in san -
lar ta n� yo rum. Ver mek ve hiz met et mek is ti yor lar fa kat
hiz me ti bil me dik le ri için el le rin de ki ola nak la r� kla sik yar -
d�m an la y� ��y la ve rim siz kul la n� yor lar. Ör ne �in muh taç
in san la ra ba l�k tut ma y� ö� ret mek ye ri ne, ba l�k ve rip ka -
r�n la r� n� do yur ma ya ça l� �� yor lar.

Ko mü nist dü zen na s�l in san do �a s� na ay k� r� olu �u
ne de niy le gü cü nü kay bet tiy se; yal n�z ca ç� ka ra, ka zan ca
ve sa hip ol ma ya da ya l� ka pi ta list dü zen de ay n� �e kil de
kay bet me ye mah kûm dur. �n san l�k ara y�� lar dan vaz geç -
me li, bil me li ler ki son su za dek ya �a ya cak tek dü zen, in -
sa n�n in san l� �� n�, in sa n�n yü ce li �i ni ve için de ki tüm güç -
le ri or ta ya ç� ka ran, sev gi yi in san ve do �a ili� ki le ri ne ege -
men ya pan, Al lah’a iman ve inanç tan ay r�l ma yan dü zen
ola cak t�r.

Ka pi ta list dü ze nin ege men ol du �u Ame ri ka’da bi le
ar t�k ge ni� bir ke sim in sa na yö nel me nin ve hiz met et -
me nin ya �am sal de �e ri ni gö rü yor, yü ce an la m� n� kav r� -
yor. En bü yük üni ver si te ler de gö nül lü lük, gö nül lü lük bi -
lin ci ve hiz met kav ra ma la r� üze ri ne e�i tim ve ren, ara� t�r -
ma lar ya pan yük sek li sans prog ram la r� aç� l� yor. Bü yük
�ir ket ler da ha mut lu, da ha sev gi do lu ça l� �an la ra sa hip
ola bil mek için ça l� �an la r� n� gö nül lü hiz met le re yön len di -
ri yor lar. Gö nül lü hiz met ya pan ça l� �an la r� na özel izin ler,
ödül ler ve mad di des tek ler ve ri yor lar. Yi ne �ir ket ler top -
lum gö zün de ki say g�n l� �� n� ar t�r mak ve pres tij ka zan mak
için top lu mun çe �it li so run la r� na ça re olan sos yal so -
rum lu luk pro je le ri ya p� yor lar.

Ge rek ken di mut lu lu �u muz, ge rek se in san l� ��n mut -
lu lu �u için hiz me ti ö� ren mek, hiz met et mek, hiz met
eden le ri te� vik et mek, hiz met yo lu nu bul mak ve bu lan -
la r�n sa y� s� n� ar t�r mak için ça ba sarf et me li yiz.     

�nal Ay dı no� lu’nun ve re ce �i “ÖZ GÜR YA �A MA
KUR SU” 15 Ekim 2012 Pa zar te si Sa at 11.00’de Ka dı -
köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu’nda ba� la ya cak tır. 
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ÖN CE SEV Gİ �
H�ZMET� Ö�RENMEK

Araç filosuna 4 yeni elektrik araç
katarak çevreye duyarlılık mesajı
veren Kadıköy Belediyesi’nin yeni
araçları hizmete girdi. Araçların

teslim alınması töreninde konu�an
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk, ‘Türkiye’de ilk kez  plastik

torbaların kullanılmasını yasaklama
kararını aldık ve ba�arıyla

uyguluyoruz. Karbon Salımı
ölçümleri yapıyoruz. Bunun ikinci bir

aya�ı olarak belediyemizde
kullandı�ımız araçlarımızı da çevreye

zararsız hale getiriyoruz’ dedi. 

‘Sa�lıklı Kent Kadıköy’ anlayı�ıyla
hizmetlerini sürdüren Kadıköy
Belediyesi, bünyesine kattı�ı 4
yeni elektrikli araçla çevreye

duyarlı oldu�unu ispatladı. Yeni
nesil hibrid araçları Renault Mais
Genel Müdürü �brahim Aybar’dan

törenle teslim alan Kadıköy
Belediye Ba�kanı Av. Selami

Öztürk, ‘Bunun devamı gelecek.
Bu araçlardan sonra çöp toplama
araçlarımızı ve di�er otolarımızın
tamamını elektrikli çevre dostu
araçlara çevirece�iz. Bu adımla

Kadıköylülere örnek ve öncü
olmayı amaçlıyoruz’ dedi. 

ELEKTR�KL� ta��tlar, k�saca elektrik
enerjisini mekanik enerjiye çeviren ta��tlar
olarak tan�mlan�yor. Akaryak�t tasarrufu

sa�lamas� yan�nda, hava kirlili�i ve gürültü
gibi çevre sorunlar�n� giderecek veya en
aza indirecek olmas� dolay�s�yla elektrik

enerjisiyle çal��an araçlar�n önemi giderek
art�yor. 

�lk elektrikli ta��t 1837 y�l�nda �ngiliz Robert
Davidson taraf�ndan tasarlanm��.

Davidson’un 176 y�l önce yapt��� tasar�m
günümüzdeki elektrikli ta��tlar�n da ilham

kayna�� olmu�. 
Elektrik motorlu ta��tlar�n en büyük

avantaj�, egzoz emisyonunun ve
gürültüsünün olmamas�. Bu özelli�i

dolay�s�yla çevre ve gürültü kirlili�inin
önüne geçilmi� oluyor. Yap�lan bilimsel

ara�t�rmalar, atmosfere at�lan kirleticilerin
tümü içinde; karbonmonoksitin yüzde
65’inin, azot oksitlerin yüzde 55’inin,

hidrokarbonlar�n ise yüzde 45’inin benzin
ve dizel yak�t� kullanan ta��tlar�n egzoz

emisyonlar�ndan kaynakland���n� ortaya
koyuyor. Bu da fosil yak�t kullan�lan

araçlar�n her geçen zaman atmosfere
zararl� at�k pompalad���n� gösteriyor.

Bunun önüne geçilmesi için Avrupa’da
baz� ad�mlar at�l�yor, yeni teknoloji, art� ve
eksileriyle tart���l�yor. Gelecek 10 y�l içinde

Avrupa piyasas� içinde elektrikli
otomobillerin pay�n�n yüzde 10-15′e

ç�kaca�� öngörülüyor. 
Peki Türkiye’de durum nedir? Ülkemiz

petrol ve do�algaz ithalatç�s� olup,
ta��tlar�n büyük bölümü fosil yak�t, yani

petrol ve türevi yak�tlarla çal���yor. Elektrik
enerjisiyle çal��an araçlar�n kullan�m�na

yönelmek, petrol ve türevi enerji
kaynaklar�na ihtiyac�n da azalmas�

anlam�na geliyor. Di�er taraftan Türkiye
2009 y�l�nda Kyoto Protokolü'ne taraf

olmay� kabul etti. Avrupa Birli�i'ne uyum
çal��malar� da elektrikli araçlar�n 

ülke gündeminde h�zla yer almas�n�n 
ba�ka bir sebebi. 

Elektrikli araçlara ilgi art�yor

RENAULT ve Nissan firmalar�n�n tüm
dünyada elektrikli araç program�n�n

geli�tirilmesi için 4 milyar euroluk yat�r�m�
bulunuyor. Bu alanda, Türkiye çok önemli

bir rol oynuyor. Firma Türkiye’de gerek
üretim ve gerekse sat�� aç�s�ndan  güçlü

bir konuma sahip ilk elektrik motorlu
modellerinden biri olan Fluence Z.E.’yi

Bursa Oyak Renault Otomobil
Fabrikalar�’nda üretiyor. Ortakl�k, s�f�r

sal�ml� ula��mda lider olmay� ve fiyat� ve

teknik donan�m�yla eksiksiz bir elektrik
motorlu binek ve ticari araç sunan ilk

otomobil üreticisi olmay� hedefliyor. Firma
dört farkl� modelde elektrik motorlu model
lansman�n� gerçekle�tirdi.  Elektrik motorlu
araçlar�n geli�tirilmesi ve ticarile�tirilmesi
için dünyan�n farkl� bölgelerinde 100'den

fazla i�birli�i anla�mas� imzalam��. Bu
kapsamda Türkiye’de de �stanbul, Ankara,
Gaziantep, Kocaeli ve Antalya Belediyeleri

ile anla�malar imzalad�.

Caddeler yak�n gelecekte
elektrikli araçlarla dolacak gibi...

SIFIR KARBON
DAHA TEMiZ BiR ÇEVRE
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Ya �a m� n�n bü yük bö lü mü nü Ka d� köy’de
ge çir mi� olan us ta �a ir Fa z�l Hüs nü Da� -
lar ca, ölü mü nün dör dün cü y�l dö nü mün -

de Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan dü zen le nen
çe �it li et kin lik ler le an� la cak. 

Her y�l ol du �u gi bi bu y�l da Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde bir an ma et kin li �i ya p� la -
cak. 14 Ekim Pa zar gü nü sa at 15.30’da ba� la ya -
cak et kin lik te, �a ir ler Te kin Gö nenç ve Er tan
M� s�r l�, Da� lar ca’n�n ya �a m� ve �ii ri üze ri ne bi -
rer ko nu� ma ya pa cak. Ti yat ro sa nat ç� s� Za fer
Di per’in su nu muy la ger çek le �e cek ge ce de Ufuk
Ka ra koç, �dil Avun duk, Ba bür Sa� lam, Er dim
Di lek, Öz ge nur Al ta� ve Gür kan Po lat mü zik
din le ti si su na cak. 

Fa z�l Hüs nü Da� lar ca’n�n ölüm y�l dö nü mü
olan 15 Ekim Pa zar te si gü nü ise �ai rin me za r�
ba ��n da bir an ma et kin li �i ola cak. Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ve ya zar Er dal
Ata bek ile yazar Ahmet Soysal’�n ka t� la ca �� an -
ma sa at 14.00’te Ka ra ca ah met Me zar l� ��’nda
ger çek le� ti ri le cek. Tüm Ka d� köy lü ler’in da vet li
ol du �u tö ren de us ta n�n me za r� ba ��n da �i ir le ri
oku na rak bir ne vi say g� du ru �un da bu lu nu la cak. 

� 94 YIL LIK ÇI NAR…
26 A�us tos 1914 �s tan bul do �um lu olan Fa -

z�l Hüs nü Da� lar ca, or ta ö� re ni mi ni Ku le li As -

ke ri Li se si'nde 1933 y� l�n da ta mam la d�. Çe �it li
der gi ve ga ze te ler de �i ir le ri ni ya y�m la d�. 1935'te
pi ya de su ba y� gö re viy le Do �u ve Or ta Ana do -
lu'nun, Trak ya'n�n pek çok ye ri ni do la� t�. Or du -
da ki hiz me ti on be� y� l� dol du run ca, ön yüz ba ��

rüt be siy le as ker lik ten 1950'de ay r�l d�. 1952-
1960 y�l la r� ara s�n da Ça l�� ma Ba kan l� ��'nda i�
mü fet ti �i ola rak �s tan bul'da ça l�� t�. Bu ra dan ay -
r�l d�k tan son ra �s tan bul Ak sa ray'da “Ki tap” ki -
ta be vi ni aç t� ve ya y�n c� l� �a ba� la d�. Ocak 1960-

Tem muz 1964 y�l la r� ara s�n da dört y�l
Türk çe isim li ay l�k der gi yi ç� kar d�. �s tan -
bul der gi sin de 1933'te ç� kan “Ya va� la yan
Ömür” ad l� �ii riy le ad� n� du yur ma ya ba� -
la d�. Var l�k, Kül tür Haf ta s�, Yü cel, Ai le,
�n k� lâp ç� Genç lik, Ye di te pe ve Türk  Di li
der gi le rin de �i ir le ri ç�k t�. Bu gü ne ka dar
ken di si ne bir çok ödül ve ri len �a ir
1967’de ABD'de ki Mil let le ra ra s� �i ir Fo -
ru mu ta ra f�n dan “En iyi Türk �ai ri” se çil -
mi� ti. Türk Dil Ku ru mu Yö ne tim Ku ru lu
üye si olan, “Türk �i iri nin bü yük �ai ri”
ola rak ta n�m la nan Da� lar ca, 94 ya ��n da
za tür ree te da vi si gör dü �ü has ta ne de ya �a -
m� n� yi tir di.  Evi ni Ka d� köy Be le di ye si'ne
ba ��� la yan Da� lar ca, Mü hür dar Cad de -
si'nde ki evin de ken di si ni zi ya ret eden Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk'e,
evi nin mü ze ye dö nü� tü rül me si için va si -
yet te bu lun mu� tu. Ka d� köy Be le di ye si
evin mü ze ya p�l ma s� için Da�larca’n�n
vasiyetiyle ilgili hukuki sürecin bitimini
bekliyor.

12 - 18 EK�M 2012YA�AM 9
USTA ŞAİR DAĞLARCA ANILIYOR…

HEP�M�Z�N bir idolü olabilir, hatta belki
de hepimizin mutlaka bir model ald���

idolü vard�r. Baz�lar�m�z onun zekâs�ndan,
baz�lar�m�z güzelli�inden, baz�lar�m�z

do�rulu�undan, baz�lar�m�z ona
gösterilen ilgiden etkilenir. Kendi kendine

der ki “��te ben böyle biri olmak
istiyorum!” 

“Rol model” kavram� bir gerçek olsa da
bu modelin do�ru ve yanl��� asl�nda
yoktur. Do�ruluk tan�m�nda sadece

kendimize
yak��t�rd���m�z rolün,
birey olarak bize ve
içinde ya�ad���n�z
topluma etkisini
tartabiliriz. Rol

modelimiz yak�n
çevremizden birlikte
zaman geçirdi�imiz
insanlar aras�ndan

olabilece�i gibi popüler kültür ö�eleri
içinde yer alan ki�ilerden de olabilir.

Baz�lar�m�z için rol model a�abeyimiz,
kuzenimiz, müdürümüz, ö�retmenimiz

olur. Baz�lar�m�z da bir �ark�c�, bir yazar,
bir sanatç� ya da bir futbolcuyu rol model

alabiliriz.  
Bugün bu ö�elerden en günceli, kitle için
popüler olan ve bir rol model için belki de

ekranda görülen duru ve net
yetenekleriyle seçilen, kimlikten
bahsetmek istiyorum: Futbol ve

Futbolcu…
Ayak ve top kelimelerinin birle�ti�i ve

farkl� türleri olan Futbol, M.Ö.
300’lü Antik Yunan

zaman�ndan günümüze,
birçok farkl� formda

kar��m�za ç�kan bir tür
düello. Spor dal� olarak

tercih edilmesinin ve
uygulanmas�n�n nedenleri
aras�nda; kolayl�kla birçok

yerde oynanabilmesi,
bulunulan alana uygulanabilme
h�z�, toplum için her an her yerde

kabul görmesi var. Futbol, duygusal
bak�mdan ba�l�l���n fazlas�yla ya�and���
da bir ba�l�k. Birey kendini bir tak�ma ait

olma, o tak�m� destekleme, onunla
ya�ama konusunda s�n�r tan�maz bir

yakla��m sergileyebiliyor. Bunun yan�nda
futbol, izleyici için bir spor de�il,

sahadaki tak�m�n� desteklemek ya da
müsabakalar� takip etmek, sadece bir

sosyal etkile�im. Ülkemizde birçok futbol
takipçisinin bu deste�i; televizyon

kar��s�nda, stadyumlarda, gazetelerde,
bahis bayilerinde ve birbirleriyle
konu�arak yapt���n� görüyoruz. 

Böylesi geni� bir kitleyi etkileyen
futbolun, dünyadaki durumu ise birçok uç

noktay� bar�nd�r�yor. Bunlar televizyon
yay�nlar�, kulüplerin ticari yap�lar�,

futbolcular�n ya�amlar�, gazetecilerin
haber teknikleri, yöneticilerin i�letim
seçimleri, taraftarlar�n davran��lar�,

uluslararas� yap�da tak�mlar�n varl���,
bahis oyunlar� gerçe�i ve futbol tekni�i…
Bu ba�l�klar birbirinden ba��ms�z ya da
do�rudan ba�l� olarak farkl� �ekillerde

i�leniyor. ��leyi�in standar� sorguland���
gibi etkisi de her detay için tart���lmaya

sürekli devam ediyor…
O günlerde 8 ya��ndayd�m, ilk defa bir
amatör tak�mla antremana ç�k�yordum.
“Umuyorum ki bu heyecan�m� korurum”

demi�tim kendime. �leride nas�l bir
futbolcu olmak konusunda bilmedi�im

çok �ey vard�. ��te benim
antrenmanlar�mla ba�layan dönemde

Alex De Souza da Fenerbahçe’ye transfer
olmu�tu. Her futbolcu Türkiye’de

havalalan�nda kar��lan�rd� ancak, o gün
Brezilya’dan buraya futbol için harika bir

ya�ta tak�ma kat�lan bir futbolcunun
kar��lanmas� farkl� oldu. O gün “Bir

futbolcu gerçekten tak�m�na inanmal�!”
dedirtmi�ti bana. Önce

saç modelini pek
anlayamad�m. �lk

zamanlarda dövmeleri de
vard�, sonradan buna

dikkat etmemeye
ba�lad�m. Sahadaki
paslar� nas�l att���n�

anlamakta
zorlan�yordum. Sordum

kendime;“Ben de böyle paslar atabilecek
miyim”? Dikkatimi çeken bir ba�ka �ey
de sahada sadece tak�m arkada�lar� ile

de�il kar�� tak�m oyuncular�yla da
etkile�imini ne kadar olumlu ya�ad���yd�.

Kendisine yap�lan faulden sonra yüzü
buru�uyor, ama bunu kar�� taraf� rencide

eder �ekilde yapm�yordu. Hakemlerle
konu�mas� ve centilmenli�i üst

düzeydeydi. En zorlu maçlardan sonra
hakemin yan�na gidebiliyor, en büyük
rakibine kaybetti�inde bile onu tebrik

ederken samimi oluyordu. Gol att���da bir
çocuk gibi seviniyor ve bunu

en güzel haliyle
ya��yordu. Bir kere bile

en zorlu maçlarda
att��� gollerden
sonra formas�n�
ç�kart�p abart�l�

sevinçler ya�ad���n�
görmedim. “Ben bu

derece olgun olabilir
miydim?” Ailesini

maçlarda görüyordum,
çoluk çocuk geliyorlar ve

onlar da samimiyetle hem tak�ma
hem Alex’e destek oluyorlard�. “Beni de
ailem sahada izler miydi?” Televizyon

yay�nlar�nda Alex’in magazin boyutunda
bir yerde oldu�unu görmedim, ancak hep
popülerdi. Onun hiç bas�nla at���r halini,

hakem için tak�m için kötü bir söz etti�ini
görmedim ve yine de popülerdi. “Ben de
böyle bir efendilikle bu toplumda popüler
olabilir miydim?” Bunlar� ya�ayarak, Alex’i

takip ederek onun davran��lar�n� ve
futbolcu kimli�ini ya�ayarak 16 ya��ma

geldim, Alex’i izlemekle kalmad�m, onun
gibi sahada var olmay�, onun gibi efendi
olmay�, onun gibi bir aileye sahip olmay�,
onun gibi centilmen hareket etmeyi, onun

gibi disiplinli ve süreklilikle futbol
oynamay� istedim ve böyle yol ald�m. 
Heykelini diktiklerini duydum geçen

haftalarda, “Ben heykelim dikilecek kadar
bir �ey yapt���m� dü�ünmüyorum” demi�.
Ben belki de bu kadar mütevaz� olamam
ama denemek istiyorum. Ben, Alex De

Souza’y� rol model olarak ald�m
kendime…

GÜNEŞiN
TOHUMLARI

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ Türk edebiyatının usta isimlerinden,

hayatının önemli bir bölümünü
Kadıköy’de geçiren 

Fazıl Hüsnü Da�larca, ölüm
yıldönümünde anılacak. 
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Ka d� köy’de kur ban ha z�r l�k la r� ba� la d�.
�lçede bir yer de hay van sa t� �� na izin ve ri -
lir ken 13 yer de ke sim ya p� la bi le cek. Ka d� -

köy Be le di ye si Za b� ta Mü dü rü Hak k� Ay d�n, Ka -
d� köy Be le di ye si za b� ta s� n�n bay ram bo yun ca de -

ne tim le ri ni sür dü re ce �i ni, ku ral lara
uy ma yan lar hak k�n da i� lem ya -
pa ca �� n� be lirt ti �i aç�k la ma -
s�n da, is ten me yen a�a ma ya
gel me den ge rek li ted bir le -
ri ni al d�k la r� n� söy le di ve
ek le di: “Hal k� m�z dan ri -
ca m�z, Ka d� köy gi bi seç -
kin bir il çe de so kak ta hay -
van ke sil me me si, ke si len
hay van la r�n sa ka tat la r� n�n d� �a r� -
ya ge li �i gü zel b� ra k�l ma ma s� .”

� 10 EK�M �T� BA RIY LA 
G� R�� �Z N� VE R�L D�

Ka d� köy Be le di ye si Za b� ta Mü dü rü Hak k�

Ay d�n, Kur ban Bay ra m� bo yun ca sür dü rü le -
cek ça l�� ma prog ra m� n� yap t�k la r� n� an lat t� ��
aç�kla ma s�n da, Ka d� köy’de Ko �u yo lu Ma hal -
le si, �b ra hi ma �a mev ki in de D-100 ka ra yo lu
ke na r�n da be lir le nen yer de hay van sa t� �� ya p� -
la ca �� n� söy le di.  Ka d� köy’de hij ye nik ko �ul la -
r� ye ri ne ge ti ren 13 adet ye re ke sim ya p� la bi lir
iz ni ver dik le ri ni be lir ten Ay d�n, “Bay ram bo -
yun ca tüm ekip le ri miz gö rev de ola cak. Kon -
trol ler ara l�k s�z sü re cek. Ku ral la ra uy ma yan -
lara, hay va n� d� �a r� da izinsiz ke sen lere ve ezi -

yet eden le re, Ka ba hat ler Ka nu nu ge re -
�in ce i� lem ya p� larak, 83 TL.

para cezas� kesilecek. Biz
ko nu bu a�a ma ya gel me -

den ted bir le ri mi zi al -
d�k. Sa t�� ye rin de de
ka ran ti na böl ge si
olu� tur duk. Ve te ri ner
Mü dür lü �ü ile bir lik -

te ge rek li dü zen le me -
ler ya p�l d�. Her hay va -

n�n men �ei bel ge si nin ol -
ma s� ge re ki yor. Bü yük �e hir

Be le di ye si men �ei bel ge si ol ma yan
hay van la r� �eh re sok ma ya cak. Biz de sa t�� ye -
rin de bu kon trol le ri ay r� ca ya pa ca ��z” dedi.

Yakla�an Kurban Bayramı
öncesinde Kadıköy’de bayram

hazırlıkları sürüyor. Zabıta
Müdürü Hakkı Aydın, Kadıköy
Belediye Zabıtası’nın bayram

boyunca denetimlerini
sürdürece�ini, kurallara

uymayanlar hakkında i�lem
yapaca�ını kaydetti. 

Eko lo ji ye du yar l�, çev re ye dos tu ye �il bi na lar
ve ye �il kent ler için ça l�� ma lar yü rü ten Ka -
d� köy Be le di ye si,

Eko lo ji ye Du yar l� Sür dü -
rü le bi lir Yer le� ke Kri ter -
le ri ni be lir le mek için “1.
Ye �il Bi na-Ye �il Ma hal -
le ve Sür dü rü le bi lir
Kent sel Ya �am Kon fe -
ran s�” dü zen li yor. 

Ka d� köy’de Kent sel
Dö nü �üm Pro je si’nin ba� -
la d� �� Fi kir te pe gi bi kent -
sel ye ni le me böl ge le ri ba� -
ta ol mak üze re, dep rem
ris ki al t�n da ki böl ge le rin
ye ni den plan lan ma s�n da,
ye �il bi na ve ye �il ma hal le
olu �u mu için ge rek li kri -
ter le rin be lir len me si ama -
c�y la dü zen le nen kon fe -
rans, in �a at sek tö rü nün
tüm ta raf la r� n� bi ra ra ya ge -
ti re cek. 

Ka d� köy Be le di ye -
si’nin ev sa hip li �in de, TUR KE CO �n �a at ve Ener ji
Fir ma s� ile bir lik te Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Bi na -
s� Kon fe rans Sa lo nu’nda 16 Ekim Sa l� gü nü 09.00-
16.30 sa at le ri ara s�n da dü zen le nen kon fe rans, Ka d� -
köy Be le di ye Ba�kan� Selami Öztürk’ün ko nu� ma -
s�y la ba� la ya cak. Kon fe rans ta, Tur ke co �n �a at ve

Ener ji Fir ma s� CEO’su Dr. Duy gu Er ten’in “Sür dü -
rü le bi lir Ye �il Yer le� ke ler Yol Ha ri ta s�” ko nu lu su -

nu mu nun ya n� s� ra “Ye �il Bi -
na Ta sa r�m la r�, Kent sel Dö -
nü �üm Alan la r�n da Mü te ah -
hit le rin So rum lu luk la r�, Sür -
dü rü le bi lir Yer le� ke ler için
Bi na Ener ji Ve rim li li �i, Ak�l -
l� Ye �il Bi na lar, Ye �il Bi na lar
ve Ör nek Uy gu la ma lar,  Bi -
na lar da Su Ve rim li li �i ve Gri
Su Ge ri Ka za n� m�, �e hir Ya -
p� At�k la r� n�n Ge ri Dö nü �ü -
mü ve Ye ni den Ka za n�l ma s�,
Bi na Ya l� t� m� n�n Öne mi,
Ye ni Ne sil Yan maz Is� Ya l� -
t�m Pla �� ve Ye �il Ya p� lar
için Çev re Eti ket le ri ile Ye �il
Ça t� lar ve Ye �il Ürün Yak la -
��m la r�” ko nu la r�, uz man la r�
ta ra f�n dan ka t� l�m c� lar la pay -
la �� la cak. Kon fe rans ta ay r� ca,
ye �il bi na ser ti fi ka la r�  LE ED
ve BRE AM  ile Ka d� köy’ün
ye rel  ya p� la� ma ko �ul la r�

dik ka te al� na rak ha z�r la nan  “Ye �il Bi na Ta sa r� m� ve
�n �a at Kri ter le ri  Ver si yon I K� la vuz Ça l�� ma s�” da
ta n� t� la cak.  Ye rel in �a at sek tö rü tem sil ci le ri mü te ah -
hit ler, pro je ekip le ri, il gi li der nek ve mes lek oda la r� -
n�n da vet edil di �i kon fe rans ta uz man lar, ye �il bi na
uy gu la ma la r� ko nu la r�n da gö rü� le ri ni di le ge ti re cek. 

10 12 - 18 EK�M 2012 HA BER

2012 y�l�nda 4ncüsü tekrar edilecek olacak
olan Bili�im Y�ld�zlar� e-Dönü�üm

Yar��mas�na kay�tlar ba�lad�. Kat�l�mc�lar
www.bilisimyildizlari.com web sayfas�
üstünden kay�tlar�n�n ücretsiz olarak

gerçekle�tirebilecek.
Bili�im Y�ld�zlar� e-Dönü�üm Yar��mas�, bu

y�l e-dönü�üm çal��malar�na 7 farkl�
kategoride ödül verecek. Ula�t�rma

Bakanl���, Bili�im Teknolojileri Kurulu,
Kalk�nma Bakanl���, TBV, TUB�SAD,
YASAD, TEDER, MOB�SAD,TBGD,

Bahçe�ehir Üniversitesi, Getron, ve �RM
gibi birçok kurum ve kurulu�un

destekledi�i e-dönü�üm yar��mas�nda, her
kategoride ilk üçe girenler 8 Kas�m 2012
tarihinde �stanbul’da gerçekle�tirilecek

törenle ödüllerini alacaklar. 
RAKAMLARLA YARI�MA

Yar��mam�z bu geçen k�sa süre içinde
yüzlerce siteyi  de�erlendirmi� ve 83 ödülü
derececeye giren yar��mac�lara da��tm��t�r.

Web sitemiz geçen 3 y�ll�k yar��ma
süresince her y�l artan bir oranda y�ll�k

ortalama 10,000 üstünde bir say�da ziyaret
edilmektedir. Halk oylamas�na her sene

binlerlerce ki�i kat�lmaktad�r.  

Kat�l�mc� profili oldukça üst düzeyde
gerçekle�mektedir. Ulusal firmalar kadar,

çok uluslu firmalar da yar��maya
kat�lmaktad�r. 2009  y�l� adaylar�n�n, yüzde
77’si özel kurum ve kurulu�lardan olup,
yüzde 37’sinin bilanço büyüklü�ü 100

Milyon TL. üstündedir.  
YARI�MA HERKESE AÇIK VE ÜCRETS�Z
Bili�im Y�ld�zlar� e-Dönü�üm Yar��mas�’na,

bili�im yap�s�n� internet platformuyla
bütünle�tirmi� projelere sahip tüm web

sitesi sahibi firma, kurum ya da ki�iler ve
onlar�n yetkili k�ld�klar� her ajans

kat�labiliyor. Kat�l�m için bir ücret talep
edilmemektedir.

BA�VURULAR YARI�MANIN RESM�
WEB S�TES�NDEN BA�LADI
Üyeliklerin ve yar��maya kat�l�m

ba�vurular�n yo�un olarak ba�lad��� Bili�im
Y�ld�zlar� e-Dönü�üm Yar��mas�’na

ba�vurular, www.bilisimyildizlari.com resmi
web sitesinde yer alan ba�vuru alan�ndan
yap�labiliyor. Ba�vurusu yap�lan sitenin,
y�l�n bir bölümünde kullan�mda olmu�
olmas� gereklili�in yan� s�ra, ba�vuru

yapmadan önce www.bilisimyildizlari.com
yar��ma web sitesine üye olup bir kullan�c�

hesab� olu�turmas� gerekiyor.  
B�L���M YILDIZLARI’NA 7 AYRI

KATEGOR�DE BA�VURU
YAPILAB�L�YOR 

Adaylar, Bili�im Y�ld�zlar� e-Dönü�üm
Yar��mas�’na istedikleri kategoriden

ba�vurabilirler. Ba�vuru öncesi mutlaka her
kategori hakk�nda iletilen bilgiler incelenip
söz konusu site için en uygun kategoriden

ba�vurmas� önerilmektedir.  
1e-kent

2-e-belediye
3-e-ticaret

4-e-genç
5-e-hizmet
6-e-e�itim

7-e-inovasyon-girisimcilik
Bili�im Y�ld�zlar� e-Dönü�üm

Yar��mas�’nda, jüri de�erlendirmesinin yan�
s�ra halk oylamas� da de�erlendirmeye

kat�lmaktad�r. Böylece etkinli�e, her
seviyeden, daha büyük bir internet
kullan�c�s�n�n aktif olarak kat�lmas�

sa�lanmaktad�r. 
Yar��maya ba�vurular 1 Kas�m 2012
tarihine kadar devam edecek. Jüri

de�erlendirmesive halk oylamas� ödül
töreninden 1 gün öncesi, 7 Kas�m 2012
tarihine kadar sürecek. 8 Kas�m 2012

tarihindeki ödül töreni ile ödüller her biri
Bili�im Y�ld�z� olan sahiplerini bulacak.

Yar��ma ile ilgili her türlü bilgi ve
ba�vurular�n�z için

www.bilisimyildizlari.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Nesrin ÖZGÜL
Tel.: 0216.337 7041

e-Posta: info@bilisimyildizlari.com 
TÜRK�YE B�L���M DERNE�� HAKKINDA 

1971 y�l�nda kurulan ve Bakanlar Kurulu
karar�yla “kamu yarar�na çal��an dernek”
statüsü kazanan Bili�im Derne�i (TBD)

günümüzde 6 �ube, 13 il ve 33
üniversitedeki yayg�n örgütlenmesi ve 10
bine yak�n bireysel üyesiyle Türk bili�im

sektörünün en yayg�n sivil toplum
kurulu�udur. TBD, kuruldu�u y�ldan

itibaren, bili�im kültürünün
yayg�nla�t�r�lmas� amac�yla birçok zengin
içerikli etkinliklere ve büyük bulu�malara

imza atmaktad�r. Türkiye Bili�im Derne�i ile
ilgili detayl� bilgiye www.tbd.org.tr

adresinden ula�abilirsiniz. 

E-DÖNÜŞÜM YILDIZLARINI TEKRAR SEÇİYORUZ

ut lu luk ne dir; na s�l an la t� l�r? Na s�l bu -
lu nur? Bu lu nan bir �ey mi dir? Mut lu -
luk ara n�r m� ki? Ha yat ta ki tek ama c� -
m�z, en te me lin de mut lu ol mak de �il

mi? Bü tün ma sal la r�n so nu “ve son su za ka dar
mut lu ya �a d� lar...” di ye bi ter. Mut lu ol ma yol la -
r� ise her ke se gö re de �i� ken... 

Ed ward New ton'a gö re “Mut lu lu �un for -
mü lü, ge rek ti �in de önem siz �ey ler le me� gul
ola bil mek tir”. Lu ci us An na eus Se ne ca'ya gö re
ise “Mut lu ya �am, tut ku ve kor ku üze rin de
man t� ��n ve dü �ün ce nin el de et ti �i bir za fer -
dir”. Ra be la is “Bah çe le rin de la ha na eken ler
biz den üç ve ya dört kat mut lu dur lar” di ye dü -
�ü nü yor. Scho pen ha uer “Be yin olan ca gü cüy -
le iler ler ken, cin sel sis tem le rin kor kunç et kin li -
�i da ha uy ku da ol du �u için ço cuk luk, ha ya t� -
m�z bo yun ca öz lem le ge ri dö nüp bak t� �� m�z
ma su mi yet ve mut lu luk dö ne mi, ha ya t�n cen -
ne ti dir, ka y�p cen net” di yor. Ben bu ko nu da en
çok La Roc he fo uca uld'a ka t� la ca ��m, “�n san -
la r�n mut lu luk la r� ya da mut suz luk la r�, ka de rin
ol du �u ka dar ka rak ter le ri nin de ese ri dir”.

�im di Tür ki ye gi bi bir ül ke de, i� siz lik diz
bo yuy ken, as ga ri üc ret 700 li ray ken, zam lar
her gün ka p� y� ça lar ken; ül ke de kav ga, dö vü�,
sa va�, kan göv de yi gö tü rür ken sen kalk m��
“mut lu luk içi miz de!” di yor sun. O za man si ze
en te re san bir �ey söy le ye yim, ya p� lan bir ara� -
t�r ma ya gö re Tür ki ye'de ki in san la r�n yüz de 60’�
mut luy mu�. Do� ru su ben de çok �a ��r d�m ve
i� te o za man de mek ki de dim, mut lu luk ha ki -
ka ten içi miz de!

Ne de ni ni ben de pek çö ze me dim as l� n� is -
ter se niz. Bel ki “mut lu mu yum?” di ye ken di le ri -
ne sor ma d�k la r�n dan d�r, bel ki bol gü ne�/bol D
vi ta mi ni al d�k la r�n dan. Ka la ba l�k ve ai le kav ra -
m� na dü� kün bir ül ke ol du �u muz dan da ola bi -
lir. Zi ra ‘yal n�z l�k’ in sa n�n en te mel kor ku la r�n -
dan bi ri...

Mut lu ol mak için ne la z�m? Ço �un luk la
top lu mun be lir le di �i ba �a r� lar dan mut lu luk ge -
tir me le ri ni bek le riz. Me se la ka d�n la r�n bü yük
ço �un lu �u is te di �i ki lo ya in se dün ya n�n en
mut lu in sa n� ola ca �� n� dü �ü nür. Oy sa ba zen
za y�f la d� di ye mut lu ol maz da in san, ya� mur
ya� d� di ye mut lu olur. Me la to nin, se ro to nin ve
en dor fin ad la r� ve ri len bu hor mon lar ne den siz
mut lu luk la r�n se be bi dir. Re jim ya pa ca ��m der -
ken ye ter siz bes len me de i� te tam bu se bep -
ten in sa n� dep res yo na bi le so ka bi lir. Kim ya sal
ola rak bu hor mon la r�n sal g� lan ma s� n� te tik le -
yen yi ye cek ve içe cek le rin ço �u bi li ni yor. Me -
se la çi ko la ta, çi lek, muz, ma kar na gi bi... 

Mut lu luk ne mi dir? ��in özü; bi raz me la to -
nin, bi raz se ro to nin, bi raz da en dor fin...

As l ı  AY HAN

M

Biraz Melatonin
biraz Serotonin

biraz da Endorfin

HAYDARPA�A Gar�’n�n Özelle�tirme �daresi
Ba�kanl���’na devredilmesinin ard�ndan

Haydarpa�a Dayan��mas�, “Haydarpa�a gard�r,
gar kalacak” slogan�yla bir eylem düzenledi.

5 Ekim Cuma ak�am� Kad�köy �skelesi önünde
biraraya gelen yüzlerce ki�i, gara dek me�aleli

protesto yürüyü�ü yapt�. Burada bir bas�n
aç�klamas� yapan Mimarlar Odas� Genel

Ba�kan� Eyüp Muhcu, Haydarpa�a ile ilgili
ya�anan süreci an�msatt�. Eyüp Muhcu,

“Gelinen bu noktada Haydarpa�a ya�mas�
önünde bir engel kalmad�! Haydarpa�a

Dayan��mas� bile�enleri olarak bu karar�n iptali
için dava açaca��z” dedi. CHP Milletvekilleri
Kadir Gökmen Ö�üt ve Haluk Eyido�an ile

tiyatro sanatç�s� Orhan Ayd�n’�n da k�sa birer
konu�ma yapt�klar� eylem, Ufuk Karakoç

türküleriyle sona erdi.

‘HAYDARPA�A
YA�MASINA
DAVACIYIZ’

Kadıköy’de ‘yeşil bina
yeşil mahalle’ konferansı

PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTİMİ
YEN� B�R MESLE�E ADIM ATIN

Tüm dünyada geçerli bir meslek olan Koçlu�un,
Çal��ma Bakanl���’nca ülkemizde bir meslek

olarak kabul edilerek standartlar�n�n
belirlendi�ini biliyor musunuz? 

Ulusal ve uluslararas� standartlarda haz�rlanan
e�itimimizle bu güne kadarki birikim ve

tecrübelerinizi yeni mesle�inize ta��yoruz. 

�LK MODÜL 19-21 EK�M 2012
Toplam Üç Modül: Temel-�leri-Usta 

Detayl� Bilgi �çin: www.houseofhuman.com.
info@houseofhuman.com

Telefon: 0216 337 01 64/0536 611 09 31.
E�itim Yeri: Tarihi Beyaz Kö�k, Hac� �ükrü Sk.

No: 7  Bahariye-Kad�köy/�ST. 

Kurban Bayram� için
HAZIRLIKLAR BA�LADI

T.C.                                                                
KADIKÖY BELED�YES�

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
K���SEL GEL���M PROGRAMI

Konferans
SA�LIKLI YA�A KAR�YER�N OLSUN

FIRAT ÇAKIR
19 Ekim Cuma  Saat: 19.00 – 21.00

Bundan 20 y�l önce birine “Obezite
nedir?” diye sorsayd�k kimse yan�t

veremezdi. Peki, ne oldu da nüfusumuzun
yüzde 62’si obez veya obezlik s�n�r�na

geldi?
Nüfusumuzun yüzde 30’u bel ve boyun

f�t���, her üç ki�iden biri s�rta�r�lar� ya��yor.
Son dört y�lda antidepresan ilaç

kullan�m�nda 14 kat art�� ya�and�.
Düzensiz beslenme ve uyku bozuklu�unun

yan� s�ra hareketsiz hayatlar�m�z birçok
sa�l�k sorununu beraberinde getirdi. 

�eker, kolesterol, tansiyon, kalp ve damar
hastal�klar�...  gibi birçok hastal��� ya�ar

hale geldik.
Bu ve benzeri sa�l�k sorunlar�n� ya�amak

kaderimiz mi?
Nas�l kilo verece�iz?

Bir spor merkezine gitmeden sadece
evimizdeki e�yalarla egzersiz yapabilir

miyiz?
DÜZENL� B�R HAYAT YA�AMANIN

ALTIN KURALLARI NELERD�R?
Bu kadar sorun ya�ayan birinin kariyer

yapabilmesi mümkün müdür?
Kariyere giden yolda tüm yapman�z
gerekenleri “Sa�l�kl� Ya�a, Kariyerin
Olsun” konferans�nda bulacaks�n�z.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik
olup, koltuklarımız numaralanmı�tır. 

Yer numarası fi�lerinizi en erken
konferans zamanından 1 saat önce

alabilirsiniz.

ADRES / YER :
T.C. KADIKÖY BELED�YES� 

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10

KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23

19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr
www.19mayis.gen.tr

09.00-12.15: Açılı� ve konu�malar 
� Av. Selami ÖZTÜRK (Kad�köy Belediye
Ba�kan�)
� Mimar Erol ÖZYURT (Kad�köy
Belediyesi �mar ve �ehircilik Müdürü)
� Dr. Duygu ERTEN (Turkeco �n�aat ve
Enerji CEO / “Sürdürülebilir Ye�il
Yerle�keler �çin Yol Haritas�”)
� Sinem ÖZTÜRK (Sel Proje-Y. Mimar /
“Ye�il Bina Tasar�m�”)
� Katya KAYA (Turkeco �n�aat ve Enerji-
Breeam International Assessor / “Kentsel
Dönü�üm Alanlar�nda Müteahhitlerin
Sorumluluklar�”
� Prof. Dr A. Zerrin YILMAZ (�stanbul
Teknik Üniversitesi / “Sürdürülebilir
Yerle�keler �çin Bina Enerji Verimlili�i”)
� Enis BEHAR (Form Temiz Enerji
Sistemleri-Genel Müdür / “Ye�il Binalar ve
Örnek Uygulamalar”)
12.15-12.30: Soru-Cevap
12.30-13.30: Yemek arası
� Dr. Duygu ERTEN (Turkeco �n�aat ve
Enerji CEO / “Parsel Bina ve Ölçe�inde
Örnek Ye�il Bina Analizi”)

� Nuray ORUÇTUT (Aktif Grup/“Binalarda
Su Verimlili�i ve Gri Su Kazan�m�”)

� Hayrettin CAN (D�SAN-Genel  Müdür /
“�ehir Yap� At�klar�n�n Geri Dönü�ümü ve
Yeniden Kazan�lmas�”)

14.30-14.45: Soru – Cevap
14.45 -15.00: Çay molası
15.00 -16.00:  Konu�malar   
� Güne� YÜZÜGÜR (�zoder-Teknik
Uzman / “Bina yal�t�m�”

� Tolga ÖZTOPRAK (Türk Ytong San.
A.�.-Genel Müdür Yrd. / “Yeni Nesil
Yanmaz Is� Yal�t�m Pla�� ve Ye�il Yap�lar
�çin Ytong Çevre Etiketi”
� Ay�e Miray �EN (Onduline Avrasya A.�
-Sürdürülebilir Büyüme Koordinatörü /
“Ye�il Çat�lar ve Ye�il Ürün Yakla��mlar�”

16.00-16.15: Soru-Cevap
16.15-16.30: Kapanı�
Not: Konferansa kat�lmak isteyen firmalar�n
0216 542 50 35 no’lu telefondan ya da

iklimdegisikligi@kadikoy.bel.tr adresi
arac�l���yla kay�t yapt�rmalar� gerekmektedir. 

I. YE��L B�NA-YE��L MAHALLE-SÜRDÜRÜLEB�L�R 
KENTSEL YA�AM KONFERANSI PROGRAMI 
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● Derleyen: Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan ya y�n la nan
“Kay nak tan Ma hal le ye Ab-� Ha yat” üst ba� l� -
�� n� ta �� yan “Ka d� köy Çe� me le ri” ki ta b�, çe� -

me ler ve su kül tü rü müz üze ri ne bir kay nak ol ma özel -
li �i ni ta �� yor. 

Ki ta b�n, “Da ha hiç bir �ey yok ken su var d�...” te -
ma s�y la ba� la yan “Kay nak tan Çe� me ye Su Kül tü rü -
müz” ba� l�k l� ilk bö lüm de, bu top rak lar da ki su yun ta -
ri hi, su ile il gi li söz ler, �i ir ler le an la t� l� yor. Çe� me ke -
li me si nin kö ke ni ne da ir de tay l� bil gi le rin ve ril di �i bu
bö lüm de, Os man l� dö ne min de �s tan bul’un say fi ye ha -
ya t�n da ça y�r ve k�r la r�n bü yük bir öne mi ol du �u bil -
gi si ve ri li yor. Ki ta ba gö re, bun dan 100 y�l ön ce ise �s -
tan bul lu lar ve Ka d� köy lü ler haf ta so nu k�r la ra ve ça -
y�r la ra gi di yor du. Ka d� köy’de ki Hay dar pa �a, Uzun ça -
y�r, Yo �urt çu ve Ku� di li ça y�r la r�, halk ara s�n da en
po pü ler olan lar d�. Ça y�r lar da ki su ih ti ya c� da çe� me ler
ara c� l� ��y la gi de ri lir di. Ker van yol la r� n�n üze rin de
ker van la r�n mo la ver dik le ri men zil ler de yer alan çe� -
me le re Ka d� köy’de s�k ça rast l� yo ruz. Bu nun ne de ni
�s tan bul’dan Ba� dat yö nü ne gi den ana yo lun Ka d� köy
üze rin den geç me si. Hay dar pa �a’da ki Ay r� l�k Çe� me -
si, �s tan bul’dan yo la ç� kan ker van la r�n ve Hac yol cu -
la r� n�n ilk ge ce mo la ver dik le ri ve ya k�n la r�n dan ay r�l -
d�k la r� men zil çe� me siy di. Yi ne bu yol üs tün de Se la -
mi çe� me’de ki Se la mi Çe� me, Bos tan c�’da ki Ça tal
Çe� me ve II. Mah mut Çe� me si de Ka d� köy’ün men zil
çe� me le rin den dir. Mo da’da ki Ha san R� za Pa �a Çe� -
me si ise kö �e çe� me le ri nin gü zel bir ör ne �i… Mü hür -
dar Ka ra ko lu So kak ile Gür büz Türk So ka ��’n�n ke -
si� ti �i nok ta da ya p� lan bu kö �e çe� me si ha len öz gün -
lü �ü nü ko ru yor. Bos tan c�’da ki Ça tal Çe� me’nin is mi
de bir ben zet me den ge li yor. E�er özel bir is mi yok sa
iki ya da üç göz lü çe� me le re Os man l� co� raf ya s�n da
ça tal çe� me is mi ve ri li yor.

� SU TAT MA YA RI� MA SI!
Ki ta b�n “Ta rih Bo yun ca �s tan bul ve Su” bö lü -

mün de; �s tan bul’da su yun bin ler ce y�l l�k se rü ve ni ve
�s tan bul’un su suz lu �u de tay l� bi çim de ak ta r� l� yor. Ki -
tap ta, Ka d� köy’ün de yer al d� �� Ana do lu ya ka s� su la -
r� na �öy le odak la n� l� yor:

Bu ya ka Ta ri hi Ya r� ma da’n�n ak si ne kay nak su la -
r� ba k� m�n dan bir hay li zen gin. Bu zen gin li kten, Tür -
ki ye’nin ilk ka d�n ar ke olo �u Prof. Dr. Ha let Çam bel,
bir söy le �i sin de, 1930’lu y�l lar da Çam l� ca’da ya p� lan
su tat ma ya r�� ma s�n dan �öy le bah se di yor; “Genç ler
bo� gün ler de top la n�r su la r� gez me ye gi der ler di. �� te
Sa r� yer, Ç�r ç�r, Ka y�� da ��, Alem da� ve sa ire… Bü yük
Çam l� ca’da se ne de bir ya r�� ma ya p� l�r d�. Uzun ma sa -
lar ku ru lur…Uzun ma sa lar da on be �er ta ne bar dak,

için de on be� ay r� su! De �i �ik kay nak la r�n de �i �ik su -
la r�. Su tat ma ya r�� ma s�!”

� ÇE� ME LE RE AL TER NA T�F: 
YA BAN CI SU ��R KET LE R�

1800’lü y�l la r�n son la r� na do� ru Ka d� köy bir say -
fi ye kö yü gö rü nü mün den s�y r� la rak ya va� ya va� bir
kent gö rü nü mü ne ka vu �u yor. Ge rek Ka d� köy ge rek
Bos tan c�’ya uza nan sa hil ke si min de nü fus ar t� yor. Ka -
d� köy çe� me le rin den akan su lar ih ti ya c� kar �� la -
ya maz ha le ge li yor. Bu du ru ma Os man l�
�m pa ra tor lu �u’nun gün den gü ne
kö tü le yen eko no mi si ek le -
nin ce o gün ler de bir -
çok ya t� r�m da
gün de me ge len
bir uy gu la ma Ka d� -
köy’de kar �� m� za ç� -
k� yor. Üs kü dar- Ka d� -
köy böl ge si ne su ge tir -
me i�i için bir Fran s�z �ir -
ke ti ne 65 y�l sü rey le im ti -
yaz ve ri li yor. 1914 y� l�n da
ise bu im ti yaz 99 y� la ç� ka r� l� -
yor. �m ti yaz sa hi bi Üs kü dar-
Ka d� köy Su �ir ke ti. 1893 y� l�n da
in �a edi len 1. El ma l� Ba ra j� ve isa -
le hat la r� sa ye sin de Ka d� köy lü ler
ev le rin de �e hir su yu kul lan ma ya ba� -
l� yor. Ta bii ma hal le çe� me le rin den
kul lan d�k la r� su ya gö re bir fark la: bu
kon for lu hiz met için Ka d� köy lü ler da ha
ön ce al� ��k ol ma d�k la r� bir �e kil de pa ra
ver mek zo run da! �ir ke tin yap t� �� alt ya p� ça l�� ma la r�
su yun Ka d� köy lü le rin evi ne ge li� ma li ye ti ni art t� r� yor.
Bu da do �al ola rak abo ne sa y� s� n�n yük sel me si ni en -
gel li yor. Ka d� köy lü ler de iç me su yu nu el de ede cek
ba� ka kay nak la ra yö ne li yor lar.
� SÜ REY YA PA �A VE KA DI KÖY ÇE� ME LE R�

Üs kü dar-Ka d� köy Su �ir ke ti’nin abo ne ka zan ma -
ya ça l�� t� �� 1920’li y�l lar da Ka d� köy’e ge len va k�f su -
la r� n� ve Ka d� köy’de ki çe� me le ri ye ni den ih ya et me ye
ça l� �an önem li is mi an mak ge rek. Sü rey ya Pa �a’n�n
bi rey sel ça ba la r� sa ye sin de Ka d� köy’de ki çe� me ler
su suz kal mak tan kur tu lu yor ve ye ni çe� me ler in �a edi -
li yor. Sü rey ya Pa �a, Ka y�� da ��’ndan ge len hat t�n ona -
r�l ma s� ve Ka d� köy’e ak ta r�l ma s� için y�l lar ca u� ra �� -
yor. Her ne ka dar �e hir su yu Ka d� köy lü le rin ev le ri ne
ka dar gel se de, h�z la ar tan nü fus ve ya p� la� ma so nu -
cun da Sü rey ya Pa �a gö nül lü da n�� man l�k yap t� �� �s -
tan bul Be le di ye si’ne bir ra por ha z�r l� yor: “Kul la na bi -
lir su la r� m� z� art t� ra l�m. �ir ke ti, hal k�n hiç bir za man
su suz b� ra k�l ma ya ca �� ko nu sun da uya ra l�m, ucuz fi -

yat la su yun sat t� r�l ma s� n� sa� la ya l�m. �çi le bi lir su la r� -
m�z için Çam l� ca ve Ka y�� da �� yö re le rin de çok bol
olan kay nak lar dan ya rar la na rak mev cut çe� me le ri mi -
ze çe lik bo ru lar la su ge ti re lim. Ka y�� da �� su yu nu yi ne
çe lik bo ru lar la Ka d� köy’üne ge ti re rek Ha mi di ye su la -
r� gi bi Ka d� köy’de çe� me ler yap t� ra l�m.”

Sü rey ya Pa �a’n�n ra po ru ha z�r la d� �� 1924 y� l�n da
Va k�f su la r� n�n du ru mu kö tüy dü. Çe� me ler ha rap,

su  yol la r� ba k�m s�z du rum day d�. Bu du rum Üs -
kü dar-Ka d� köy Su �ir ke ti’ni iç me su yu ko nu -

sun da tek söz sa hi bi ya p� yor; ra por da da be lir -
til di �i üze re su Ka d� köy lü le re fa hi� fi ya ta sa -

t� l� yor du. Va k�f su la r� n�n �s tan bul Be le di -
ye si’ne dev re di le ce �i ni ö� re nen Sü rey ya

Pa �a ha z�r la d� �� ra por lar la �s tan bul Be -
le di ye si’nin bu i�e ive di lik le e�il me si -

ni is ti yor du. �s tan bul Be le di ye Ba� ka -
n� Emin Bey ise Sü rey ya Pa �a’ya,

Ka y�� da �� su yu nun Ka d� köy’e ge -
ti ril me si için ne ge re kir se ya p� la -

ca �� n� bil di ri yor. Bu du rum Sü -
rey ya Pa �a’y� ya p� la cak su de -

po su ve ye ni çe� me ler hak -
k�n da son bir ra por da ha

ha z�r la ma ya yö nel ti yor.
Pa �a, bu ra por da da öne -

ri le ri ni de tay l� ola rak ya z� -
yor ve bu ra po run ar d�n dan,

1930’da Ka y�� da �� su yu Ka d� köy'e ge ti -
ri li yor. An cak Sü rey ya Pa �a'n�n ko nu ya da ir

son yo ru mu da k�r g�n l� �� n� bel li edi yor; “So nun da
Ka y�� da �� su la r� Ka d� köy’e gel di ama bi zim pla na
uyul ma d�. Bu i�e öna yak olan lar dan da hiç sö ze dil me -
di...”

1930’lu y�l lar da Ka d� köy ya ka s� na su ge tir me i�i -
nin im ti yaz sa hi bi �ir ke tin yü küm lü lük le ri ni ye ri ne
ge ti re me di �i gö rü lü yor. Bu nun üze rin de 1933 y� l�n da
Ka y�� da ��’ndan, Eren köy’de ki Göz te pe’de ki ve Ka -
d� köy’de ki çe� me le re akan va k�f su la r� n�n yö ne ti mi de
�s tan bul Su lar �da re si’ne ve ri li yor.

� SA KA LA RIN VE C� ZE S�: 
HER �E Y� D� R�L TEN SU!

Kay nak tan Ma hal le ye Ab-� Ha yat/Ka d� köy Çe� -
me le ri ki ta b�n da, kay nak tan çe� me ye ak� t� lan su yun
hi kâ ye si d� ��n da, Ka d� köy’ün kal bi ne ör ne �in Os ma -
na �a Ca mi i’nin ya n� ba ��n da ki Ali Pa �a Çe� me si’ne
ge len su ev le re na s�l ula �� yor du?” gi bi so ru la ra da
�öy le ya n�t ve ri li yor:

K�r ba la r�y la ma hal le le rin dar so kak la r� n� ar ��n la -
yan sa ka la r�n hi kâ ye si ni, bir �s tan bul a�� �� Wolf gang
Mül ler Wie ner, Re na ta Schi ele ile yaz d� �� “19. yüz -
y�l da �s tan bul Ha ya t�” ki ta b�n da an la t� yor. Wie ner'in
yaz d� �� bil gi le re gö re, “Her �e yi di ril ten su!” ve ci ze si -
ni kul la n�r d� sa ka lar... Yüz ler ce iri li ufak l� se bil den
ça� la yan su, bir bo ru sis te miy le �eh rin çev re sin de ki su
de po la r�n dan ge lir di. Her ma hal le de sa y� s� s� n�r l� ve
is men kay do lun mu� sa ka var d�. Bu sa ka lar, ev le re ge -
re ken su yu se bil den al�r ve sa tar d�. Sa ka la r� Lon ca dan
bir ar ka da� de net ler, i� le ri ne de niy le her an ev le re gi -
re bi len ve do la y� s�y la evin ka d�n la r� n� gö re bi len sa ka -
la r�n iyi bir �öh re te sa hip ol ma s� na dik kat edi lir di. Sa -
ka la r�n üze rin de de ri den uzun bir ye lek var d�, bu sa -
ye de s�ç ra yan ve k�r ba dan akan su yun el bi se le ri �s lat -
ma s� ön le nir di. Omuz la r� na ge ni� bir de ri ka y�� la as� -
lan, or ta la ma 45 lit re ala bi len, k�r ba de ni len de ri bir
tor ba ta ��r lar d�. 

� NA MAH REM VAR!
Sa ka ba �� n�n her za man sa ka la r� de net le me de ba -

�a r� l� ola ma d� �� n�, ör nek le ri ne �s tan bul ev le rin de rast -
la d� �� m�z mi ma ri bir ay r�n t� dan an l� yo ruz.  Sa ka la r�n
evin ha n� m�y la te ma s� n� kes me ye yö ne lik çö zü mü,
“Os man l� Ba� ken ti �s tan bul’da Çe� me ler” ki ta b�n da
yer al� yor; 

“Her evin gi ri� ka p� s� ya n�n da sa ka de li �i di ye ad -
lan d� r� lan ta� tan kü çük tek ne cik ler olur du. Sa ka lar ge -
tir di �i su yu evin içi ne gir me den bu tek ne le re bo �al t�r -
d�. �e hir su yu nun ev le re ba� lan d� �� y�l la ra ka dar �s -
tan bul so kak la r� n�n sim ge si sa ka lar d�. Ha ya t�n esa s�
olan su, ev de ki mus luk tan ak ma ya ba� la y�n ca ön ce
sa ka lar, ar d�n dan çe� me ler unu tul du, on ca y�l d�r �s tan -
bul lu la ra yap t�k la r� hiz met ler le bir lik te…”

� KA DI KÖY’ÜN ÇE� ME LE R� NE  BE LE D�YE EL�
Ka d� köy'de top lam 20 çe� me bu lu nu yor. Bun la r�n

10’u Ka d� köy Be le di ye si, 5’i Va k�f lar Ge nel Mü dür -
lü �ü, 4’ü de �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si mül ki ye -
tin de. Özel mül ki yet te olan tek çe� me ise Eren köy �s -
tas yon Çe� me si. 2011 ve ri le ri ne gö re; Ka d� köy Be le -
di ye si, 2007 y� l�n dan bu gü ne dek 6 çe� me nin res to ras -
yo nu nu bi ti ri yor. 7 çe� me nin de rö lö ve, res ti itüs yon
ve res to ras yon pro je le ri ni ta mam l� yor. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, ki ta ba
yaz d� �� ön söz de �un la r� ifa de edi yor:

“Ka d� köy’de bu lu nan ve ge le nek sel kül tü rü mü -
zün de �er li bi ri kim le rin den olan so kak ve mey dan
çe� me le ri, son y�l la r�n de �i �en fi zi ki ve sos yal ko �ul -
la r� na ba� l� ola rak ki mi le ri nin yer le ri
za man la de �i� ti ril mi�, ki mi le ri
tah rip edil mi�, ki mi le ri de
ka la bil di �i yer de unu tul -
mu� tur. Bi li yo ruz ki
so kak ve mey dan çe� -
me le ri ge le nek sel
ma hal le ya �a m� n�n
önem li bi rer ta n� ��,
hat ta vaz ge çil mez -
le ri dir. Top lum sal
i� lev le ri ve fay da la r� -
n�n ya n� s� ra çe� me le -
ri mi zin ço �u, sa nat sal
ve ta ri hi de �er le ri olan bi -
rer su ya p� s� d�r lar. Ay n� an da
dö nem le ri nin önem li bi rer ta n� ��
ve kül tür sim ge si ola rak kül tür ha ya t� m� -
z�n da de �er li bi ri kim le ri ni olu� tu rur lar. So kak çe� me -
le ri bi zi bir yan dan ma hal le li nin or tak kul la n�m kül tü -
rü ne gö tü rür, di �er yan dan “va k�f” ve “hay rat” gi bi
sos yal da ya n�� ma c� bir top lum sal sis tem le ve inanç la
bu lu� tu rur. Üzü cü dür ki, ül ke miz, kal k�n ma ve kent -
le� me ge rek çe le riy le öz geç mi �i ni ifa de ede cek mad di
kül tür var l�k la r� n� ve ta ri hi eser le ri ni ye te rin ce ko ru ya -
ma m�� t�r. Ka d� köy Be le di ye si ola rak ta ri hi ve kül tü rel
de �er le ri mi zi ko ru ma y� ve ya �at ma y�, ka la bi len son

iz ler den ye ni ya �am alan la r� ve de �er le ri üre te rek ge -
le cek ne sil le re ak tar ma y� he def li yo ruz. Bu prog ra m�n
ye ni bir hal ka s� da, Ka d� köy il çe sin de ka la bil mi� ta ri -
hi “çe� me ler”in ye ni den gün de lik ya �a m� m� za ka t�l -
ma s� n� sa� la mak t�r. Bu çe� me le rin önem li sa y� da ki bir

bö lü mü Be le di ye miz ta ra f�n dan res to re edil mi�, bi -
lin me yen ya da k� y� da kö �e de kal m�� çe� me -

ler or ta ya ç� kar t� la rak rö lö ve-res to ras yon
pro je le ri ha z�r lan m�� ve ya �a yan kül tür

var l�k la r� ara s� na ka t�l ma la r� sa� lan -
m�� t�r. Ku� ku suz bu ka za n� m�n hal -
k� m�z la pay la ��l ma s�, el de edi len
bil gi le rin bi lin ce ve dav ra n�� la ra
dö nü� me si ge rek li dir. Bu ne den le
“Kay nak tan Ma hal le ye Ab-� Ha -
yat; Ka d� köy Çe� me le ri” ki ta b�, sa -

de ce Ka d� köy çe� me le ri ile biz le ri
ye ni den bu lu� tu ran bir ça l�� ma ola rak

kal ma ya cak, ay n� an da Ka d� köy ta ri hi
ve su kül tü rü müz için de an lam l� bir ge -

zin ti yap ma m� za da yar d�m c� ola cak t�r.
� KA DI KÖY ÇE� ME LE R�

Ali Pa �a Çe� me si, Ay r� l�k Çe� me si, Ba ba-O�ul
Çe� me si, Ça tal Çe� me, Çu ha dar Ah med A�a Çe� -
me si, Ha lid A�a Çe� me si, Ha san R� za Pa �a Çe� -
me si (Se ras ker cad de si), Ha san R� za Pa �a Çe� me -
si (Mo da), II. Mah mud Çe� me si, M� s�r l� Os man
A�a Çe� me si, Os man A�a Çe� me si, Se la mi Çe� -
me, Sür me li Ali Pa �a Çe� me si, Yo �urt çu Çe� me si,
Emi ne Ha n�m Çe� me si, �b ra him A�a Çe� me si, Su
Te ra zi si, Eren köy �s tas yon Çe� me si, Hü se yin A�a
Çe� me si, Sah ra y� ce dit Çe� me si.
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HAYATIN ÖZÜNÜ AKITAN
KADIKÖY ÇE�MELER�...

Kadıköy Belediyesi'nce yayınlanan ‘Kaynaktan Mahalleye Ab-ı Hayat’
üstba�lı�ını ta�ıyan ‘Kadıköy Çe�meleri’ kitabı, ilçedeki çe�melere dair

detaylı bilgiler içeriyor. Kitapta, hayat kayna�ımız suyun �stanbul'daki tarihsel
serüveninden, su ta�ıyan sakalara, su tatma yarı�malarından Kadıköylü’nün

paralı su ile tanı�masına dek pek çok tarihsel durum anlatılıyor. 

Tarihin geçmi�e ait silik bir iz oldu�una de�il, mirasımızın gelece�in
kurgulanmasında önemli bir rehber oldu�una inanan Kadıköy Belediyesi,

tarihi eseri koruma ve ya�atma çabası içinde... Bu kapsamda Kadıköy'deki
çe�melerin yeniden hayat bulmasına yönelik projelerini hız kesmeden

sürdürüyor.

BELED�YE ÇE�MELER� ONARIYOR
KADIKÖY Belediyesi, ilçedeki çe�meleri
restore ediyor. �stanbul V Numaral� Kültür

ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Bölge
Kurulu'nun onay�yla yürütülen çal��malar
kapsam�nda Sürmeli Ali Pa�a ve Halita�a
çe�melerinin onar�mlar� sürüyor. A�ustos
ay�nda ba�layan çal��malar�n, Ekim ay�
içinde bitirilmesi planlan�yor. Halita�a
Çe�mesi daha önce onar�lm��t� ama

sonradan kurul onay� gelen tu�ralar�n
yap�lmas� ve temizlik i�leri

yap�lacak.Kad�köy Çar��s�’ndaki Sürmeli
Ali Pa�a Çe�mesi, Ac�badem’deki

Babao�ul Çe�mesi, Yo�urtçu Park�
kenar�ndaki Yo�urtçu Çe�mesi,

Bostanc�’daki II. Mahmut Çe�mesi,
Hasanpa�a’daki Osmana�a Çe�mesi ve
Halita�a’daki Halita�a Çe�mesi olmak

üzere 6 çe�menin onar�mlar� daha önce
yap�lm��t�. Kurul onay�ndan geçen

ilçedeki di�er çe�meler de peyderpey
onar�lacak.

EYÜBO�LU’NUN
ÇE�MELER�
Bedri Rahmi Eyübo�lu’ndan 

�stanbul’un Çe�meleri �iirinden bir bölüm;
�stanbul’un çe�meleri

Genç ya�ta südü kurumu� analar gibi
�ah damarı burulmu�

kimi yıllardır su demi� yorulmu�
Bırakmı� kendini sırtüstü güne�e

Çöp tenekesi olmu�.
***

Kiminin oca�ına incir dikilmi�
Kiminin diri diri dilleri sökülmü�
Kimimin yerlerinde yeller eser

Ta�ıyla mermeriyle havran savrulmu�
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si ile Do �u�
Üni ver si te si Sa nat Ta sa r�m
Bö lü mü’nün dü zen le di �i;

Çen gel köy Ro tary Ku lü bü, Ege
Ba s�m, Fe ner bah çe Le o Ku lü -
bü ve Çev re ve So kak Hay -
van la r� n� Ko ru ma Der ne -
�i’nin des tek ver di �i Hay -
van la r� Ko ru ma Gü nü et kin -
li �i, 7 Ekim Pa zar gü nü Ka -
la m�� Par k�’nda ya p�l d�. Li -
se le ra ra s� dü zen le nen “Kos -
tü mü nü Ya rat Hay van la ra
Can Kat” ya r�� ma s� n�n da
ya p�l d� �� et kin li �e hay van se -
ver Ka d� köy lü ler, dost la r�y la
bir lik te yo �un il gi gös ter di. 

Kedi maskeleri takan Ba -
��m s�z Ka d� köy Hay van se ver le ri
ad l� bir gru bun, Hay van la r� Ko ru ma
Ya sa Ta sa r� s�’n� dö viz ler le pro tes to et -
ti �i et kin li �e Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk de kö pe �i Do di ile ka t�l d�. Kos tüm -
ler le ka t� lan bir çok hay van se ver gi bi Ba� kan Öz -
türk’ün kö pe �i Do di’nin üze rin de ki Fe ner bah çe
for ma s� dik kat çek ti. 

Et kin li �in ilk ko nu� ma s� n� ya pan Ba� kan Öz -
türk �un la r� söy le di: “Ye �i liy le hay va n�y la in sa n�y -
la çev re yi ko ru mak ve den ge li bir ya �a m� kur ma -
ya ça l� �� yo ruz. Ka d� köy, e�i ti mi ve kül tü rüy le,
için de ya �a yan in san la r�n pro fi liy le her za man ör -
nek ol mu�, yol aç� c� bir il çe.
Bu ne den le hay van hak la r�
ko nu sun da da Ka d� köy lü le -
rin ser gi le mi� ol du �u ta v�r,
as l�n da Tür ki ye’ye ör nek ve
yol aç� c� bir ta v�r d�r. Gö re ve
gel di �i miz den bu ya na tüm
si vil top lum ör güt le riy le i� -
bir li �i için de ol duk. Mi mar
ve Mü hen dis ler Oda s�’yla,
Ve te ri ner Oda s�’yla be ra ber
ça l�� t�k.  Hep sin den güç al -
d�k. Oda lar, gö nül lü ler ama
özel lik le de hay van se ver gö -
nül lü le ri miz bi ze bu ko nu da
ina n�l maz des tek ol du lar. Bi ze yol gös ter di ler. Ço -
�u kez bü rok ra si de ça l� �an in san la r�n den ge yi ku -
ra ma d� �� yer ler de on lar den ge un su ru ol du lar.
Hay va n� se ven ki �i onun pis li �i ni i� ren me den alan
ve çev re yi kir let me yen ki �i dir ön ce lik le. Na s�l bir

an ne, be be �i ne sev giy le yak la �� yor sa hay van la ra
da öy le yak la� mak ge re ki yor. Hay van la r� bu ka -

dar se ven in san la r�n, hay van la r�n ca n� na
k�y ma s� ya da k� y�l ma s� na or tak ol ma s�

ya da böy le bir or tam da bu lun ma s�
müm kün de �il. Ka d� köy Be le di ye -

si’nde gö re ve gel di �im gün den bu
gü ne ka dar, bir tek hay van öl dü -
rül me mi� tir, za rar gör me mi� tir.
El bet te ka za lar ol mu� tur. An -
cak bü tün bun la ra ra� men Be -
le di ye mi zin ve te ri ner le ri, gö -
nül lü le ri hay van hak la r� na say -
g� gös ter mi� ler dir. Ka d� köy’de
bir tek hay va n�n bur nu nun ka -
na ma s� na mü sa ade et mem.”

� ‘HAY VAN LAR BU 
DÜN YA NIN MÜ CEV -

HER LE R� D�R’
Ba� kan Öz türk’ün da ve tiy le

kür sü ye ge len ve ses le ri ni du yu ran
Ba ��m s�z Ka d� köy Hay van se ver le ri

ad� na ya p� lan aç�k la ma da ise �u ifa de le re
yer ve ril di: “Ar t�k so kak ve park la r� m�z da,

gös ter me lik 2-3 ke di kö pe �in d� ��n da hay va n� m�z
kal ma d�. Biz Ka d� köy lü ler y�l lar d�r so kak la r� m�z -
da hay van lar la ya �a ma ya al�� m�� ve on la r�n çev re -
miz de ol ma s�n dan mut lu luk du yan va tan da� la r�z.
Ama ar t�k her gü ne ‘aca ba han gi si ni top la d� lar’
kor ku suy la uya n� yo ruz. Hay van lar bu dün ya n�n
mü cev her le ri dir ve biz mü cev her le ri mi zi ge ri is ti -
yo ruz. On lar yok sa biz de yo kuz.” 

Do �u� Üni ver si te si Sa nat ve Ta sa r�m Fa kül te -

si De ka n� Na zan Erk men de et kin lik te bir ko nu� -
ma yap t�. Erk men “Do �u� Sa nat ve Ta sa r�m Fa -
kül te si, ay lar ön ce sa na t� des tek le mek, li se li ö� ren -
ci le ri mi ze ya rat ma y�, ya ra t�r ken de hay van la r� sev -
me yi ve ko ru ma y� ö� ret mek için bir ta sa r�m ya r�� -

ma s� aç t�. Ka d� köy Be le di ye si ile Hay van la r� Ko -
ru ma Gü nü olan Ekim ay�n da bu top lan t� y� yap ma
ka ra r� al d�k. Bu bir e� len ce ya da fes ti val de �il.
Ya r�� ma y� son lan d� r�r ken top lu mun dik ka ti ni hay -
van lar üze rin de top la ma y� ve on la ra bi rer ai le ka -
zan d�r ma y� amaç la d�k” de di. 

Ye ni ya say la hay van la r�n or ma na b� ra k�l ma s� -
n�n ka bul edi le bi lir ol ma d� �� n� da be lir ten Erk men,
Ka d� köy Be le di ye si’nin Hay van Ba r� na ��’yla il gi -
li ise �un la r� söy le di: “Bu ra s� müs tes na bir ba r� nak.
Vic da n� n�z ra hat ol sun. Ben s�k s�k gi dip hay van -
la r� zi ya ret edi yo rum, siz de gi dip gö rün. Ba� ka n� -
ma bü tün kal bim le gü ve ni yo rum.” 

� ED�Z HUN: ‘HAY VAN LA RIN DA
ONU RU VAR’

Et kin li �in ka t� l�m c� la r�n dan bi ri de si -
ne ma sa nat ç� s�, ak tör ay n� za man da
y�l lar d�r çev re mü ca de le siy le bi li -
nen Ediz Hun’du. Bir ko nu� ma
ya pan Hun da “�n san ta bi at�n
en müm taz var l� �� d�r �üp he -
siz, an cak di �er can l� la ra da
bu me zi yet ler le yak la� ma l� -
d�r. Bi zi sa ade te gö tü ren yol
or tak la �a bu nu ya �a ya bil -
mek tir. Ha ya t�m da hiç bir
can l� y� in cit me dim. On la r�n
da bir onu ru ola bi le ce �i ni
his set tim. Bü tün can l� lar e�it
ya �am hak k� na sa hip tir” di ye
ko nu� tu. 

Çev re ve So kak Hay van la r�
Der ne �i Ba� ka n� Fat ma Bal kan l�
ise Ba� kan Öz türk’e te �ek kür et ti �i
ko nu� ma s�n da “Ba�kan�m�z, y�l lar d�r
bi zi hiç k�r ma d�. Her der di miz de bi ze yar -

d�m c� ol du, me kân la r� n� aç t�” dedi. 
� PET SHOP LAR DA HAY VAN 

SA TI �I YA SAK LA NA CAK
Et kin li �in son ko nu� ma s� n� ya pan Ve te ri ner

�� le ri Mü dü rü Ali �h san Me te, Ka d� köy’de ki pets -
hop lar da hay van sa t� �� n�n ya sak lan ma s� yö nün de
ça l�� ma la r� ol du �u na dik kat çek ti �i ko nu� ma s�n da
�un la r� söy le di: “Hay van lar la il gi li çok cid di s� k�n -
t� lar ya �a d�k ya �� yo ruz an cak Ka d� köy Be le di ye si
ola rak hay van sa� l� �� na çok cid di ya t� r�m lar yap t� -
�� m� z� da be lirt mek is ti yo rum. Ma ale sef uzak tan
ça l�� ma la r� m� z� iz le yen ler ön yar g� la ra sa hip ola bi -
li yor. 1998 y� l�n dan be ri bu alan da cid di fa ali yet ler
yü rü tü yo ruz. Ata �e hir’de yer alan Hay van Ba k�m
Mer ke zi miz 14 y�l için de 30 bin hay va n� m� za

bak m��, re ha bi li tas yon sü re ci ne al m�� t�r.
Sa hip len dir me ko nu sun da da gö nül lü -

le ri miz cid di bir ça ba içe ri sin de ler.
Ül ke miz de yer le �ik bir ka y�t sis te -

mi bu lun mu yor. Ama Ka d� -
köy’de ki hay van la r�n ka y�t al t� -
na al�n ma s� zo run lu ha le ge ti -
ril di. �u an da 2 bin ci va r�n da
hay va n�n kay d� bu lu nu yor.
Pet shop lar da hay van sa t� �� -
n�n ol ma ma s� ge rek ti �i ni dü -
�ü nü yo rum. So kak lar da sa -
hip siz, ba �� bo� bir sü rü hay -
van var. �n �al lah çok ya k�n bir

za man da Ka d� köy’de ki pet
shop lar da hay van sa t� �� ya sak -

lan m�� ola cak. Bu ko nu da ça l�� -
ma la r� m�z sü rü yor.” 

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan li se li -
ler hay van la r� ko nu alan ta sa r�m la r� -

n� ser gi le di ler. 
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KE D� LER DE obe zi te ge ne tik, hor mo nel ve
t�b bi ne den ler, eg zer siz ye ter siz li �i, dü zen -
siz ve den ge siz bes len me gi bi ne den ler le
�e kil le ne bil mek te dir. Ke di sa hi biy se niz ya -
�a m� k� sal ta bi len bu du rum hak k�n da bil gi li
ol ma n�z ve za ma n�n da ön lem ler al ma n�z ge -
rek mek te dir. Obe zi te nin ne den le ri k� sa ca
aç�k lar sak; 

1-Ge ne tik Fak tör ler: �n san lar da ol du �u
gi bi ke di ler de ge ne tik ya p� la r� na ba� l� ola -
rak ki lo al ma e�i li min de ola bi lir ler. Ön ce ki
ne sil ler den bu e�i li mi ge ne tik ola rak al�r lar. 

2-Me di kal Ne den ler: Bu ne den le ri k� sa -
ca s� n�f lan d� r�r sak: 

a) Hor mo nel Den ge siz lik ler: Me ta bo -
liz ma y� et ki le ye rek ki lo al� m� n� te tik le mek te -
dir. Ge nel de k� s�r la� t� r�l m�� ke di ler de gö rü -
le bil mek te dir, an cak ki lo al� m�n da sa de ce
sek sü el hor mon lar de �il ti ro id ve di �er ba z�
hor mon lar da rol oy na mak ta d�r. 

b) So lu num ve Do la �ım Has ta lık la rı:
Ke di nin do lay l� ola rak ha re ket ve eg zer siz
ka bi li ye ti ni s� n�r la ya rak ki lo al� m� na ne den
ol mak ta d�r.

c) Omur ga Kas ve Ek lem has ta lık la rı:
Yi ne bu has ta l�k lar da do lay l� ola rak a� r� ne -
de ni ile ha re ket ka bi li ye ti ni s� n�r la d�k la r� için
ha re ket siz lik ne de ni ile ki lo al� m� na ne den
ol mak ta d�r. 

d) Ya� lı lık: Ya ��n iler le me si ile kas, ek -
lem has ta l�k la r� ve so lu num kalp prob lem le -
ri ar t�� gös te re rek ha re ket siz li �e ne den ola -
ca ��n dan ki lo al� m� n� te tik le ye cek tir. 

3- Kö tü Bes len me: Ka li te siz, aro ma s� -
n�n ve ko ku su nun da ha çe ki ci ol ma s� için
yo �un ya� ka t�l m�� ve ya -
�am �ek li ile ya� gi bi ne -
den le re gö re se çil me mi�,
içe ri �i rast ge le ha z�r lan -
m�� di yet ler le ya da tek
yön lü (ta vuk, ci �er, ba l�k
vb) g� da lar la uzun sü re
bes le me gi bi ne den ler de
obe zi te �e kil le ne bil mek -
te dir.

4-Eg zer siz Ye ter siz -
li �i: Nor mal ola rak bir ke -
di nin gün lük ola rak 15-30
da ki ka ka dar eg zer si ze ih ti ya c� var d�r. Özel -
lik le tek ya �a yan ke di ler de bu du ru ma ba� -
l� obe zi te da ha faz la gö rül mek te dir. Ge nel -
de tek ya �a yan obez ke di ler eve ka t� lan
ikin ci bir yav ru ke di den son ra da ha ko lay ki -
lo ver mek te dir, zi ra gün lük oyun ile har ca -
nan ener ji mik ta r� ve ya p� lan eg zer siz art -
mak ta d�r. Bu nun d� ��n da yu ka r� da be lirt ti -
�im me di kal ne den ler le de eg zer siz k� s�t lan -
d� �� için obe zi te art mak ta d�r. Ke di ni zin ye te -
rin ce eg zer siz yap ma d� �� n� ve bu na ba� l� ki -
lo al d� �� n� dü �ü nü yor sa n�z ön ce den ön lem
ola rak gün lük oyun sü re si ni ve ha re ket mik -
ta r� n� ar t�r ma ya ça l�� ma l� s� n�z. 

� OBE Z� TE N�N TEH L� KE LE R�
Obe zi te çe �it li has ta l�k la r� da be ra be rin -

de ge tir mek te dir. Yu ka r� da be lirt ti �im gi bi
so lu num kalp has ta l�k la r� ne de ni ile obe zi te
ge li �e bil di �i gi bi ter si ola rak obe zi te ne de ni
ile de bu has ta l�k lar ge li �e bi lir ve bu du rum
k� s�r dön gü ha li ni ala bi lir. Obe zi te ile be ra ber
ya� l� do ku la ra kan pom pa la ya bil mek için
kalp eks tra efor gös te rir ve bu na ba� l� ola -
rak er ken dö nem kalp has ta l�k la r� �e kil le ne -
bi lir. Yi ne obe zi te ile bir lik te ek lem ler de olu -
�an yük ar ta ca ��n dan ek lem has ta l�k la r�
olu� ma ya var sa da art ma ya ba� la ya bi lir.
Kan �e ke rin de ki den ge siz lik ler er ken dö -
nem di ya bet has ta l� �� n�n �e kil len me si ne ne -
den ola bi lir. Tüm bun la r� göz önün de tu tar -
sak ke di niz obez ise ya da bu na e�i lim gös -
te ri yor sa he men ve te ri ner he ki mi niz le te ma -
sa ge çe rek kli nik mu aye ne ve ge rek li ise ile -
ri tet kik ler (kan mu aye ne si, rönt gen vb) ile
obe zi te nin ne de ni ni ara� t�r ma l� ve he ki mi ni -
zin yön len dir me le ri ile er ken dö nem de ön -
lem ler al ma l� s� n�z. 

Sa� l�k l� gün ler di le rim. 
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KEDİLERDE OBEZİTE

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle Kalamı� Parkı’nda
düzenlenen ‘Kostümünü yarat hayvanlara can kat’ etkinli�ine
dostlarıyla birlikte katılan Kadıköylüler keyifli bir gün ya�adı. 

HAYVANLARA KOSTÜMLERLE 
CAN KATTILAR

Foto�raflar: Sinem TEZER
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Spo run yay g�n la� ma s�, il çe de ki genç le rin
spor la iç içe ya �a ma s� ve ye te nek li
genç le rin Türk spo ru na ka zan d� r�l ma s�

için ça l�� ma la r� n� sür dü ren Ata �e hir Be le di -
ye si, e�i tim-ö� re tim dö ne mi nin aç�l ma s�y la
bir lik te “K�� Spor Okul la r� n�n” ka y�t la r� n�
ba� lat t�. 3 Ekim 2012’den iti ba ren ka y�t lar
ba� la ya cak ve 6 spor bran �� n� kap sa yan K��
Spor Oku lu bo yun ca ço cuk lar haf ta da iki sa -
at e�i tim ala cak. Kurs la ra dü zen li de vam
eden, ye te nek li ço cuk lar ise
Ata �e hir Spor Ku lü bü bün -
ye si ne ka t� la cak.

19 Ekim 2012 ta ri hi ne
ka dar sü re cek kurs la r�n
ka y�t la r�, Ata �e hir Be le di -
ye si Halk la �li� ki ler Bi ri -
mi’nde ya p� l� yor. 

Kurs kay d� için sa� l�k
ra po ru, sa de ce yüz me
bran �� için id rar tah li li, 10
ya� al t� için a�� kar ne si, 10
ya� ve üs tü için he pa tit B
ve C test le ri is te ni yor.

K�� Spor Okul la r�n da,
fut bol, vo ley bol, Tek van -
do, Jim nas tik, Yüz me
bran� la r�n da ya� grup la r� -
na gö re üc ret siz e�i tim ve -

ri le cek. Bu na gö re;
K�� Spor Okul la r�n da, bran� la ra gö re

ya� grup la r� �öy le s� ra la n� yor:
� Fut bol: 1999-2006 ara s� do �um lu lar

� Bas ket bol: 1999-2005 ara s� do �um -
lu lar
� Vo ley bol: 1999-2005 ara s� do �um lu -

lar
� Tek van do: 1999-2006 ara s� do �um -

lu lar
� Jim nas tik: 2004-2007 ara s� do �um -

lu lar
� Yüz me: 1999-2006 ara s� do �um lu lar
Cu mar te si- Pa zar gün le ri e�i tim ya p� la -

cak te sis ler de �un lar:
� Fut bol: Ye ni

Çam l� ca Ata evi Ha l�
Sa ha s�
� Bas ket bol: Ce lal

Yar d�m c� �.Ö.O. Spor
Sa lo nu
� Vo ley bol: Ce lal

Yar d�m c� �.Ö.O. Spor
Sa lo nu
� Tek van do: Ce lal

Yar d�m c� �.Ö.O. Spor
Sa lo nu
� Jim nas tik: Ce lal

Yar d�m c� �.Ö.O. Spor
Sa lo nu
� Yüz me: Fe ner bah -

çe Spor Ku lü bü Yüz me
Ha vu zu (Ka y�� da ��)

Ju do Dün ya Ba yan lar Ku -
pa s� �s tan bul'da dü zen len -
di. 6 Ekim 2012 Cu mar te -

si gü nü �s tan bul Ba� c� lar Spor
Sa lo nu’nda 20 ül ke nin ka t� l� -
m�y la dü zen le nen ulus la ra ra s�
tur nu va ile Tür ki ye ilk de fa
Dün ya Ba yan lar Ju do �am pi -
yo na s� na ev sa hip li �i yap m��
ol du. �am pi yo na ya, 4 k� ta 17
ül ke den top lam 96 ka d�n spor -
cu ka t�l d�. 

�am pi yo na n�n ba s�n top -
lan t� s�; Tür ki ye Ju do Fe de -
ras yo nu Ba� ka n� Fa tih Uy -
sal, �s tan bul �l Spor Mü dü rü
Nu man Gü zey ile emek li
SAT Ko man do su ve spor e�it me ni Na m�k
Ekin’in de ka t� l� m�y la WOW Ho tel’de dü zen -
len di. Top lan t� ya; Ju do Ba yan lar Dün ya Ku -
pa s�’na ka t� lan ka d�n spor cu lar da i� ti rak et ti. 

Fe de ras yon Ba� ka n� Fa tih Uy sal yap t� ��
aç�k la ma da, “Tür ki ye’de bir ilk ola rak, ju do -
da Ba yan lar Dün ya Ku pa s�’n� dü zen li yo ruz.
Or ga ni zas yo na; Tür ki ye, Ka na da, Türk me -

nis tan, ABD, Ro man ya, Al man ya, �s ra il, Bul -
ga ris tan, Fran sa, San Ma ri no, Avus tur ya, Slo -
ven ya, H�r va tis tan, �n gil te re, S�r bis tan, Mo -
�o lis tan, Hol lan da, Lit van ya, Çek Cum hu ri -
ye ti ve Ko so va ka t�l d�. �s tan bul lu spor se ver -
ler Cu mar te si gü nü dev bir ju do �ö le ni ya �a -
d�. Önü müz de ki y�l Ju do Er kek ler Dün ya Ku -
pa s� da Tür ki ye’de ya p� la cak” de di.

� BRA VO S� ZE
“Ju do Ba yan lar Dün ya

Ku pa s�”na 28 spor cu ile ka t� -
lan mil li ta k� m� m�z; 1 al t�n, 3
gü mü� ve 2 bronz ol mak üze -
re top lam 6 ma dal ya ala rak
mü sa ba ka la ra dam ga s� n� vur -
du.

48 kg.’da ya r� �an Di la ra
Lok man he kim ve +78 kg.’da
mü ca de le eden Küb ra Ka ra
ise bronz ma dal ya n�n sa hi bi
ol du.

Mü sa ba ka la r�n son ma -
ç�n da +78 kg.’da fi nal mü ca -
de le si ne ç� kan iki mil li spor -
cu muz dan Bel k�s Zeh ra Ka ya

al t�n ma dal ya, Gül �ah Ko ca türk ise gü mü�
ma dal ya al d�. 48 kg.’da ya r� �an spor cu muz
Sü mey ye Ak ku� ve 52 kg.’da ya r� �an Ay �e
Saa det Arca fi nal maç la r� n� �ans s�z bir �e kil -
de kay be din ce gü mü� ma dal ya alan di �er
spor cu la r� m�z ol du. Bu ma dal ya lar ile mil li
ta k� m� m�z ül ke s� ra la ma s�n da ise Al man -
ya’n�n ar d�n dan ikin ci s� ra da yer al d�.
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28. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Serbest ve
Grekoromen Güre� Turnuvası ba�lıyor. �stanbul

Gençlik Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü, 19-21 Ekim
2012 tarihinde �stanbul’da yapılacak 28. Uluslararası
Cumhuriyet Kupası Serbest ve Grekoromen Güre�

Turnuvası’nın basın toplantısını 17 Ekim 2012
Çar�amba günü 10.00’da gerçekle�tirecek. Toplantı,

�stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor �l Müdürü Av.

Numan Güzey ve �ampiyon güre�çilerin katılımıyla
Üsküdar Wolley Hotel’de düzenlenecek. Burhan
Felek 50. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenecek ve
3 gün sürecek turnuvaya; Rusya, Azerbaycan,

Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, �ran,
Bulgaristan, Ukrayna, Macaristan, Romanya,

Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Türkiye
olmak üzere 14 ülke katılacak.
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Pilates yapmak 
için birçok neden…

P�LATES yapmak için bir sürü bahane mi
istiyorsunuz? ��te size bir sürü bahane.

Sonunda pilates yapmaya karar verdiniz ve
ba�lad�n�z. Ba�lang�çla birlikte olu�an de�i�imi

sadece siz de�il çevrenizdekiler de fark
edecek. Daha ince bir vücut, daha fazla enerji

ve daha iyi bir ruh hali…
Özellikle ba�larda çok h�zl� bir geli�im
gösterirsiniz ve bu kesinlikle büyük bir

motivasyon olu�turur.
Yakla��k 30 seans pilates yapt�ktan sonra,
� Kaslar�n�z�n daha fazla gerginle�ti�ini

hissedersiniz.
� Egzersizlerden sonra daha rahatlam�� ve

sakin hissedersiniz.
� Kaslar�n�z belirgin bir �ekilde esnekle�ir ve

güçlenir.
Özellikle daha önceleri düzenli egzersiz

yapmad�ysan�z, kas a�r�lar�n�z olu�abilir. Bu
a�r�lar�n sebebi yetersiz �s�nma,

kald�rabilece�inizden fazla veya size uygun
olmayan egzersiz
tercihleri, yetersiz
beslenme veya
yetersiz uyku

olabilir. 
E�er düzenli pilates

yapmaya karar
verdiyseniz, bütün

hayat�n�z� da düzene
sokmaya gayret

edin. Ak�am
23.00’den sonra

uykusuz kalmay�n ve
en fazla sabah
08.00’e kadar

uyuyun. Ya��n�z kaç
olursa olsun 7-8
saat uyku size

yetecektir. Unutmay�n erken uyanmak fazladan
100-150 kalori yakmak demektir. Bunun

yan�nda geç uyuyarak hem bedeninize hem de
cildinize zarar verirsiniz.

Yapaca��n�z bütün kendinize ait
de�i�ikliklerden sonra ödülünüz, kendinizden

memnun olman�zd�r ve bu parayla sat�n
al�namayacak kadar önemli bir ödüldür.

Ne kadar tembelle�me e�iliminiz olursa olsun
de�i�im için sabredin, bilin ki hiçbir �ey emek
vermeden gerçek olmayacakt�r. Spor yapmaya
yeni ba�layanlar�n heyecan� çok güzeldir ama
bu heveslilerin pek ço�u birkaç ay gibi k�sa bir
süre sonra beklentilerini elde edemediklerinde
vazgeçmeye ba�lar. Oysa bu i�teki en önemli

unsur tolerans ve sab�rd�r.
Düzenli pilates ve egzersiz, düzgün beslenme,

düzenli uyku ve pozitif görü�lü bir bak��
aç�s�n�n ya�am�n�zda neleri de�i�tirece�ini

hayal edin. Öncelikle kendiniz için bir �eyler
yap�yor olmak size iyi hissettirecektir. Daha

rahat kayak yapabilecek, daha uzun
yüzebilecek veya çok daha performansl� bir

�ekilde tenis oynayabileceksiniz. Daha çekici
görüneceksiniz, di�er insanlar�n yan�nda daha
rahat hareket edeceksiniz ve daha özgüvenli
olacaks�n�z. Hayat�n�zda yapaca��n�z olumlu

de�i�iklikler için on tane özellik seçin ve bunlar�
kendiniz için gerçekle�tirin. Sa�l�kl�, dimdik,
ho�, ho�nut, sakin, gururlu, güçlü, mutlu,

güvenli, sevecen, güzel-yak���kl�… Bir anda
hayat�n�z�n tam oldu�unu hissedecek ve

gelece�e daha güvenle bakacaks�n�z. Kad�köy
Belediyesi Gençlik Merkezi Ücretsiz Pilates

deslerimiz devam etmektedir. Ayr�ca Kad�köy
Halk E�itim Merkezi destekli, �ngilizce,

Diksiyon, Ya�am Koçlu�u, Foto�rafç�l�k ve
Dans derslerimizin kay�tlar� devam etmektedir. 

Pilates E�itmeni Nurcan Bengin
(Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi) 

ULUSLARARASI GÜRE� TURNUVASINA DO�RU

Judocu bayanlar Istanbul’da kapıştıJudocu bayanlar Istanbul’da kapıştıJudocu bayanlar Istanbul’da kapıştıJudocu bayanlar Istanbul’da kapıştıJudocu bayanlar Istanbul’da kapıştıJudocu bayanlar Istanbul’da kapıştı
Gelecek yıl Judo Erkekler Dünya Kupası da Türkiye’de yapılacak.

Kadıköy’de
önemli koşu
32 ülkede gerçekle�tirilen halka aç�k 5

kilometrelik “Nike Run” ko�ular�n�n �stanbul
etab� “Run �stanbul” yap�ld�. Etkinli�e Asl�

Çak�r Alptekin, çiçe�i burnunda e�i ve ayn�
zamanda antrenörü �hsan Alptekin ile

kat�l�rken, Londra Olimpiyatlar�’nda madalya
ve ba�ar�lar�yla Türkiye'ye büyük gurur

ya�atan milli atletler Gamze Bulut, Nevin
Yan�t, Halil Akka� ve milli voleybolcu Duygu

Bal da kat�larak destek verdi.
Ba�dat Caddesi'nde düzenlenen ve çok

say�da ki�inin kat�ld��� “Run �stanbul”
organizasyonu, ko�u ve konserlerin

ard�ndan, çe�itli etkinliklerle sona erdi. 
Bu y�l 4’üncüsü düzenlenen ve 1 Eylül’de

Çek Cumhuriyeti’nin ba�kenti Prag’da
ba�layan “Nike Run” ko�ular�n�n, 32 ayr�

ülkede, 400 bin ki�iye yak�n kat�l�mla
gerçekle�tirilmesi planlan�yor. Organizasyon,

15 Aral�k'ta Brezilya'n�n Rio de Janeiro ve
�ili'nin Santiago �ehirlerinde yap�lacak

yar��larla sona erecek.
Etkinli�in Kad�köy’de gerçekle�tirilen 5

kilometrelik �stanbul etab�na 6 bine yak�n
�stanbullu kat�l�rken,

Erkeklerde:
1.Y�ld�r�m Alkan 
2.Adil Tuncer 

3.Özgür Kur�uno�lu; 
Kadınlarda: 

1.Ay�in Özer Ba�k�r 
2.Özlem Duygu 

3.Firuzan Ünal ilk üç s�ray� payla�t�lar.

�stanbul sa�l�kl� ya�am için yürüdü
“3 EK�M Dünya Yürüyü� Günü”

dolayısıyla �stanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu ba�ta olmak üzere

sporcular, ö�renciler ve
vatanda�lar, Galatasaray Lisesi

önünden Taksim'deki Cumhuriyet
Anıtı'na yürüdü. 

Yürüyü�e �stanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, �stanbul

Gençlik Hizmetleri ve Spor
�l Müdürü Av. Numan

Güzey ile �stanbul �l Sa�lık
Müdürü Prof. Dr. Ali �hsan
Dokucu ba�ta olmak üzere

sporcular, ö�renciler,
vatanda�lar ve emniyet

mensupları katıldı.
Yürüyü�ün ardından Vali
Mutlu ile vatanda�lara,

sa�lık görevlileri tarafından
obezite testi yapıldı. Vali

Hüseyin Avni Mutlu,
“Sa�lı�ımız için buradayız.

Sa�lık her �eyin ba�ı.

Sa�lıklı bir toplum yaratmak için
büyük çaba sarf ediyor, büyük

harcamalar yapıyoruz. Her yıl sa�lık

harcamalarımız artıyor. Diyabet ve
obezite sorunu öne çıkmaya

ba�lıyor. Son on iki yıl içerisinde
�i�man insanlarımız içerisinde

yüzde 44 artı� oldu. Bu da pek çok
hastalıkları beraberinde getiriyor.

Artık yürüyelim, sa�lı�ımızı
muhafaza edelim. Yürüyü� bütün

hastalıkların çaresi. Spor
yapan insanların hem
uzun ya�ama hem de

sa�lıklı ya�ama �ansı var.
Sigarayla oldu�u gibi

�i�manlıkla da mücadele
etmemiz gerekiyor.

Haftanın üç-dört günü
mutlaka yürümemiz
gerekiyor. Oturup

kalmaktan, televizyon
ba�ında pineklemekten,

a�ırı yemekten
uzakla�aca�ız. Hayatımız

bizim en büyük
de�erimizdir” dedi.

‘Harekete Geç �stanbul’ yürüyü�ü yo�un
bir katılımla gerçekle�tirildi. Vali Mutlu,

hareketsiz ya�amın sa�lık sorunlarını da
beraberinde getirdi�ine dikkat çekti.

HAKKI Ko�ar’�n dünya �ampiyonu k�z�
Reyhan Ko�ar anne oldu. Karatenin

Türkiye’deki duayeni Hakk� Ko�ar’�n en
küçük k�z� olan dünya ikincisi 5. Dan

karateci Reyhan Ko�ar K�vrak ile e�i 2. Dan
karateci Mustafa K�vrak’�n Toprak Boran
ad�n� verdikleri çocuklar�n�n do�umuyla
Hakk� Ko�ar 8. kez dede oldu. Ayn� gün
Ko�ar’�n en büyük k�z� olan 7. Dan siyah
ku�ak sahibi Melek Ko�ar Hac�o�lu’nun

k�z� 3. Dan karateci Umra Do�anlar, Ka�an
Kaynar ile Atasehir’de Necati Us’un k�yd���

nikahla dünya evine girdi. 

K�� Spor Okullar� ba�l�yor

Hakkı Koşar’ın çifte mutluluğu

Resimde soldan sa�a Reyhan Ko�ar, anneanne Leyla
Ko�ar, Hakkı Ko�ar ve Mustafa Kıvrak görünüyor.

Ata�ehir Belediyesi
tarafından düzenlenen ‘Kı�
Spor Okulları’na kayıtlar,
19 Ekim Cuma gününe

kadar sürecek.

48 kg.’da ya rı �an Di la ra Lok man he kim ve 78 kg.’da 
mü ca de le eden Küb ra Ka ra, bronz ma dal ya nın sa hi bi ol du.

Mü sa ba ka la rın son ma çın da 78 kg.’da fi nal mü ca de le si ne çı kan iki mil li spor cu muz -
dan Bel kıs Zeh ra Ka ya al tın ma dal ya, Gül �ah Ko ca türk ise gü mü� ma dal ya al dı. 
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● Gök çe UY GUN

Do �a ya za rar ver me den bes len mek, do �al
yi ye cek ler tü ket mek gi bi ko nu la ra dik kat
çek mek ama c�y la ku ru lan Fi kir Sa -

hi bi Da mak lar gru bu, ge çen y�l yap -
t�k la r� “�s tan bul'un Lü fer Bay ra -
m�”n�n bu y�l ikin ci si ni dü zen li -
yor. 

Ge le cek ne sil le rin de lü -
fer yi ye bil me si, lü fer so yu -
nun de va m� n�n sa� lan ma s�
için yü rü tü len “�s tan bul Lü -
fer’e Has ret Kal ma s�n” kam -
pan ya s� n�n bay ra ma dö nü� mü�
ha li, 19-21 Ekim ta rih le ri ara s�n -
da kut la na cak.

�s tan bul Lü fer Bay ra m� kap sa m�n da
ko nu nun teo rik bo yu tu ya p� la cak kon fe rans lar da
ele al� n�r ken, öte yan dan da work-shop lar, film
gös te rim le ri, dans lar ile bay ram kut la na cak. Et -
kin lik ler kap sa m�n da 20 Ekim Cu mar te si sa ba h�
Ha liç'te “�s tan bul'un En Ba ba Lü fe ri” ol ta av� ya -

r�� ma s� dü zen le ne cek. Ama tör ve pro fes yo nel
tüm ba l�k ç� la ra aç�k olan ya r�� ma n�n bi rin ci si -
ne “fish fin der” (ba l�k bu lu cu) ar ma -
�an edi le cek. Ay n� gün Salt
Be yo� lu'nda “An ne bak!
Lü fer!” ba� l� ��y la ya p� -

la cak atöl ye de ise
ço cuk lar, lü fe rin

boy la r� n�, ha ya -
t� n�, göç yol la -
r� n� ve kül tü rü -
müz de ki ye ri ni
e�lenceli bir �e -
kil de ö� re ne cek.

Miss Çi lek ad�y la
ta n� nan �pek Ku� çu'nun yö ne te ce �i

atöl ye, 05-15 ya� gru bu na yö ne lik ol -
mak la be ra ber her ya� tan ka t� l�m c� ya

aç�k olacak.  
� KA DI KÖY'DE ‘LÜ FER 
BEK Ç� LE R� NE DEF TER’ 

Av ru pa ya ka s�n da yo �un la �an Lü fer Bay ra -
m�'n�n pa ra lel et kin lik ler de Ana do lu ya ka s�n da
gerçekle�tirilecek. 

Ka d� köy’de ki Si nek Se kiz
Ya y� ne vi'nde 21 Ekim Pa -
zar gü nü, gün bo -
yun ca el ya p� -
m� def ter atöl -
ye si ola cak.
�rem Ça ��l’la
bir lik te “lü fer
için bir def -
ter”de ne ler ol -

ma l�, o def ter na s�l
ha z�r lan ma l� ko nu �a rak ge -

çe cek bir gün ve lü fe rin def te ri ola rak
ta �� na cak bi rer el ya p� m� def ter... 17 Ekim
Per �em be gü nü Ata �e hir’de ki Ye di te pe Üni -
ver si te si'nde de “�s tan bul ve Ba l� ��” ele al� na -
cak. 15:00-19:00 sa at le ri ara s�n da ki pa nel de,
a� ç� l� �� bir mes lek ola rak se çen Ye di te pe Üni -
ver si te si ö� ren ci le ri ile �s tan bul ve ba l� �� n�n var
ol ma, var kal ma ko �ul la r�, bu denk lem de ye me
iç me mü es se se le ri ve bu mü es se se ler de gö rev
alan a� ç� la r�n so rum lu luk la r� tar t� �� la cak. 15-21
Ekim Lü fer Haf ta s� bo yun ca da çe �it li ku rum lar,
okul lar ken di et kin lik le ri ni ger çek le� ti re cek ler.

Ka d� köy’de ki Sa int Jo seph Li se si bu
y� l�n Lü fer Bay ra m�’nda olu� tu ra -
cak la r� bi rer bi yo lo ji, co� raf ya ve
gü zel sa nat lar züm re le ri ile lü fe ri
bir y�l bo yun ca ça l�� ma ka ra r� al -
d�! “Ge le cek için bu gün den” ad -
l�, bu bir y�l l�k ça l�� ma n�n ne ti -
ce le ri ge le cek y�l Ekim ay� n�n
3. haf ta s�n da gö rü le bi le cek.
Okan Ko le ji ö� ren ci le ri ile
Okan Üni ver si te si Gas tro -
no mi Bö lü mü ö� ren ci le ri
be ra ber mut fak uy gu la -
ma s� ger çek le� ti re rek,
ço cuk lar la ba l�k sek lin -
de ku ra bi ye ler pi �i re -

cek. Amaç; el be ce ri le -
ri ni ge li� ti rir ken ço cuk la ra lü -

fe rin def ne yap ra ��n dan ko fa na ya yol -
cu lu �u nu boy boy an lat mak, ço cuk la r�n ya ra ta -

cak la r� ba l�k la r�n boy la r� na ba ka rak ad ver me le -
ri ni sa� la mak.. 

http://www.fi kir sa hi bi da mak lar.org/lu fer-
bay ra mi-2012/prog ram.html 

Kad�köy’de de plaj sezonu kapand�
�STANBUL’un denize olan hasretini bir nebze olsun

dindiren Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan
plajlar, bu sezonda da 15 Haziran-15 Eylül tarihleri
arasında tüm �stanbul halkına plaj hizmeti verdi.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi Destek Hizmetleri
Dairesi Ba�kanlı�ı’na ba�lı Sosyal ve �dari ��ler

Müdürlü�ü’nün plaj hizmeti verdi�i 5 ayrı noktada,
her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri analiz

edildi, gerekli ilaçlamalar yapıldı ve halkın gönül
rahatlı�ıyla denize girebilmesi sa�landı.

Plajlarda halkın deniz mevsimi boyunca güvenle
denize girebilmesi için güvenlik ve cankurtaran

personeliyle gerekli tedbirler alındı. Plajlarda hijyen
ve sa�lık açısından gün boyunca görevli personel

ekibi tarafından temizlik yapıldı. Bu yıl Avrupa
Yakasında Menek�e ve Güne� Plajları'nda,

Anadolu Yakası'nda ise Caddebostan-1,
Caddebostan-2 ve Caddebostan-3 Plajları’ndan

günlük ortalama 30.000 ki�i faydalandı.

LÜFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!
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