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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 
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AVRUPA Sosyalist Partisi (PES)
Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP

Avrupa Birli�i Temsilcisi Kader Sevinç,
Gazete Kad�köy’e konuk oldu,

Kad�köylülere Brüksel’deki temsilcilik
çal��malar� hakk�nda bilgi verdi.
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 L
E Yaz sanat etkinlikleri

kapsamında bu yıl caz
konserleri de

düzenleyen Kadıköy
Belediyesi, �stanbullulara
açık havada caz müzi�i
dinleme keyfi ya�atıyor.

� 4’te

Yazar ve psikolog Gündüz Vassaf’ın deneme türündeki
kitabı “Mostari / Bir Köprü
Bekçisinin Günlü�ü” sergi

oldu. YKY ve Kadıköy
Belediyesi i�birli�iyle
düzenlenen sergi, 31

A�ustos’a kadar CKM’de
görülebilir. � 2’de

Eski�ehir’de 2 Haziran gecesi Gezi direni�ine destek
vermek amacıyla soka�a çıkan ve eli sopalı siviller

tarafından dövüldükten 38 gün sonra ya�amını yitiren
üniversite ö�rencisi
Ali �smail Korkmaz,
Kadıköy’de binlerce
insanın yürüyü�üyle

anıldı. � 3’te

Vassaf’ın Mostari günlüğü sergi oldu!Binlerce Kadıköylü Ali İsmail için yürüdü Kadıköy'de Caz Konserleri başladı

4 y�ll�k Ku�dili krizinde, sorunu çözecek bir a�amaya gelindi.  �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi,  Kad�köylülerin 7 bini a�k�n dilekçeyle itiraz etti�i AVM projesi yerine Ku�dili’ni

“üstü ye�il alan,alt� otopark” olarak düzenleyecek. 
Kararı olumlu kar�ılayan Kadıköy Belediye Ba�kanı Öztürk, “Kadıköylülerin itirazlarının
dikkate alınmı� olması önemli. Ancak ayrılan otopark alanı fazla. Bunun azaltılmasını

umuyorum” dedi. Bu plan kararına itiraz ederek, hayır oyu veren CHP ise alanın tamamen ye�il
olmasını istiyor. Ku�dili’ne AVM kararı, Kadıköylülerin, esnafın, meslek odalarının da büyük

tepkisini çekmi�ti. Kadıköylüler 7 bin 369 dilekçe ile projeye itiraz etmi�, Çar�ı esnafı AVM kar�ıtı
klip çekmi�, Ku�dili savunucuları da çok sayıda eylem düzenlemi�ti.
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Kadıköy
Belediyesi’nin

Ramazan boyunca
düzenledi�i
geleneksel

ücretsiz Aile
Gazinosu
Konserleri
sürüyor. 

Kader Sevinç,
AB’yi Brüksel’den

takip ediyor
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YA PI Kre di Kül tür Sa nat Ya y�n c� l�k ve
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si i� bir li �i ile dü zen le -
nen Mos ta ri / Bir Köp rü Bek çi si nin Gün lü -
�ü Ser gi si’nde, ya zar ve psi ko log Gün düz
Vas saf’�n Mos tar’da ge çir di �i ay la r� ve bir
tür lü ay r� la ma d� ��, her gün ba ��n da bek le -
di �i Mos tar Köp rü sü an la t� l� yor. Gün düz
Vas saf, 24 Ekim - 30 Ka s�m 2011 ta rih le -
rin de, Bir le� mi� Mil let ler Ba r�� Gü cü’nde
ça l� ��r ken Bos na’da ya �a yan ku ze ni nin
Mos tar’da ki evin de ka l�r. Mos tar’a va r� �� -
n�n er te si gü nü, dün ya n�n dört bir ya n�n dan
ge len her kes gi bi, ev ren sel ünü ne sa va�
ac� la r� da ek len mi� olan Mos tar Köp rü -
sü’nün yo lu nu tu tar. Köp rü’ye var d� ��n da
ya n�n da ta �� d� �� kü çük def te ri ni ç� ka r�p bir -
kaç göz le mi ni ya zar. Bu du rum da ha son -
ra ya zar da bir tut ku ha li ni al�r ve Vas saf’�n
Mos tar’da ki gün le ri bir tür lü ay r� la ma d� ��
köp rü ba ��n da ge çer. An� di ye yaz ma ya
ba� la d� �� not lar, bir sü re son ra bir köp rü
bek çi si nin nö bet def te ri ne dö nü �ür. Most,
Bo� nak ça köp rü de mek tir. Mos ta ri de

köp rü bek çi si… Vas saf, ba zen yüz ler ce
tu rist ara s�n da, ba zen ge ce sa at le rin de
tek ba �� na Köp rü’yü bek ler. O Köp rü’yü
sa hip len dik çe, Köp rü onu zapt eder.
Köp rü ona ne ya �at t�y sa, o da dün ya s� n�,
duy gu la r� n�, dü �ün ce ve he ze yan la r� n�
Köp rü’yle pay la ��r. Ta ki bir gün Köp rü
onu azat ede ne ka dar.

Ser gi, fo to� raf lar dan, gör sel le� ti ril mi�
me tin ler den, ya za r�n ki tap tan bö lüm ler
oku du �u vi de odan ve ya za r�n Mos -
tar’dan top la d� �� nes ne ler den olu �u yor.
Kü ra tör lü �ü nü ve ta sa r� m� n� Sa d�k Ka ra -
mus ta fa’n�n üst len di �i ser gi de ki fo to� raf -
lar Tol ga Ber mek, Meh met Umur, Gün düz
Vas saf ve Wil li am Öz kap tan’a, Mos tar il-
 lüs tras yon la r� ise Er su Pe kin’e ait.

12 Tem muz Cu ma ak �a m� Gün düz
Vas saf, Sa d�k Ka ra mus ta fa ve fo to� raf sa -
nat ç� la r� n�n ka t� l� m�y la Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde aç� lan ser gi, 31 A�us tos’a ka -
dar gö rü le bi lir.

19 - 25 TEMMUZ 20132 SANATKÜLTÜR

● KONSER
� Klasik Müzik Konserleri
Kad�köylülerin hafta sonlar�n�, 15
ki�ilik Yayl� Saz Toplulu�u’nun
sundu�u Klasik Müzik Konserleri
renklendiriyor. Fenerbahçe,
Özgürlük ve Kalam��
Parklar�ndaki konserler 14
Temmuz’da ba�lad�. 27
Temmuz’da Özgürlük Park�, 28
Temmuz’da Kalam�� Park�, 3
A�ustos’ta Özgürlük Park�, 24
A�ustos’ta Kalam�� Park� ve 31
A�ustos’ta Fenerbahçe
Park�’nda konserler devam
edecek. Ücretsiz olarak
dinlenebilecek konserlerin
ba�lama saati 21.30. 
� Türk Sanat Müzi�i
Konserleri
Her mahallede amatör olarak
olu�turulan Kad�köy
Belediyesi
gönüllülerinin
olu�turdu�u Türk
Sanat Müzi�i Koro
konserleri de 13 ayr�
konser ile yaz
gecelerini
ferahlat�yor.
Tan�nm�� �eflerin
çal��t�rd��� korolar,
sanat müzi�inin tüm
makamlar�nda sevilen �ark�lar�
seslendirecekler:
19 Temmuz/21.30: Fenerbahçe
Park-Khalkedon TSM Korosu,
20 Temmuz/21.30: Ko�uyolu
Mahalle Evi-Sahray�cedid
Gönüllüleri TSM Korosu,
21 Temmuz/21.30: Özgürlük
Park�/Gül-i Naz TSM Korosu,
26 Temmuz/21.30: Fenerbahçe
Park�-Ya�ar Özel TSM Korosu
27 Temmuz/21.30: Ko�uyolu

Mahalle Evi-Ko�uyolu Mahalle
Evi THM Korosu,
28 Temmuz/21.30: Özgürlük
Park�-Vuslat ve Bostanc�
Gönüllüleri TSM Korolar�,
4 A�ustos/21.30: Özgürlük
Park�-Hepgül Musiki Toplulu�u
� Sezen Aksu Acoustic Band
Harbiye Cemil Topuzlu Aç�k
Hava Tiyatrosu’nda 19-20
Temmuz tarihlerinde
gerçekle�ecek Sezen
Aksu Konserleri bu yaz
yine dinleyicileri
duygudan duyguya
ta��yacak. Sezen
Aksu’nun hayat�n tüm
renklerini �ark�larla ve
sohbetiyle dinleyici ile
payla�aca�� yepyeni yaz
konserleri ba�l�yor. Fahir

Atako�lu
önderli�indeki
Acoustic
Band’in
e�li�indeki
repertuvar ve
düzenlemelerle
gerçekle�ecek
konserin biletleri
tükenmek üzere! 
� “Ramazanda Caz”
festivali ba�lıyor
Ramazanda Caz

dördüncü ya��na girerken yine
dünyaca ünlü yerli ve yabanc�
sanatç�lar� a��rlayacak. �ki
hafta sürecek festivalde Kerem
Görsev, �lhan Er�ahin, Omar
Hakim, Jon Balke, Kudsi
Ergüner ve Pierre Rigopoulos
gibi dünya y�ld�zlar�
müzikseverle bulu�acak.
Konserler, 23 Temmuz - 1
A�ustos tarihleri aras�nda saat
21.00’de Sak�p Sabanc�

Müzesi’nin bahçesinde
düzenlenecek. Etkinlik 23
Temmuzda Kerem Görsev
Trio konseriyle ba�layacak.
�zleyiciler konser biletleriyle
iftar saatine kadar Sak�p
Sabanc� Müzesi’nin
“Oryantalizmin 1001 Yüzü”
sergisini, “Kitap Sanatlar�”
ve “Hat Koleksiyonu”nu
gezebilecekler. Program
�öyle:
-23 Temmuz 2013: Kerem
Görsev Trio
-24 Temmuz 2013: �lhan
Er�ahin’s �stanbul
Sessions
-25 Temmuz 2013: Omar
Hakim The Trio of OZ
-29 Temmuz 2013: Jon
Balke “Batagraf”
-30 Temmuz 2013: Kudsi
Ergüner - Pierre
Rigopoulos

-01 A�ustos  2013: Önder
Focan Swing A la Turc
� Fi�i Çekilmi� Dinleti -
Serbest Bölge
Müzikle birlikte, dinleme
özgürlü�ünüzü de ya�amak için;
Fi�i Çekilmi� Dinleti...
Anadolu’dan Mezopotamya’ya,
Afrika’dan Latin Amerika’ya
duygular�n akustik yolculu�u... 
Biraz do�açlama, biraz teatral,
biraz da deli dolu... 24 Temmuz
Çar�amba 21.45’te Bo
Sahne’de. 
� Ceyl’an Ertem - Sezen Aksu
Tribute
Sezen Aksu ve Onno Tunç
birlikteli�inin 80’ler çocuklar�nda
ve 90’lar gençli�inde b�rakt���
izler nelerden ibaretti? Sar�
Hüzün, simsiyah keder;
kesinlikle! Bembeyaz
bo�vermi�lik ve toz pembe
e�lence; elbette!.. Bir devir
muhte�emdik... Genç �ark�c�
Ceyl’an Ertem, orkestras�yla
birlikte Sezen Aksu �ark�lar�n�
yorumlayacak. Konser, 25
Temmuz Per�embe 22.30’da
Beyo�lu Hayal Kahvesi’nde. 
� Iron Maiden
Iron Maiden, 33 y�ll�k kariyerleri

boyunca toplamda 90 milyon
albüm sat���, 58 ülkede
2000’den fazla konser, 10
milyonlarca fan ve 15 stüdyo
albümü ile gelmi� geçmi� en
ba�ar�l� rock grubu olarak
tarihe geçti. Dünyan�n en çok
turlayan grubu olmas�, her
konser ve albümde yer alan
maskotlar� Eddie ile Iron
Maiden tüm kültürler aras�nda
bir efsaneye dönü�tü. �imdi
�stanbul’da verecekleri
konsere haz�rlan�yorlar. Heavy
metal sevenlerin
kaç�rmayaca�� Iron Maiden
konseri, 26 Temmuz Cuma
ak�am� saat 16.00’da BJK
�nönü Stadyumu’nda.
� Teoman
Teoman uzun bir aradan
sonra 28 Temmuz ak�am�
Cemil Topuzlu Harbiye
Aç�khava Tiyatrosu’nda,
hayranlar�yla bulu�acak.
Konserin ba�lama saati
21.00. 

● ATÖLYE
� Biz - Yevgeni Zamyatin
Kosmos Kitap Kulübü bu
hafta, yirminci yüzy�l
edebiyat�n� etkileyen Aldoux
Huxley, Ayn Rand, George
Orwell, Kurt Vonnegut, Ursula

K. Le Guin gibi isimlerin esin
kayna�� olmu�, günümüze ve
gezi direni�ine ���k tutan
Zamyatin’in me�hur “Biz”i için
toplan�yor. Etkinlik, 21 Temmuz
Pazar günü 15:00’te Yo�urtçu
Park� Kütüphanesi’nin önünde.

● S�NEMA
� Alternatif Perde: Devremülk
Farkl� ve yenilikçi kültür-sanat
etkinlikleri düzenleyerek
Türkiye’deki ba��ms�z sinema
alg�s�n� güçlendiren Fil’m
Haf�zas� yeni projesini gururla
sunar: Alternatif Perde. Yakla��k
bir y�ld�r 2.500’den fazla sinema
seyircisini farkl� tür ve ülkelerden
k�sa filmler ile bulu�turan
Fil’m Haf�zas�, Alternatif
Perde ile Türkiye’de
festivaller d���nda
gösterilmemi�, yani
vizyona girmemi� uzun
metraj ba��ms�z filmleri
bilinçli ve özgün
sinemaseverlere
ula�t�rmay� hedefliyor.
Bu kapsamda 24
Temmuz Çar�amba saat
21.30’da Ortaköy Feriye
Sinemas�’nda ödüllü

yönetmen Ufuk Aksoy ‘un ilk
uzun metraj� Devremülk
gösterilecek. 26 Temmuz Cuma
ak�am� ise saat 19.30’da SAE
Institute’ta yönetmen Ufuk
Aksoy ‘un kat�l�m�yla bir
Masterclass - Atölye Çal��mas�
yap�lacak. 
http://www. filmhafizasi.com

● DANS
� Sokakta Dans Etkinli�i - 3
Swing Istanbul’un yaz
sezonunda düzenledi�i sokakta
dans etkinliklerinin üçüncüsü 21
Temmuz Pazar günü 17:30-
20:00 saatleri aras�nda
Caddebostan Etkinlik Alan�’nda
gerçekle�tirilecek.

● ÇOCUK
� Seramik Atölyesi
Toprak her zaman insan�n yak�n
dostu oldu. Gelece�i topra�a
dokunarak ellerimizle
�ekillendirdik. Kimi zaman araç,
gereç yapt�k, kimi zaman yuva
yapt�k içinde bar�nd�k. 
�imdi çocuklar �stanbul
Oyuncak Müzesi seramik
atölyesinde kil ile birlikte
dü�lerini �ekillendirecek ve
seramikten yap�lm�� sürpriz bir
objeyi renklendirecekler.
Atölye çal��mas�na kat�lmak için
rezervasyon yapt�rman�z
gerekiyor. Elif Ratib’in
e�itmenli�indeki atölye
çal��mas�, 21 Temmuz Pazar
saat 11.00’de, 4-9 ya� grubu
çocuklara aç�k.

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.

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 6990
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

Uzun zamandır ara verdi�imiz etkinlik ajandamıza
bu hafta yeniden yer vermek istedik. Sadece

Kadıköy’de de�il tüm �stanbul’da bu sıcak yaz
günlerinde neler var gelin hep birlikte bir göz atalım: 

VASSAF’IN MOSTARİ GÜNLÜĞÜ SERGi OLDU!
Yazar ve psikolog Gündüz

Vassaf’ın deneme
türündeki kitabı “Mostari /

Bir Köprü Bekçisinin
Günlü�ü” sergi oldu. YKY

ve Kadıköy Belediyesi
i�birli�iyle düzenlenen

sergi, 31 A�ustos’a kadar
CKM’de görülebilir. 

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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Feneryolu’nda üç
ya�ındaki o�luyla birlikte

bindi�i trenin hızla
hareket etmesi üzerine

vagonla peron
arasındaki bo�lu�a

dü�üp ya�amını yitiren
Ebru Gültekin Ilıcalı,
ölümünün 1. yılında
ailesi ve arkada�ları

tarafından anıldı. 

319 - 25 TEMMUZ 2013HABER

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 20-21 TEMMUZ  CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI 
� 03-04 A�USTOS CMT-PAZAR AKÇAKOCA-DÜZCE-EFTEN�
GÖLÜ
� 24-25 A�USTOS CMT-PAZAR KIRKLAREL�N�N ��NEADA-
KIYIKOY (YUZME)

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com
Ba�dat Cad No: 517 - Bostancı 

ERKEN KAYIT VE YEN� ÜYEL�K S�STEM� 
AVANTAJLARINI SORUNUZ 

YAZ’A 
MERHABA
TURLARIMIZ …

� 20 TEMMUZ CUMARTES� / ��LE-A�VA (YÜZME TURU )
� 21 TEMMUZ PAZAR / ED�RNE CAM�LER TURU
� 27 TEMMUZ CUMARTES� /POLENEZKÖY-R�VA PLAJI
� 02 A�USTOS CUMA / BURSA VE CAM�LER TURU

● Semra ÇELEB�

21. yüz y�l da ya �a na bi le cek en kor kunç ka za lar dan
bi rin de ya �a m� n� yi ti ren aka de mis yen Eb ru Gül-
 te kin Il� ca l�, ölü mü nün bi rin ci y� l�n da ai le si ve ar -

ka da� la r� ta ra f�n dan an�l d�.  11 Tem muz Per �em be
ak �a m�, ka za n�n mey da na gel di �i Fe ner yo lu Tren �s-
 tas yo nu’nda bu lu �an grup, Il ca l�’n�n fo to� ra f� n� mum-
 lar la ve ka ran fil ler le do nat t�, hel va da ��t t�. Da ha son ra
bir ba s�n aç�k la ma s� ya p� lan an ma da, ka za n�n na s�l
mey da na gel di �i �u ifa de ler le bir kez da ha ha t�r la t�l d�:
“Tam bir y�l ön ce bu gün Eb ru Gül te kin Il� ca l�, en te mel
hak la r�n dan bi ri olan top lu ula ��m hak k� n� kul lan mak
üze re o� luy la be ra ber Fe ner yo lu is tas yo nu na gel di.
O� lu nu tre ne bin dir di, be bek ara ba s� n� tre ne ko yar ken
ka p� lar üze ri ne ka pan d�. Ka p�, 40-45 san tim ka dar a-
ra l�k kal d�, ya ni as l�n da ka pan ma d� ve ki lit len me di, bu -
na ra� men tren h�z la ha re ke te geç ti. Eb ru va gon ile pe -
ron ara s�n da ki bo� lu �a dü� tü ve ya �am dan yi tip git ti.
En te mel in san hak k� ola rak ya �am hak k� elin den al�n -
d�.” Bu nun sis te ma tik ih mal ler so nu cu mey da na ge len
ku rum sal bir ci na yet ol du �u nu söy le yen ar ka da� la r�
Eb ru Gül te kin Il� ca l�’n�n ölü mü ne ne den olan tüm yet -
ki li – ida re ci le rin te ker te ker or ta ya ç� ka r� la rak gö rev -
den al�n ma s� n�, yar g� lan ma s� n� ve ge rek li ce za y�
al ma s� n� is te di. 
� “SO RU� TUR MA EK S�K VE YE TER S�Z YA PIL DI”

Ocak ay�n da gö rül me ye ba� la nan da va da sa de ce
ma ki nist ve kon dük tö rün yar g� lan d� �� be lir ti len aç�k la-
 ma da so ru� tur ma n�n ek sik ve ye ter siz ya p�l d� �� söy le -
ne rek �un lar ifa de edil di: “Eb ru’nun ai le si TCDD
Ge nel Mü dü rü ve ye ni TCDD’den il gi li üç yet ki li hak -
k�n da da ha suç du yu ru sun da bu lun mu� tu. Da va n�n ilk
du ru� ma s�n da ki gör gü ta n� �� ifa de le ri de hak k�n da suç
du yu ru sun da bu lu nu lan ki �i le rin ve ku rum ola rak
TCDD’nin Eb ru’nun ölü mün de ‘as li ku sur lu’ ol du �u -
nu aç�k ça or ta ya koy mu� tu. �lk du ru� ma dan ç� kan ka -
rar uya r�n da Fe ner yo lu is tas yo nun da 22 Mart 2013’te
bi lir ki �i he ye ti bir ke �if yap m�� t�r. He yet ra po ru ikin ci
du ru� ma gü nü ne ye ti� me di �i için da va 18 Ey lül 2013
ta ri hi ne er te len mi� tir.”

Eb ru Il ca l�’n�n ölü mü nün ar d�n dan bir y�l için de
Le vent Öz türk ve Hay dar K� ran’�n da ge rek li ön lem -
le ri al�n ma d� �� için ha ya t� n� kay bet ti �i ha t�r la t� lan aç�k-
 la ma da; “Eb ru’nun ölü mü, in san ha ya t� n� hi çe sa yan,
rant h�r s� n�n ha kim ol du �u bir sis te min so nu cu dur ve
bu an lam da ma ale sef tek ör nek de �il dir” de nil di.

● Semra ÇELEB�

Ka d� kö yü ler, Es ki �e hir’de 2 Ha zi ran
ge ce si Ge zi ey lem le ri s� ra s�n da
po lis sal d� r� s�n dan ka çar ken si vil

gö rü nüm lü ki �i ler ta ra f�n dan dö vü len 19
ya ��n da ki üni ver si te ö� ren ci si Ali �s ma il
Kork maz için ölüm ha be ri nin gel di �i gün
10 Tem muz Çar �am ba ak �a m� bir ara ya
gel di. So kak la ra dö kü len yak la ��k 15 bin
ki �i Ali �s ma il’i an d�, ka til le rin ce za lan d� -
r�l ma s� n� is te di.

38 gün dür Es ki �e hir Dev let Has ta ne -
si’nde yo �un ba k�m da tu tu lan Ali �s ma il
Kork maz’�n ölüm ha be riy le so kak la ra ç� -
k�p tep ki si ni gös te ren pek çok il le bir lik te
Ka d� köy de so kak tay d�. 20.30’da Yo �urt -
çu Par k�’nda bu lu �an di re ni� çi ler, k� sa bir
fo rum la yü rü yü � gü zer gâ h� n� be lir le dik -
ten son ra pan kart la r� ve dö viz le ri ha z�r la -
d� lar. �f tar sa ati nin ar d�n dan sa at 21.30’da
yü rü yü �e geç ti ler.

“Ali �s ma il Kork maz ölüm-
 süz dür” ve Ali �s ma il’in twit ter
he sa b�n da ki son gön de ri si “Kor -
ka cak s�n, tit re ye cek sin, y� k� la -
cak s�n, adi hü kü met” söz le ri nin
ya z� l� ol du �u pan kart lar la ve
“He pi miz Ali’yiz öl dür mek le
bit me yiz”, “Bu da ha ba� lan g�ç,
mü ca de le ye de vam”, “Ali’ye sö -
zü müz, dev rim ola cak” slo gan -
la r�y la yü rü yü �e ge çen kit le,
Yo �urt çu Par k�’n�n ya k� n�n da ki
ka ra ko lun önün den ge çer ken “Po lis si mit
sat onur lu ya �a” slo ga n� n� at t�. Al t� yol Bo -
�a’da Kar tal ve Göz te pe Park fo rum la r�y -
la ve çev re de ki le rin ka t� l� m�y la sa y� la r� 15
bi ni bu lan kit le �s ke le’ye do� ru yü rü yü -
�ü nü  sür dür dü. Ey lem de Ge zi di re ni �i ne-
 de niy le tu tuk la nan lar ve TMMOB da
unu tul ma d�. Yü rü yü� te “Ge zi di re ni �i tut-
 sak la r� na öz gür lük” ve “TMMOB'a do -
kun ma” afi� le ri de ta ��n d�.

Al t� yol’dan R�h t�m’a ka dar yo lu tra fi -
�e ka pa tan Ka d� köy lü ler s�k s�k “An ne
a� la ma, ev lat la r�n se nin le” slo gan la r�y la
otur ma ey le mi ger çek le� tir di. Otur ma ey -
le mi nin ar d�n dan kit le, ye ni den yü rü yü �e
geç ti ve ey lem, ba� la d� �� yer olan Yo �urt -
çu Par k�’nda son bul du. 

� AN TAK YA’NIN
�K�N C� GE Z� �E H� D�

Ge zi di re ni �i nin be �in ci kay b� olan 19
ya ��n da ki üni ver si te ö� ren ci si Ali �s ma il
Kork maz da An tak ya l�’yd�. An tak ya, Ab-
 dul lah Can Cö mert ad l� genç ev la d� n� da
di re ni �in ilk gün le rin de yi tir mi� ti. 2 Ha zi -
ran’da Es ki �e hir’de ki yü rü yü� es na s�n da
po li sin gaz l� sal d� r� s� so nu cun da ara so ka -
�a gi ren Ali �s ma il Kork maz bu ra da so -

pa l� si vil gi yim li ki �i le rin sal d� r� s� na u� -
ra ya rak ya ra lan m�� t�. Ali sal d� r� n�n ar d�n -
dan k� sa sü re li bir bay g�n l�k ge çir dik ten
son ra, ikin ci bir sal d� r� ya da ha u� ra m�� ar -
d�n dan da ar ka da� la r� ta ra f�n dan has ta ne -
ye gö tü rül mü� tü. Ali, he nüz bi lin ci ni
kay bet me di �i za man da ar ka da� la r� na ve

ai le si ne ka fa s� na cop la vu rul du �u nu
ifa de et mi� ti. Ali �s ma il Kork maz,
sal d� r� n�n ar d�n dan has ta ne ye git me -
si ne ra� men te da vi al t� na al�n ma y�p
evi ne gön de ril di. Evin de a��r la �an,
ko nu� mak ta zor luk çek me ye ba� la -
yan Ali, ai le si ta ra f�n dan has ta ne ye
gö tü rü lür ken te da vi si yi ne ba� la t�l -
ma d�, ön ce lik le ka ra ko la ifa de ver-
 me si is ten di. Ali �s ma il Kork maz’�n
te da vi si ise an cak sal d� r� dan 18 sa at
son ra ba� la t�l d�. Ka fa s�n dan dar be al -

d� �� otop si ile de ka n�t la nan Kork maz’�n
ra po run da “ölü mü nün ka fa trav ma s� na
ba� l� be yin ka na ma s� ve ba� l� komp li kas -
yon la r�” so nu cun da ger çek le� ti �i ifa de
edil di. Ali’nin ya �a d�k la r� n� Bir Gün ga ze -
te si ne an la tan ba ba s� �a hap Kork maz, o� -
lu nun dö vül dü �ü ka me ra gö rün tü le ri nin
em ni yet te bir kaç gün bek le til dik ten son ra
bo zul mu� bir �e kil de sav c� l� �a yol lan d� �� -
n� ifa de et mi� ti.

Eski�ehir’de 2 Haziran gecesi
Gezi direni�ine destek vermek
amacıyla soka�a çıkan ve eli

sopalı siviller tarafından
dövüldükten 38 gün sonra
ya�amını yitiren üniversite

ö�rencisi Ali �smail Korkmaz,
Kadıköy’de binlerce insanın

yürüyü�üyle anıldı. 

Bin ler ce Ka dı köy lü Ali İs ma il için yü rü dü

“Ebru’nun ölümü rant hırsının sonucudur”

Fo to� raf lar:
Er tu� AK GÜN
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An ti-ka pi ta list Müs lü man lar ve Dev rim ci
Müs lü man la r�n, Ra ma zan’�n ilk gü nü
�s tik lal Cad de si’nde kur du �u Yer yü zü

Sof ra s�, 11 Tem muz ak �a m� Se la mi çe� me Öz -
gür lük Par k�’nda ku rul du. �s tik lal Cad de si’nde
ol du �u gi bi Öz gür lük Par k�’nda ki Yer yü zü if -
ta r� na da il gi bü yük tü. Ka d� köy lü ler, yi ye cek -
le ri ni içe cek le ri ni al�p par ka git ti, he men ör tü -
ler ye re se ril di, ye mek ler üzer le ri ne ko nul du
ve if tar saa ti bek len di. Bu s� ra da ki mi du a et ti,
ki mi de rin soh bet le re dal d�. Eza n�n okun ma -

s�y la bir lik te uzun yer sof ra s�n da hep bir lik te
if tar aç�l d�. “Ser ma ye nin lüks if tar la r� ka pi ta -
lizm, ege men le rin if tar ça d�r la r� sö mü rü, hal -
k�n Yer yü zü Sof ra la r� öz gür lük tür” slo ga n�y la
ger çek le� ti ri len Yer yü zü �f ta r� or ga ni zas yo nu
kap sa m�n da ça d�r ku rul mu yor. �s te yen her kes
if tar l�k la r� n� ge ti rip so kak ta ve ya park ta ye re
ör tü se re rek ge tir dik le ri ni in san lar la pay la �� -
yor. Yer yü zü Sof ra la r� Ra ma zan ay� bo yun ca
�s tan bul’un çe �it li park ve so kak la r�n da ku rul -
ma ya de vam ede cek. 

Yo �urt çu Par k�’nda bir ara ya ge len yüz -
ler ce ki �i, Ge zi di re ni �i ne ka t� lan la r�n
16 Tem muz Sa l� sa ba h� �a fak ope ras yo -

nuy la gö zal t� na al�n ma s� n� pro tes to et mek için
ay n� gün ak �am sa at le rin de yü rü yü� dü zen le di.

Di ren Ka d� köy im za l� “Üni ver si te li le ri öz -
gür b� rak” ya z� l� bir pan kart açan kit le Ka d� köy
Bo �a hey ke li ne yü rü dü. “Ö� ren ci ler içer de,

ka til ler d� �a r� da”, “Her yer Tak sim, her yer di -
re ni�”, “Bu da ha ba� lan g�ç, mü ca de le ye de -
vam” ve “Fa �iz me kar �� omuz omu za” slo gan -
la r� atan kit le, Bo �a hey ke li nin önün den Zi ver -
bey’e ora dan da Ba� dat Cad de si’ne yü rü dü.

Halk Ba� dat Cad de si’nde yo lu bir sü re tra -
fi �e ka pat t�k tan son ra, fo rum ger çek le� tir mek
üze re Yo �urt çu Par k�’na ge ri dön dü.

HABER4 19 - 25 TEMMUZ 2013

Kadıköy’de Yeryüzü iftarı

Yoğurtçu Forumu Gezi
gözaltılarını protesto etti

�STANBUL Kad�köy’de ikamet eden Emekli
Vali-Emniyet Genel Müdürü Celalettin

Tüfekçi 88 ya��nda vefat etti. Anadolu’nun
birçok il ve ilçesinde mülki amirlik yapan,
hizmetleri, eserleri ve ki�ili�iyle unutulmaz
yöneticiler aras�nda yerini alan Celalettin

Tüfekçi, 22 Kas�m 1925’te Van’da dünyaya
geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y�llar�nda
dünyaya gelen Celalettin Tüfekçi, daha 15

ya��ndayken Polis Kolejine müracaat etti ve
84 ki�i aras�ndan seçilen 24 ki�i aras�na

girmeyi ba�ard�. 1943’te Polis Koleji’nden
mezun oldu ve polis olmaya hak kazand�.
Polis olup ilk maa��n� ald�ktan sonra hedefi

kariyerinde daha ileri gitmek olan Tüfekçi, bu
amaç do�rultusunda Polis Enstitüsü’ne girdi.

Üniversite çat�s� alt�nda ö�renimini
sürdürmek isteyen Tüfekçi, zorlu bir sürecin

ard�ndan bu iste�ini de gerçekle�tirdi ve
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne e�itimine devam etti.

1947 y�l�nda Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 25
ya��nda genç bir kaymakam olarak ülkesine

hizmet için göreve ba�lad�. Pötürge,
Çamard�, Gönen, Fatih, Sar�kam��

Kaymakaml�klar�n�n ard�ndan 1966 y�l�nda
Giresun valili�ine atand�. Ard�ndan

Çanakkale’ye, 1971’de ise Çorum Valili�i’ne
atand�. 13 A�ustos 1974 - 25 �ubat 1976

tarihleri aras�nda ise Emniyet Genel
Müdürlü�ü görevinde bulundu. 6 A�ustos

1973 tarihinde kendi iste�i ile emekliye
ayr�ld� ve avukat olarak çal��malar�n�

sürdürdü. 
Kaymakaml�k, valilik ve emniyet genel

müdürlü�ü makamlar�nda uzun y�llar görev
yapan Tüfekçi, emeklilikte bo� durman�n

kimseye faydas� olmad���na inand���n�, ülkesi
için çal��maya her zaman haz�r oldu�unu
ya�am� boyunca çal��malar�yla gösterdi.
Celalettin Tüfekçi, Türk Polis Te�kilat�n�

Güçlendirme Vakf�’n�n Kurucu Ba�kanl���,
Van Vakf� ba�kanl���n� yürüttü. Ayr�ca Polis

Emeklileri Vakf� ve Derne�i Onursal
Ba�kanl���nda da bulundu. Tüfekçi, evli ve iki

çocuk babas�yd�.

CELALETTiN
TÜFEKÇi’Yi
KAYBETTiK

Kadıköy’de Caz
Konserleri başladı

FENERBAHÇE
GÖNÜLLÜLERi’NİN

KONSERi

YAZ sanat etkinlikleri kapsam�nda bu y�l caz
konserleri de düzenleyen Kad�köy Belediyesi,
�stanbullulara aç�k havada caz müzi�i dinleme

keyfi ya�at�yor. Dünyaca ünlü caz
sanatç�lar�m�z�n kat�laca�� konserler Kalam��

Park�, Fenerbahçe Park� ve Özgürlük Park�’nda
düzenleniyor. Caz konserlerin ilki 6 Temmuz
Cumartesi ak�am� Türkiye’nin ilk kad�n caz

piyanisti unvan�n� ta��yan sanatç� Nilüfer Verdi
ile ba�lad�. Özellikle ABD ve Kanada'da tan�nan

ünlü sanatç� Nilüfer Verdi ile Ferhat Öz’ün
vokalist olarak sahne ald��� konser, Fenerbahçe

Park�’nda gerçekle�tirildi. 
Caz dünyas�n�n ba�ar�l� kad�n vokalisti Dilek
Sert Erdo�an ile Genco Ar� Quartet ise 13

Temmuz Cumartesi gecesi Özgürlük Park�’nda
sahne ald�. Tiyatrodaki ününü Caz Müzi�ine
ta��yan ve bu alanda da ad�ndan söz ettiren

Taylan Erler ise �stanbul Jazz Band ile 20
Temmuz da Kalam�� Park�’nda, 3 A�ustos

gecesi Fenerbançe Park�nda, 10 A�ustos’ta ise
Özgürlük Park�’nda cazseverlerle bulu�acak. 
Caz Konserlerinin sonuncusu ise 17 A�ustos
Cumartesi gecesi Ay�e Tütüncü Quartet ile

Kalam�� Park�’nda gerçekle�tirilecek. 
Saat 21.30’da ba�layacak olan konserlere giri�

ücretsiz.
CAZ KONSER PROGRAMI

� 20 Temmuz Cumartesi / Saat: 21.30 
Yer: Kalam�� Park�

Taylan Erler �stanbul Jazz Band
�  3 A�ustos Cumartesi / Saat: 21.30 

Yer: Fenerbahçe Park�
Taylan Erler �stanbul Jazz Band

�  10 A�ustos Cumartesi / Saat: 21.30 
Yer: Özgürlük Park�

Taylan Erler �stanbul Jazz Band
�  17 A�ustos Cumartesi / Saat: 21.30 

Yer: Kalam�� Park�
Ay�e Tütüncü Quartet

FENERBAHÇE Mahallesi Gönüllü Evi Korosu,
ilk Türk Halk Müzi�i konserini verdi.

Kad�köy Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi
Türk Halk Müzi�i Korosu’nun, geçti�imiz hafta

�ef Birsen Çakmut ve Sanat Yönetmeni
Gürkan Ortakale yönetiminde Ac�badem �stek
Vakf� salonunda verdi�i konsere ilgi büyüktü.

Güzel ülkemizin muhtelif yörelerinden seçilmi�
eserlerin icra edildi�i konserde, sahne düzeni,
koristlerin k�yafetleri ve haz�rlanan mizansen,
kalabal�k bir davetli toplulu�unca be�eni ile

izlendi.

Kad�köy Belediyesi Sa�l�k ��leri
Müdürlü�ü’ne ba�l� Sosyal Ya�am Evi, 11

Temmuz’da belediyenin sosyal
tesislerinden olan Fenerbahçe Khalkedon

Kafe-Restoran’da bir iftar yeme�i
düzenledi. Sosyal Ya�am Evi üyeleri ile

Göztepe Semiha �akir Huzurevi'nde kalan
misafirlere yönelik düzenlenen iftar

yeme�ine, Kad�köy Belediye Ba�kan
Yard�mc�s� Mustafa Demircan da e�lik etti.

Sa�l�k ��leri Müdürü Zeynep Süzme’nin
de kat�ld��� etkinlikte Sosyal Ya�am Evi

yetkilileri de misafirler ile yak�ndan
ilgilenerek ho�ça vakit geçirmelerini

sa�lad�lar. 

HUZUREVİ 
SAKİNLERİYLE İFTAR

Anti-kapitalist ve Devrimci
Müslümanlar’ın ilkini �stiklal

Caddesi’nde yaptı�ı ve
büyük ilgi gören “Yeryüzü

Sofrası”, Selamiçe�me
Özgürlük Parkı’nda da

kuruldu, Kadıköylüler hep
birlikte iftar açtı. 
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Hizmetleri ve eserleriyle
Celalettin Tüfekçi unutulmayacak

Altı yol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

Dilek Sert Erdo�an

Taylan Erler
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19 - 25 TEMMUZ 2013HABER 5
TÜRKiYE’NiN her

yerinde okul öncesi ve
sonras� çocuklarda kitap

okuma sevgisini ve
al��kanl���n�

kazand�rmak için
biraraya gelmi�

gönüllülerden olu�an Kitap
Okuyan Çocuklar projesi, parklara ç�k�yor. Kitap
Okuyan Çocuklar’�n kitap okuma çemberleri �i�li,
Kartal ve Kad�köy organik pazarlar�nda ba�l�yor.

�i�li Organik Pazardaki ilk kitap okumas� 29
Haziran’da gerçekle�ti. Kad�köy Selamiçe�me'deki

Özgürlük Park�’nda ise ilk okuma 24 Temmuz
Çar�amba saat 10.30'da yap�lacak. Bundan sonra

da her hafta (tahta gemi ile piknik masalar�n�n
aras�ndaki büyük a�ac�n alt�nda) devam edecek.
Ücretsiz etkinli�e tüm anne-babalar ve çocuklar�,

kitaplar�yla birlikte davetli..

KOZZY AVM’nin, ziyaretçileri için haz�rlad���
e�lenceli sürpriz etkinliklerden biri olan,
“�ansl� Masa” tüm h�z�yla devam ediyor.

Hafta içi her gün saat 12.30-15.00 saatleri
aras�nda Kozzy’de bulunan herkes,

bilmeden �ansl� Masa’ya oturup günün
talihlisi olma imkan� yakal�yor. Günün
talihlisinin hesab� ise Kozzy taraf�ndan
ödenmi� oluyor. Kozzy AVM yönetimi
taraf�ndan önceden belirlenen �ansl�

masalara oturan konuklar, masadan kalkmak
üzere hesab� istediklerinde, “�ansl�

masadas�n�z ve hesab�n�z kapanm��t�r”
cevab�yla ho� bir sürprizle kar��la��yor.

Haftan�n her günü farkl� etkinliklerle
ziyaretçilerine sürprizler ya�atan Kozzy

AVM’de gerçekle�tirilen ”�ansl� Masa”n�n bir
sonraki talihlisi siz de olabilirsiniz.

Ço cuk la rın oku ma çem be ri...

KADIKÖY Belediye Ba�kan
Yardımcılarından Mahmut Tanyol
yeni ya�ını çalı�anlarıyla birlikte

kutladı. Yeni ya�ını söylemeyen fakat
“39’umdan gün aldım” diye espri

yapan Mahmut Tanyol, do�umgünü
pastasını çalı�anlarıyla birlikte kesti.

iYi Ki DO�DUN BA�KAN

Kozzy’de Şanslı Masa
çılgınlığı sürüyor
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy’de ku ru lan, atöl ye ve kurs la -
r�y la ye ni bir si ne ma ku �a �� ya rat ma
der din de olan Ba ��m s�z Si ne ma Mer -

ke zi (BSM), ikin ci dik kat çe ki ci fil miy le kar -
�� m�z da. Tür ki ye’de si ber ak ti viz min ön cü sü
Red hack gru bu nu ko nu alan ilk fil miy le ol -
duk ça ses ge ti ren BSM, Ge zi di re ni �i ni de
be yaz per de ye ak tar mak ta ge cik me di. El bet -
te bu di re ni�, da ha çok fil min, bel ge se lin, ser -
gi nin, ki tap la r�n ko nu su ola cak an cak ‘Ar t�k
Ye ter’ bel ge se li, sü reç de vam eder ken di re ni -
�in ilk fil mi ola rak dik kat çe ki yor. 

Bel ge sel tü rün de ha z�r la nan film Ge zi
Par k� nö be ti ile ba� la yan tüm ül ke ye ya y� lan
Ha zi ran Di re ni �i’ni mer ke zi ne al� yor. Di re -
ni �in sü rük le yi ci gü cü nü olu� tu ran genç ey -
lem ci ler ba� ta ol mak üze re si ya set çi ler,
aka de mis yen ler, hu kuk çu ve sa� l�k ç� la r�n gö -
rü� le ri ne yer ve ri len film de di re ni �in ya ra t� c�
gü cü de so kak tan gö rün tü ler le ak ta r� l� yor. 

‘Ar t�k Ye ter’in ilk gös te ri mi 19 Tem muz
Cu ma ak �a m� Ka d� köy Nâ z�m Hik met Kül tür
Mer ke zi’nde ger çek le �e cek.

� ‘GAZ DE ��L B� RAZ DA 
SÖZ GE REK’

Bel ge sel Si ne ma c� lar Bir li �i, bir ga ze te
rö por taj la r�n da bu fil mi yap ma ya na s�l ka rar

ver dik le ri ni �öy le an la t� yor lar: “Biz yü re �i ve
ak l� her an hal k�n e�it lik ve öz gür lük mü ca -
de le si ile atan, tüm rit mi ni, kur gu su nu, or ga -
ni zas yo nu nu bu mü ca de le ye gö re
dü zen le me ye ça l� �an bir si ne ma ko lek ti fi yiz.
Ge zi Par k�’na ya p� lan ilk �a fak bas k� n� n�n ar -
d�n dan 30 Ma y�s’ta Ge zi Par k�’na git tik. Ya -
n� m�z da film le ri mi zi ve per de mi zi de

gö tür dük. Ge ce le ri ora da ki dost la r� m�z la be-
 ra ber BSM’nin (Ba ��m s�z Si ne ma Mer ke zi)
üret ti �i film le ri iz le dik. Bu nun ar d�n dan da
di re ni� sü re cin de Ge zi Par k�’ndan, Ku �u lu
Park’a ka dar bir çok yer de film gös te rim le ri -
mi zi de vam et tir dik. Biz di re ni �in fil mi ni
yap mak ye ri ne, bu ha re ke tin do� ru dan bir
par ça s� ol ma y�, ba ri kat kur ma y�, halk la be ra -
ber dur ma y� ter cih et tik. Halk ne �e kil de di -
re ni yor sa bu dik ta tör lü �e, on lar la bir lik
ola rak di ren mek is te dik. Bir yan dan da ar ka -
da� la r� m�z Ge zi di re ni �i nin ba� la d� �� gün den
bu ya na, el den gel di �in ce ka y�t al� yor du. Biz
de so nun da içi miz de ki si ne ma c� y� tu ta ma d�k
ve kol la r� s� va d�k. Bi ze ar t�k gaz de �il bi raz
da ‘söz’ ge rek de dik. Ma dem halk fo rum lar
ku ru yor ve bir bi ri ni din li yor, biz de hal k�n
sö zü nü fil me dö nü� tü re lim is te dik.”

� ‘GE Z� PAR KI’NDA K�M VAR SA
F�LM DE ON LAR VAR’

“Fil mi miz de özet le Ge zi Par k�’nda kim-
 ler var sa, di re ni� bo yun ca kim ler o ba ri kat la -
r� kur duy sa, po li sin sal d�r d� ��, ya ra la d� ��
in san la r� kim te da vi et tiy se, gö zal t� na al� nan
in san la r� ka ra kol lar da ba� la r� na bir �ey gel -
me me si ve hak la r� n�n gö ze til me si için kim

bek le diy se on lar var. Ya ni i� siz ler, i� çi ler,
dok tor lar, be yaz ya ka l� lar, iki ya ka s� n� bir
ara ya ge ti re me yen ler...” di yen BSM, film de
ger çek di re ni� çi le rin ya n� s� ra can lan d�r ma
k� s�m la r�n da oyun cu la r�n da rol al d� �� n� be lir -
ti yor. Özel lik le hiç bir yer de gö rün tü ver me -
yen Red Hack’i can lan d�r mak üze re
oyun cu lar bu film de rol al� yor. 

� ‘BU F�LM SA LON LA RIN DE ��L
SO KAK LA RIN F�L M� D�R’

Ge zi ru hu na uy gun ola rak ko lek tif bir ça -
l�� ma n�n ürü nü olan fil min yö net me ni de öne
ç�k m� yor: “Biz bir ko lek ti fiz ve fil me her ke -
sin eme �i geç ti ki bu her kes yüz ler ce in san
de mek. Bu ra da yö net me nin bi ze gö re çok da
özel bir ye ri yok. Bu fil mi ki min yö net ti �i o
ka dar önem li de �il. Fil min yö net me ni ni çok
me rak eden var sa ve ke sin bir isim ver mek
ge re ki yor sa, ‘0 RH –’ di ye bi li riz.”

�lk gös te ri mi 19 Tem muz ak �a m� Nâ z�m
Hik met Kül tür Mer ke zi’nde ya p� la cak film
da ha son ra di re ni �in de vam et ti �i park lar da
gös te ri le cek. BSM, “Biz film le ri mi zi si ne ma
sa lon la r�n dan da ha çok; alan lar da, hal ka ait
sa lon lar da, sen di ka lar da ve ben ze ri yer ler de
gös ter mek ve bun lar üze rin den bir gös te rim
a�� olu� tur mak için uzun sü re dir u� ra �� yo ruz.
“RED!’’ (Red Hack) fil mi mi zi bu �e kil de
gös ter dik ve �im di ‘Ar t�k Ye ter’ fil mi ni de bu
yön tem le hal k� m� za gös te re ce �iz. Hal k�n ol -
du �u yer le re gi de ce �iz, park la ra, fo rum alan-
 la r� na, gi de bil di �i miz ve per de mi zi
asa bil di �i miz her ye re gi de ce �iz. Bu film sa-
 lon la r�n de �il, so kak la r�n fil mi dir” di yor. 

Gös te rim bil gi le ri Ba ��m s�z Si ne ma Mer -
ke zi’nin fa ce bo ok ve twit ter he sap la r�n dan
ta kip edi le bi lir.
www.fa ce bo ok.com/ba gim siz si ne ma mer ke zi

www.twit ter.com/ba gim siz si ne ma
www.ba gim siz si ne ma.org
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ü tün mü zik ens trü man la r� ara s�n da P� YA NO,
18. yüz y� l�n ikin ci ya r� s�n dan iti ba ren ay r� ca l�k -
l� bir yer ka zan m�� t�r. Çal g� lar hi ye rar �i sin de
88 tu �uy la sa hip ol du �u ses zen gin li �i ba k� -

m�n dan aç�k aray la ba� ta ge lir. Bu müs tes na mü zik
ale ti hiç bir ba� ka ens trü ma n�n e� li �i ne muh taç kal -
ma dan, çok ses li ar mo nik mü zik ic ra s� na el ve ri� li tek
çal g� d�r. Hem bir so lo çal g� s� ola rak hem de oda mü -
zi �i ve ya sen fo nik or kes tra e� li �in de çok yön lü kul -
la n� m� var d�r. Ade ta bir or kes tra n�n tüm ses ola nak -
la r� na be del dir. Pek çok mü zik tü rü nün vaz ge çil me -
zi dir.

Pi ya no ic ra c� ya se sin vo lüm/ �id det/ yu mu �ak -
l�k/ yük sek lik /al çak l� �� n� ayar la ma im kâ n� ve rir. 18.
yüz y�l son la r� na do� ru �ek li ni al ma ya ba� la m�� t�r.
1800 ba ��n da �tal yan çal g� ya p�m c� s� Bar to lo me o
Cris to fo ri ta ra f�n dan bu gün kü pi ya no la r�n ata s� ya -
p�l d�. Se si ayar la ma ma ri fe ti ona “pi ya no for te” den -
me si nin se be bi dir. Ya ni “pia no” yu mu �ak/al çak ve
“for te” güç lü/�id det li ça l� na bi len an la m�n da d�r. Ses -
le rin bü tün per de le ri ni pi ya no for te de in ce ve ka l�n
özel lik le ri ve nü ans la r�y la ic ra ede bil mek müm kün -
dür. 1800'ler den son ra ar t�k zen gin ve e� siz bir pi ya -
no mü zi �i li te ra tü rü nün olu� tu �u gö rü lür. Pi ya no nun
bir ba k� ma ‘ced di’ sa y� la bi le cek klav sen (cem ba lo)
ve ya org gi bi çal g� lar için ya p�l m�� eser ler de ar t�k pi -
ya no ile ic ra edi lir ol mu� tur. Bir çok bü yük bes te ci nin
ade ta yal n�z pi ya no için bes te yap t�k la r� n� da tes pit
ede bi li riz. Söz ge li mi Cho pin, Scri abin, Rach ma ni -
noff, hat ta Lizst'in bü yük kom po zis yon la r�n da bu
çal g� ya ön ce lik ta n� d�k la r� n� söy le ye bi li riz. Be et ho -
ven, pia no so lo için 40 ci va r�n da eser bes te le mi�; 5
pi ya no kon çer to su, 10 ke man/pi ya no so na t�, 5 vi yo -
lon sel/pi ya no so na t� ve çe �it li oda mü zi �i eser le ri
yaz m�� t�r.

Pi ya no nun çe �it le ri var d�r. En ba sit le ri “du var”
ya da “kon sol” de nen tip le ri dir. Ar ka la r� düz dür ve
du va ra bi ti �ik kul la n�m için dir. Ge nel lik le ev ler de yer
al�r lar. Ti yat ro, ope ra, kon ser va tu var lar da pro va ve
e�i tim için bu lun du ru lur lar. Kon ser pi ya no la r� kuy -
ruk lu dur. Kuy ruk so nu na ka dar uzun luk la r� 140 cm.
ile 300 cm. ara s�n da de �i �ir. Çey rek kuy ruk, ya r�m
kuy ruk, üç çey rek ve tam kuy ruk lu ol mak üze re çe -
�it le ri bu lu nur. Ge nel lik le par lak si yah özel ci la la r�
var d�r. Ce viz ren gi ve bel li amaç lar için be yaz olan -
la r� üre ti lir.

Pi ya no kom po zi tör le rin de eser le ri ni yay ma la r� -
na yar d�m c� d�r. Ço �u kom po zi tör bes te le ri ni ya zar -
ken ses le ri pi ya no da s� nar; öl çer/bi çer. �an c� lar, ya -
ni ope ra ic ra c� la r� da tem sil ha z�r l�k la r� n� pi ya no e� li -
�in de sür dü rür ler.

K� sa ca s� pi ya no, mü zik ic ra s� n�n; ses ler âle mi nin
ba� ta c� bir ens trü man d�r.

Pi ya no ic ra s� n�n us ta la r� kü çük ya� tan ba� la ya -
rak ça l� �an lar ara s�n dan ç� kar. Pi ya nist ler di sip lin le,
zah met le ve bit mek bil me yen eg zer siz ler le ye ti �ir ler.
Pi ya nis tin se ne ler ce sü ren ve sa b�r, ça l�� ma az mi, fi -
zik sel ve ma ne vi güç ge rek ti ren ça l�� ma la r� hiç son
bul maz. Ba �a r� l� pi ya nis tin ens trü ma n�n dan ay r�l ma -
s� söz ko nu su de �il dir. Onun la ay r�l maz un sur lar ol -
mu� lar d�r.

Ka d� köy Be le di ye si de bu ens trü ma na ve ic ra s� -
na ver di �i öne mi bir ya r�� may la or ta ya koy du. Ka d� -
köy Be le di ye si'nin Ku �u Mü zik kat k� s�y la 2013 y� l�n -
da 15-26 ya� ara s�n da ki genç pi ya nist ler için dü zen -
le di �i ya r�� ma, Tem muz ba� la r�n da so nuç lan d�. Bir -
çok ye te nek li mü zik çi ara s�n dan üçü ödül len di ril di.

Ka d� köy Be le di ye si'nin bu ya r�� ma y� “genç le rin
dü �ün sel ve es te tik ya ra t� c� l� �a özen di ril me si”ni bir
ka mu gö re vi ola rak ka bul et me si ge re ken mo dern
be le di ye ci lik an la y� �� n�n bir ör ne �i ola rak dü zen le di -
�i ni bi li yo ruz. Ev ren sel ni te lik te mü zik ic ra c� la r� ve
yo rum cu la r� n�n ye ti� me si için bu tür pro je le rin sa y� -
ca art ma s� �art t�r. Ne var ki yal n�z ca sa y� sal ar t�� yet -
mez. Ka li ta tif kay g� la r�n ön plan da gö ze til me si esas
ola rak be nim sen me li dir. Ka d� köy Be le di ye si'nin
2013 pi ya no ya r�� ma s�n da bu ka li te kay g� s� “se çi ci
ku rul”un olu� tu rul ma s�y la ken di ni gös ter mi� tir. Ya -
r�� ma n�n de �er len di ril me si, ül ke nin ön de ge len vir tü -
öz pi ya nist ve mü zik çi le ri ne b� ra k�l m�� t�r. Ya r�� ma n�n
cid di yet ve ulus la ra ra s� stan dart la ra uy gun lu �u, ya -
r�� ma c� la r�n de �er len di ril me si nin fi nal de or kes tra e� -
li �in de ki ic ra la r�y la ta mam lan ma s�y la ka n�t lan m�� t�r.
Ele me ve ya r� fi nal a�a ma la r�n da so lo ic ra lar ya pan
genç ler, fi nal de or kes tra ile çal mak �an s� n� bul mu� -
lar d�r. Fi nal kon se ri son ra s�n da Or çun Y�l d� ran bi rin -
ci lik, Ecem Al n� aç�k ve Ata kan Oyal da ikin ci lik ödül -
le ri ni ka zan d� lar. Se çi ci ku rul üçün cü lük ödü lü ye ri ne
de ikin ci lik ve ril me si ni uy gun bul du. Ya r� fi nal de ça -
lan genç le rin hep si de tak dir le kar �� lan d�.

Ya r�� ma böy le bir �ey dir, s� ra la ma zo run lu �u
var d�r. Ya r�� ma ya ic ra la r�y la ka t� lan genç le rin ta ma -
m� jü ri (se çi ci ku rul) üye le rin ce ba �a r� l� bu lun mu� tur.
Bu du rum, Ka d� köy Be le di ye si Genç Pi ya nist ler Ya -
r�� ma s�'n�n ama c� na ula� t� �� n�n ka n� t� d�r.

Önem li olan bu genç ye te nek le rin des tek len me -
si ne çe �it li res mî ve özel ki �i le rin ka t�l ma s� d�r. Ödül
alan genç ler önü müz de ki y�l Sü rey ya Ope ra s� Oda
Mü zi �i Kon ser le ri di zi sin de iz le yi ci ile bu lu �a cak lar -
d�r.

Murat  KATOĞLU
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P�YANO ve KADIKÖY BELED�YES�
P�YANO YARI�MASI’NIN ANLAMI

● Sem ra ÇE LE B�

Ge zi di re ni �i ne ili� kin bü yük bir kül-
 li yat bi zi bek li yor ama biz da ha ilk
a�a ma da ç� kan ki tap ve der gi le ri ta -

n�t mak, ha t�r lat mak is te dik siz le re. Zi ra hep -
si ar �i ve gir me yi hak eden ta ri hi bel ge ler…

Ge zi Par k� di re ni �i ne ili� kin ç� -
kan ilk ki tap “Ge zi
Gün lük le ri” ol -
du. Da ha di re -
ni� sü rer ken,
Ge zi Par k�’na
gi re li bir haf ta ol-
 mu� ken Ya z� la ma
Ya y� ne vi ta ra f�n -
dan ba s� lan ki ta b�n
edi tör lü �ü nü ga ze -
te ci Gam ze Er bil yap -
t�.

Ki ta ba ili� kin ta n� -
t�m ya z� s�n da �u ifa de -
le re yer ve ri li yor: 

“Her di re ni� bir
uya n�� t�r. �a ��r t�r, he -
ye can lan d� r�r, mut lu
eder ve zi hin açar. Her
di re ni� te ka y�p lar da
olur. Üzer, öf ke len di -
rir, bi ler. Ka y�p la ra
ra� men ve on la r�n öf -
ke siy le, di re ni� gü lüm -
set me ye de vam eder. Ken di
ak l� n�, ya ra t� c� l� �� n�,
ken di kül tü rü nü �e kil -
len di rir. Son bir haf ta da
çok �a ��r d�k, çok he ye -
can lan d�k, çok öf ke len -
dik. En önem li si de
ken di mi ze, in sa n� m� za gü -
ve ni miz ta ze len di, ya ra t� c� -
l� �� m� za hay ran kal d�k.

Bu der le me yi ha z�r lar -
ken bu duy gu ve dü �ün ce le ri
pay la� t�k. Hi kâ ye mi zin bü yük
fo to� ra f� n�, fark l� yön le ri ni ih -
mal et me me ye; duy gu su nu do� ru yan s�t -
ma ya ça l�� t�k. Bu uy ku suz luk la, bu gaz la,

müm kün ol du �un -
ca...”
� ÇA PUL CU NUN
GE Z� REH BE R�

“Ge zi Gün lük le -
ri”nin he men ar d�n dan

ç� kan bir di -
�er ki tap da
“Ça pul cu -
nun Ge zi
Reh be ri”.
Da ha çok Tak sim ve çev -
re sin de ki du var ya z� -
la r� ve re sim le ri nin
fo to� raf la r�n dan

olu �an ki tap, He men
Ki tap’tan ç�k t�, ya y� ma ha z�r la yan
ise Ey lem Ay d�n. “Bu ki tap ta yer

alan lar, ken di ni tek bir
amaç için so ka �a atan
yüz bin le rin hi kâ ye si”
de ni len ki tap �u ifa de -
ler le ta n� t� l� yor: 

“Biz yüz bin le rin
se si ne ku lak ve rip, bu an� ölüm-
 süz le� tir mek is te dik. Bu nu ya-
 par ken öy le �ey le re �a hit ol duk
ki; bu co� raf ya n�n in sa n� na bir
ke re da ha hay ran l�k la �ap ka ç� -
kart t�k. K� r�p dök me den se si ni
du yur ma y� ve mi za h� bir yön tem
ola rak se çen “Oc cupy ge zi”; Fa �i -

nis mus’uy la, To ma’n�n üst mo de li
Po ma’s�y la, An ka ra To ma l� (Tu n-
a l�) Hil mi Cad de si’yle,
Every day I’m Cha pu ling’iy -
le, Gaz ha ne’siy le (�i� ha -
ne), Po ma bah çe’siy le
(Dol ma bah çe), Ga z� -
lay’�y la (K� z� lay), Dö -
v e n  p a r k ’ � y  l a
(Gü ven park) ta ri hin
en de �er li say fa la -
r�n da yer ala cak.

Oc cupy ge zi, “Ak�l la,
Ze kây la, Mi zah la” di ren me nin
öy kü sü...

Özet le, in sa n� m� z�n muh te �em in ce ze -

kâ s� n�n önün de say g�y la e�i li yo ruz…”
� NTV TA R�H D� J� TAL OR TAM DA

Te le viz yon ka na l� NTV’nin Ge zi di re -
ni �i ni gör mez den gel me tu tu mu di �er ya y�n
or gan la r� na da yan s� d�. NTV Ta rih der gi si -

nin Tem muz sa y� s�, yö ne ti min al d� ��
ka rar do� rul tu sun da ya y�n lan ma d�.
Der gi nin ya y� n� da dur du rul du. Der gi
“Ya �ar ken Ya z� lan Ta rih” ba� l� ��y la,
Ge zi ey lem le rin den yo la ç� ka rak ha -
z�r lan m�� bir özel sa y� ni te li �in dey -
di. Der gi nin Ge nel Ya y�n
Yö net me ni Gür sel Gön cü ve eki bi
bu ka rar kar �� s�n da is ti fa y� seç ti ve
bü yük emek ler le ha z�r la nan der gi
in ter net or ta m�n da ya y�n lan d�. 

Cid di bir ar �iv ni te li �in de ki
der gi yi ek sik siz www.ya sar -

ken ya zi lan ta rih.com ad re sin den oku ya bi -
lir si niz. Ya �ar ken Ya z� lan Ta rih eki bi nin bir
de du yu ru su var: “�n ter net or ta m�n da oku -

du �u nuz sa y� y� önü müz de ki
gün ler de bas ma y� plan l� -
yo ruz, bu nun için ça l� �� yo -
ruz. Bu ya y�n dan el de
edi le cek ge li rin olay lar da
ha ya t� n� kay be den le rin ai le -
le ri ne ve te da vi gö ren kim se -
le re ver me ka ra r� al d� �� m� z�
da ha t�r la ta l�m. �l gi niz ve des -
te �i niz için çok te �ek kür ede -
riz.”

Der giy le il gi li ge li� me le ri
twit ter’da “@ya sar ken ya zi lan” üze rin den,
fa ce bo ok’ta “fa ce bo ok.com/ya sar ken ya -
zi lan ta rih” say fa s�n dan iz le ye bi lir si niz.

� DER G� LER TEM MUZ 
SA YI LA RI NI GE Z�’YE AYIR DI
NTV Ta rih gi bi ay l�k ya y�m la nan bir -

çok der gi Tem muz sa y� s� n� Ge zi di re ni �i ne
ay�r d�. Tem po der gi si Ge zi An to lo ji si he di -
ye edi yor. At las, Ti me out �s tan bul, OT, Bi -

lim ve Ge le cek, Mil li yet Sa nat, Di gi tal
Age, Ex press, Al tüst,
Me se le, say fa la r� n� Ha -
zi ran di re ni �i ne ay� ran
der gi ler den ba z� la r�…
Nor mal �art lar da sa t�� ra -
kam la r� ül ke nin oku ma
ora n� n� dü �ün dü re cek ka -
dar az ken, bu ay der gi ler 2.
ya da 3. bas k� la r� n� yap t� lar
bi le. Bi ze de bu ta ri hi ola y�
say fa la r� na yan s� tan ya y�n la -
r� oku mak ve ar �iv de sak la -

mak ka l� yor. 

BU yıl 6-7-8 Eylül tarihleri arasında
Haydarpa�a Garı'nda gerçekle�tirilecek olan
6. Kadıköy Foto�raf Günleri'ne müracaatlar
devam ediyor. Kadıköy Foto�raf Merkezi ve

Fotoamele Foto�raf Grubu tarafından
organize edilen 6. Kadıköy Foto�raf

Günleri’ne katılmak için amatör profesyonel
tüm foto�rafçılar Proshow Gold programında

hazırlanmı� slayt gösterilerini 30 Temmuz
2013 tarihine kadar Kadıköy Foto�raf

Merkezi'ne teslim edebilirler. Amatör bölüm
için gönderilen slayt gösterilerinden seçmeler

yapılarak foto�raf sanatına yeni yetenekler
kazandırılacak.  Kadıköy Foto�raf Günleri'nde

bu yılın teması "Ya�ayan Tarihimiz". Yüz
ya�ında bir nine, binlerce yıldan beri süre

gelen halk oyunlarımız, tarihi binalar, yemek
kültürü kısacası geçmi�ten günümüze gelen

ne varsa bu temanın içerisinde yer
almaktadır. Slayt gösterileri hazırlanırken

bütün bunlar gözönüne alınabilir. 
6. Kadıköy Foto�raf Günleri süresince

ayrıca ustalarla atölye çalı�maları, sergiler,
söyle�iler, kitap imza günleri ve slayt

gösterileri sanat severlerle bulu�acak. Bu
etkinli�in içinde yer almak isteyen tüm

amatör ve profesyonel foto�rafçılar katılabilir.
Ba�vuru adresi: 

Bahariye Cd. Kadife Sk. Hürmüz Apt. No:
43/2 Kadıköy Tel:0216 405 22 62 

www.fotoamele.com

Geçti�imiz aylarda siber-
aktivizmi ve Redhack’i

konu alan “Red!” filmiyle
adından söz ettiren
Kadıköy merkezli
Ba�ımsız Sinema

Merkezi (BSM), bu kez
Gezi direni�ini konu alan
“Artık Yeter” belgeseliyle
izleyici kar�ısına çıkıyor.

Kadıköy 
fotoğrafçılarına

DAVET

Gezi direni�ini anlatan 
K�TAPLAR, DERG�LER…

Haziran Direnişi belgesel oldu:
“ARTIK YETER”

Gezi Parkı nöbetiyle ba�layan ve 31 Mayıs itibariyle tüm
Türkiye’ye yayılan Haziran direni�i, yaratıcı duvar yazıları,
pankartları, afi�leri; yarattı�ı komün ya�amı; simge haline

gelmi� direni�çileriyle kitapların ve dergilerin de ana
teması oldu. �imdiye kadar 2 kitap çıktı, onlarca dergi bir

sayısını direni�e ayırdı.

Ya�arken Yazılan
Tarih’in illüstrasyonları

da ilgi çekici.

KADIKO?Y-6:Layout 2  7/18/13  10:09 AM  Page 1



● Ha ber: Gam ze YIL DI RIM –
Sem ra ÇE LE B�

Fo to� raf: Er tu� AK GÜN

Ge çen haf ta ki sa y� m�z da Cad de bos -
tan’da y�l lar d�r fa ali yet te olan Ürün
Sa nat Ga le ri si’nin “K�r m� z� Ha zi ran”

ser gi si ne yer ver mi� tik say fa la r� m�z da. Bu
haf ta da Ka d� köy’ün en ye ni sa nat ga le ri le -
rin den bi ri olan Park Art �s tan bul’un yi ne
Ge zi di re ni �i ni ko nu alan “Di re ni �in Es te ti -
�i” ser gi si ni ko nu edi ne ce �iz. 

Tak sim Ge zi Par k�’na ya p� lan po lis mü-
 da ha le si nin ar d�n dan Ana do lu ya ka s� n�n top -
lan ma ve fo rum mer kez le rin den bi ri olan
Yo �urt çu Par k�’n�n he men ya n�n da olan
Park Art �s tan bul’da ki ser gi, 5 Tem muz ak -
�a m� yo �un bir ka t� l�m la aç�l d�. Sa de ce sa -
nat sal bir ser gi de �il bir ey lem ola rak da
ni te le nen ser gi di re ni� ha re ke ti nin gö nül lü

sa nat ç� lar ta ra f�n dan es te tik bir bo yu ta ta ��n-
 ma s� n� ve ser gi len me si ni amaç l� yor. 31
A�us tos’a ka dar sü re cek “Di re ni �in Es te ti -
�i” ser gi si Ge zi ru hu na uy gun ola rak sa nat -
ç� ko mi te si nin ve gö nül lü eki bin ka rar
ver di �i �e kil de dü zen len -
di. Sa na t�n bir çok
fark l� di sip li nin den
eser le rin yer al d� �� ser -
gi nin aç� l� ��n da mü zik
de ek sik ol ma d�. Eser-
 le rin sa t� �� n�n da ol du �u
ser gi yi araç edi nip Park
Art �s tan bul’u zi ya ret et -
tik. Ga le ri nin or tak la r�n -
dan bi ri olan genç fo to� raf
sa nat ç� s� Ba har Ay kaç’la
hem Park Art �s tan bul’u
hem de ser gi den ha re ket le
Ge zi di re ni �i ni ko nu� tuk.
� Ken di niz den bi raz bah -

se der mi si niz?
Park Art �s tan bul’un or tak la r�n dan bi ri -

yim, di �er or ta ��m da Al man fo to� raf sa nat -
ç� s� Willy Sinn. Ben 1983 Bur sa
do �um lu yum. Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel
Sa nat lar Fa kül te si Fo to� raf Bö lü mü’nden ve
�s tan bul Bil gi Üni ver si te si �le ti �im Fa kül te -
si Rek lam Ta sa r� m� Yük sek Li sans�n dan
me zun ol dum. 2012 Ka s�m ay�n dan be ri
Willy ile bir lik te bu ra y� ayak ta tut ma ya ça -
l� �� yo ruz. Bu ra s� da ha ön ce pro fes yo nel bir
fo to� raf ga le ri siy di, Al man bir ga le ri nin
Tür ki ye �u be si ola rak aç�l m�� t�. An cak stra -

te jik bir ta k�m ha ta lar yü zün den ba �a r� l� ola -
m� yor du. Ben Willy’e des tek ol mak için
oyu na Ka s�m’da da hil ol dum. Ye ni y�l için

ye ni bir stra te ji be lir le -
dik, Ni san ay�n da ga le ri -
mi zin ad� n� de �i� ti rip,
ser gi sa lo nu mu zu di �er
sa nat dal la r� na da aç-
 ma ya ka rar ver dik.
Ya ni bu ra s� da ha be -
bek bir ga le ri... 25
Ni san’da aç�l d�. Ben
ilk de fa bir sa nat ga-
 le ri si i� le ti yo rum.
Çok pro fes yo nel
de �i liz. Ta ze,
umut lu, ça l�� kan
gü zel ve iç ten bir

eki biz, her �e yin öte sin de
biz de Tür ki ye’de di re nen yüz ler ce sa nat -

ç� dan bir ka ç� y�z.
� Park Art �s tan bul’un ad� n� “Di re ni �in
Es te ti �i” ser gi siy le duy duk. Böy le bir ser -

gi açar ken ama c� n�z ney di?
Özel lik le bir amaç be lir le me dik. Fi kir,

Yo �urt çu Park�’n da ka t�l d� �� m�z ilk fo rum
top lan t� s�n da bir ar ka da ��n “ser gi aç ma l� y�z”
öne ri si ne el kal d� r�p onay ve ren yüz ler ce ki -
�i den gel di. Amaç bu is te �e ku lak ver mek,
Yo �urt çu Park’� fo rum ala n� na cep he si olan
ga le ri mi zi Park’ta ki ha re ke te da hil et mek,
eli miz den gel di �in ce sa na t� ile di re nen ki �i -
le ri bir ara ya top la mak ve bu sa ye de di re ni -
�e mad di ve ma ne vi des tek ol mak t�. 
� Ge zi di re ni �i hak k�n da ne dü �ü nü yor-
 su nuz? Siz ce bir ayak lan ma m� yok sa in-
 san la r�n or tak dü �ün ce le ri ni yük sek ses le

bir lik te söy le dik le ri bir ha re ket mi?
Çok uzun za man d�r he pi mi zin için de bi -

ri ken �ey ler var d�. Ya p� lan ha ta la ra kar �� in -
san olan, du yar l� olan her kes  bir ta k�m
tep ki ler ve rir. Ken di ça p� m�z da oy la r� m�z la,
im za la r� m�z la, da va lar aça rak, ya sa la ra uy -
gun bir �e kil de za ten y�l lar d�r di re ni yor duk.
Ya sal yol lar la halk ola rak eli miz den gel di -
�in ce se si mi zi du yur ma ya ça l� �� yor duk. Ar -
t�k öy le bir �ey ol du ki, oy la r� m�z,
im za la r� m�z, ka zan d� �� m�z da va lar, pro tes -
to la r� m�z ve her tür lü ya sal tep ki miz gör -
mez den ge lin di, bu he pi mi zi son nok ta ya
ge tir di. Son ça re tep ki yi be de nen gös ter mek
ol du, bu nun üze ri ne Ge zi Par k�’nda ya sa d� -
�� ya p� lan in �a at gi ri �im le ri ne tep ki ve ren ar -
ka da� la r� m� za oran t� s�z bir �id det uy gu lan d�.
�id det he pi mi zin has sas ol du �u bir ko nu.
�id de te ne ge rek var? Si zi gör dük, duy duk,
si zi se vi yo ruz, çö züm üre ti yo ruz gi bi sa kin
söy lem ler ve ril se, i� ler bi raz a��r dan al�n say -
d�, her kes so ka �a ç�k maz d�. Pa nik ol duk, en -
di �e len dik, ta ci ze, te ca vü ze u� ra m�� gi bi
his set tik ken di mi zi. Biz de in sa n�z, hak k� m� -
z� ar� yo ruz, ara ya ca ��z.

� Ge zi Par k�’n�n ar d�n dan Ka d� köy’de
Yo �urt çu Par k�’nda fo rum lar ya p�l ma ya
ba� lan d�. Siz bu fo rum lar dan na s�l et ki le -

ni yor su nuz? 
Yo �urt çu Par k�’na gi di yor mu su nuz?
Gi di yo ruz, ama da ha çok on lar bi ze ge -

li yor �im di. Fo rum ilk top lan d� �� za man da
ora day d�m ben. Ses sis te mi yok tu, he nüz dü -
zen yok tu. �im di et kin lik ler art t�, fo rum �en-
 len di. Yo �urt çu Par k�’nda ka la ba l�k her
ge çen gün ar t� yor. Bi zim ser gi miz de her ak -
�am fo rum za ma n� na, 22:00’ye ka dar aç�k,
her gün en az 50 ki �i bi zi zi ya ret edi yor.

� Yo �urt çu’dan böy le bir fi kir ç�k ma sa
da di re ni �e da ir ser gi aç ma

fik ri niz var m�y d�?
De di �im gi bi ana fi kir Yo �urt çu Par k�

fo ru mun dan gel di. Or ta ��m Willy ile ko nu� -
tuk tan son ra git tim par ka ora da ki le re de da -
n�� t�m, on lar la da ko nu� tum. “Böy le bir
fik rim var ba na des tek olur mu su nuz?” di ye
sor dum, on la r� da vet et tim. Ba z� la r� ka bul et -
ti, böy le ba� la d�k. 15 gö nül lü ile bir le �ip
Park Art �s tan bul’un fa ce bo ok ve twit ter
say fa la r�n dan ça� r� yap t�k. 28 Ha zi ran’a ka -
dar eser le ri top la d�k, kü ra tör lü �ü nü ben üst -
len dim. Top lam 3 haf ta çok yo �un ça l�� t�k,
5 Tem muz’da ser gi mi zi aç t�k. Ser gi mi ze
en az 90 sa nat ç� ba� vu ru
yap t�. An cak 62
sa nat ç� y� da hil ede-
 bil dik. Bu sa nat ç� la -
r�n ba z� la r� ya ban c�,
ba z� la r� �s tan bul’a
uzak ba� ka �e hir ler -
den, ba z� la r� ama tör,
ba z� la r� pro fes yo nel.
Ay n� Ge zi’de ki gi bi
ya ni biz de ay r�m yap-
 ma d�k, her ke si bir ara -
ya top la d�k. Eser le ri
du var la ra asar ken bi le
“An ti-Kon sept” ad�n da
bir oyun uy du rup gö nül lü eki bi miz le içi miz-

 den gel di �i gi bi, si met ri, kon sept, renk, fi -
yat, pro fes yo nel lik vb. ko nu la ra al d�r ma dan
ha re ket et tik, ay n� Ge zi’de ki gi bi öz gür, iç -
ten ve di na mik bir ser gi ya rat t�k.

� Ser gi, Ge zi di re ni �i ni i� li yor. Pe ki bu
ser gi de di re ni �in han gi yö nü ne dik kat

çek mek is te di niz?
Ser gi miz de 9 fark l� sa nat di sip li nin den

(re sim, fo to� raf, il lüs tras yon, ka ri ka tür, hey -
kel, vi de o, ens ta las yon, di ji tal art, ko laj) 139
adet ese ri miz ve zi ya ret çi le ri mi zin du var la -
ra yaz d� �� yüz ler ce not var. Eser le ri mi zi sa -
t� l� �a ç� kar d�k, fi yat la r� sa nat ç� lar be lir le di,
do la y� s�y la 40 TL il le 9000 TL ara s�n da de -
�i �en ren gâ renk bir fi yat lis te miz de ol du. �lk
3 gün de 36 eser sa t� �� ger çek le� tir dik.  En
çok fo to� raf ve il lüs tras yon sa t�l d�. Hâ lâ da
eser sa t�� la r� m�z de vam edi yor. Top la nan
pa ra ile de hem di re nen sa nat ç� la ra hem di -
re ni �e hem de bu or ga ni zas yo nun ikin ci si ni
yap s�n di ye Park Art’a des tek olu na cak.

� Bu ser giy le na s�l bir me saj ver mek 
is te di niz?

De di �im gi bi özel bir me saj ver me ça ba -
m�z yok. Biz yal n�z ca ha re ke te da hil olu yo -
ruz. Ken di dü �ün ce le ri ni, me sa j� n�,

duy gu la r� n� ifa de et me ye ça l� �an
sa nat sal / es te tik ha re ke ti gö rü -
yo ruz, se vi yo ruz, des tek li yo ruz.
Bi zim eli miz den ge len buy du,
sa nat ç� la r� bir ara ya top la mak,
iz le yi ci ler le ara la r�n da köp rü
ol mak t�. “Di re ni �in Es te ti �i”
Gö nül lü Kar ma Ser gi si için
me kâ n� m� z� gö nül lü ola rak
aç t�k, or ga ni zas yo nu gö nül -
lü ola rak yap t�k. Eser ler za -
ten ha z�r d�. Biz sa de ce
bun la r� der le yip top la d�k,
sun duk. Bu bir ey lem, sa -

de ce sa nat sal bir ser gi de �il.
Park Art �s tan bul Sa nat Ga le ri si ken di ey le -
mi ni bu �e kil de ya p� yor, Di re ni �in Es te ti -
�i’ne des tek olu yor.

HABER 19 - 25 TEMMUZ 2013 7

DiRENiŞiN ESTETiĞi
Kadıköy Park Art’ta!

Kadıköy’ün en yeni sanat
galerilerinden biri olan Park Art
�stanbul, �u günlerde “Direni�in
Esteti�i” sergisine ev sahipli�i
yapıyor. 5 Temmuz’da açılan
sergide foto�raftan heykele,

videodan karikatüre farklı
disiplinlerden 139 eserle Gezi

direni�ine bir selam
gönderiliyor. 
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy’ün ima ra aç�l ma m�� son bü -
yük alan la r�n dan Ku� di li Ça y� r�’na
(es ki Sa l� Pa za r� ala n�) ili� kin ye ni bir

ka rar ç�k t�. �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye
Mec li si’nin Tem muz ay� Top lan t� s�’n�n 4.
bir le �i mi �BB’nin Sa raç ha ne’de ki bi na s�n da
ya p�l d�. Top lan t� da Ku� di li’nin üs tü ye �il
alan alt k�s m� n�n oto park ola rak ya p�l ma s� n�
sa� la ya cak plan de �i �ik tek li fi ni içe ren ra por
oy la ma ya su nul du. Ra por oy lan ma dan ön ce
CHP gru bu ra por da mu ha le fet �er hi ol du �u -
nu be lir te rek, Ku� di li Ça y� r�’n�n oto park ol-
 ma dan sa de ce ye �il alan ola rak oy lan ma s�
ay k� r� tek li fi ni Mec lis'e sun du. CHP’nin bu
tek li fi Mec lis’'te oy çok lu �uy la ret
edil di. Da ha son ra Ku� di li’nin üs -
tünün ye �il alan alt k�s m� n�n
oto park ola rak ya p�l ma s� na il-
i� kin oy la nan ra po ra, AKP’li
Mec lis üye le ri “evet”, CH-
P’li Grup üye le ri ise “ha -
y�r” oyu ver di. Ra por, oy
çok lu �uy la Mec lis’ten
geç ti.
� KU� D� L�’N�N AL-
 TI NIN YA RI SI OTO -

PARK OLA CAK
Oy la ma s� ra s�n da

AKP’li ler ile CHP’li ler
ara s�n da tek lif tar t� ��l d�. �BB
Mec li si AKP Grup Ba� kan
Ve ki li Er gün Tu ran, Ku� di -
li’ne ya p� la cak ye �il ala n�n ba -
s� na da ko nu ol du �u nu ve
böl ge nin va tan da� lar için önem li ol du �u nu
an�m sa ta rak, “�s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si’nin 2009 se ne sin de yap t� �� plan lar çer -
çe ve sin de Ku� di li Ça y� r�’nda oto park ve
ti ca ret fonk si yo nu da içe ren bir ya p� var d�.
Da ha son ra Ba kan l�k bu pla na mü da hil ol du
ve imar an la m�n da bir ta k�m iyi le� tir me ler
yap t�. Ard�ndan va tan da� la r�n da böl ge de de -
�i �ik ta lep le ri ol du. Ka mu oyun da da bu cid -
di an lam da tar t� ��l d�. En son Bü yük �e hir
Be le di ye Ba� ka n� m�z da bu ko nu da gö rü� le -
ri ni be lirt tik ten son ra, bu ra n�n ye �il alan ola -
rak kal ma s� plan lan d�” aç�k la ma s� n� yap t�.
Ku� di li Ça y� r�’n�n üs tü nün ye �il alan ola rak
ta sar la na ca �� n� ve alt k�s m� n�n yüz de 50’lik
bö lü mü ne oto park ya p� la ca �� n� an la tan Tu -
ran, “Bu ra da ya p�l mak is te nen �ey, bu ala n�n
üst böl ge si nin ye �il alan ola rak kul la n�l ma -
s� na yö ne lik tir. �u an oto park ola rak kul la -
n� lan bir alan. Bu ra s� da cid di ma na da
oto park ih ti ya c� olan bir yer. An cak oto park -
lar yüz de yüz alan la ra ya p�l maz. Ona gö re
pey zaj dü zen le ni yor. Top lam alan yak la ��k
40-47 bin met re ka re lik bir yer Ku� di li Ça y� -
r�. Bu nun al t�n da ki oto park yüz de 50’yi geç -
me ye cek. Bu ra s� Kur ba �a l� de re ke na r�
ol du �u için de çok kat l� ya p� lar ya p� la maz.
Ze min mü sa it ol ma d� �� için bir ve ya iki kat -

l� bir oto park ya p� la bi lir, 800-1000 araç l�k bir
yer ola bi lir. Alan da ay r� ca bir çok ye ti� kin
a�aç da ye ti �e bi le cek. Biz hem bu böl ge de -
ki hal k� m� z�n oto park ih ti ya c� n�n kar �� lan -
ma s� hem de va tan da� la r�n bek len ti si
do� rul tu sun da üs tü nün ye �il alan ola rak kar -
�� lan ma s� hu su sun da be le di ye ba� ka n� m� z�n
da ta le biy le bu plan ger çek le �e cek.  O böl -
ge de ye rin 1.5 met re al t�n da bir oto park ih ti -
ya c� ol du �u için ye ral t� na oto park ya p� la cak”
diye konu�tu. 
� CHP: ‘TA MA MEN YE ��L OL SUN’

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si
CHP Grup Ba� kan Ve ki li Fah ret tin Kay han
da, ta lep le ri nin Ku� di li Ça y� r�’n�n ta ma men
ye �il alan ola rak kal ma s� hu su sun da ol du �u -

nu vur gu la ya rak, geç mi� te ye �il ala n�, pa -
za r� ve ta ri hi S�T ala n� olan Ku� di li

ça y� r� n�n ya p� la� ma ya aç�l ma s� için
ha z�r la nan pla n� ele� tir di. Kay han,

“30 y�l d�r bu böl ge de si ya set ya -
p� yo rum. Böl ge yi iyi bi li yo rum.
Tüm ku rum la r�n ve va tan da� la -
r�n ta le bi Ku� di li Ça y� r�’n�n ta -
ma men ye �il alan ola rak
kal ma s� d�r. Ne amaç la olur sa
ol sun hiç bir ya p� la� ma n�n ol-
 ma ma s� is te ni yor. Bu ne den le
ay k� r� öner ge mi zin oy lan ma s� -
n� ta lep et tik. Bu ra n�n hiç bir
ya p� la� ma ya aç�l ma dan ye �il

alan ola rak kul la n�l ma s� n� ta lep
edi -yo ruz. Bu böl ge ta ma men ye -

�il alan ola rak Ka d� köy hal k� na su -
nul ma l� d�r. Ay r� ca bu ra s� S�T

ala n� d�r. O ne den le ar ke olo jik ça l�� -
ma lar ya p�l ma dan böy le bir ka rar al�n ma s� n�
do� ru bul mu yo ruz" di ye ko nu� tu. 

� BA� KAN ÖZ TÜRK: 
‘OTO PARK ALA NI FAZ LA..’

Ka ra ra ili� kin gö rü� le ri ni aç�k la yan Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de
“Ku� di li kur tul du mu?” so ru mu za “Sür priz -
le rin çok ol du �u, de mok ra si nin tam i� le me -
di �i, bi rey sel ih ti yaç la r�n top lu mun ki le rin
çok önün de tu tul du �u bir ül ke de, bu nu söy -
le mek zor. An cak Ka d� köy lü le rin bu ko nu ya
ver dik le ri önem ve bu sa ye de ge lin mi� bu lu -
nan nok ta gö zö nü ne al�n d� ��n da bun dan ge -
ri ye dö nü le ce �i ni zan net mi yo rum”
yo ru mu nu yap t�. Öz türk, �öy le de vam et ti:
“Bu ra s� ye �il di, Ka d� köy lü le rin di. Son ra
uzun bir ma ce ra ba� la d�. Bü yük �e hir AVM
plan la d�, onu mah ke me ip tal et ti, Da n�� tay
onay la d�. Tam bu i� bit mi� der ken, Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� ��’na ye ni plan yap t� r�l d�,
Ba kan l�k bu ra y� AVM ala n� na al d�. Ka d� -
köy lü ler de 7 bi ni a� k�n bi rey sel ba� vu ru ile
iti raz et ti ki bu çok cid di bir ra kam. Bel ki de
plan la ma ta ri hin de bir ilk ola bi lir. �im di ge -
li nen a�a ma n�n iyi ta ra f� ba kan l� ��n ko nu yu
iyi an la m�� ve ir de le mi� ol ma s�. Her ne ka dar
ba� ta plan yap m�� ol sa lar da Ka d� köy lü le rin
iti raz la r�n� dik ka te al d� lar. Bü yük �e hir de

‘Ar t�k na s�l ol sa AVM ola ma ya cak’ di ye rek,
üs tü komp le ye �il alan,  al t� oto park di ye ön-

er di.” CHP’nin pla na mu ha le fet �er hi dü� me -
si ni an la d� �� n�, çün kü ken di si nin de yüz de 50

olan oto park ala n� n� faz la bul du �u -
nu an la tan Öz türk, “An cak ben bir
kent yö ne ti ci si ola rak oto park ih ti -
ya c� n� da gö zö nün de tut mak du ru -
mun da y�m. Ka d� köy’ün bu böl ge
d� ��n da ki tüm ge nel plan not la r�n da,
10 bin met re ka re yi a�an ye �il alan-
 la r�n al t�n da  oto park ya p� m� na izin
ve ri li yor. Do la y� s�y la ge nel kri te rin
bu ra da da ge çer li ol ma s� ge rek.
Umu dum, avan (ön) pro je saf ha s�n -
da Bü yük �e hir’in bu yüz de 50’yi
25’e in di re rek dü zen le me si...” di ye
ko nu� tu. Ba� kan Öz türk, Ta sa r�m
Atöl ye si Ka d� köy'ün (TAK) Kur ba -
�a l� de re Va di si’ne yö ne lik bir fi kir
ya r�� ma s� ol du �u nu an�m sa ta rak,
bu ra dan  Ku� di li için fark l�, gü zel ve
özen li pey zaj  pro je le ri ç� ka ca �� na
olan inan c� n� di le ge tir di. Öz türk,
“Biz de bu pro je le ri hem Ka d� köy -
lü ler hem Bü yük �e hir Be le di ye si ile
pay la �a ca ��z. Amaç; tüm top lu mun
fay da lan d� �� bir Ku� di li'ni ta sar la -
mak ve hep bir lik te hiz me te sun-
 mak...” ifa de si ni kul lan d�. 

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

Av. Selami ÖZTÜRK
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Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
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as red din Ho ca’y� bir zi ya fe te ça ��r m�� -
lar. Ho ca gün lük k� ya fe ti ile git mi�. Ken -
di siy le pek il gi le nen ol ma m��. He men
evi ne gi dip, en ye ni ve gös te ri� li el bi se -

le ri ni, üze ri ne de kür kü nü giy mi�. Da vet edil di �i
zi ya fet ko na �� na tek rar gel mi�. Da ha ken di si ni
ka p� da gö rür gör mez, bü yük bir hür met gös ter -
mi� ler. Yu ka r� ya ç� ka r�p sa lon da ba� kö �e ye
oturt mu� lar. En iyi ye mek le ri ön ce ona ik ram et -
mi� ler. Ho ca ik ram lar kar �� s�n da kür kü nü ya ka -
s�n dan özen le tu tup, “ye kür küm ye” de mi�.

Bu hi kâ ye za ma n�n da ‘gö rü nü �e al dan ma’
ö�ü dü nü ver mek üze re tü re til mi� se de bu gün
ima j�n gü cü nü yok say mak müm kün de �il. Gü -
nü müz de rek lam, pa zar la ma ve ta sa r� m�n öne mi
ve ge ti ri le ri, ku rum sal �ir ket ler ce çok iyi kav ran -
m�� du rum da. Rek lam ve pa zar la ma; d��/iç me -
kân ba s� l� mal ze me ler; sos yal med ya; ku rum sal
kim lik ve am ba laj ta sa r� m� bir bi rin den ay r� la maz
bir bü tü nün par ça la r�. Mar ket ürün le rin de ya p� -
lan ara� t�r ma la ra gö re am ba la j�n ürü nü sat t�r ma
gü cü yüz de 70. Ku rum sal kim lik ve ge nel an lam -
da ki am ba la ja bu ya z� da k� sa ca imaj di ye ce �im. 

Ba z� ku rum lar var d�r ki pres tij ürün le ri on la r�n
am ba laj la r� d�r; ya ni imaj la r� n�n önem li bir par ça -
s� n� olu� tu rur. Bu ku rum la r�n ba ��n da sa nat ku -
rum la r� ge lir. Tür ki ye’de sa nat fes ti val le ri nin ön -
cü is mi �KSV bu nun en iyi ör nek le rin den. Ku rum -
sal kim li �i nin ve ta n� t�m la r� n�n pro fes yo nel ce ya -
p�l ma s� n�n ya n� s� ra; ta sa r�m ve ya y�n bö lüm le riy -
le olu� tur du �u imaj, et kin lik le ri ne pres tij sa� l� -
yor. Ay n� sa nat ç� la r�n ba� ka her han gi bir me kân -
da ver dik le ri kon ser le rin ne re dey se ay n� la r� n�n
bi let le ri ni di �er le rin den hem çok da ha yük sek fi -
ya ta, hem de çok da ha faz la din le yi ci ye sa ta bil -
me le ri bu nun en önem li gös ter ge si. Et kin lik le rin -
den ta ma men ba ��m s�z ola rak da i� le yen ta sa -
r�m ma �a za s�n da yü zük ten, ta bak ça na �a ka dar
bir çok ürün le kim li �i ni pa zar la ya rak ima j� n� pe -
ki� ti ri yor.

Yurt d� ��n da, özel lik le ön de ge len ope ra ku -
rum la r� bu ko nu da bir hay li ile ri ça l�� ma lar yap -
mak ta. Tem sil ler bir ya na, ope ra bi na la r� ve bu
bi na la r�n ‘he di ye lik e� ya’ dük kân la r� n�n gü nün
her saa ti yo �un bir il gi gör dü �ü ne �a hit olu yo -
ruz. Ope ra da tem sil iz le me se de; dük kâ n�n dan
al�� ve ri� ya pan bir çok yer li ve ya ban c� tu ris te
rast la ya bi lir si niz. Oyun ve bi na fo to� raf la r�n dan,
tem sil DVD’le ri ne, amb lem li anah tar l�k lar dan,
sa nat ki tap la r� na, ka le mi ne, bar da �� na, çan ta s� -
na, mag ne ti ne ka dar Ulu sal Ope ra la r�n ‘ta sa r�m
ürün le ri’ ba� l� ba �� na bir ta n� t�m kam pan ya s�
pro je si. Üs te lik bu ku rum lar yal n�z ca ken di le ri nin
de �il, ül ke le ri nin de ima j� na kat k� da bu lu nu yor -
lar. Vi ya na’ya gi den tu rist le rin bel ki üç te bi ri, salt
ope ra bi na s�n da bir kon ser din le mek için ta til
pla n� ya p� yor lar. Pa ris Ope ra s� tur reh ber le ri nin
lis te sin de ba� s� ra lar da yer al� yor. Met ro po li tan
Ope ra s�’n�n can l� ya y�n la r� ise dün ya n�n dört bir
ya n�n da ki si ne ma lar da iz le yi ci bu lu yor.

Ne var ki bi zim ül ke miz de ken di le ri ni ye te ri
ka dar ta n� ta ma d�k la r�n dan ya k� nan Dev let Ope -
ra s�’n�n böy le bir gi ri �i mi ne ben ta n�k ol ma d�m.
Ay n� �ey Dev let Sen fo ni Or kes tra s� için de ge -
çer li… . Ti yat ro de mi yo rum ama ope ra da ha na -
dir ic ra edi len bir sa nat da l�. �n san la r�n gö zün de
da ha zor ula �� la bi lir bir ye re sa hip. Bu, ope ra n�n
de za van ta j� ol du �u gi bi, iyi bir pres tij ça l�� ma s�y -
la avan ta ja da çev ri le bi lir.

Ho� �im di bi ri ç� k�p �s tan bul Ope ra s�’na ait
bir bi na bi le yok ken sen tut mu�, ka lem den, ta -
bak tan, ça nak tan bah se di yor sun di ye bi lir! Ha di
he di ye lik e� ya y� bir ke na ra b� ra ka l�m. Ama Dev -
let Ope ra s� en az�n dan tem sil le ri ni DVD’ye ak ta -
r�p sa t� �a ç� ka ra bi lir. Se yir ci le rin böy le bir is te �i
ol du �u na da biz zat �a hi dim. El de pro fes yo nel
ka y�t lar ol du �u tak dir de Mez zo ve Ar te gi di ulus -
la ra ra s� ka nal lar la an la �� l�p bu tem sil ler ih raç edi -
le bi lir. Prö mi yer le ri bel li si ne ma lar da ve in ter net -
te can l� ola rak ya y�n la na bi lir.

Sa nat ç� lar için de DVD’ler ulus la ra ra s� mec -
ra da ta n� t�m sa� la ya cak t�r. Bu ba� lam da, sa nat -
sal ka li te yi ar t� r� c� bir un sur ola rak da de �er len -
di ri le bi lir. Böy le si bir aç� l�m ic ra ka li te sin den, re -
ji si ne, hat ta ���k ta sa r� m� na ka dar dün ya da ki em -
sal le riy le re ka bet, do la y� s�y la te� vik sa� la maz
m�?

As l ı  AY HAN

N

İMAJ ÇOK
ŞEYDİR

MEC L�S TE oy la nan ko mis yon ra po ru na
gö re, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ile
Ka d� köy Be le di ye si ara s�n da y�l lar d�r tar -

t�� ma ko nu su olan Ku� di li Ça y� r�’na,
AVM pro je si ya p�l ma ya cak. 

Böl ge de ya p� la cak plan de �i �ik li �i ne
gö re es ki pa zar ala n� n�n ta ma m� ye �il

alan ola rak ta sar la na cak ve böl ge nin al -
t� na da 2 kat l� oto park ya p� la cak. Ze mi -
nal t� oto park ala n� park ala n� n�n yüz de
50’lik k�s m�n da ya p� la cak. Onay la nan
ko mis yon ra po ru nun ko mis yon gö rü -

�ün de de, “Ka d� köy �l çe si, Kur ba �a l� de -
re De re si Ana Ko lu na Ait De re Is lah Pro -

je si do� rul tu sun da ona nan 1/5000 -
1/1000 öl çek li  plan lar da de �i �ik lik 

ya p�l ma s� na ili� kin tek lifin in ce len mi� 
ol du �u be lir ti le rek, “Ka mu ya ra r� ta �� d� -
��n dan ve böl ge nin ye �il alan ih ti ya c� n�n

kar �� lan ma s� na yö ne lik ol du �un dan 
“Ze mi nal t� oto park ala n� park ala n� n�n 

yüz de 50’lik k�s m�n da ya p� la cak. 
Tek lif onay lan mak üze re Çev re ve �e -
hir ci lik Ba kan l� ��’na su nul ma s� , ko mis -
yon ca uy gun gö rül mü� tür” ifa de le ri ne
yer ve ril di. CHP’li Ko mis yon Üye le ri,

“Söz ko nu su ala n�n 3. De re ce Do �al S�T
Ala n� ol ma s� ve alan da ar ke olo jik ka z�
ya p�l ma s� ge rek ti �in den, ze min al t� na

otopark ya p�l ma s� ka ra r� na ka t�l m� yo ruz”
no tu nun dü �ül dü �ü mu ha le fet 

�er hi yer al d�.

4 yıllık Ku�dili krizinde, sorunu çözecek bir a�amaya gelindi.
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi, Kadıköylülerin 7 bini a�kın

dilekçeyle itiraz etti�i AVM projesi yerine Ku�dili’ni “üstü ye�il
alan, altı otopark” olarak düzenleyecek. 

KU�DiLiNDE YENi KARAR; 
üstü ye�il, alt� otopark!

Ku�dili’ne
AVM kararı,

Kadıköylülerin,
esnafın, meslek
odalarının büyük

tepkisini çekmi�ti.
Kadıköylüler 7 bin 369

dilekçe ile projeye 
itiraz etmi�, Çar�ı

esnafı AVM kar�ıtı klip
çekmi�, Ku�dili

savunucuları da çok
sayıda eylem
düzenlemi�ti.

KOMiSYON RAPORU

KADIKO?Y-8:Layout 2  7/18/13  10:11 AM  Page 1



RAMAZAN ay�n� ya�ad���m�z bugünlerde
Kad�köy’de ramazan e�lencelerinin adresi

Göztepe Özgürlük Park�.
Özgürlük Park� Aç�k Hava Tiyatrosu’nda

Ramazan ay� boyunca düzenlenecek olan
Aile Gazinosu konserlerinin ilki, 12

Temmuz Cuma gecesi saat 21.30’da
verildi. 

Tamamen ücretsiz olan konserde, y�llara
meydan okuyan 7 sanatç�, aile gazinosu

konseptiyle sahneye ç�kt�. Ne�e

Karaböcek, Seyyal Taner, Selçuk Ural,
Ersan Erdura, Nur Yolda�, Bilgen Bengü ve

Semiha Yank�’n�n aralar�nda bulundu�u
aile gazinosu sanatç�lar�na, Panorama

Orkestras� e�lik etti. Konserin ilk
ak�am�nda Özgürlük Park� Amfitiyatrosu’nu

dolduran izleyiciler, unutulmaz bir gece
ya�ad�lar, söylenen �ark�lara co�kuyla e�lik
ettiler. Ço�unlu�u orta ya�l� olan izleyiciler,

“Bu �ark�lar bizim dönemimizin �ark�lar�”
diyerek sahnedeki solistlerle birlikte büyük

bir koro �eklinde �ark�lar� seslendirdiler.  
� �K� KONSER DAHA VAR

Aile Gazinosu ad�yla 3 ayr� konser
düzenleyen Kad�köy Belediyesi, eskinin
gazino e�lence kültürünü Kad�köy’de
yeniden ya�at�yor. �lk konseri kaç�ran

Kad�köylüler, 19 Temmuz Cuma ve 26
Temmuz Cuma ak�amlar� saat 21.30’dan

itibaren Özgürlük Park� Aç�khava
Tiyatrosu’nda verilecek konserleri

izleyebilirler.

19 - 25 TEMMUZ 2013YA�AM 9

Kadıköy
Belediyesi’nin

Ramazan
boyunca

düzenledi�i
geleneksel

ücretsiz Aile
Gazinosu
Konserleri
sürüyor. 

GENÇ ÇAPULCULAR
YAZ KAMPI’NDA BULUŞUYOR

TÜRK�YE’nin dört bir yanından
toplanan Genç Çapulcular, 8. Kolektif

Yaz Kampı’nda bulu�uyor.
27 Temmuz-2 A�ustos tarihleri

arasında �zmir Dikili’de
gerçekle�tirilecek olan çapulcular
kampı, dayanı�mayı ve payla�mayı
büyütmeyi, alternatif bir e�lence

kültürünü olu�turulmayı hedefliyor.
Popüler e�lence kültürünün dı�ında
payla�arak, üreterek e�lenmenin de

mümkün oldu�unu
7 yıldır gösteren Kolektif Yaz Kampı,

her sene biriktirdi�i
deneyimiyle, atölyelerin

çe�itlili�iyle daha da
büyüyor.

Kolektif ya�amın en güzel
örne�ini veren Gezi Parkı
direni�i, genç çapulcuların

kampına yol gösterici
olacak. Gezi parkında

kurulan direni� çadırları
Dikili’ye aynı dayanı�ma ve

beraberlikle kurulacak. 
Kamp alanının

temizli�inden, çadırların
kurulmasına, yemeklerin yapımına her

�eyin kolektif bir biçimde yapıldı�ı
kampta, Gezi direni�iyle yaratılan

dayanı�ma kültürü daha da
büyütülecek, yeni ve daha güzel bir

ya�amın pratikleri olu�turulacak. Gün
içindeki zengin atölyeler ve

söyle�ilerin yanı sıra geceleri de Yeni
Türkü, Karmate ve Grup Praksis’in
müzik �öleni kamp katılımcılarına

keyifli anlar ya�atacak.
Kampta foto�rafçılık, �iir, yaratıcı

müzik, tiyatro, heykel, toplumsal
hareketler ve medya, sinema, mızıka,
üniversite gibi uzman yürütücülerle 24

ayrı atölye gerçekle�ecek.
Üniversiteliler tarafından büyük ilgi

gören Akapella Atölyesi bu yıl
Bo�aziçi Caz Korosu’nun
yürütücülü�ünde olacak.

Kamp boyunca gerçekle�tirilen
söyle�ilerde ise gündemde olanlardan
bilimsel konulara, felsefeye, sanata,

spora dair kapsamlı tartı�malar
yapılarak bilgi aktarımı sa�lanacak.

“Gezi Parkı ve �syan
Günleri” adlı tartı�ma
atölyesi gazeteci Can

Dündar ve oyuncu �ebnem
Sönmez ile

gerçekle�tirilecek.  “60’lar
70’ler 80’ler Kadın

Hareketi” tartı�ması
Handan Koç ile

yürütülecek. “Tribünlerde
Gezi Ruhu”, Radikal

Gazetesi spor editörü
Burak Kuru ile tartı�ılacak.

Sabaha kadar sürecek film
gösterimlerinde birçok film yine

ö�rencilerle bulu�acak. Onur Ünlü’nün
“Sen Aydınlatırsın Geceyi” filmi de
kampta gösterilen filmler arasında

olacak. Katılımcılar için hem
e�lenmenin, hem dinlenmenin hem de

dayanı�manın adresi olacak kampa
dair ayrıntılı bilgi için

kamp.kolektifler.net adresine
tıklanılabilir,

kolektifyazkampi@gmail.com adresine
mail atılabilir.

Gezi Parkı ruhu,
�zmir Dikili’deki 
8. Yaz Kolektif
Yaz Kampı’nda
devam ediyor.

Kampa katılmak
isteyen gençlerin
ba�vurusu devam

ediyor.  

iFTAR SONRASI AiLE GAZiNOSU’NA DAVETLiSiNiZ!
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Ka der Se vinç Av ru pa Sos ya list Par ti si
(PES) Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve CHP
Av ru pa Bir li �i Tem sil ci si. Mar ma ra

Üni ver si te si AB Ens ti tü sü’nün AB fon la r�y la
yü rüt tü �ü pro je kap sa m�n da Tür ki ye’ye gel di
bir sü re ön ce. Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü, Ana -
do lu’nun de �i �ik yer le rin den ge len genç aka -
de mis yen le re AB sü re ci nin de �i �ik
bo yut la r� n�, ge rek par la men ter ler le ge rek se si -
ya si tem sil ci ler le si vil top lum tem sil ci le rin ka -
t�l d� �� top lan t� lar la tar t�� ma ya aç t�. Ka der
Se vinç de i� te bu kap sam da, Brük sel’de ki de -
ne yim le ri ni ak tar mak ama c�y la Tür ki ye’ye
gel di. Genç aka de mis yen le re Brük sel pen ce -
re sin den AB sü re ci ni, de ne yim le ri ni ak tar d�.
On la r�n gö rü� ve öne ri le ri ni din le di. Ka der Se -
vinç Ga ze te Ka d� köy’ün de ko nu �u ol du bu
ara da. Se vinç, Ka d� köy lü le re Brük sel’de ki
tem sil ci lik ça l�� ma la r� hak k�n da bil gi ver di.
� Ka d� köy’ün AB ça l�� ma la r�n da ki ko nu -

mu hak k�n da ne ler dü �ü nü yor su nuz?
Brük sel’de CHP’nin bir AB tem sil ci li �i

var tüm di �er si ya si par ti ler den fark l� ola rak.
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� m�z Av. Se la mi Öz -
türk AB ça l�� ma la r�n da çok ak tif. En ön de ge -
len be le di ye ba� kan la r� m�z dan bi ri. Tür ki ye’de
de bu yö nüy le çok ön pla na ç� k� yor. Ken di le -
ri ni de za ten mi sa fir et mi� tik tem sil ci li �i miz -
de. Open Days çer çe ve sin de Brük sel’e
gel mi� ti. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk çok s�k ge li yor ve önem ve ri yor tem sil-
 ci lik ça l�� ma la r� na. Bu ko nu nun ön cü le rin den
bir be le di ye ba� ka n� Tür ki ye’de.
� Par ti ni zin AB’ye ba k� �� n� ve AB ile il gi li
ça l�� ma la r� n� k� sa ca özet ler mi si niz?

CHP her �ey den ön ce Tür ki ye’nin AB’ye
üye ol ma s� na ina n� yor ve bu nun için de hep
ça l�� t�. Bü tün re form la r�n al t�n da im za s� var.

Tür ki ye’nin mo dern le� me, da ha iyi bir de -
mok ra si, da ha güç lü eko no mi ve yurt ta� la r�
için çok da ha iyi ya �am stan dart la r� su nan bir
ül ke ha li ne gel me si için ça l� �� yor. CHP’nin
AB viz yo nu bu dur. Bu nun için hem Brük-
 sel’de hem An ka ra’da hem de bir çok ye rel dü -
zey de ki ça l�� ma la r� m�z da bu viz yon la ha re ket
edi yo ruz. 
� Tem sil ci li �in Brük sel’de ki mis yo nun dan
bah se der mi si niz?

2008 y� l�n da da CHP’nin AB tem sil ci li �i
ku rul du. O ta rih ten iti ba ren gö rev ya p� yo rum.
Yap t� �� m�z ça l�� ma la r�n üç bo yu tu var.           

CHP’nin sos yal de mok rat viz yo nu nu ulus-
 larara s� alan da an lat mak bi rin ci si. Di �e ri Tür -
ki ye’nin AB üye lik sü re ci ni Brük sel’den,
ye rin den des tek le mek. Üçün cü sü ise hü kü me -
tin çok ek sik kal d� �� bir nok ta; o da Tür ki ye’yi
iki li ko nu lar d� ��n da ge nel AB ko nu la r� gün-
 de mi üze rin de ma sa ya ge tir mek, ka t�l ma s� n�
sa� la mak. Ör ne �in ik lim de �i �ik li �i, ye ni le -
ne bi lir ener ji stra te ji si gi bi AB’nin ge nel so -
run la r� na, ge nel me se le le ri ne, ge nel
po li ti ka la r� na biz de CHP ola rak ka t� l� yo ruz.
Çün kü CHP ay n� za man da Av ru pa Sos ya list
Par ti si yö ne ti min de ve ka rar me ka niz ma la r� na
ka t� l� yor. 

� Tür ki ye’de genç aka de -
mis yen ler le bir ara ya gel di -
niz. �z le nim le ri niz ne dir?

Mar ma ra Üni ver si te si
AB Ens ti tü sü’nün AB fon la -
r�y la yü rüt tü �ü pro je kap sa -
m�n da Tür ki ye’de yim. AB
Ens ti tü sü, Ana do lu’nun de -
�i �ik yer le rin den ge len genç
aka de mis yen le re AB sü re ci -
nin de �i �ik bo yut la r� n� ge rek
par la men terler le ge rek se si -
ya si tem sil ci ler le si vil top -
lum tem sil ci le riy le
tar t�� ma ya aç m��. Biz le rin
de ne yim le ri ni on la ra ak tar -
ma ya ve on la r�n gö rü� ve
öne ri le ri ni on lar dan din le-
me mi ze ve si le ol du. AB sü re ci na s�l ya p�l ma -
l�, yö ne til me li, H�r va tis tan bu nu na s�l ba �ar d�?
bun la r� an lat t�m. Bu tür top lan t� lar çok önem -
li. Çün kü her de fa s�n da Tür ki ye’ye gel di �im -
de üni ver si te le re git ti �im de çok et ki le yi ci
ba k�� aç� la r�y la ve çok fark l� so ru lar la kar �� la -
�� yo rum. Be ra be rim de bu gö rü� le ri Brük sel’e
gö tü rü yo rum. Be nim aç�m dan zen gin le� ti ri ci,
ho� bir de ne yim olu yor. 

� AB üye lik sü re cin de siz ce ne ler ya p�l ma -
l�?

H�r va tis tan’�n AB mü za ke re le ri Tür ki ye
ile ba� la d�. �im di üye olu yor. Tür ki ye da ha 13
ba� l�k aça bil di. AB mü za ke re le ri ba� la ma dan
ön ce H�r va tis tan bir ko mi te kur du ve o ko mi -
te nin ba� ka n� dai ma mu ha le fet par ti le rin den
ol du. Bu yol la da bir top lum sal uz la �� ya ka p�
aç m�� ol du H�r va tis tan. Biz bu nu öner dik, ma -
ale sef red de dil di. Biz bu mo de li in ce le dik ve
çok olum lu ol du �u nu gör dük. Çün kü ge ni� ta-
 ban l� si vil top lum ör güt le ri nin, aka de mis yen -
le rin, si ya set çi le rin için de bu lun du �u ba�
mü za ke re ci nin de üye si ol du �u bir grup ve bu
grup ta ra f�n dan yö ne til di bu mü za ke re ler. Tür -
ki ye’nin de AB sü re ci ni par ti ler üs tü gör me ye
ih ti ya c� var. 
� Ka d� köy’ü na s�l bul du nuz?

Ka d� köy gü zel. Es na fa, kar �� la� t� ��m yurt-
 ta� la ra “Ka d� köy’de i� ler na s�l?” di ye sor du -
�um da her ke sin çok mem nun ol du �u nu
gör düm. Va tan da� odak l� si ya set var Ka d� -
köy’de. Ye rel yö ne tim bun la r�n çok gü zel bir
ör ne �i ni ser gi li yor. 
� �l gi le nen ler Tem sil ci li �i niz le il gi li ha ber -
le re na s�l ula �a bi lir?

Ver di �i niz f�r sat için te �ek kür edi yo rum.
chp-av ru pa bir li gi.org bi zim Türk çe bül ten le -
ri mi zin de ye ral d� �� si te miz. Ora dan oku yu cu -
lar ta kip ede bi lir ler. �n gi liz ce bül ten ve
ra por la r� m�z da var. 

� GENÇ AMA BA �A RIY LA 
DO LU B�R KA R� YER

Ka der Se vinç Brük sel’de CHP Av ru pa
Bir li �i Tem sil ci li �i ve Av ru pa l� sos yal de mok -
rat par ti le rin Av ru pa dü ze yin de ki par ti si olan
PES’in yö ne tim ku ru lu üye li �i gö rev le ri ni üst -
le ni yor.

2004-2005 y�l la r� ara s�n da Ak de niz Üni -
ver si te si Av ru pa Bir li �i Ara� t�r ma ve Uy gu la -
ma Mer ke zi’nde ara� t�r ma c� ola rak ça l�� t�.
Ak de niz Üni ver si te si Je an Mo net Av ru pa En-
 teg ras yo nu prog ra m� n� ta mam la d�. 2005-2008
y�l la r� ara s�n da Av ru pa Par la men to su’nda si -
ya si da n�� man ola rak gö rev yap t�. 

KA-DER (Ka d�n Aday la r� Des tek le me
Der ne �i), Ka gi der (Ka d�n Gi ri �im ci ler Der ne -
�i ve Fo rum �s tan bul’un Av ru pa et kin lik le ri ne
da n�� man ola rak kat k� da bu lun du. TÖ SED
(Türk �� Dün ya s� Der ne �i-Brük sel) ba� kan
yar d�m c� l� �� gö re vi yap t�. Ka der Se vinç ha len
TE MA-Av ru pa Yö ne tim Ku ru lu Üye si.

Da ha ön ce ka li te yö ne ti mi, ulus la ra ra s�
stan dart lar, in san kay nak la r�, ile ri yö ne tim tek -
nik le ri ve Av ru pa Bir li �i alan la r�n da çok sa y� -
da e�i tim prog ra m� n� ta mam la d�. 2009 y� l�n da
Av ru pa l� 50 �a ir ile bir lik te Av ru pa ana ya sa s�
tar t�� ma la r� na bir tep ki ola rak ger çek le� ti ri len
pro je de �i ir le riy le yer al d�.  2012 y� l�n da bir
sü re dir üze ri ne ça l�� t� �� iki pro je yi ha ya ta ge -
çir di. Brük sel’de Türk Kah ve si Bri fing le ri
(www.tur kish cof fe eb ri efings.org) ad l� pro je yi
olu� tur du ve ulus la ra ra s� ko nu lar da yu var lak
ma sa top lan t� la r� n� ba� lat t�. 

Brük sel’de ya �a yan Tür ki ye kö ken li ai le -
le rin ço cuk la r� na yö ne lik bir sos yal so rum lu -
luk pro je si olan SI NIF 1-B’yi kur du. Gö nül lü
ö� ret men ler le be ra ber ço cuk la ra e�i tim ler ve -
rir ken, çe �it li prog ram la r� yö ne ti yor.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

üyük ve köklü dev bir ç�nar; ya�am�n�
hizmete adayan ve hizmetle mutlu
olan yüce bir insan dünya de�i�tirdi.
Büyük dedesi Sofu Baba ile bulu�mak

ve hiçbir zaman gönlünden eksik etmedi�i
Allah’a kavu�mak için yola ç�kt�. Yolu ayd�nl�k,
yeni mekân� da kendi gönlü gibi hep nurlarla
dolu olsun.

Bü yük ve say g�n in san Ce la let tin Tü fek -
çi’nin yü ce li �i ni an la mak için mut la ka do� du -
�u kent olan Van’a git mek, Van l� lar’� din le mek
ve geç mi �i ne bak mak ge re kir. Bü yük de de si
So fu Ba ba, Van’da bü yük bir ev li ya ola rak ka -
bul edi lir, ken di ad� ve ri len ca mi de, tür be de
ya tar. So fu ba ba bil gi si ve ener ji si ile hâ lâ in -
san l� �� ay d�n la t�r, zi ya ret edip bir fa ti ha oku ya -
n�n gön lü hu zur bu lur.

1925 y� l�n da Van’da do �an Rah met li Ce -
la let tin Tü fek çi de de si gi bi ev li ya de �il di. Bu
dün ya n�n in sa n�y d� ama tüm in san l� �a de rin
bir sev gi ve say g� gös te ren, ya �a m� n� in san l� -
�a ada yan bir yü ce in san d�. Tür ki ye’yi çok se -
ver di ger çek bir yurt se ver idi. Ken di hiz met
yo lu nu aça bil mek için Van’da or ta oku lu bi tir -
dik ten son ra be� ar ka da� An ka ra’ya Po lis Ko -
le ji’ne gir mek is ter ler. O gü nün ko �ul la r� na
gö re Van’dan An ka ra’ya var ma la r� tam be�
gün sü rer. Po lis Ko le ji’ni yal n�z ca o ka za n�r ve
bi rin ci lik le bi ti rir. Gön lü ül ke ye da ha yet ki li
yer ler de hiz met ve re bil mek için da ha yük sek -
ler de dir. Po lis Ko le ji’nde pa ra s�z ya t� l� oku du -
�u için Po lis Te� ki la t�’na mec bu ri hiz met yü -
küm lü lü �ü var d�r. Dö ne min Em ni yet Ge nel
Mü dü rü’ne ula ��r. Genç po lis me mu ru Ce la -
let tin’de ki he ye ca n�, mert li �i, mem le ket sev -
gi si ni gö ren Ge nel Mü dür, Mül ki ye’yi bi ti rin ce
mes le �i ne dön me si ko �u luy la e�i tim sü re sin -
ce üc ret siz izin ve rir. Bu ka ra r� ile ken din den
son ra Em ni yet Ge nel Mü dü rü ola cak, Po lis ve
Po lis lik a�� �� bir bü yük hiz met ada m� n�n yo lu -
nu aç m�� olur. 1947 y� l�n da Mül ki ye’yi bi ti rin -
ce he men Em ni yet Ge nel Mü dür lü �ü’ne ko -
�ar. “Üni ver si te bit ti gö re ve gel dim” der. �lk
gö re vi Po lis Ko le ji’nde s� n�f ko mi ser li �i dir. Po -
lis aday la r� onu çok se ver ler, iler le me nin, ö� -
ren me nin ve umu dun sim ge si ola rak gö rür ler.

De �er li in san Ce la let tin Tü fek çi’nin en bü -
yük özel li �i; en zor za man lar da, için den en ç� -
k�l maz du rum lar da ve ha ya t� n�n her an�n da
dai ma umut la do lu ol ma s� d�r. 86 ya ��n da iken
onun ör nek ya �a m� n� bir ki tap yap mak is te yen
Sa y�n �l han Ek sen’e ki ta ba isim ola rak “Ge çen
Geç ti. Ge len Bir …” is mi ni öne rir ve ki tap �u
anek dot la ba� lar. “Ada m�n bi ri de niz ke na r� na
otur mu�, dal ga la ra dik kat le ba k� yor mu�. Ya -
n� na yak la �an bir di �e ri ne yap t� �� n� sor mu�.
Adam cid di yet le dal ga la r� say d� �� n� söy le mi�.
Di �e ri “Öy le mi kaç ta ne ol du? di ye ha fif alay -
la sor ma ya de vam et mi�. Adam ay n� cid di yet -
le ce vap ver mi� “Ge çen geç ti, ge len bir…”
“Bu anek dot be nim ha yat fel se fe mi özet ler.
Ha yat dal ga la r� n�n, ki mi h�r ç�n, ki mi uy sal, on -
la r� ge re ken dik kat le ku cak la mak, ama bir de -
fa ge ri de b� rak t�k tan son ra re ha ve te ka p�l ma -
dan ve yo rul ma dan, ar ka da ka lan dal ga la r�n
ge ri çe kim gü cü ne ken di ni b� rak ma dan, ay n�
ener jiy le ye ni ge le cek dal ga la r� ku cak la ma ya
ha z�r ol mak” de mi� ya �am öy kü sün de.

O dö nüp geç mi �e bak maz d�. Gö zü hep
ile ri dey di. Ama unu tul maz hiz met ler le, sev gi -
ler le, �ef kat le do lu ter te miz bir geç mi �i var d�.
�s mi nin söy len di �i her nok ta da sev giy le do lu,
de rin bir say g� duy gu su uya n�r d�. Ta n� d� �� her -
kes on dan mut la ka ha ya t� n� et ki le yen bir �ey -
ler ö� ren mi�, ya �a m� n� de �i� ti ren ya rar lar
gör mü� ve ya dar gü nün de onun des te �iy le
ha ya ta tu tun mu� tur. O yap t� ��, sa y� la ma ya -
cak ka dar çok hiz met ve yar d�m la bir in san l�k
des ta n� yaz m�� t�r. Ak�l al maz de re ce de ce sur
bir in san d�; için de hiç bir kö tü lük ol ma d� ��,
yap t� �� hiç bir i� ten ki �i sel ya rar bek le me di �i,
in san la ra bek len ti siz, kar �� l�k s�z hiz met et me -
yi do �al bir ya �am bi çi mi ola rak gör dü �ü için
hiç kor ku su ol maz d�. Mü te va z� bir emek li lik
ya �a m� ile ha ya t� n�n so nu na ka dar bü yük bir
say g�n l�k için de dim dik ya �a d�. Çok önem li
mem le ket hiz met le ri yap t�. Ha len Türk Po li -
si’ne mad di, ma ne vi des te �iy le bü yük hiz met
yo lu açan Türk Po lis Te� ki la t� n� Güç len dir me
Vak f� onun ön der li �i ile ku rul du. Y�l lar ca Van
Vak f�’na ba� kan l�k yap t�.

O ger çek bir hiz met ada m�, ger çek bir
yurt se ver ve ar ka da� la r� için ger çek bir dost
idi. Ne pa ra da, ne pul da, ne ma kam da hiç gö -
zü ol ma m�� t�. Onun gö zü hep sev gi de ve hiz -
met te idi. Ama po li se ve po lis li �e öy le bü yük
bir sev gi si ve say g� s� var d� ki; po li sin se si ni
duy du �u, is mi ni gör dü �ü her ye re hiz met he -
ye ca n� için de ko �ar d�. Emek li lik dö ne mi nin en
mut lu ol du �u i� le rin den bi ri si po li se hiz met
et mek ti. Bun dan 18 y�l ön ce Sa y�n Ba� ba ka -
n� m�z Bü lend Ulu su ba� kan l� ��n da Ka d� köy
Po lis Hiz met le ri ni Ge li� tir me ve Des tek le me
Der ne �i’nin ku ru lu �u na ön der lik yap t�. Ba� -
kan Yar d�m c� s� ola rak her yö ne tim ku ru lu top -
lan t� s� na dü zen li bir �e kil de sev giy le ve �ef -
kat le ka t�l d�. Ka d� köy Po li si’nin en iyi or tam lar -
da, en ça� da� ola nak lar la ça l�� ma s� için de -
ne yim le riy le ge ni� ufuk lar ve çok ha y�r l� yol lar
aç t�. Ka d� köy Em ni yet Mü dür lü �ü bi na s� n�n
in �a at� ve de ko ras yo nu bit tik ten son ra Ka d� -
köy Em ni yet Mü dü rü’ne “Ben Em ni yet Ge nel
Mü dü rü iken böy le gü zel bir ma kam oda s�n da
ça l� �a ma d�m ama �im di sa na bu nu ya pa bil -
mi� ol ma n�n mut lu lu �u nu ya �� yo rum” de mi� -
ti. 

Ata �e hir �l çe si ku rul du �un da ta yin edi len
Em ni yet Mü dü rü’nün elin de bir çan ta dan
ba� ka hiç bir �e yi yok tu. Onun ba� kan l� ��n da
ku ru lan Ata �e hir Po lis Hiz met le ri ni Ge li� tir me
ve Des tek le me Der ne �i ile Ata �e hir Po li si,
yüz me ha vuz lu, at�� po li gon lu, ge ni� ola nak l�
bir mer ke ze ka vu� tu. 65 adet, iki ya �� n� geç -
me mi� oto mo bil ler da hil en ça� da� do na n�m -
lar la Ata �e hir’e  hiz met ve ri yor.

Ce la let tin Tü fek çi sev giy le do lu bir ha yat
ya �a d�. Ha yat yo lu hep sev giy le gü zel le� ti,
yurt sev gi si, in san sev gi si, dost sev gi si dai ma
yo lu nu ay d�n lat t�. �na n� yo ruz ki �im di So fu Ba -
ba’n�n ya n�n da ve ay d�n l�k lar için de dir.

Al lah’�n rah me ti hep üze rin de ol sun.            

B
Kader Sevinç, AB’yi 

Brüksel’den takip ediyor
Avrupa Sosyalist Partisi (PES)
Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP
Avrupa Birli�i Temsilcisi Kader

Sevinç, Gazete Kadıköy’e
konuk oldu, Kadıköylülere

Brüksel’deki temsilcilik
çalı�maları hakkında bilgi verdi.
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● KA D�R �N CE SU

� M. Tan ju Aker man ço cuk lu �u nu dü -
�ün dü �ün de ken di si ni et ki le yen, ge le ce �i -

ne yön ve ren ne gi bi olay lar ya �a d�?
Be ni di rekt et ki le yen herhan gi bir ola y�n

ol du �u nu zan net mi yo rum. Ken di kul va r�m -
da ses siz se da s�z, bel ki bi raz ses li yü rü yüp
geç tik y�l la r�n üze rin den. Çok �ey gör dük,
çok �e ye ta n�k ol duk, ta ri hin için de ya �a d�k. 

� Ka d� köy’de ya �am na s�l d�? 
Ka dir, sen bi zim bil gi sa ya r� çö ker te cek -

sin öy le ge ni� so ru yor su nuz ki nere den
ba� la ya ca �� m� �a �� r� yo rum! Köy i� te…
Ka d� köy… Bu gün kü Dat ça gi bi bir yer.
Ka d� köy Mo da’da o dö ne min zen gin le ri -
nin, iç so kak la r�n da bü rok rat la r�n ve
az�n l�k la r�n ya �a d� ��, Yel de �ir me ni’nde
da ha dü �ük ge lir li le rin (ve az�n l�k lar için
de ay n�) ya �am sür dür dü �ü yer. Ha san -
pa �a da Ka d� köy’ün ke nar ma hal le siy di.
�s ke le den ba� la yan bir say fi ye ken tiy di.
Yaz l�k kent… Do kuz yüz el li li, alt m�� l�
y�l lar. Di �er böl ge ler ar sa, bos tan vs…
Ka d� köy’ün için de de bos tan lar var d�.

Son ra… O in san lar, bu ka dar ada -
m�n ge le ce �i ni ha yal bi le ede mez di.
70’ler de göç h�z lan d�. Ge ce kon du, in-
 �a at, ya� ma… Hep si ba� la d�. Bam ba� -
ka bir Ka d� köy ç�k t� or ta ya. Bi zim
Ka d� köy 60’ lar da bit ti. �u an gör dü -
�ün ba� ka s� n�n Ka d� köy’ü.

Bu Ka d� köy de mut lak on la ra gü -
zel ge li yor dur.
� 61 y�l l�k Ka d� köy geç mi �i ni zi göz önü ne

al d� �� m�z da ya �a nan de �i �i mi na s�l 
yo rum lu yor su nuz?

Ben, bu ra lar de �i� ti kö tü ol du di ye mem.
Gö çün ve de �i �i min önün de dur mak müm -
kün de �il. Yal n�z Ka d� köy de �il, ül ke de �i� -
ti. Her de �i �im de ken di kül tü rü nü dam ga lar
ya �a ma. Ye ni bir olu �um do� du Ka d� -
köy’de. Ül ke nin dört ya n�n dan ge len ler Ka -
d� köy’e ken di kül tür le ri ni de be ra ber
ge tir di ler. Biz de lah ma cu na ve çi� köf te ye
al�� t�k. De �il mi?

Ka dir, De �i �im iyi dir de Ka d� köy’de her
�ey de �i� ti bir �ey de �i� me di.

� Ne dir de �i� me yen?
Ka d� köy lü ge nel de bü rok rat t� ve s� k� Ke-

 ma list ti. Bu de �i� me di. Bu gün de du rum ay -
n�. Sol ve sa� par ti ler Ka d� köy’den oy
ala maz. Önü müz de ki se çim ler de de ala ca �� -
n� san m� yo rum. Bu nu sos yo lo jik aç� dan söy -
le dim. As l�n da Ka d� köy sos yo log lar için iyi
bir ça l�� ma ala n�.
� �n sa n�n ya �a m� n�n fark l� dö nem le rin de

fark l� be �e ni le ri nin ol ma s� ola �an, söz
ko nu su Ka d� köy ol du �un da du rum ne dir?

Bu nu ül ke nin so run la r�n dan ay� ra maz -
s�n. �s tan bul’dan hiç ay� ra maz s�n. Ka d� -
köy’ün son el li y� l�n da ya p�l m��, an�t gi bi
gö zü nü zü ok �a yan bir eser var m�? Yok sa
ben mi gör mü yo rum çir kin gö �e t�r ma nan
ya p� lar dan ba� ka ta bi…

Bir de Kur ba �a l� de re var. Herhal de Gu -
in ness re kor lar ki ta b� na ge çer. Bu ka dar
uzun y�l lar da �s lah edil me di. Vah �i hay van -
la r�, su la r�, do �a y� �s lah eden in sa no� lu Kur-
 ba �a l� de re’yi �s lah ede mi yor. Bra vo… Ben
or ta okul day ken san dal la Ha san pa �a’ya ka -
dar gi di yor duk. Su nere de, inek iç ti de me,
bo zu lu rum.
� “KA DI KÖY (Dü nü-Bu gü nü)” ki ta b� n�z
var. Dü nü, bu gü nü k� yas la d� �� n�z da or ta -

ya na s�l bir tab lo ç� k� yor?
K�r sal ke sim ler den, sa na yi ye ge çil di �i

gö rü lü yor. Tek no lo jik ça �a geç me ye  u� ra -
�� yo ruz. Umut… 

Umut her za man var. �s tan bul’un pek

çok ye rin den gü zel dir yi ne de Ka d� köy.
� Hiç gel me mi� bi ri ne Ka d� köy’ü

na s�l an la t�r s� n�z?
Bir Ka d� köy CD’si gön de ri rim.

� Gen ce cik bir �a ir ada y� ola rak ken di ni zi
ede bi yat dün ya m� za na s�l ka bul et tir di niz?

Ben mi? Ka bul et mi� ler mi? On lar bir
gru bun as ke ri de �il sen se ni gör mez den gel -
me yi ter cih eder ler. Ben de hiç bir dö ne -
mim de mi li ta rist ol ma d�m. Sa de ce in san
ol ma y� ter cih et tim. Se nin sor du �un so ru be -
nim umu rum da de �il. Ka bul eden de var sa

on la ra say g� ve sev gi le ri mi gön de ri yo -
rum.

� �ii re si zin le bir lik te ba� la yan 
han gi genç ler var d�?

Sen nur Se zer bi zim ku �ak tan d�r.
�i ir le riy le, du ru �uy la her za man tek
ge çe rim. Bu gün de ede bi yat ta çok iyi
bir yer de. Son ra Meh ri zat, Ke rem Gü -
ney (Ya vuz Ör ten)… Ka dir �im di
isim unu ta ca ��m k� r� la cak lar. 
� Geç mi� ten ne le ri öz lü yor su nuz?

Hiç bir �ey… Geç mi� an� lar da kal -
d�, önü mü ze ba ka l�m.
� �a ir ve ya zar l� �� n�z ya n�n da ga -
ze te ci ve rad yo cu lu �u nuz da var…

As�l mes le �im ban ka c� l�k, ama
ga ze te ci li �i hiç b� rak ma d�m. Son ra
rad yo cu luk ge li� ti. 17-18 y�l ol du
prog ram c� l� ��m da.
� Uzun y�l lar d�r Eks pres ga ze te si -
ni yö net ti niz, yak la ��k 8 y�l d�r da

Sa nat Yap ra ��’n� 
ç� ka r� yor su nuz…

1970 y� l�n da ilk pro fes yo nel KA DI KÖY
Ga ze te si ni ç� kar d�k. 1974 y� l� na ka dar haf ta -
l�k ola rak sür dü, çok iyi de bir kad ro su var -
d�. Ön ce ya z� i� le ri ni son ra da Ge nel Ya y�n
Yö net men li �i ni yü rüt tüm. �lk man �e ti miz
�uy du “Ka d� köy Ay r� Be le di ye Ol sun”. O
ga ze te le rin man �et le ri in ce len me li ben ce.

Biz Ka d� köy’e gö nül ver mi� tik. Par ti siz
ve ama tör ruh la… Son ra Ha ber de Eks pres
ga ze te si, o da 16 y�l ara l�k s�z sür dü. Mar ma -
ra böl ge si ne hi tap edi yor du. Sa nat Yap ra ��
bu y�l se ki zin ci y� l� n� ta mam l� yor. Bu tut ku
her hal de... Far k�n da de �i liz ama ya �am bi -
çi mi miz ol mu�. Sü rek li Ba s�n Kar t� sa hi bi -
yim. Ga ze te ci ler Ce mi ye ti ve Tür ki ye
Ya zar lar Sen di ka s� üye si yim. Ama tör ruh la
de vam edi yo ruz.

� “Ça �� n� Ya ka la yan lar” di ye Sa nat
Yap ra ��’nda ya y�n la nan rö por taj la r� n� z�
ki tap ha lin de top la d� �� n�z bu söy le �i ler de

ne ye dik kat edi yor su nuz?
Ya �am da ki du ru� la r� na ve ba k�� aç� la r� -

na.
� Bi raz da �i ir den ko nu �a l�m. Gü nün �i-

 iri ni na s�l yo rum lu yor su nuz?
�i ir bi raz da �� n�k… Ül ke ler de iyi �a ir sa -

y� s�z de �il. Çok gü zel �i ir ler de ya z� l� yor.
�a ir ler le, �i ir se ver ler ara s�n da bir ko puk luk
var. Her kes �i ir yaz d� �� n� zan ne di yor, bu da
kav ram ka r� ��k l� �� na ne den olu yor. Oy sa �a -
ir az, �i ir ya zan sa tüm va tan da� la r� m�z. Ben -
ce sa k�n ca yok ama �ii ri do� ru an la ma l�
in san lar. Rad yo ve te le viz yon la r�n bi raz da -
ha dik kat et me si ge re kir. �n ter net ise bu ko -
nu da re za let… 

�a ir �i iri nin ya n�n da ça� da� ol mak için
mü ca de le ve re cek. Mü ca de le si ol ma yan �a -
ir ba �a r� ya ula �a maz. Top lu mun önün de ola-
 cak ve top lu mu yu ka r� çek me ye ça l� �a cak
mü ca de le ci bir li der ola cak. Zor i�… Hat ta
çok zor i�…

� �u an da böy le �a ir var m�? 
Çoo ok… Unut ma ki �a ir le ri hay k�r ma -

yan bir mil let, se ven le ri top rak ol mu� ök süz
ço cuk gi bi dir.
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AKERMAN: “Kadıköy sosyologlar
için iyi bir çalışma alanı”

“Kadıköy sosyologlar
için iyi bir çalışma alanı”

“Kadıköy sosyologlar
için iyi bir çalışma alanı”

“Kadıköy sosyologlar
için iyi bir çalışma alanı”

“Kadıköy sosyologlar
için iyi bir çalışma alanı”

“Kadıköy sosyologlar
için iyi bir çalışma alanı”

Tanju Akerman 70 yıllık
Kadıköylü… �imdiye kadar 36’sı
�iir kitabı olmak üzere 56 kitaba
imza attı. Kadıköy’ü anlatan bir

kitabı da var. Fakat yazmadıkları
yazdıklarından daha fazla… Bu
nedenle Tanju Akerman ile bir

söyle�i yapmak kaçınılmaz oldu.

KADIKÖY’DE KAYBOLMAK
Dururum vapur iskelesinde

Bir gece
Örne�in saat birde

Bir ba�ka yüzler gelir tela�s�z
Önce saatine bakar

Sonra gecenin so�u�una
Vapur ���klar� hep yorgun gibidir

Gelir konar iskeleye
Al�r yolcusunu

Yorulurum
Kad�köy’de bir gece 

Öylece 
Ola�an bir gece can�m

Ben bakar�m gecenin içinden
Sekizotuz vapurunu an�msar�m

Bulamam
Gecenin biri gecenin ayaz�na kar���r

Dü� gerçekten ayr�l�r
Vapur kalkar karaköye do�ru 

Ben kal�r�m dü�lerimle 
Gecenin bu saatinde

Tan�d�k tek yüze rastlamadan
Üstelik yar�nki gazeteyi vurmu�

Zaman beni
Yürürüm kendi zaman�m içinde

Nemli gözlerim yan�ma al�p
Kad�köy güzeldir

�skelesi gecesi gizemi
Kaybolurum karanl���n içinden 

H�çk�r�r�m
Biri beni anar.

“Kadıköy sosyologlar
için iyi bir çalışma alanı”
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TÜM hayati fonksiyonlar�n devam�n�
sa�layan ve at�k maddelerin vücuttan
uzakla�t�r�lmas�nda kilit rol oynayan

su içeri�ini korumak, ya�am�
sürdürebilmek aç�s�ndan kritik önem
ta��r. Su miktar� beyin ve böbreklerin

ortak çal��mas� ile düzenlenir.
 Normal �artlar alt�nda vücudun idrar
(yakla��k 1.0-1.5 litre/gün) yan�nda
görünmez kay�p olarak adland�r�lan
d��k� (0.1 litre/gün), ter (0.1 litre/gün)
ve solunum (0.3 litre/gün) ile birlikte

yakla��k olarak günlük 1.5 - 2 litre s�v�
kayb� vard�r. Bu s�v� kayb� fizyolojik
durumlarda ve baz� hastal�klar ile
birlikte belirgin olarak art��

gösterebilir. Bunlar�n ba��nda
hava s�cakl���nda art��a ba�l�
olarak terleme ve solunumla

kay�plar ve egzersiz gibi do�al
durumlar ile güne� yan�klar�,
ishal veya ate�li hastal�klar

gibi ola�and��� durumlar gelir.
Su kayb� geli�ti�inde vücut

tuz yo�unlu�u artar ve
beyindeki susama merkezi
tetiklenir. Olu�an susama

hissi sonucu su/s�v� içeriz ve
vücut s�v�m�zdaki eksi�i

tamamlar�z. Günlük s�v� ihtiyac�
ki�iye ve ortama ba�l� olarak

de�i�iklik göstermesine ra�men
kabaca ki�inin a��rl���ndan kilo ba��na

30 cc olarak hesaplanabilir. Bu s�v�
ihtiyac�n�n yar�s� g�dalardan

sa�lan�rken yar�s�n�n da içilmesi
gerekir. Özellikle s�cakl���n 30

derecenin üzerine ç�kt��� durumlarda
her 2 derece art�� için günlük su

tüketimimize 2 bardak eklememiz
gerekmektedir.   

� Dehidratasyon nedir? Hangi
belirtilerle kendini gösterir? Nasıl

korunabiliriz?:
Vücutta olu�an su eksi�ini
tamamlamad���m�z veya

tamamlayamad���m�z durumlarda
‘kururuz’. Dehidratasyon olarak

adland�r�lan bu durum en basit hali ile
susama ve huzursuzluk hissi, i�tahta
azalma ve ciltte kuruma ile kendini

gösterirken s�v� kayb� ilerledikçe idrar
miktar�nda azalma ve renginde

koyula�ma, a��zda kuruluk,
aç�klanamaz yorgunluk ve

performans kayb�, ba� a�r�s�, aya�a
h�zl� kalk�ld���nda ba� dönmesi ve
keyifsizlik ba� gösterir. S�v� aç���

buna ra�men
tamamlanmazsa ve yüzde

5-6’lara ula��rsa ki�ide
uykuya e�ilim, bulant� ve
bacaklarda kar�ncalanma
ba�lar ve s�v� kayb� yüzde
10’lara ula�t���nda kaslarda
istemsiz kas�lmalar, görü�te
bozulma gerçekle�ir. Yüzde
15’in üzerinde s�v� kay�plar�

hayat ile ba�da�maz.
 Dehidratasyon, hastan�n

susama hissinin olmamas�, susad���
halde suya ula�amamas�, yeterli h�z
veya miktarda içememesi veya su
emilim ve at�l�m�n� bozan hastal�klar

sonucu geli�ir. Susama hissinin
olmamas� en abart�l� hali ile komada

veya zihin fonksiyonlar� azalm��
hastalar�nda görülürken çok daha s�k

rastlanan �ekli ya�l�larda görülen
�eklidir. Özellikle ya�l�larda susama
hissi oldukça azalabilece�inden bu

grubun s�v� al�m� susuzluk
duymasalar bile düzenli olarak

desteklenmelidir. Kabaca bu gruptaki

ki�ilerin yakla��k 3 ila 5 saatte bir
tuvalete gitme ihtiyaçlar�n�n do�mas�
ve idrar renklerinin �effaf veya aç�k
sar� renkte olmas� gerekmektedir.

 Oruç, kurakl�k veya tecrit gibi
durumlarda ki�i susamas�na ra�men

suya eri�imi yoktur. Bu gibi
durumlarda su aç���n� gidermek
mümkün olmayaca��ndan temel
amaç kayb�n en aza indirilmesi

olmal�d�r. Bunun için bu dönemde
a��r fiziksel aktiviteden kaç�nmak,

vücut �s�s�n� dü�ük tutacak serin ve
nemli ortamlarda bulunmak, hafif

giysileri tercih etmek ak�lc� olacakt�r.
 Çok s�cak havalarda egzersiz
ve ishal gibi baz� durumlarda
ise ki�inin su al�m�ndan daha
h�zl� olarak su ve daha önemli
olarak tuz kayb� geli�ir. Bu gibi

durumlarda ki�inin daha
susuzluk hissi olu�madan su
ve elektrolit (madensuyu veya

izotonik �ekersiz egzersiz
s�v�lar� ile) al�m�na ba�lamas�

hayati önem kazan�r. 
� Dehidratasyon böbrek

açısından ne riskler içerir?
Kalıcı hasar verebilir mi?

Tedavisi nedir?: Hafif düzeyde
olan dehidratasyon hiçbir

organda kal�c� hasara yol açmaz
ancak altta yatan bir kronik böbrek

yetmezli�inin bulgu vermesine neden
olabilir. Hafif düzeyde olan

dehidratasyonun tedavisinde a��z
yoluyla al�nan s�v� ve elektrolitlerle

eksikli�in giderilmesi yeterli
olmaktad�r. Daha a��r

dehidratasyonda ise a��zdan s�v�
al�m� yeterli olmayabilir ve ki�inin bir

sa�l�k kurulu�unda yatarak damardan
s�v� tedavisi görmesi gerekebilir. A��r

dehidratasyon vakalar�nda esas
sorun börek fonksiyonlar� ile ilgilidir.

Akut böbrek yetmezli�i geli�en
hastalarda tüm destek tedavilerinin

yan�nda vücuttan at�klar�n
uzakla�t�r�lmas� için k�sa süreli diyaliz

ihtiyac� do�abilir. Bu ki�ilerde
zaman�nda ve yeterli tedavi ile

böbreklerin tekrar düzgün
çal��malar�n� sa�layacak s�v� ve kan
bas�nc� sa�lanamazsa geli�en akut

böbrek yetmezli�i kronikle�ir ve hasta
hayat� boyunca diyaliz hastas� olabilir. 
� Ramazan’da oruç tutacak ki�iler

için önerileriniz var mı?
Ramazan’�n çok s�cak yaz

günlerine isabet etti�i bu sene
su dengesinin korunmas� oruç

tutanlar aç�s�ndan büyük
önem ta��makta. Her ki�i

yukar�da belirtti�imiz formülü
kullanarak günlük s�v�

ihtiyac�n� kabaca belirlemeli
ve bu miktar tek seferde

de�il, iftar ile sahur aras�na
bölerek almal�d�r. �çilecek

s�v� seçilirken gazl� ve �ekerli
içeceklerden uzak durulmas� ve daha

çok su, taze meyve suyu ve
madensuyu tüketilmesi do�ru

olacakt�r. Bunun yan�nda daha önce
bahsetti�imiz gibi ald���m�z s�v�n�n
önemli bir k�sm� da yedi�imiz kat�

g�dalardan geldi�inden bu dönemde
a��r� tuzlu ve k�zartma g�dalardan
uzak durarak daha çok meyve ve
sebze tüketmemiz gerekiyor. Gün

içinde ise s�v� kayb�m�z� en aza
indirmek için hafif giysiler giymeli,

serin ve nemli ortamlarda bulunmal�
ve fiziksel aktiviteden kaç�nmal�y�z.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Ramazan ayında sıvı kaybını
önlemek için ne yapmalı?

Op. Dr.
Levent
Gürkan

12

Sokak hayvanları için vaha!

KASEV’den Ramazan hazırlıkları

Bildi�imiz �ekli ile ya�am için en önemli molekül su, genç
erkeklerde vücut a�ırlı�ının yüzde 60’ını, genç kadınlarda ise

yüzde 50’sini su olu�turuyor. Çocuklarda ise bu oran biraz daha
yüksek (Yüzde 65-75) iken ya� ilerledikçe vücut su içeri�i çe�itli

nedenlerle azalıyor. Kadıköy�ifa Ata�ehir Hastanesi Üroloji
Uzmanı Op. Dr. Levent Gürkan sıvı alımının önemini ve

ramazanda sıvı kaybının zararlarını anlatıyor.

YAZIN en s�cak günlerini
ya��yoruz.... �ehir insanlar� klimal�
evlerinde/ofislerinde bile s�caktan

bunal�rken, kavurucu güne�in
alt�ndaki sokak hayvanlar� kimbilir
ne zor durumdad�r... Binalar�n�n
önlerine bir kap su koyan duyarl�

yurtta�lar da olmasa sokak
hayvanlar�n�n ya�ama �ans� iyice
azal�rd�. Ama neyse ki yurtta�lar
d���nda, onlar� dü�ünen
bir de yerel yönetim var.
Hayvanlara duyarl�l���yla

bilinen Kad�köy
Belediyesi, vatanda�lar�n

taleplerini de dikkate
almak suretiyle geçen y�l

hayvanlar için suluk
projesini ba�latm��t�.

Proje bu y�l da, özellikle
s�caklar�n bast�rmas�yla
birlikte titiz bir �ekilde

yürütülüyor. Kad�köy’de
18 parka toplam 28 adet

suluk yerle�tiren belediye, böylece

sokak hayvanlar�n�n
susuzlu�unu bir nebze

olsun gideriyor. Modern ve
kullan��l� olan otomatik
suluklar, �ehir �ebeke

suyuna ba�lanmaya müsait
noktalarda yer al�yor.

Otomatik suluklar� Kad�köy
Belediyesi Veteriner

Müdürlü�ü temin ediyor,
Park Bahçeler Müdürlü�ü

de parklarda uygun
noktalara montaj�n� sa�l�yor.

KASEV Vakf�, Ramazan ay�nda “iftar yemekleri”
düzenleyecek. KASEV Yönetim Kurulu Ba�kan�

Kamil Çetin Oraler, “KASEV Dinlenmeevi-Huzurevi-
Özel Bak�m Bölümü tesislerinde ya�amlar�n� en
güvenli, güzel �ekilde

sürdüren emeklilerimiz,
ö�retmenlerimiz,
sayg�de�er sevgili

ya�l�lar�m�za geçen y�llarda
oldu�u gibi bu y�l da

mübarek Ramazan ay�
süresince iftar yeme�i
vermek isteyen, hay�r

yapmay� arzulayan dost,
dostlar�m�z�n dostlar�,
hay�rsever ve gönüllü

KASEV’lilere bir ça�r�m�z
var. Bu Ramazan süresince yakla��k 150 ki�iyi

bulan huzurevi sakinlerimize bir gece de siz iftar
yeme�i vermek istemez misiniz?” diye sordu.
Oraler, “Ayr�ca Dinlemeevi-Huzurevi binam�z�n

çevresinde ya�amlar�n� sürdüren Tuzlal� ve Pendikli

kom�ular�m�zdan ihtiyaç sahibi olan, mali durumu
dolay�s� ile ramazan ay�nda iftar yemeklerimize
kat�labilecek yoksul kom�ular�m�z da bu hay�r

yeme�inde  bulunacaklar. Bu amaçla verilecek iftar
yeme�ini titiz bir �ekilde

hesaplayarak maliyet giderimizi
ç�kard�k. Bu maliyet hesab�na

destek vermek isteyen
dostlar�m�z için bu y�l iftar

yemeklerine kat�l�m pay� olarak
bu rakam 450 TL. Bu hayr�
gerçekle�tirmek isterseniz

lütfen a�a��daki telefondan bizi
aray�n�z. Sizin ve ailenizden

rahmetli olanlar�n, iftarla
beraber ak�am dua ile

an�lmas�na vesile olaca��n�z�
ümit ederiz. Yakla�makta olan mübarek ramazan
ay�n�n hay�rla, sa�l�kla ve esenlikle geçmesini yüce

Allah’tan hepimiz ve milletimiz için niyaz ederiz”
dedi. �ftar ba���� için KASEV Vakf� Müdürü Yonca

Kayhan/�rtibat Tel: 0216 494 33 55-56

● Nusret KARACA

�
l ki ge çen yaz ay la r�n da ger çek le �en Ka -
d� köy Mo da Fes ti va li ge le nek sel le �i yor.
Et kin lik, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü -

dür lü �ü’nün “Okul lar Ha yat Bul sun” kam-
 pan ya s� da hi lin de ger çek le� ti ri li yor.
Ca fe ra �a Muh tar l� ��, �s tan bul Ka d� köy Li -
se si, GaK ve Mia Organizasyon da projeye
destek veriyor. 

�s tan bul Ka d� köy Li se si; mi ni kon ser -
ler, söy le �i ler, im za gün le ri, ser gi ler, al�� -
ve ri� stant la r�, ço cuk oyun bö lüm le riy le
Mo da Sa nat Fes ti va li için aç� yor bah çe si -
ni. Ak �a müst le ri din len mek ve bir �ey ler
iç mek için de kü çük bir ka fe ter ya hiz me ti su nu -
lu yor ko nuk la ra, sa nat se ver le re ef sa ne Nu ri ba ba
ve ça l� �an la r�n dan.

Mo da Sa nat Fes ti va li’ne ka t� lan ba z� sa nat ç� -
lar la söy le� tim ha z�r l�k a�a ma s�n da. Hep si he ye -
can la Ka d� köy lü ler le ku cak la� ma y� bek li yor.

Öy ley se bu yu run ta ri hi Mah mut Muh tar Pa �a
Kö� kü’nün bah çe si ne…

A�aç la r�n göl ge si ve se rin li �in de bu fes ti val
Ka d� köy’e çok ya k� �� yor.

Ge le nek sel Mo da Fes ti va li, 14 Ey lül’e ka dar
16.00-23.00 sa at le ri ara s�n da �s tan bul Ka d� köy
Li se si’nin bah çe sin de de vam edi yor.

Geleneksel Moda Festivali sürüyor
Mo da’da ki �s tan bul Ka dı köy Li se si’nin asır lık a�aç lar la çev ri li muh te �em

bah çe sin de dü zen le nen Ka dı köy Mo da Fes ti va li, 14 Ey lül’e ka dar ge zi le bi lir.

Erzaklar ailelere
ulaştırılıyor

KADIKÖY Belediyesi’nin Ramazan
yard�mlar� sürüyor. �lçedeki ihtiyaç

sahibi aileleri, mahalleleri tek tek gezen
ekipleri sayesinde belirleyen belediye,
bu ki�ilere yard�mda bulunuyor. �çinde
bakliyat, �eker, çay, zeytin, ya� ve un
gibi g�dalar bulunan erzak kolileri, özel
ekip taraf�ndan sahiplerinin adreslerine
da��l�yor. Kolilerin, Kad�köy’deki 5 bin

aileye da��t�lmas� planlan�yor.
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Spor cu la r� m�z la gu rur lan d�k, on lar la
se vin dik. 6-7 Tem muz 2013 ta rih le -
rin de dü zen le nen Mu ay Thai �s tan bul

�am pi yo na s�’na ka t� lan 19 spor cu dan 16’s�
de re ce ye gir me yi ba �ar d�. Mi nik ve Y�l d�z -
lar ka te go ri le rin de bay ve ba yan la r�n ka t�l -
d� �� mü sa ba ka lar da spor cu lar, 3 al t�n, 4
gü mü�, 9 bronz ma dal ya el de ede rek �am -
pi yo na da ses ge tir di ler.

�am pi yo na n�n ar d�n dan bü yük mut lu -
luk la Ka d� köy’e dö nen spor cu lar ve tek nik
ekip, Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal,
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at
Ayar ve Bos tan c� Ha lk E �i tim Mer ke zi
Mü dü rü Er gü der Gün gör’ü zi ya ret et ti ler.
Da ha son ra Ga ze te Ka d� köy’e de bir zi ya -
ret ger çek le� ti ren spor cu la r ve tek nik ekip,
mut lu luk la r� n� Ga ze te Ka d� köy ara c� l� ��y la
tüm Ka d� köy’le pay la� t� lar.

� HER �EY GENÇ LE R� M�Z, 
ÇO CUK LA RI MIZ, GE LE CE �� M�Z �Ç�N

Bos tan c� Halk E�i tim Spor Ku lü bü

Ba� ka n� Er gü der Gün gör, Dra go nic bo Spor
Ku lü bü Ba� ka n� Fik ret Ünal ile i� bir li �i
içe ri sin de Ka d� köy’de or ta ö� re tim ve li se-
ler de üc ret siz Uzak do �u spor la r� ders le ri
ver dik le ri ni söyledi. Güngör, çocuklara ve
genç le re spo ru sev dir me k ve bo� va kit le ri -
ni spor la de �er len dir me le ri için çal��t�k-
lar�n� belirtti ve “Çocuklar�m�z�n han gi
spor da l� na e�im leri oldu�unu tes pit ede rek
o dal da ba �a r� l� ol ma la r�  için çaba gös-
teriyoruz” dedi.  

Bu ba�ar�da, an tre nör ler Fik ret Ünal,
Gü lay Ar� c�, Cey lan Ger kes, Ner min Ya �ar
ve Enes Mu ham met Ay d�n ho ca la r�n pay�n�
da unut ma mak ge rek. Tec rü be le ri ni spor -
cu la r� na ak tar ma ya çal��anlar hocalar,
emek le ri nin kar �� l� �� n� ald�lar. Ekip, Kick
Boks, Mu ay Thai, Ka re te, Wus hu bran� la -
r�n da Dün ya, Av ru pa, Tür ki ye, �s tan bul de -
re ce le ri ç� ka ran, mil li ta k� ma gir me yi
ba �a ran spor cu lar ye ti� tir me ye de vam edi -
yor.

Muay Thai �stanbul �ampiyonasında dereceye giren sporcular �unlar:
1.ÖZGE YA�MUR BA�ARA �STANBUL 1.S�
2.BEL�NAY TOPÇU                    �STANBUL 1.S�
3.ESRA GAMZE DEM�RBA� �STANBUL 1.S�
4.FEYRUZE ÖNEN �STANBUL 2.S�
5.ESMA PARLAK  �STANBUL 2.S�
6.SAADET ÇAKIR �STANBUL 2.S�
7.�REM ÇAKIR �STANBUL 2.S�
8.MERYEM ÖNEN �STANBUL 3.SÜ
9.AHMET ÇINAR �STANBUL 3.SÜ
10.BURAK EREN YAVUZ �STANBUL 3.SÜ
11.�REM SERRA YAVUZ �STANBUL 3.SÜ
12.SEVG� ÖZGENUR KESK�N �STANBUL 3.SÜ
13.ECE PARLAK �STANBUL 3.SÜ
14.EVREN ÖNEN �STANBUL 3.SÜ
15.HADRA ÖNEN �STANBUL 3.SÜ
16.EZG� ÖZDENUR TOKKU�     �STANBUL 3.SÜ
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Dünya Üniversite Oyunları'nda
69 kilo boksta milli formayla
mücadele eden Fenerbahçeli
Onur �ipal, yarı finalde Rus

Andrey Zamkovoi'a 3-0 ma�lup
oldu. Onur �ipal bu sonuçla
oyunları bronz madalya ile

tamamladı.

Bir di�er sporcumuz
A�kın Karaca ise 3 adım

atlama finalinde
16.27'lik derecesiyle 5.

oldu. �ampiyonlu�a
Ukraynalı atlet Viktor
Kuznetsov 17.01'lik
derecesiyle ula�tı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR
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P�LATES 
EK�PMANLARINI
ÖZENLE SEÇ�N

GEÇT���M�Z hafta yay�nlad���m�z konumuza
kald���m�z yerden devam ediyoruz. 

P�LATES TOPU SEÇIMI VE BAKIMI:
Pilates topunu �l�k sabunlu su ve yumu�ak bir

bezle y�kayarak temizleyebilirsiniz. Her ne
kadar bir balon kadar kolayca delinmeyecekse
de siz yine de delinmemesi için topunuzu sivri

objelerden koruyun. Ayr�ca pilates topu
üzerinde denge sa�lamak belli bir deneyim

gerektirir. Ba�lang�ç a�amas�nda topu
kullanma konusunda ve yap�lan hareketlerin

do�rulu�u konusunda bir profesyonelden
yard�m almal�s�n�z. Top üzerinde denge

kurmaya al��t�ktan sonra ev ortam�nda da top
egzersizlerini rahatl�kla yapabilirsiniz. 

� EGZERS�Z BANDINI DO�RU SEÇ�N
Egzersiz bantlar�n�n hangisini tercih

etmelisiniz? Renklerinin farkl� olmas� ne
anlama gelir? Hangi tür egzersizler bu

malzemelerle yap�labilir? Egzersiz bantlar�
kolay ta��nma özelli�i sayesinde çok çe�itli
yerlerde çal��abilme olana�� sa�lar. Evde,

arabada, i�yerinde, tatilde… Yan�n�zda
kolayca götürüp, uygun ortam buldu�unuzda

da kullanabilece�iniz ürünlerdir. Farkl�
renklerde olmas� da ayr� bir cazibe konusudur.
Egzersize yeni ba�layanlar da, deneyimli vücut

geli�tirmeciler de bu bantlar� kullanabilirler.
Kap� ve mobilya ekleriyle beraber egzersiz

bantlar� bir anlamda pilates aleti olan
reformer’i  taklit eder tarzda bir kullan�m

sunabilir. Bu bantlar tek sat�labildi�i gibi farkl�
direnç seviyelerinden olu�mu� setler hâlinde

de sat�labilir. Bantlar�n direnç seviyesini
renkleri ve kal�nl�klar� belirler (hafif, orta, a��r

ve çok a��r). Genellikle aç�k renkli bantlar hafif
direnç seviyesine sahiptirler. Rengi

koyula�t�kça ve kal�nla�t�kça dirençleri de
artar. E�er siyah bir bant al�yorsan�z bu en a��r

direnç özelli�ine sahip olan bant anlam�na
gelecektir. Bu bantlar�n rengine ve kal�nl���na
göre gösterdikleri direnç miktar� bir standarda

sahiptir. Egzersiz ekipmanlar�n� seçerken
direnç miktar� çok önem ta��maktad�r.

Egzersiz band�n�z� gücünüze ve egzersiz
özelliklerinize göre seçebilirsiniz. Hafif dirence
sahip bantlar� çal��madan önceki ve sonraki

esneme seanslar�nda kullanabilirsiniz. Yüksek
direnç özelli�ine sahip bir bant istiyorsan�z düz
lasteks bantlar yerine yuvarlak boru gibi olan
bantlar� (kablolar�) tercih edebilirsiniz. Bazen

de bu bantlar tutacaklarla beraber
sat�lmaktad�rlar. Bunlar� tutarak daha iyi

kavrama sa�lars�n�z ve bantlar� de�i�tirerek
direnç seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Egzersiz band� al�rken uzunlu�una da dikkat
etmelisiniz. E�er boyunuz k�saysa uzun bir

bant tercih etmemelisiniz. Bant uzunlu�unun
boyunuzdan biraz daha uzun olmas�

uygundur. Tutu� rahatl��� için de çok enli
olmayan bantlar� alman�z önerilir.

� P�LATES BANTLARIYLA 
ÇALI�MANIN FARKI

Egzersiz bantlar�yla çal��an ki�iler baz�
farkl�l�klar� bilmelidirler: Serbest a��rl�kla

çal���ld���nda yerçekiminin etkisiyle direncin
geldi�i yön bellidir. Böylece hareketin baz�
bölümlerinde di�erlerine göre daha fazla

direnç olu�turabilirsiniz. Bantlarla çal��mak ise
kablolu makinelerle çal��ma prensibine benzer

ki onlar kaslar� sürekli gergin tutma
e�ilimindedir. Ayr�ca egzersiz boyunca

harekete dengeleyici kaslar da dâhil edilerek
bir uyum olu�turulur ve eski hareketlere yeni
dinamikler eklenebilir. A��rl�k ile çal��t���n�zda

ne kadar kald�rd���n�z� bilirsiniz, bant ile
çal��t���n�zda ise çal��t���n�z bölge üzerinde bir

gerilim hissedersiniz. Bu nedenle egzersizin
amac�na ula�mas� için hareketin do�ru

yap�lmas� çok önemlidir. Ek olarak, bantlar
hareketlerle ilgili daha fazla çe�itlilik sunar ve

a�a��dan, yukar�dan, yanlardan, tüm
yönlerden direnç olana�� sa�lar.

�unu unutmay�n ki, serbest a��rl�kla yapt���n�z
egzersizlerin ayn�s�n� egzersiz bantlar�yla da
yapabilirsiniz; farkl�l�k, band�n pozisyonunda

yatar. Örne�in band�n üzerinde durup iki
ucundan kavrayabilirsiniz ve pazu için kol

bükmeler (bicep curls) ya da omuzdan kald�r��
(overhead press) yapabilirsiniz. Band� bir

kap�ya ba�layarak kanat çeki� (lat pulldowns)
ya da arka kol için a�a�� iti� (tricep pushdown)
yapabilirsiniz. Gö�üs ve omuz rotasyonu için,

bir dire�in etraf�na band� sararak
çal��abilirsiniz. 

KGM Pilates E�itmeni Nurcan BENG�N

Tür ki ye Mil li Olim pi yat
Ko mi te si’nin dü zen le -
di �i Ge le nek sel Bo �a -

zi çi K� ta la ra ra s� Ya r�� la r�, 25.
y� l�n da yi ne ka t� l�m re kor la r� -
na sah ne ol du. �s tan bul Bo �a -
z�’n�n Ana do lu ya ka s�n da Kan l� ca’dan
ba� la y�p Av ru pa ya ka s�n da Ku ru çe� me Ce -
mil To puz lu Par k�’nda so na eren yüz me,
kü rek ve ka no ya r�� la r� na �s tan bul lu la r�n il-
 gi si her za man ol du �u gi bi yo �un du. 6.5 ki -
lo met re lik par kur da ger çek le �en yüz me
ya r� �� na 47 ül ke den bin 426 spor cu i� ti rak
et ti. Ka d�n lar ve er kek ler de 11 ya� ka te go -
ri sin de dü zen le nen yüz me ya r�� la r�n da 21
en gel li spor cu da yer al d�.

Kan l� ca Va pur �s ke le si önün den sa at
09.30’da kü rek çi le rin, 09.45’de ka no cu la -
r�n start al ma s� n�n ar d�n dan sa at 10.00’da
en gel li spor cu la r�n star t�y la ba� la yan yüz -
me ya r� �� ile �s tan bul Bo �a z�’nda ger çek

bir spor �ö le ni ya �an d�. Yüz -
me de 19-24 ya� er kek ler ka t-
e go ri sin de yer alan Ha san
Em re Mus lu o� lu 39:13’lük
de re ce siy le son üç y�l da ol du -
�u gi bi bir kez da ha ge nel

klas man bi rin ci li �i ni al d�. Ge nel Klas-
 man’da Mus lu o� lu’nun ar d�n dan Ber tu�
Co� kun 40:06 ile ikin ci, Rus ya’dan Ev geny
Bez ruc hen ko 40:57 ile üçün cü ol du. Her üç
spor cu nun ma dal ya la r� n� TMOK Ba� ka n�
IOC Üye si  Prof. Dr. U�ur Er de ner ta kar -
ken, ku pa la r� n� or ga ni zas yo nun özel ko nu -
�u ola rak �s tan bul’a ge len Avus tral ya l�
Dün ya ve Olim pi yat �am pi yo nu yü zü cü
Ian Thor pe ver di. 25. Bo �a zi çi K� ta la ra ra -
s� Ya r�� la r�’nda de re ce ye gi ren en gel li yü -
zü cü ler bi rin ci Al per Cey lan te pe, ikin ci
U�ur Uçak ve üçün cü �s met Ay�k ise ödül-
 le ri ni Genç lik ve Spor Ba ka n� Su at K� l�ç’�n
elin den al d� lar.

YÜZEREK BOĞAZ’I
GEÇTiLER

Onur �ipal’den bronz madalya

Muay Thai’cilerimiz 
19’DA 16 YAPTI

Muay Thai �stanbul �ampiyonasından üstün ba�arıyla dönen
sporcular Gazete Kadıköy’ü ziyaret etti.

25. Bo�aziçi
Kıtalararası

Yarı�ları �stanbul
Bo�azı’nda yapıldı

KOLOMB�YA Büyükelçili�i’nin Kültür
ve Turizm Bakanl��� ile Gençlik ve
Spor Bakanl���’yla yürüttü�ü ortak

çal��ma sonucu Kolombiya’n�n
Samaniego kentinde top ko�turan

20’ye yak�n sporcu, ülkemizin tarihi ve
turistik mekânlar�n� gezdi.

Üsküdar Burhan Felek Milli Tak�mlar
Kamp E�itim Merkezi’nde konaklayan
Kolombiya kafilesi 4 günlük �stanbul
ziyaretini tamamlayarak Türkiye’den
ayr�ld�. Kolombiya’da futbol oynayan
gençlerin ülkemizi yak�ndan tan�mas�

ad�na ba�lat�lan çal��ma ile gelen
kafile ilk olarak Gaziantep’e giderek,

burada oynanan Kolombiya-El
Salvador U20 mücadelesini izledi. 

Futbolcular, sportif faaliyetlerin yan�
s�ra Gaziantep’in tarihi mekânlar�n� da
görme f�rsat� yakalad�lar. Gençlerin;

sportif anlamda kendilerini
geli�tirmelerinin yan� s�ra tarihi ve

turistik gezileri de kapsayan bu
organizasyonun ikinci aya��n� ise

�stanbul ziyareti olu�turdu.
�stanbul’un; Sultanahmet, Ayasofya,
Yerebatan ve Miniatürk gibi tarihi ve
turistik mekânlar�n� da görme f�rsat�
yakalayan sporcular, Fenerbahçe

�ükrü Saraco�lu Stad�’n� da gezdi.
Be�ikta� ve �stanbul Büyük�ehir

Belediyespor’un alt yap� tak�mlar�yla
birer haz�rl�k maç� da yapan

Kolombiyal� gençler Türk Telekom
Arena Stadyumu’nda oynanan

�spanya-Meksika (U20) mücadelesini
izledi. Kolombiya kafilesi �stanbul

Bo�az�’nda da tekne turu yapt�. Kafile
gezi s�ras�nda bol bol hat�ra foto�raf�

çektirdi. Türk insan�n�n s�cakkanl�
oldu�unun alt�n� çizen Kolombiyal�

gençler, �stanbul’un e�siz
manzaras�ndan etkilendiklerini

belirttiler. 

Kolombiyalı gençler
Türkiye’ye hayran kaldı
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2005 y�l�ndan beri Avrupa’n�n birçok ülkesinde,
nehirler üzerinde yap�lan yanl�� müdahalelere tepki
göstermek, nehirlerle tekrar bir araya gelmek için

temmuz ay�n�n ikinci Pazar günü ayn� saatte yap�lan
“Büyük Atlama” etkinli�i, bu sene de Türkiye’nin farkl�

yörelerinde yap�ld�. Do�a Derne�i öncülü�ünde
gerçekle�tirilen “Özgür Nehirler için Büyük Atlama

2013”ün �stanbul’daki aya�� ise Heybeliada idi.
Nehirlerin ekosistem için önemine dikkat çeken
�stanbullular, Burgazada’daki Madam Martha

Koyu’nda büyük atlad�.

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr

� 19 - 25 TEMMUZ 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61

KALAMIŞ PARKI ŞiMDi DAHA GÜZELKALAMIŞ PARKI ŞiMDi DAHA GÜZELKALAMIŞ PARKI ŞiMDi DAHA GÜZELKALAMIŞ PARKI ŞiMDi DAHA GÜZELKALAMIŞ PARKI ŞiMDi DAHA GÜZELKALAMIŞ PARKI ŞiMDi DAHA GÜZEL
KADIKÖY

Belediyesi, Kad�köy’ün
sahillerinin denize aç�lan bir ba�ka ye�il

kap�s� konumundaki Kalam�� Park�’n� ba�tan
a�a�� yeniledi. Park, Kad�köy Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlü�ü’nün bir süredir devam eden

çal��malar�n�n ard�ndan Kad�köylülere hizmet vermeye ba�lad�.
Oturma gruplar�, ye�il alanlar�, çocuk oyun gruplar�, paten

sahalar� ve daha birçok yeni özelli�iyle görenleri büyüleyen Kalam��
Atatürk Park� yeni yap�lan peyzaj düzenlemeleriyle de do�an�n binbir

rengini ba�r�nda bar�nd�r�yor. Titiz çal��malar�n ard�ndan
müdavimleriyle bulu�an Kalam�� Atatürk Park�, yemye�il görünümü,
tertemiz havas�, masmavi denize bakan manzaras�yla y�llard�r oldu�u
gibi bundan sonra da �iirlere konu olmay� sürdürecek gibi. Yediden
yetmi�e herkesin faydalanabilece�i özelliklere sahip olan park için
Park ve Bahçeler Müdürü Güleser Orhon’un Kad�köylülerden bir

ricas� var: O da semt sakinlerinin park� korumas�,
parka iyi bakmas�.

Haber: Mustafa SÜRMEL�
Foto�raflar: Ertu� AKGÜN

ÖZGÜR NEHiRLER iÇiN...ÖZGÜR NEHiRLER iÇiN...ÖZGÜR NEHiRLER iÇiN...ÖZGÜR NEHiRLER iÇiN...ÖZGÜR NEHiRLER iÇiN...ÖZGÜR NEHiRLER iÇiN...

FETH�YE BURGAZADA BURGAZADA

ANKARA SÜVAR� ÇAYI
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