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0 216 542 50 00
/ 1288 

Ö
Z

E
T

 L
E

Nevra Bucak: ‘Kadıköy benim gözbebeğim’
TiYATRONUN merkezi haline

gelen Kadıköy’ün sahneleri yeni
sezona birbirinden çekici tiyatro
oyunlarıyla ba�lıyor. Bu sezon

“Cyrano De Bergerac”dan
“Hamlet”e ,“A�k Köpekliktir”den
“Araf”a klasikten moderne çok

sayıda oyunu Kadıköy’de
izlemek mümkün! � 7’de

KADIKÖY Kız Koleji’nde ö�rencili�i sırasında edindi�i opera
tutkusu nedeniyle �stanbul Belediye Konservatuvarı’nın �an

Bölümü’nde okuyan, ilk romanını
on be� ya�ında yazdıktan sonra
onlarca öykü ve romana imza

atan ve uzun yıllar ya�adı�ı
Çiftehavuzlar’ı anlattı�ı son kitabıyla

dikkat çeken Nevra Bucak ile
söyle�tik. � 11’de

Bu yıl, Kadıköy’de ya�ayan, ekonomik durumu yetersiz ve
engelli gençlere düzenlenen,

ücretsiz üniversiteye
hazırlık kurslarına katılan

ö�rencilerin 54’ü, hukuk’tan
tıp’a, sosyoloji’den çocuk
geli�imi’ne üniversitelerin

çe�itli bölümlerine yerle�me
ba�arısını gösterdi. � 4’te

Kadıköy perdelerini açıyor! Engelleri aşıp üniversiteye girdiler

�� Haberi 2. Sayfada

�� Haberi 5. Sayfada

�STANBUL park forumlar�n�n
düzenledi�i “Adalet ve Özgürlük

�çin Eylül’de Gel” konseri, 15 Eylül
Pazar günü Kad�köy R�ht�m’da. 

GEZ� direni�i
ba�ladı�ından beri
yapılan eylemlerde

müdahaleye maruz
kalmayan Kadıköy, TOMA

ve biber gazıyla tanı�tı.
Ahmet Atakan’ın
katillerinin ortaya

çıkarılması talebiyle
sokaklara dökülen kitleye

sert müdahale oldu.

YO�UN metropol trafi�inden en çok
etkilenen ilçelerin ba��nda gelen

Kad�köy’de bisiklet kullan�m� ve bisiklet bilinci
gün geçtikçe art�yor. Yap�lan çal��malarla

Kad�köy Belediyesi k�sa sürede kente 6 bin
760 metre bisiklet yolu kazand�rd�. Yetkililer

bu konuda çal��malar�n sürdü�ünü, Kad�köy’ün
bisikletseverler için ideal bir kent olmas�

için çal��t�klar�n� söylüyor. Bisikletseverler de
trafikte ya�anan kazalar�n bitmesi, bisikletin de

bir araç oldu�unu vurgulamak için yapt�klar�
eylemlerle seslerini yükseltiyorlar.

Adalet ve özgürlük için:

15 EYLÜL’DE
KADIKÖY’DE!

Kurbağalıdere
fikirleri
CKM’de

sergileniyor
Kurba�alıdere

Vadisi'nin tasarımı için
açılan fikir projesi

yarı�ması sonuçlandı.

�� Haberi 14. Sayfada

Kadıköy’e GAZ geldi!

BiSiKLET KENTi
KADIKÖY…

BiSiKLET KENTi
KADIKÖY…

BiSiKLET KENTi
KADIKÖY…
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BiSiKLET KENTi
KADIKÖY…
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● Sem ra ÇE LE B�

Ge zi Par k�’n�n ar d�n dan �s tan -
bul’un bir çok ma hal le sin de ki
park lar da, mey dan lar da öz gür -

lük le ri için mü ca de le ye de vam eden ma-
 hal le da ya n�� ma la r�, bü yük bir et kin lik le
bir ara ya ge li yor. 15 Ey lül Pa zar gü nü
sa at 15.00’te Ka d� köy R�h t�m’da ger -
çek le �e cek “Ada let ve Öz gür lük için Ey -
lül’de Gel”  kon se rin de bir çok sa nat ç� ve
mü zik gru bu sah ne ala cak; Mar sis, Cenk
Ta ner, Cey lan Er tem, Ye ni Tür kü, Bu-
 lut suz luk Öz le mi, Grup Yo rum, Kar de�
Tür kü ler ve Hay ko Cep kin �ar k� la r� n�
öz gür lük ve ada let ta le biy le mey da n�
dol du ran lar için söy le ye cek. 

Kon se rin du yu ru su da sos yal med ya
üze rin den yo �un bir �e kil de ya p� l� yor,
ka t� l� m�n art t� r�l ma s� için sa nat ç� lar da
ça� r� ya des tek ve ri yor. Twit ter’da #ey -
lül de gel hash ta giy le kon ser hak k�n da
gö rü� ler pay la �� l�r ken Fa ce bo ok üze rin -
den “Ne den Ey lül’de gel di �i ni yaz, fo-
 to� ra f� n� çek gön der, her kes duy sun”
ça� r� s�y la ba� la t� lan kam pan ya ya il gi
yo �un ol du. Bir çok ki �i önün de ne den
bu kon se re gi de ce �i ni ya zan dö viz ler le
çek tir di �i fo to� raf la r� pay la ��r ken, sa -
nat ç� lar da bu kam pan ya da ye ri ni al d�.
Bo �a zi çi Gös te ri Sa nat la r� Mer ke zi’nin
mü zis yen le ri, ti yat ro cu la r� ve dans ç� la -
r�, Kar de� Tür kü ler üye le ri, oyun cu lar
Meh met Gün sür, Ser da Or çin ve Ba r��
Atay da fo to� raf la r� n� pay la �an sa nat ç� -
lar ara s�n da bu lu nu yor. 

Ka d� köy’ün ço cuk la r� ve ke di le ri de
tüm ça pul cu la r� 15 Ey lül Pa zar gü nü sa -
at 15.00’te ba� la ya cak “Ey lül’de Gel”
kon se ri ne ça �� r� yor. 
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Altıyol 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

TOPLUMSAL KADIN HAREKET�

DERNE�� (TOKHADER) KADIKÖY

�UBEM�Z DE

HAFTA �Ç� �NG�L�ZCE, HAFTA SONU

�TALYANCA VE �SPANYOLCA

KURSLARI,

CUMA GÜNÜ TAKI KURSLARIMIZ

BOSTANCI HALK E��T�M DESTE��YLE 

AÇILACAKTIR. 

10 EYLÜL 2013 TAR�H�NDE

KAYITLARIMIZ BA�LAYACAKTIR.

ADRES: HÜSEY�NAYANO�LU SOKAK KONUTA� 
D BLOKLARI NO: 4 / F KOZYATA�I / KADIKÖY

�LET���M: 
0 216 380 62 05 / 0506 689 82 67

�stanbul park forumlarının
düzenledi�i “Adalet ve

Özgürlük �çin Eylül’de Gel”
konseri, 15 Eylül Pazar günü

Kadıköy Rıhtım’da. 

Adalet ve özgürlük için:
15 EYLÜL’DE KADIKÖY’DE!
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● Semra ÇELEB�

Yel de �ir me ni Da ya n�� ma s� fo rum la -
r�n da ma hal le de ya �a d�k la r� ta ciz
olay la r� n� pay la �an ka d�n lar, al d�k -

la r� ey lem ka ra r� n�, 8 Ey lül Pa zar ak �a m�
ha ya ta ge çir di. Ey lem ön ce sin de ki bir kaç
ge ce Yel de �ir me ni’nin ba z� so kak la r�n da
ka d�n lar nö bet tut tu, ge ce her han gi bir ta ciz
ola y� ya �an ma s� na izin ver me di. 

Ey lem le il gi li ma hal le de ki tüm bi na la -
ra b� ra k� lan ve da �� t� lan bil di ri ler de ise ne -
den ta ci ze kar �� ses ç� kar mak ge rek ti �i �u
ifa de ler le yer al d�: 

“Her gün ka d�n ci na ye ti, ta ciz ve te ca -
vüz ha ber le ri al d� �� m�z ül ke gün de min den
fark s�z ola rak, ma hal le miz de, Yel de �ir me -
ni’nde de biz ka d�n lar cin sel ta ci ze ma ruz
ka l� yo ruz. So kak ta ma ruz kal d� �� m�z cin-

 sel ta ci zin mün fe rit bir olay ol ma d� �� n�n,
so kak la r� ve ge ce le ri biz den al ma ya cü ret
eden, be den le ri miz üze rin de söz söy le me
hat ta be den bü tün lü �ü mü ze za rar ver me
hak k� n� ken di sin de gö ren le rin bu nu sis te -
ma tik ola rak yap t� �� n�n far k�n da y�z. Biz le -
ri ta ciz eden ler so kak lar da ar s�z ca
do la ��r ken, ta ci zi ya �a yan ar ka da� la r� m�z

bu nu yük sek ses le
söy le me ye bi le
çe ki  ne bi  l i  -
yor. Bu ta-
 c i z  c i  l e r
bil me li dir
ki, biz le re
ya p� lan bu

ta ciz biz le ri kor kut mak ye ri ne öf -
ke len di ri yor. Ay r� ca, biz Yel -

de �ir me ni’nde otu ran
ka d�n lar ola rak di yo ruz ki
bu ta ciz ve sal d� r� la r� gö -
rüp de ba �� n� çe vi ren her -
kes bu su ça or tak

ol mak ta d�r!
Han gi sa at te so kak ta ola-

 ca �� m� za, han gi k� ya fe ti gi ye -
ce �i mi ze biz ka rar ve ri riz.” 
� TEF L� Z�L L� EY LEM

Cin sel ta ci ze u� ra yan ar ka da� la r� n�n
yal n�z ol ma d�k la r� n� ve ay n� ma hal le de
otu ran ka d�n la r� n� bir ara da ol duk la r� n�
gös ter mek ama c�y la ya p� lan ey lem 8 Ey lül
Pa zar ak �a m� De niz Otel’in önün den ba� la -
d�. Tef ler ve zil ler le ses ç� ka ran ka d�n lar
ön le rin de “So kak la r� da ge ce le ri de ta ciz -
ci le re b� rak ma ya ca ��z” ya z� l� bez pan kart
ile Yel de �ir me ni’nin so kak la r�n da yü rü dü.
“Bi ri mi ze ya p� lan sar k�n t� l�k he pi mi ze ya -
p�l m�� t�r”, “Ta ciz den he sa b� ka d�n lar so -
rar”, “Ta ciz ci yi sak la ma te� hir et”,
“�s te di �i mi gi ye rim sa na ne!” ya z� l� dö viz -
ler le ve slo gan lar la yü rü yen ka d�n la ra ma-
 hal le li de ev le rin den al k�� lar la des tek ver di. 

KIZILAY’DAN KİRALIK
GAYRİMENKULLER

Erenköy Mahallesi Kaşhaneler Sokak
Nigar Hanım Apt. No.36 D.13

Erenköy

Adresinde bulunan gayrimenkulümüz,
yazılı teklif almak suretiyle kiraya

verilecektir.
İlgilenenlerin aşağıdaki adrese bizzat

yazılı başvuracakları gibi, tekliflerini fax
ile de gönderebilirler.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla
duyurulur. 

Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanlığı

TÜRK KIZILAY KADIKÖY
ŞUBE BAŞKANLIĞI

Rıhtım Cad. Misak-ı Milli Sok. 
No: 2 Kadıköy

Tel: 336 05 66  GSM: 0 542 661 39 47 
Fax: 336 99 07

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 21-22 EYLÜL CMT-PAZAR ��NEADA KIYIKÖY
� 28-29 EYLÜL CMT-PAZAR BOZCADA TURU 
� 12-13 EK�M CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI

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 

SEZON TURLARIMIZA KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!
� Erken kayıt ve yeni üyelik sistemi avantajlarını sorunuz.

� 15 EYLÜL PAZAR CUMALIKIZIK-SA�TABAT KÖYÜ VE KANYONU
� 19 EYLÜL PER�EMBE BALLIKAYALAR-HEREKE
� 22 EYLÜL PAZAR ÇATALCA-�NCE��Z-YALIKÖY (POD�MA)
� 05 EK�M CUMARTES� TAR�H� �ZN�K 
� 06 EK�M PAZAR BOLU YED�GÖLLER
� 13 EK�M PAZAR ZEYREK-FENER-BALAT
(KAR�YE MÜZES� DAH�L)   

YAZ MEVS�M�
B�TMEDEN…

‘’KURBAN BAYRAMINA
ÖZEL 15-19 EK�M

KASTAMONU-KÜRE
DA�LARI-  �NEBOLU-

ABANA-AYANCIK-S�NOP
3 GECE KONAKLAMALI’’

Yel de�irmeni sokaklarında
kadınlara yönelik cinsel taciz

olaylarının artması üzerine
eylem yapan kadınlar

“Sokakları terk etmiyoruz!”
dedi. 

YELDEĞiRMENLi KADINLAR 
tacize karşı sokaklara çıktı

ÇANAKKALE deniz zaferinde kritik rol oynayan
Nusret May�n Gemisi �stanbul'dan geçti… Nusret
May�n Gemisi’nin Genelkurmay Ba�kanl��� taraf�n-
dan 2 y�l önce bire bir ölçülerinde in�a edilen t�pk�

yap�m�, �stanbul'da halk�n ziyaretine aç�ld�. 
6 gün süreyle kentte kalan gemi, Kad�köy,

Büyükada ve Heybeliada’da �stanbullular�  a��rlad�.
Çanakkale Deniz Müzesi Komutanl���na ba�l� gemiyi

ziyarete gelen vatanda�lara Çanakkale Deniz
Zaferinde üstlendi�i kritik rol, gemi içindeki kurulan
bir alanda sinevizyon ve animasyon e�li�inde ayr�n-

t�lar�yla anlat�ld�.

Nusret May�n Gemisi'nin orijinal� 1912 y�l�nda Al-
manya Kiel'de in�a edilerek, 1913'te Osmanl� Do-

nanmas�'na kat�ld�. Gemi, Çanakkale Deniz Sava�lar�
s�ras�nda, 7-8 Mart 1915'te Karanl�k Liman'a dök-
tü�ü sahile paralel 26 may�nla, 18 Mart 1915 Deniz
Zaferi'nin kazan�lmas�nda büyük rol oynad�. 1955'e

kadar kesintili olarak Türk donanmas�na hizmet
verdikten sonra görevden ayr�lan gemi, 1962'de sivil

bahriyeye sat�ld�, 1990'da ise Mersin Liman�'nda
batt�. �stanbul'da, 1982'de Ta�k�zak Tersanesi Ko-
mutanl���nda in�a edilen Nusret May�n Gemisi'nin
1/1 ölçülerindeki maketi, Çimenlik Park�'nda özel

olarak in�a edilen platformda sergileniyordu. Gemi-
nin giri�inde plan ve foto�raflarla, Nusret'in öyküsü

anlat�l�rken, alt güvertede ise Çanakkale Deniz
Sava��'n�n tarihi seyri, panolar ve dijital sunuyla zi-

yaretçilere aktar�l�yordu. Gemide ayr�ca, döneme ait
orijinal objeler, Çanakkale Bo�az� May�n Grup Ko-

mutan� Nazmi Bey'e ait beratlar, Çanakkale
Sava�lar� ile ilgili Osmanl�ca ve Latin harfleriyle

yay�mlanm�� gazeteler sergileniyordu. Bu eski maket
gemi kald�r�larak, 18 Mart 2011'de hizmete giren

TCG Nusret ile tarihe sayg� projesi gerçekle�tirildi ve
kahraman gemi ait oldu�u sularda hizmet vermeye

ba�lad�. 

Çanakkale’nin 
KAHRAMANI GEMi

Kadıköy sularındaydı...

Foto�raflar:
Yelde�irmeni
Dayanı�ması

Facebook grubu

Foto�raf: 
Tugay KARTAL

KADIKOY-3:Layout 2  9/12/13  10:39 AM  Page 1



Ka d� köy Be le di ye si’nce, Ka d� köy’de ya �a yan,
eko no mik du ru mu ye ter siz, ih ti yaç la r� na yö -
ne lik uy gun e�i tim im ka n� bu la ma yan en gel -

li ve de za van taj l� genç le re üc ret siz  “üni ver si te ye ha -
z�r l�k e�i ti mi” dü zen len di.  

Ka d� köy Be le di ye si, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü ve U�ur Ders ha ne le ri nin i� bir li �i ile ger -
çek le� ti ri len e�i tim, 24 Ka s�m 2012 - 15 Ha zi ran
2013 ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Ke mal Ata türk
Ana do lu li se sin de ger çek le� ti ril di. Ö� ren ci le ri kut la -
yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, e�i -
tim ha yat la r�n da ba �a r� lar di le di. 

� Ö� REN C� LE R�N KA ZAN DI �I 
BÖ LÜM LER

Üni ver si te ha z�r l�k e�i ti mi ne ka t� lan ö� ren ci le rin
54’ü üni ver si te le rin çe �it li bö lüm le ri ne yer le� ti. Ö� -
ren ci le rin yer le� ti �i bö lüm ler �un lar: T�p Fa kül te si,
Hu kuk Fa kül te si, G� da Mü hen dis li �i, Me ta lur ji ve
Mal ze me Mü hen dis li �i, Ma te ma tik Ö� ret men li �i,
Fi zik Bö lü mü, Bil gi sa yar Prog ram c� l� ��, Mü zik Ö� -
ret men li �i, Sos yal Hiz met ler, Sos yo lo ji, �s pan yol
Di li ve Ede bi ya t�, Rus Di li ve Ede bi ya t�, Gü zel Sa -
nat lar, Rad yo ve Si ne ma-TV, Ban ka ve Si gor ta c� l�k,
�� let me, D�� Ti ca ret, Pa zar la ma, Ma li ye, Mu ha se be,
Em lak, Ço cuk Ge li �i mi, Bü ro Yö ne ti mi ve Asis tan -
l� ��, Ya p� Res sam l� ��, Spor Aka de mi si.
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Bu yıl, Kadıöy’de ya�ayan,
ekonomik durumu yetersiz ve
engelli gençlere düzenlenen,
ücretsiz üniversiteye hazırlık

kurslarına katılan 
ö�rencilerin 54’ü, hukuk’tan tıp’a,
sosyoloji’den çocuk geli�imi’ne

üniversitelerin çe�itli bölümlerine
yerle�me ba�arısını gösterdi.

ULAŞIMA GEÇiCi 2 MÜJDE
Okul la r�n aç�l d� �� gün 06.00-13.00

sa at le ri ara s�n da ve Kur ban Bay ra -
m� sü re sin ce (15-18 Ey lül ta rih le ri

ara s�n da) va tan da� lar top lu ta �� ma araç la -
r� yüz de 50 in di rim li ola cak.

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ‘nden
ya p� lan ya z� l� aç�k la ma da �öy le de nil di:
"�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si Mec li -
si’nin bu gün al d� �� ka rar ile okul la r�n aç�l -
d� �� 16 Ey lül 2013 Pa zar te si gü nü 06.00-
13.00 sa at le ri ara s�n da �ETT Ge nel Mü - dür lü �ü (�ETT Oto büs le ri, Met ro büs)

araç la r�, �e hir Hat la r� A.�. (�e hir Hat la r�
va pur la r�) araç la r�, Ula ��m A.�. (Tram -
vay, Ha fif Met ro, Met ro ve Fü ni kü ler)
araç la r� ve Oto büs A.�. ile Özel Halk Oto -
büs le ri ta ��t la r� ile ger çek le� ti ri le cek yol -
cu luk lar tüm va tan da� lar için üc ret siz ola -
cak. Yi ne �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si
Mec li si’nin al d� �� ka rar ile Kur ban Bay ra -
m� sü re sin ce (15-18 Ey lül ta rih le ri ara s�n -
da) tüm va tan da� la r� m�z top lu ta ��m araç -
la r�n dan %50 in di rim li fay da la na cak.’’

Engelleri aşıp üniversiteye girdilerEngelleri aşıp üniversiteye girdilerEngelleri aşıp üniversiteye girdilerEngelleri aşıp üniversiteye girdilerEngelleri aşıp üniversiteye girdilerEngelleri aşıp üniversiteye girdiler
KADIKÖYLÜ
ürünler aranıyor!

Kadıköy Belediyesi’nin 

ACI KAYBI

TA SA RIM Atöl ye si Ka d� köy, Ka d� köy lü ürün ler
çi zen ta sa r�m c� lar ar� yor. TAK eki bi, ‘’Ka d� -

köy’ü Ka d� köy ya pan her �ey (bo �a, tram vay,
va pur lar, ban li yö tre ni, ke di ler, cad de ler, so -

kak lar, a�aç lar, çar �� vb) si zin gö zü nüz den çi -
zil sin.  �l lüs tras yon la r� n� z� ver di �i miz bez çan -

ta, t-shirt, kart pos tal, bar -
dak alt l� �� gi bi

�ab lon la ra
uyar la y�n, bi -
ze gön de rin.

TAK ta ra f�n dan
be nim sen ürün ler
Ta sar la TAK Ka ta -

lo �u na gi re rek
des tek çi ler le bu -
lu �a cak. Ka d� köy
Be le di ye si ve ya
di �er des tek çi -

ler seç tik le ri
ürü nün ta sa r�m -

c� s�n dan ta sa r� m� n� sa t�n
ala rak o ürü nü üre te cek. ‘’ di yor. Ürün öne ri le -
ri ni zi ve ta sa r�m la r� n� z�, 20 Ey lül Cu ma gü nü ne
ka dar in fo@ka di koy ta sa rim.org ad re si ne ‘Ta -

sar la TAK’ ba� l� ��y la gön de re bi lir si niz.

5 YIL süreyle Kadıköy Belediyesi’nde Yazı
��leri Müdürlü�ü  görevinde bulunan Tahsin

Mustafa Ho�atar, 9 Eylül Pazartesi günü
ya�amını yitirdi. Rahatsızlı�ı nedeniyle bir
süredir tedavi gören Ho�atar’ın cenaze

töreni, 10 Eylül Salı günü Sahray-ı Cedid
Camii’nde yapıldı. E�i Nurten Ho�atar ve

o�lunun taziyeleri kabul etti�i törene ba�ta
Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami
Öztürk olmak

üzere, akrabaları,
dostları, Kadıköy
Belediyesi Meclis

üyeleri,
müdürler,
Ata�ehir

Belediyesi
çalı�anları katıldı.
Tahsin Ho�atar,
20 Ocak 1952

yılında Rize’nin
Pazar ilçesinde

do�du. Ankara Üniversitesi E�itim Bilimleri
Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu.

1978-1987 yılları arasında ö�retmenlik yaptı.
�ETT’de 1987-1988 yıllarında E�itim Müdür

Yardımcısı, 1990-1994 yıllarında Ta�ıtlar
Dairesinde �ube Müdürü olarak görev yaptı.

7 Kasım 1994 yılında Kadıköy
Belediyesi’nde E�itim ve Kültür Müdürü

oldu. 2004- 2009 yıllarında Yazı ��leri
Müdürü olarak çalı�tı. 16 Eylül 2009 yılında
iste�i üzerine emekli oldu. 2009-2010 yılları

arasında ise Erkek Ö�renci Yurdu’nda
görev yaptı. Tahsin Ho�atar evli ve bir

çocuk babasıdır.

OKULA dönü� �enlikleri kapsamında
Türk Deniz Ara�tırmaları Vakfı

(TUDAV) i�birli�iyle gerçekle�tirilecek
“Deniz Canlıları Sergisi”, 14-22 Eylül
tarihleri arasında tüm Tepe Nautilus

ziyaretçilerine açık olacak.
Anne ve yavru balina, büyük beyaz

köpek balı�ı, kaplumba�a, fok, domuz
balı�ı ve yunus gibi farklı türlerde 10

adet replikanın bulunaca�ı Deniz
Canlıları Sergisi, bro�ür ve görsel

malzemeler ile desteklenecek. Tepe
Nautilus’ta 9 gün sürecek Deniz

Canlıları Sergisi sırasında TUDAV
uzmanları, her gün 12.00-18.00 saatleri

arasında çocuklara denizlerimizdeki
ya�am konusunda detaylı bilgi

verecek ve belgesel film gösterimi
yapacak. TUDAV uzmanları ayrıca,
etkinlik süresince haftasonları her
saat ba�ı, haftaiçi ise 2 saatte bir

yunus kurtarma operasyonları
gerçekle�tirecek.

Üs tü aç�k, göz ka -
ma� t� ran k�p k�r -
m� z� el bi se siy le

gö ren le ri ken di ne hay -
ran b� ra k�r ken, bir o ka -
dar da k�s kan d� r�r cüm le
ale mi. Genç ha n� me fen -
di ler için söy le nen Ba� -
dat Yo lu �ar k� s�, ar t�k
onun için söy le ne cek -
tir... 

1600’lü y�l lar... Yüz ler ce at l� sü va ri
top rak l� yol dan ge çer ken nal ses le ri nin
gü rül tü lü rit mi, toz ve du ma n�n gök yü zü -
ne yük se len dan s�y la ya r� �� yor ade ta.
Uzun bir yol cu lu �un ba� lan g� c� olan o

top rak l� yol, haf ta lar son ra ge le cek za fe rin
ad�y la taç lan ma ya ha z�r...

Üs tü aç�k, göz ka ma� t� ran k�p k�r m� z�
el bi se siy le her ke sin gö zü onun üs tün de.
�s tan bul lu lar onun la ilk kez 1900’lü y�l la -
r�n he men ba� la r�n da, Fe ner bah çe-Ka la -
m��’ta ta n� ��r. O, �s tan bul’da tra fi �e ç� kan
ilk oto mo bil dir. Su nay Ak�n’�n “Za ro
A�a’n�n �s kar pin le ri” ad l� ya z� s�n da bah -
set ti �i Me bus üye si Zü he yir za de Ah met
Pa¬�a’ya ait olan bu üs tü aç�k, k�r m� z�
renk li afet halk la ta n� ��r ta n�� ma s� na da,
sev di re mez bir tür lü ken di ni. A��r ba� l� d�r,
sa at te sa de ce “20 km” h�z ya par. Kav ga
gü rül tü den uzak t�r; �eh rin ilk tra fik ka za -
s� na bi le ka r�� t�r maz ad� n� (Kay nak la ra
gö re ilk ka za n�n �i� li’de ol du �u söy le nir).
Fa kat hep si na fi le, k�s kanç ba k�� la ra en gel
ola maz. Pa �a n�n iki k� z� onun sa ye sin de
�s tan bul’un ilk ka d�n �o för le ri ola rak ta ri -
he ge çer ler.  Pa �a n�n oto mo bi li nin ünü k� -
sa sü re de çev re böl ge le re ka dar te sir eder.
Bir dö nem, üze rin den bir kaç evin ve tram -
vay hat t� n�n geç ti �i Ba� dat Yo lu da pa di -
�a h�n Ka d� köy’de ki sa ra y� na ya k�n ol ma
ya r� �� na gi ren pa �a la r�n ter cih et ti �i o çev -

re böl ge ler den bi ri olur. Ve mo tor gü rül tü -
le ri yük sel me ye ba� lar çok geç me den. Za -
man için de yol üze rin de ki tra fik art ma ya
ba� la y�n ca h�z li mit le riy le il gi li bir dü zen -
le me de ka ç� n�l maz ha le ge lir. Ar t�k oto -
mo bil ler �e hir için de 10 km’yi ge çe me ye -
cek ler dir. Hat ta il gi li ni zam na me de, dar
ve ka la ba l�k yer ler de bu h� z�n at ara ba la -
r�y la e�it ola ca �� na da dik kat çe ki lir. �e hir
d� ��n da ise tam gaz! Sa at te mak si mum 30
ki lo met re... An cak Ba� dat Yo lu’nun ge li -
�im h� z�, üze rin de ge zi nen fi ya ka l� oto mo -
bil le rin h� z�n dan kat be kat faz la olur... 

Os man l� or du su Ba� dat se fe ri ne gi der -
ken ilk o yol dan geç me sey di, Ka d� köy’de -
ki sa ra ya ya k�n ol mak is te yen pa �a lar o
yol bo yun ca ko nak lar yap t�r ma say d� ve
el bet te “Hur ma Kra l�” ola rak an� lan Ba� -
dat l� Bas ra Me bu su Zü he yir za de Ah met
Pa¬�a bir oto mo bil al ma say d�... Kim bi lir;
bel ki bu gün Ba� dat Yo lu di ye bi le an�l -
ma ya cak t� ün lü “Ba� dat Cad de si.”

(Bu ya z� Yü cel Me ral im za s�y la
www.wal kin gis tan bul.com si te sin de ve
Ba r�� kan Yö ne tim’in Apart ments der gi sin -
de ya y�m la n m�� t�r.)

“�stanbullular
onunla ilk kez
1900’lü yılların

hemen
ba�larında,

Fenerbahçe-
Kalamı�’ta tanı�ır.

O, �stanbul’da
trafi�e çıkan ilk
otomobildir...”

ÇOCUKLAR iÇiN
DENiZ SERGiSi

Engelleri aşıp üniversiteye girdiler

Çıkalım seninle Bağdat Yolu’na...
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● Sem ra ÇE LE B�

Ge zi di re ni �i s� ra s�n da ya �a m� n�
yi ti ren le rin ka til le ri nin bu lun -
ma s� ama c�y la pro tes to gös te -

ri le ri nin ya p�l d� �� Ha tay’da po li sin
sert mü da ha le si so nu cu bir genç da ha
ya �a m� n� yi tir di. 22 ya ��n da ki Ah met
Ata kan’�n ölü mü bir çok il de ey lem le -
ri te tik le di. 10 Ey lül Sa l� ak �a m� ba� -
la yan ey lem ler �s tan bul ba� ta ol mak
üze re An ka ra, �z mir, Es ki �e hir ve Ha -
tay’da sa ba ha ka dar sür dü. Tüm il ler -
de po lis ey lem le re mü da ha le et ti, ça -
t�� ma lar ya �an d�. 

Tak sim Da ya n�� ma s� da Ah met
Ata kan’�n öl dü rül me si ne tep ki ve
ada le tin ye ri ni bul ma s� ta le biy le Tak -
sim’de top lan ma ça� r� s� yap t�. Bu nun
üze ri ne Ka d� köy fo rum la r� sa at
19.00’da Bo �a’da bu lu �a rak top lu
hal de Tak sim’e git me ka ra r� al d�.

Ka ra ra uyan bin ler ce Ka d� köy lü
“Ah met’in ka ti li AKP’nin po li si” ve
“Ah met Ata kan Ölüm süz dür” pan -
kart la r�, “Ah met Ata kan’�n he sa b� so -
ru la cak” dö viz le ri ile Bo �a’da bu lu� -
tu. Yü rü yü� bo yun ca “He pi miz Ah -
met’iz öl dür mek le bit me yiz”, “Di ren

Ha tay Ka d� köy se nin le” slo gan la r�y la
yü rü yen kit le ye çev re de ki ler de al k��
ve �s l�k lar la des tek ver di. �s ke le ye
do� ru yü rü yen gru ba çev re den ka t� -
l�m lar la sa y� be� bi ne ula� t�. 

� “HER KES B�N ME S�N 
BA TA RIZ”

�s ke le’de “üc ret siz ula ��m hak -
k�”n� kul lan mak is te yen grup tur ni ke -
ler den geç me ye rek do� ru dan Ka ra -
köy va pu ru na yö nel di. Va pur do lun ca
kap tan ge mi nin gü ver te sin den is ke le -
de ki kit le ye ses le ne rek “He pi ni zi kar -
�� ya gö tü re ce �iz, söz ve ri yo rum. An -
cak va pur bin 200 ki �i lik. He pi niz bi -
ner se niz ba ta r�z. Lüt fen bir k�s m� n�z
son ra ki va pur la r� bek le sin” de di.
Grup kap ta na al k�� lar la des tek ver di.
Bir k� s�m �ar k� lar ve slo gan lar la Ka -
ra köy’e ge çer ken, ka lan kit le son ra
ge le cek va pu ru bek le di. 

Ka ra köy’den Tak sim’e yü rü mek
is te yen ve po li sin tüm yol la r� kes me -
si ne de niy le Tar la ba �� üze rin den iler -
le yen Ka d� köy gru bu na po lis gaz
bom ba la r�y la mü da ha le et ti. Bir sü re
di re ni �i ni bu ra da sür dü ren grup tek rar
Ka d� köy’e dön me ka ra r� al d�. 

� KA DI KÖY’DE �LK KEZ 
MÜ DA HA LE OL DU

Grup, sos yal med ya üze rin den
23.30’da tek rar Bo �a’da bu lu� ma
ça� r� s� yap t�. Bin ler ce in san ye ni den
Bo �a’da bu lu� tu ve Sö �üt lü çe� -
me’de ki AKP il çe bi na s� na do� ru yü -
rü yü �e geç ti. Yü rü yen ler ara s�n da
CHP �s tan bul mil let ve ki li Ka dir Gök -
men Ö�üt de var d�. �l çe bi na s� önün -
de ki yo �un gü ven lik ön le mi dik kat
çek ti; çok sa y� da çe vik kuv vet po li si
ve bir TO MA, gru bun yak la� ma s�y la
mü da ha le ye ba� la d�. Taz yik li su ve
gaz bom ba la r�y la mü da ha le eden po -
lis gru bu Ba ha ri ye’ye ka dar ko va la d�.
Ba ha ri ye, Mo da Cad de si ve Yel de �ir -
me ni’ne da �� lan grup lar ba ri kat lar
ku ra rak di re ni �e ba� la d�. Po lis Sö �üt -
lü çe� me’den �s ke le’ye ka dar bir çok
nok ta da yol la r� gi ri �e ka pa d�. Po lis le

gös te ri ci ler ara s�n da ki ça t�� ma lar sa -
bah sa at le ri ne ka dar sür dü. 

� EY LEM DEN NOT LAR:
• Ka d� köy’de po lis mü da ha le si sos yal
med ya da ko nu �u lan ko nu la r�n ba ��n da
gel di. “Di re ni� ma hal le mi ze gel di” twit -
le ri en çok pay la �� lan lar dan d�.
• Po li sin at t� �� yo �un gaz Ba ha ri ye,
Mo da ve Yel de �ir me ni’nde ya �a yan -
la r� ev le rin de bi le et ki le di. 
• Sü rey ya Ope ra s�, gaz dan et ki le nen -
le re ka p� la r� n� açan ilk ka mu ku ru mu
ol du. 
• Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, ge ce ya r� s� 00.42’de twit ter -
dan yap t� �� aç�k la ma da “Be le di ye de
bi rim le ri de her za man hal ka aç�k”
de di.  
• Ka d� köy’de ya �a yan lar ih ti ya c�
olan lar için apart man la r� n�n ka p� la r� n�
sa ba ha ka dar aç�k tut tu. 

● Gök çe UY GUN

�s tan bul Va li li �i, �s tan bul AFAD
ko or di nas yo nu al t�n da dep rem
ger çe �i ne dik kat çek mek, �s tan -

bul lu la r� dep re me kar �� bi linç len -
dir mek ve ola s� bir dep rem de can ve
mal kay b� n� en aza in dir mek ama -
c�y la ba� lat t� �� ça l�� ma la r� n� “Bir
Sa at  Bir Ha yat” kam pan ya s� ile
sür dü rü yor. 

Kam pan ya kap sa m�n da �s tan bul -
lu la ra  üc ret siz gü ven li ya �am e�i tim -
le ri ve ri li yor. Bu e�i tim le re ka t� lan lar
Gü ven li Ya �am Gö nül lü sü de ola bi li -
yor. �s tan bul lu la r�n ha ya t�n tüm alan -
la r�n da olu� mu� ve olu �a bi le cek teh -
li ke ve risk le rin far k�n da ol ma s�, ge -
rek li ted bir le ri ala rak ya �a ma s�, bi -
rey sel ve top lum sal so rum lu luk al ma -
s� he def le ini ta �� yan pro je de ki e�i -
tim ler ile; �s tan bul hal k� n�n bi rey ve
ku rum/ku ru lu� dü ze yin de afet le re ha -
z�r l�k ka pa si te si ar t� r� la bi le cek ve ola -
s� bir afet ve acil du rum kar �� s�n da
mev cut mü da ha le ka pa si te si ni ha re -

ke te ge çi re rek ken di ken di ne yar d�m
et me be ce ri si des tek le ni yor.

� KA DI KÖY’DE 2 E�� T�M
Üc ret siz olan e�i tim ler; bi rey ler

için, ku rum lar için ve ço cuk lar için
ol mak üze re3 fark l� ka te go ri de ve ri li -
yor. Bu kap sam da Ey lül ay� için de
Ka d� köy Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde de 2 e�i tim ya p� la cak. �l ki 16
Ey lül sa at 14.00’da, ikin ci si de 28
Ey lül gü nü sa at 18.00’da ger çek le� ti -
ri le cek. 

E�i tim ler le il gi li de tay l� bil gi için;
0 212 455 56 00 www.gu ven li ya -
sam.org/
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KAYIP MAKBUZ

Gezi direni�i ba�ladı�ından beri yapılan eylemlerde
müdahaleye maruz kalmayan Kadıköy, TOMA ve
biber gazıyla tanı�tı. Ahmet Atakan’ın katillerinin
ortaya çıkarılması talebiyle sokaklara dökülen

kitleye sert müdahale oldu.

1saat 1hayat…1saat 1hayat…1saat 1hayat…1saat 1hayat…1saat 1hayat…1saat 1hayat…

Kadıköy’e
GELDi!

1saat 1hayat…

Gedik Üniversitesi ö�rencisiyim. 
Ö�renci kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür.

Furkan GÜNDO�DU

Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.
Hacı Ahmet Aytaç

19.08.2013 tarihli 869329 no’lu irsaliyemizin
2 nüshas� kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

AYMAR YA� VE GIDA T�C.A.�
Anadolu Kurumlar Vergi No:1230322067
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32. Uluslararası �stanbul
Kitap Fuarı Onur Konu�u

olarak belirlenen Çin Halk
Cumhuriyeti, 2-5 Kasım
2013 tarihleri arasında

Uluslararası Salon’da yer
alacak. 

Çin’den 100’ün üz-
erinde yayınevi katılacak,
fuar süresince yazarların

katılımıyla etkinlikler düzen-
lenecek. Çin edebiyatının

önemli isimleri fuarın
konu�u olacak. Çin Halk
Cumhuriyeti yayın sek-

törünün önde gelen tem-
silcileriyle Türkiye’den

yayıncılarla bir araya gel-
erek sektörel bulu�malar

gerçekle�tirecek. Çin Halk
Cumhuriyeti’nin pro-

gramında söyle�iler, pan-
eller, kaligrafi atölye

çalı�maları, profesyonel
bulu�malar ve bir de sergi

yer alacak.
Ç�N TEMASI �PEK

YOLU-YEN� SAYFA
32. Uluslararası �s-

tanbul Kitap Fuarı’nın
ana temasıyla ortak-

lık kuran Çin Halk
Cumhuriyeti, �stan-

bul Kitap Fuarı
temasından yola

çıkarak “�pek Yolu -
Yeni Sayfa” sloganını
benimseyen etkinlik-
lerle gelenekselden

moderne Çin edebiy-
atına odaklanacak.

Çin Halk
Cumhuriyeti, 2-5
Kasım 2013 tarih-

lerinde Uluslararası
Salon’da yer alaca�ı
ulusal standında yanı
sıra çocuk ve gençlik

edebiyatı, dijital
yayıncılık, animasyon
ve oyun, Çince çeviri
edebiyatına yönelik
yayın yapan 100’e
yakın yayınevi ile

fuara renk katacak. Çin standında
toplam 6000’den fazla çe�it kitap ve

10.000’den fazla yayın bulunacak. Çin
Halk Cumhuriyeti düzenleyece�i pro-

fesyonel bulu�malarla Çin’den ve
Türkiye’den katılan yayınevlerini bir
araya getirmeyi planlıyor. Sektörel

etkinlikler arasında: Çocuk kitapları,
Çin edebiyatından çeviriler ve dijital

yayıncılık konu ba�lıkları ile ilgili
yayıncılar bulu�maları gerçekle�e-
cek. Ç�N’DEN 17 YAZAR GELECEK

�stanbul Kitap Fuarı bu sene çok
önemli Çinli yazarları a�ırlayacak.
Çin Halk Cumhuriyeti yakla�ık 17

yazarıyla fuarda etkinliklerde yer ala-
cak. Çin Yazarlar Derne�i Ba�kanı ve

yazar Tie Ning, yazar ve senaryo
yazarı Wang Gang gibi yazarların

yanı sıra genç ku�a�ın önemli Çinli
yazarlarından  Zhang Yueran,

Jiang Nan, Wei Wei  fuara katıla-
cak önemli isimlerin sadece

birkaçı.
KAL�GRAF� SANATI ATÖLYE

ÇALI�MALARI 
Kaligrafi sanatının önemli isim-

lerinden Pang Zhonghua fuarda bir
atölye çalı�ması gerçekle�tirecek.
Zhonghua, 1980 yılından itibaren

Çin’de kaligrafi sanatının önde gelen
isimleri arasında yer alıyor.

Zhonghua’nın  kaligrafi kitapları
geçen üç yıl içerisinde  ulusal ve

yerel düzeyde en çok satan kitaplar
arasında bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, foto�raf ve
antik kitaplardan olu�an iki sergi ile

fuarda yer alacak. “Güzel Çin”
ba�lı�ıyla izleyicilerin kar�ısına çıka-
cak olan foto�raf sergisinin yanı sıra
Çin antik kitaplarından olu�an sergi,

Uluslararası salonda Çin ulusal
standında izlenebilecek.

11. Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Fes ti va -
li, 4 Ey lül Çar �am ba ak �a m�, Dost lar Ti -
yat ro su’nun “Ben Ber tolt Brecht”

oyu nuy la so na er di. 17 A�us tos’ta ba� la y�p
her ak �am bir ti yat ro oyu nu nu Se la mi çe� me
Öz gür lük Par k� am fi ti yat ro sun da iz le yen le
bu lu� tu ran fes ti va lin ka pa n� �� da bü yük bir
ka la ba l�k la ya p�l d�. Sa at ler ön ce sin den par k�
dol du ran ti yat ro se ver ler, uzun bir kuy ruk
olu� tur du. Bin 500 ki �i lik ti yat ro sa lo nu na 2
bi nin üze rin de in san gir di; kol tuk lar da yer
bu la ma yan lar mer di ven ler de ve sah ne önü ne
otur du. 

Sa lo nun bü yük bir kit ley le dol ma s� üze -
ri ne ka p� lar ka pa t�l d�. �çe ri gi re me yen ler oyu -
nu du var la r�n üze rin den ve a�aç la ra ç� ka rak
iz le me ye ça l�� t�.

Ka d� köy lü le rin bu ka dar yo �un il gi gös -

ter me si nin en önem li ne de ni ise Gen co Er kal
gi bi bir us ta n�n per for man s� n� ka ç�r ma mak
is te �iy di. Er kal’�n sah ne yi Tü lay Gü nal ile
pay la� t� �� ka ba re Brecht’in eser le rin den der-
 len mi� bir oyun ve iki li sah ne de çok ça sa va�
kar �� t�, ka d�n ve in san hak la r� n� an la tan �ar k� -
lar söy lü yor. Se yir ci le rin dik kat le iz le di �i
mü zik li ka ba re al k�� lar ve slo gan lar e� li �in de
so na er di. �z le yen le rin “Her yer Tak sim her
yer Di re ni�” slo gan la r� n� Gen co Er kal sol
yum ru �u nu ha va ya kal d� ra rak se lam la d�.  

Oyun so nun da ti yat ro nun dua yen le rin den
Gen co Er kal, is te yen her kes le fo to� raf çek-
 tir di. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin ge le nek sel ha le
ge len Ti yat ro Fes ti va li, ge le cek yaz, yep ye ni
oyun lar ve hiç es ki me yen us ta la r� ti yat ro se -
ver ler le bu lu� tur ma ya de vam ede cek. 
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● Sümeyye YAMAN

Operan�n ünlü isimlerinden bariton Mete
U�ur, 8 Eylül Pazar günü ya�am�n� yitirdi.
U�ur için 9 Eylül Pazartesi günü Kad�köy
Süreyya Operas�’nda tören düzenlendi.

Törene Mete U�ur’un k�z�  oyuncu Deniz
U�ur, Zafer Ergin, Mustafa Üstünda�, Kenan

Ece, Sait Sökmen ile çok say�da sanatç�
arkada�lar� kat�ld�.

Törende Mete
U�ur’un

biyografisinin
okunmas�ndan
sonra operadan

görüntüleri
izletildi. Mete

U�ur’un sanatç�
arkada�lar�
sahneye,

tabutunun yan�na
ç�karak an�lar�n�

ve sanatç�
ki�ili�ini anlatt�lar.

Her konuda iyi
derecede bilgiye

sahip
olmas�ndan, tüm

izleyicilerin ona hayranl���ndan ve inan�lmaz
ba�ar�lara imza att���ndan bahseden yak�nlar�

�u sözü vurgulad�; “Mete, en iyilerden biri
de�ildi en iyiydi...” K�z� Deniz U�ur babas�

için �unlar� söyledi:"Geç fark edilmi� kanser
hastas�yd�. Fakat bu kadar erken gitmesini

beklemiyorduk. Doktorlar 6 ay gibi bir zaman
vermi�ti. Fakat çok geç farkedildi�i için
giderek a�r�l� ve sanc�l� olacakt�. Allah�n

sevdi�i kuluymu� ondan ayr�lmak çok zor
ama bu kadar erken beklemiyorduk,

uykusunda bir tüy gibi hafif nefesi ve kalbi
durarak hayat�n� kaybetti. Huzur içinde gitti. ‘’

Törenin ard�ndan Mete U�ur’un cenazesi
Pendik’teki  aile mezarl���nda topra�a verildi. 
Yurt içi ve yurt d���nda birçok operada ba�rol

oynayan devlet sanatç� Mete U�ur, lise
y�llar�nda �an e�itimi ald�ktan sonra 1960

y�l�nda �stanbul Operas�'na girdi. K�sa sürede
Türk operas�n�n y�ld�zlar� aras�na giren Mete

U�ur, 11 y�l Ankara Devlet Operas�'nda görev
yapt�, �talya'da La Scala Operas�'nda çal��t�.
Yurt d���nda 35 ba�kente davet edilen Mete

U�ur, aralar�nda Leningrad, Kiev, Bakü,
Bükre�, Var�ova, Belgrad, Üsküp, Riga,

Talin, Kuybi�ev, Kazan. Gomel ve Frunze'nin
de bulundu�u operalarda oynam�� ve konser

vermi�ti.

SANATKÜLTÜR

Kadıköylünün tiyatro aşkı!

ÜNLÜ 
BARiTONA

VEDA…

Bu
yıl 2-10

Kasım 2013
tarihleri arasında

düzenlenecek olan
32. Uluslararası

�stanbul Kitap Fuarı,
Çin Halk Cumhuriyeti

edebiyatına
odaklanacak. 

Kitap Fuarı’nın bu yılki konuğu Çin!

Uluslararası Helin Başak FESTiVALi SONA ERDi
2002 y� l�n da �s tan bul va ro� la r�n da göç

ma� du ru ve de za van taj l� ço cuk ve genç-
 le rin kül tür ve sa nat la bu lu� ma s�, on la r�n

sa nat sal ye te nek le ri ni de �er len dir me le ri ne ve
e�i tim le ri ne kat k� sa� la mak ama c�y la ku ru lan
Ba �ak Kül tür ve Sa nat Vak f�’n�n 10. Y� l� ne de -
niy le dü zen le di �i fes ti val 2-8 Ey lül ta rih le ri

ara s�n da ya p�l d�. Ka -
d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi ba� ta ol mak
üze re Yo �urt çu Par k�
ve Ata �e hir De niz
Gez mi� Par k�’da dü -
zen le nen et kin lik ler de
vak f�n atöl ye le ri ne
ka t� lan ço cuk ve
genç le rin üre tim le ri
ser gi len di, �i ir ve mü -
zik din le ti le ri, ti yat ro
gös te ri le ri ya p�l d�. Ulus la ra ra s� olan fes ti va le
bir çok aka de mis yen ve si ya si par ti tem sil ci -
si nin ya n� s� ra yurt d� ��n dan ço cuk ve genç lik
grup la r� ka t�l d�. Vak f�’n�n 10 y�l bo yun ca
yap t� �� “Yaz l�k Köy ler K�� l�k �e hir ler”, “ Sa -
nat Ço cuk la Ge le cek”, “Ba �ak Ço cuk la r�
�eh re Renk Ka t� yor”, “Be nim Dün yam Re -
sim Atöl ye si”, “Kül tür le ra ra s� Köp rü Ola rak
Sa nat”, “ So kak ta Sa nat”, “Ken di Oyun ca �� -
n� Ken din Yap”, “Der sim’iz Sa nat Atöl ye si”,
“Suç lu Mu yum, Suç lu Mu yuz, Suç lu lar M�?”
ve ge ri dö nü �üm i� çi le ri ile ya p� lan “Çek çek
Gün le ri” isim li atöl ye ça l�� ma la r� bü yük il gi
gör dü.  

Fes ti va le Av ru pa’dan ka t� lan per küs yon
top lu lu �u “Ka len tu ra” (Hol lan da), sirk gru -
bu “Hun ga ri an Jugg ling As so ci ati on” (Ma c-
a ris tan) ve kar na val gru bu “Bro uha ha
In ter na ti onal” (�n gil te re)’�n Yo �urt çu Par -
k�’nda ki gös te ri le ri ne ye di den yet mi �e her
ya� tan iz le yi ci ka t� l�m gös ter di. Genç le rin il-
 gi sin den bü yük bir mem nu ni yet du yan grup
üye le ri nin per for mans la r� iz le yen le ri hay ran
b� rak t�. Ba �ak Kül tür ve Sa nat Vak f�’n�n ge-
 le nek sel le� tir me is te �iy le bu y�l il ki ni dü zen -
le di �i He lin Ba �ak Kül tür Sa nat Fes ti va li, 7
Ey lül Cu mar te si ak �a m� Ata �e hir De niz Gez -
mi� Par k�’nda Ag� re Ji yan ve fark l� mü zik
grup la r� n�n kon se riy le so na er di. 

Türk operasının ünlü
sanatçılarından bariton Mete U�ur,

Süreyya Operası’nda yapılan
törenle son yolculu�una u�urlandı.

RESSAM �lknur Levent'in Büyükadada
açt��� “Kristallerin Renkler ile Yolculu�u”
adl� resim sergisi sanatseverlerin ak�n�na

u�rad�. Büyükada Necdet Kutlucan
Sanatevi’nde Lili Washington taraf�ndan

aç�lan sergide sanatç�, tual üzerine yapt���
resimlerinde akrilik boyan�n yan�nda fosfor
ve dünyan�n de�i�ik bölgelerinden getirtti�i

kristalleri kullanarak özgün bir uygulama
gerçekle�tirdi. 1988 y�l�ndan bu yana resim
yapan �lknur Levent, bu sergisinde renklerin

ve binlerce y�ll�k gelenek olan kristallerin
�ifa gücünü bir araya getirmeyi de

hedefledi�ini belirtiyor. Kaç�r�lmamas�
gereken serginin ilerleyen saatlerinde ���klar

söndürülüyor ve i�te o anda kendinizi
fosforla bezenmi� galaksinin aras�nda

hissediyorsunuz. Göz kama�t�r�c� nitelikteki
eserlerin yer ald��� sergi 28 Eylül’e kadar

devam edecek.

Resimler ve
kristaller

Kadıköy’ün 11 yıllık Tiyatro Festivali bu yıl da izleyicinin büyük
ilgisiyle sona erdi. Kapanı� oyunu “Ben Bertolt Brecht”i
izlemeye gelenler amfi tiyatroya sı�madı, duvarların ve

a�açların üzerinden izleyenler oldu. 

Ba�ak Kültür ve Sanat
Vakfı’nın, 10. Yıldönümü
dolayısıyla Kadıköy’de

gerçekle�tirdi�i bir haftalık
festival, konserlerle sona

erdi. 
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy’de iri li ufak l� on lar ca ti yat ro
gru bu bu lu nu yor. Ki mi si sah ne si ol-
 ma d� �� için oyun la r� n� Ka d� köy Be -

le di ye si’nin kül tür mer kez le riy le Hal ke �i tim
Mer ke zi’nde sah ne li yor, ki miy se ken di sah-
 ne si ni ku ru yor. Son y�l lar da ti yat ro grup la -
r� n�n sah ne aç mak için ter cih et ti �i il çe le rin
ba ��n da Ka d� köy ge li yor. 

Ha zi ran iti ba riy le oyun la r� na son ve ren
ti yat ro grup la r� Ey lül’ün gel me siy le per de le -
ri ni aç ma ya ha z�r la n� yor. Biz de Ka d� köy’de
sah ne si bu lu nan ba z� ti yat ro la r�n ye ni se zon -
da iz le yi ci yi han gi oyun lar la bu lu� tu ra cak -
la r� n� siz ler için der le dik. 

� OYUN ATÖL YE S�’NDE 
“K�M KOR KAR HA �N KURT TAN”

Ka d� köy’ün en es ki ti yat ro sah ne le -
rin den Oyun Atöl ye si bu se zon
üç ye ni oyun la ç� k� yor kar -
�� m� za. Per de le ri ni
Ekim ay�n da aça cak
olan sah ne de Jez
B u t  t e r  w o r t h ’ u n
“Ne hir”, Ed ward
Al be e’nin ba� ya p� t�
“Kim Kor kar Ha in
Kurt tan” ve Ari el
Dorf man’n “Araf”
oyun la r� n� Oyun Atöl ye -
si yo ru muy la iz le ye ce �iz. 

Yö net men li �i ni Ha luk Bil gi -
ner’in yap t� ��, yi ne Ha luk Bil gi ner ile Ay ça
Bin göl’ün ba� rol le ri ni pay la� t� �� “Ne hir”;
a� k� his set me nin pe �in den gi der ken ka zan -
d�k la r� ve kay bet tik le ri ni fark et me den, ar -
t�k a� k� ez be re ya �a ma ya yö ne len ‘Adam’n
ha ya t� na gi ren ka d�n lar la ya �a d�k la r� n�, fark -
l� za man di lim le rin de fark l� ka d�n lar la olan
ili� ki le ri ni an la t� yor. 

Hi ra Te kin dor’un yö net ti �i, ba� rol le ri ni
Zer rin Te kin dor ve Tar du Flor dun’un pay-
 la� t� �� “Kim Kor kar Ha in Kurt tan” oyu nun -
da ise ti yat ro ta ri hi nin en önem li or ta ya�
çift le rin den Mart ha ve Ge or ge’un ev li li �in -

de ki çö kün tü le re ta n�k ola ca ��z. 
“Araf” oyu nu, Ari el Dorf man ta ra f�n dan,

An tik Yu nan’n en bi li nen mi to lo jik ka rak -
ter le rin den Me de a ve Ja son’un tra jik öy kü -
sü te mel al� na rak in �a edi li yor. Oyu nun
yö net men li �i ni de ya pan Mu har rem Öz can,
Ja son’u, Der ya Ar te mel ise Me de a’y� can-
 lan d� r� yor. 

Oyun Atöl ye si, ye ni se zon da es ki oyun-
 la r� Tes tos te ron’u sah ne le me ye de de vam
ede cek. 

� AK’LA KA RA’DA 
“CYRA NO DE BER GE RAC”

Ti yat ro Ak’la Ka ra üçün cü se zo nu na ye -
ni üç oyun la ba� l� yor. Ku rul du �u ta rih ten
be ri po li si ye, ko me di, kor ku, ilüz yon ti yat -
ro su ve ço cuk ti yat ro su gi bi fark l� tür ler de
oyun lar la yak la ��k 30.000 se yir ciy le bu lu �an
ti yat ro, 2013-2014 se zo nun da   se yir ci nin de

bü yük il gi gös ter di �i vod vil ve po -
li si ye ku �a ��n dan vaz geç mi -

yor. 
Agat ha Chris ti e’yle

ba� la yan, Sher lock
Hol mes’ün Tür ki -
ye’de ilk kez sah ne -
len di �i ku �a �a ye ni
se zon da Tür ki ye li

bir ya zar la de vam edi -
yor. Po li si ye ro man la -

r�y la oku yu cu nun
ya k�n dan ta kip et ti �i Ah met

Ümit’in oyun la� t�r d� �� tek hi ka ye -
si olan “A�k Kö pek lik tir” dün ya pre mi eri ni
ya pa cak. Sa va� Öz du ral’n yö net ti �i oyun da
Fa tih Gül nar, Fü sun Kos tak, Öz gür Öz du ral,
Pe lin Tu ran c�, Ar da Me riç li li ler oy na ya cak.
Ke yif li, kar ma ��k,e� len ce li hal le riy le se yir -
ci nin en sev di �i tür ler den bi ri olan Vod vil
ku �a �� Ray Coo ney’le ba� la d� Car lo Gol do -
ni’nin uyar la ma s�y la de vam et ti. Ko me di bu
se zon Ke rem Ko ban bay’n yaz d� �� “Ar s�z
Da vet” oyu nuy la sü rü yor.

Ve bir kla sik; Cyra no De Ber ge rac... Ti -
yat ro Ak’la Ka ra re per tu ar� na bu unu tul maz
kla si �i de al ma ya ka rar ver di. Ed mond Ro-

s tand’n yaz d� �� bu ro man tik kah ra man l�k hi -
ka ye si ni Atil la �en dil yö ne ti yor. 

Ti yat ro Ak’la Ka ra, ge çen se zon sah ne -
le me ye ba� la d� �� Wo ody Al len’n An tik Yu-
 nan’da ge çen ab sürd ko me di kla si �i
“Tan r�”y� oy na ma ya de vam ede cek. 

� MO DA SAH NE
“HAM LET” �LE AÇI LI YOR

Ke mal Ay do �an ve eki bi nin bü yün yaz
bü yük bir emek le ha z�r la d� �� Ka d� köy’ün en
ye ni kül tür mer ke zi Mo da Sah ne de Ekim
ay�n da “Ham let” ile per de le ri ni aça cak. Wil -
li am Sha kes pe are’in 17.yy’da yaz m�� ol du -
�u unu tul maz ese ri, Onur Ün sal ve Em re
Ad� ya man ta ra f�n dan ya p� lan çe vi ri siy le, 3
Ekim 2013 Per �em be gü nü Mo da Sah ne -
si’nde ilk gös te ri mi ni ya pa cak. Yö net men li -
�i ni Ke mal Ay do �an’�n yap t� �� oyun da,
Onur Ün sal, Mu rat Tü zün, Ti mur Acar, Es -
ra K� z�l do �an, �nan Ula� To run, Ça� lar Yal -
ç�n ka ya, Küb ra Kip, Ha san De mir ta� ve
Al per Bay te kin rol al� yor. 

Ste fan Tsa nev’in yaz d� ��, Hü se yin Mev -
sim’in çe vir di �i “Bü tün Ç�l g�n lar Se ver Be -
ni” isim li ko me di, Ekim ay�n dan iti ba ren
Mo da Sah ne si’nde oy na na cak. Kon trol den
ç�k m�� bir k�s kanç l� ��n et ra f�n da �e kil le nen
hi kâ ye de, Mert F� rat ve As l� Tan do �an ev li
bir çif ti, Vol kan Yo sun lu ise ken di ni bu ev -
li li �in için de bu lan ya k�n ar ka da �� can lan d� -
ra cak.

Fri ed rich Karl We ach ter’in yaz m�� ol du -
�u “Pal yan ço lar Oku lu” isim li ço cuk oyu nu

da bu se zon ço cuk la r�n il gi si ni çe ke cek tür-
 den. Yö net men li �i ni Ke mal Ay do �an’�n yap-
 t� �� oyun da, Ba r�� Y�l d�z ka t� di sip lin yan l� s�
pro fe sö rü; Yu suf De mir ci o� lu, Onur �i rin,
Tan ju Gi ri� ken, Öy kü Esen de mir pal ya ço ol-
 ma ya he ves li ö� ren ci le ri can lan d� r� yor. 

� ÖY KÜ SAH NE’DE 
“KENT SEL DÖ NÜ �ÜM”

Ka d� köy’ün ti yat ro sah ne le rin den Öy kü
Sah ne, ye ni se zo nu Ekim’in ilk haf ta s�n da,
ge çen se zon da oy na ma ya ba� la d�k la r� “Ru t-
u bet” ile aça cak. 

Yi ne ge çen se zon bo yun ca be �e niy le iz -
le nen ve Ekin Ya z�n Dost la r� En �yi Kü çük
Sa lon Ka d�n Oyun cu ödü lü nü alan (Z.Ba �ak
I��k) “Dut �er be ti” de ay n� ay sah ne ye ç� ka -
cak. Her iki oyun da Ka d� köy’ün al ter na tif
sah ne si Hem ze min’de sah ne le ne cek. Bu se-
 zo nun ikin ci ya r� s�n da “Kent sel Dö nü �üm”e
da ir ye ni oyun la r� n� sah ne le ye cek olan Ti y-
at ro Aç�k ça, kla si �in öte sin de bir re ji ça l�� -
ma s�y la ç� ka cak se yir ci kar �� s� na. 

Bu y�l bir do �aç la ma eki bi de, dü zen li
ola rak Hem ze min’de gös te ri ler ger çek le� ti -
re cek. 

HABER 13 - 19 EYLÜL 2013 7

KADIKÖY TERMİNAL SEZONU AÇTI!
DO�AÇLAMA tiyatronun en önemli
temsilcilerinden �stanbul �mpro ve

Azot’un Yelde�irmeni’nde bir
k�raathaneyi dönü�türdükleri Kad�köy

Sahne; 6 ve 7 Eylül günleri
sahneledikleri “Ne Ala

Tema�a” ve “Azot”
oyunlar�yla sezonu açt�. 

istanbulimpro bu
sezon haz�rl��� içinde

oldu�u “Sevgili
Çehov” oyununun ilk
gösterimini 25 Eylül
Çar�amba günü saat
20.30’da yine Kad�köy

Terminal Sahnesi’nde
gerçekle�tirecek. “Olay

Rusya’da geçiyor...” slogan�yla yola
ç�k�lan bu yeni formatta, Çehov’un hiç

yaz�lmam�� öykülerinin, tamamen
do�açlama, o an seyirciden al�nan

yönelimlerle Çehov’un oyunlar�ndan ve
öykülerinden tan�d�k oldu�umuz

atmosferde, yeni Çehov karakterlerinin

ve öykülerinin yarat�m� hedefleniyor.
istanbulimpro ve Psikoloji �stanbul’un
ortak projesi olan “Bir Zamanlar...”da

istanbulimpro oyuncular�, Psikolog
Tolga Erdo�an’�n moderatörlü�ünde

her oyunda yepyeni bir
öykü sahneliyor. Tolga

Erdo�an’�n
sorular�yla,

seyircinin öyküsü
o an, tekrar�
olmaks�z�n
sahnede

canlan�veriyor. Bu
gösteri de 18 Eylül

Çar�amba 20. 30 ve  19
Eylül Per�embe 20.30

Kad�köy Terminal Sahnesi’de olacak. 
istanbulimpro’nun sahneledi�i “Kay�p
Oyun”, bir tiyatro oyununun ba�tan
sona oyuncular taraf�ndan an�nda
olu�turuldu�u bir gösteri.  “Kay�p

Oyun” Ekim ay�ndan itibaren izleyiciyle
bulu�acak. 

Tiyatronun merkezi haline gelen Kadıköy’ün sahneleri yeni sezona
birbirinden çekici tiyatro oyunlarıyla ba�lıyor. Bu sezon “Cyrano

De Bergerac”dan “Hamlet”e ,“A�k Köpekliktir”den “Araf”a
klasikten moderne çok sayıda oyunu Kadıköy’de izlemek mümkün!

Kadıköy perdelerini açıyor!Kadıköy perdelerini açıyor!Kadıköy perdelerini açıyor!Kadıköy perdelerini açıyor!Kadıköy perdelerini açıyor!Kadıköy perdelerini açıyor!Kadıköy perdelerini açıyor!
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● Mustafa SÜRMEL�

Ki mi ne gö re sa de ce bir ula ��m ara c� ki -
mi ne gö re bir ku� gi bi rüz gâ r� ka nat la -
r� n�n al t�n da his set mek bi sik let sev gi si.

Öz gür ce pe dal çe vir mek so kak lar da, cad de ler -
de, müm kün olan her yer de… Araç tra fi �i nin
gün geç tik çe art t� �� �s tan bul’da pe dal çe vi re -
rek öy le her yer de do la� mak müm kün de �il bu
ara da. Ön ce lik le bi sik let yol la r� bul mak güç.
Ol sa bi le sü rü cü le rin du yar l� l� �� da önem li. Zi -
ra ufak bir ha ta ka za ya yol aça bil mek te. Bi sik -
let se ver le rin tek is te �i tra fik te say g� gör mek,
bi sik le tin de bir araç ol du �u nun bi lin me si ni
sa� la mak... Di �er ta raf tan Ka d� köy Be le di ye si
ye rel yö ne tim ola rak üze ri ne dü �e ni yap ma ya
ça l� �� yor. Ya p� lan ça l�� ma lar la 6 bin 760 met -
re bi sik let yo lu ka zan d� r�l d� ken te. Bu ko nu da
ça l�� ma la r�n sür dü �ü nü, Ka d� köy’ün bi sik let -
se ver ler için ide al bir kent ol ma s� için ça l�� t�k -
la r� n� söy lü yor yet ki li ler. 

� B� S�K LET YO LU BA KI MIN DAN
�ANS LI B�R KEN T�Z

Ka d� köy Be le di ye si kent te bi sik let yol la r� -
n�n art ma s� için cid di ça l�� ma lar yü rü tü yor.
Ka d� köy Be le di ye si ola rak, 6 bin 760 met re
uzun lu �un da bi sik let yo lu ya pa rak bi sik let se -
ver le re ka zan d�r d�k la r� n� söy le yen Fen �� le ri
Mü dü rü Mu rat D. Ars lan, �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si ta ra f�n dan Ka d� köy sa hil bo yu na
ya p� lan 7860 met re lik bi sik let yo luy la Ka d� -
köy’de top lam 14 bin 620 met re lik bi sik let yo l-
u nun bi sik let se ver le re hiz met ver di �i ni, bu
an lam da Ka d� köy lü le rin çok �ans l� ol du �u nu
be lirt ti. Ka d� köy’de ki bi sik let yol la r� n�n ge z-
in ti ve spor amaç l� ol du �u nu, in san la r�n gün-
 lük ya �am la r�n da, i�e gi dip gel me le rin de de
bi sik let kul lan ma la r� n� amaç la d�k la r� n� ak ta ran
Ars lan, “ Ama �s tan bul’un �art la r� bel li. Za ma -
n�n da alt ya p� bi sik let yol la r� da dü �ü nü le rek
ha z�r lan ma d� �� için s� k�n t� lar ya �a n� yor. Ba�-
 dat Cad de si’nde ön ce bi sik let yo lu nun ya p� l�p
son ra kal d� r�l ma s� n�n ne de ni de alt ya p� n�n ha -
z�r ol ma ma s� as l�n da. Bu nun kül tü rel ve e�i tim
bo yu tu da söz ko nu su. Bi sik let park la r� m�z da

mev cut olup yap ma ya de vam et tik le ri -
miz de var. Tra fik so ru nu nun gi de rek art-
 t� �� �s tan bul’da bi sik let önem li di ye
dü �ü nü yo rum. Tra fik ku ral la r� sü rü cü ler,
bi sik let se ver ler ve ya ya lar ta ra f�n dan
özüm sen me li, il ko kul dan iti ba ren bu ko nu
ö� re til me li” de di.

� HER �EY B� S�K LET
SEV G� S�Y LE BA� LA DI

Ali �h san Özen… Ya �� 61. Bi sik let ta mir -

c i  -
li �in den çok bi sik -

le te olan a� k�y la ta n� n� yor
Ka d� köy’de der sek abart m�� ol ma y�z. Bi sik let
di yo ruz ve Ali Bey ba� l� yor an lat ma ya bi sik -
let ile il gi li dü �ün ce le ri ni. �ki y�l d�r bin me di �i
için bi raz ki lo al d� �� n� iti raf et se de sa� l� �� n�
bi sik le te borç lu ol du �u nu söy lü yor. Be� ya ��n -
dan be ri bi sik le te bi ni yor mu�. �lk al d� �� bi sik -
le ti ise hiç unut mu yor. “Ba bam ba na ha rap bir
bi sik let al m�� t�. �ki te ker liy di. �ki te ker ve bir
göv de den ba� ka bir �ey yok tu. Ama onu ta mir
ede cek pa ram da yok tu. Mec bu ren bi sik let çi -

nin ya n� na so ku la rak, bi sik let ta mir ci li �i ni
ve bi sik le ti mi ta mir et me yi ö� ren dim.
Onun sa ye sin de pa ra ka zan ma y� da ö� ren -
dim. Bi sik let ta mir ci li �i ni ö� ren di �im
yer de de i�e ba� la d�m.” di yen Ali �h san
Bey, 60 y�l dan bu ya na Ka d� köy’de. Ç� -
rak l� ��n dan bu ya na da 53 y� l� ge ri de b� -
rak m��. Y�l lar d�r Ku� di li’nde bi sik let
ta mir edi yor.  Ken di de yi miy le çe kir -
dek ten ye ti� me. “Sa n� r�m be nim ka dar
es ki si de yok. 8 y�l l�k ç� rak l� ��n ar d�n-
 dan us tam dan dük kâ n� al d�m. Bi sik let

be nim dün yam. Her �ey… Ya �an t�m…. Rü -
yam da bi le bi sik let ta mir ede rim, bi sik le te bi -
ne rim. Ba� ka bir �ey dü �ün mü yo rum. Üç
ço cu �um da bi sik let le il gi le ni yor.” di yor Ali
�h san Bey.

Ka d� köy lü le rin bi sik let ko nu sun da en �ans -
l� in san lar ol du �u nu, Ka d� köy’de bi sik let bi lin -
ci nin yük sek ol du �u nu ifa de edi yor ve
ek li yor: “Tek �i ka ye ti miz araç -
lar. Bi sik let le re hiç say g�
duy mu yor lar. Haf ta da
bir kaç ka zay la kar �� -
la �� yo ruz. En çok
üzül dü �ü müz du -
rum bu. Ka d� köy
bi sik let yol la r�
ba k� m�n dan di -
�er le ri ne gö re
da ha �ans l�. Bi -
sik let sa y� s� gün
geç tik çe ar t� yor.
Bi sik let yol la r� da ha
ye ter li ol ma l�. Biz bi -
sik let ta mir ci le ri las tik
ta mir et me yi sev me yiz.
Las tik pat la d� �� na se vi nen
mes lek ta� bil mi yo rum. Ak si ne üzü lü -
rüz” di ye ko nu �u yor. 

� B� S�K LET SEV G� S�
VE BA �I NA GE LEN LER…

‘’Bir bay ram gü nü ta k�m el bi sem le e�im le
bir lik te ge zer ken bir bi sik le tin yol da kal d� �� n�
gör düm. Ye ni ev li yim, üze rim de ta k�m el bi -
sem ol ma s� na bak ma dan bi sik le ti ta mir et tim.
Bi sik let sev gi si bu. Bi sik let sa hi bi bor cum ne -
dir de di ben ise pa ra is te me dim. Bay ram gü nü
ta k�m el bi sem le bay ram ge zi sin de be ni bi sik let
ta mir eder ken gö ren e�im bir sü re ba na küs-
 mü� tü bu yüz den.” di ye bir an� s� n� pay la �an
Ali Bey. Ç� rak l�k dö ne min den, 1960’l� y�l lar -
dan kal ma bi sik le ti ni de ha la sak l� yor. Bir za-
 man lar sa hip ol ma ha ya li ni ya �a d� �� bi sik le ti
pa ra bi rik ti re rek al m��. Y�l lar ön ce bir ak �am
yaz l�k si ne ma day ken bi sik le ti ni çal d�r m��.
Onun bi sik le ti ne olan tut ku su nu an la yan ki �i
tek rar ge ti rip al d� �� ye re b� rak m�� bi sik le ti. O
mut lu an� hiç bir za man unut ma d� �� n� söy lü yor. 

� B� S�K LET B�R AN DA
ANI LA RI CAN LAN DIR DI

Ali Al t�n da� 60 y�l l�k do� ma bü yü me Ka -
d� köy lü ve bir ba� ka bi sik let tut ku nu. Ali �h -
san Bey ile rö por ta j� m�z s� ra s�n da dâ hil olu yor
soh be ti mi ze ve ya r�m as�r dan es ki bi sik le ti gö -
rün ce an� la r� n�n tek rar can lan d� �� n�, ço cuk lu -
�u nun ak l� na gel di �i ni vur gu lu yor.
“Ka d� köy’de ak �am la r� ma �a za vit rin le rin de -
ki bi sik let le ri hay ran l�k la iz ler ah çe ker dik” di -
yor Al t�n da�. Ka d� köy’de bi sik let için
ya p� lan la r�n ve bi sik let bi lin ci nin üst se vi ye de
ol du �u nu da be lir ti yor. Ali Al t�n da�’�n e�i Ser-
 pil Ha n�m ise bi sik le ti çok sev me si ne ra� men
yo �un tra fik te ya �a ya ca �� kor ku en di �e siy le ra -
hat ve öz gür ce bi sik le te bin mek ten çe kin di �i -
ni vur gu lu yor.

Ne zih Ten ise ilk al d� �� ba lon las tik bi sik -
le ti hiç unut ma d� �� n� an la t� yor. “Bi sik le ti me
olan sev gim den üçün cü ka ta ya tak oda ma ç� -
kart t�m. Ya ni bi sik let bi zim için o de re ce
önem li. Genç lik y�l la r� m�z da çok uzun me sa -
fe le re, Ka d� köy’den Tuz la’ya, Bey koz’a hat ta
�i le’ye ü�en mez gi der dik. Ar ka da� gru bu muz
var d�. Bi sik let öz gür lük ya ni. �im di o� lu mun
bi sik le ti var” di ye duy gu la r� n� pay la �� yor.

� B� S�K LET VE B� S�K LET L� YE
LÜT FEN D�K KAT ED�N

Bi sik let Yo lu na Sa hip Ç�k! Ba ��m s�z Bi -
sik let Ha re ke ti Tem sil ci si En gin Er te kin ise

�s tan bul gi bi kar ma ��k bir �e hir de
nis pe ten ra hat bi çim de bi sik le te

bi ne bi le cek bel ki de tek il çe -
nin Ka d� köy ol du �u nu be-

 lir ti yor. “Hem uy gun
co� ra fi özel li �i hem de
bi sik let kül tü rü ne yat -
k�n il çe sa kin le ri sa ye -
sin de çok faz la so run
ya �a ma dan bi sik le ti ni -
zi sü re bi lir si niz. Ka d� -
köy’de ki tek bü yük

�ans s�z l� �� m�z Ba� dat
Cad de si, �em set tin Gü -

nal tay ve  Fah ret tin Ke rim
Gö kay cad de le rin de bi sik let

yol la r� n�n ol ma ma s�. Ula ��m
amaç l� bi sik let yol la r� na son de re ce

uy gun olan bu cad de ler e�er Ka d� köy Be -
le di ye si kon tro lün de ol mu� ol say d�, emi niz
tüm Tür ki ye’ye ör nek te� kil ede cek ula ��m
amaç l� ha ri ka bi sik let yol la r� m�z olur du ve
Ba� dat Cad de si’nde ya p� lan bi sik let yo lu da
er te si gün apar to par kal d� r�l maz d�” de di. Ka -
s�m 2012’den bu ya na top lum da bi sik let far -
k�n da l� �� olu� tur ma y� amaç la d�k la r� n�,
Ka d� köy Be le di ye si’nin bi sik let yol la r� na ve
bi sik let park yer le ri ne her za man kin den da ha
faz la önem ver me si nin bi sik let li le ri se vin dir -
di �i ni ifa de eden Er te kin, Ka d� köy Be le di ye -
si’nden ken di yet ki sin de olan ara cad de le re
bi sik let yo lu yap ma s� n� ve mev cut bi sik let yol-
 la r� n� iyi le� tir me si ni bek le dik le ri ni be lirt ti. Da -
ha faz la bi sik let park ala n� is te dik le ri ni
vur gu la yan Er te kin, bi sik let yol la r� na park
eden araç la ra da tra fik za b� ta s� n�n mü da ha le et -
me si ni bek le dik le ri ni vur gu la d�. Er te kin bi sik -
let ka za la r� n�n ya �an ma ma s� için de ça l�� ma
yü rüt tük le ri ni an lat t�.

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�
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Ka dı köy Be le di ye Mec li si nin 6. Se çim Dö ne mi, 5.  Top lan tı Yı lın da ya-
 pa ca ğı 2. Ola ğa nüs tü  Top lan tı sı 16 Ey lül 2013 Pa zar te si gü nü  ya pı la cak-

 tır.

2.Ola ğa nüs tü Ey lül 2013 top lan tı sı 16.09.2013 Pa zar te si gü nü, sa at
16.30’da Ka dı köy Be le di ye si Mec lis Bi na sı, Mec lis Sa lo nun da ya pı la ca -

ğın dan Sa yın Mec lis üye le ri nin top lan tı ya teş rif le ri ni ri ca ede rim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılan Protokolün
onaylanması ve uygulanması için ve Belediyemiz mülkü olan
Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3327 ada, 2 parsel sayılı
54.872,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye Encümenince
satış,takas,devir işlemlerinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına
yetki verilmesi ile ilgili teklifi. 

�

Yo�un metropol trafi�inden en çok etkilenen ilçelerin ba�ında gelen Kadıköy’de
bisiklet kullanımı ve bisiklet bilinci gün geçtikçe artıyor. Yapılan çalı�malarla

Kadıköy Belediyesi kısa sürede kente 6 bin 760 metre bisiklet yolu kazandırdı.
Yetkililer bu konuda çalı�maların sürdü�ünü, Kadıköy’ün bisikletseverler için
ideal bir kent olması için çalı�tıklarını söylüyor. Bisikletseverler de trafikte

ya�anan kazaların bitmesi, bisikletin de bir araç oldu�unu vurgulamak için
yaptıkları eylemlerle seslerini yükseltiyorlar.

Ali �hsan Özen

Nezih Teh
Ali - Serpil Altında�

Foto�raflar: Engin ERTEK�N
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● Gök çe UY GUN

‘Eg zoz ko ku su na kar ��
par füm ko ku su… ’’
di yen bir grup bi sik -

let li ka d�n, ‘’Süs lü Ka d�n Bi -
sik let Tu ru’’ dü zen li yor.
Oto mo bil siz Kent ler Gü -
nü’nde  �z mir ve �s tan bul’da
22 Ey lül Pa zar gü nü e� za man -
l� ola rak ya p� la cak tu ru, hem
bi sik le te ��k k� ya fet ler le de bi -
ni le bi le ce �i ni ka n�t la ma y� hem
de bi sik let kul la n� m� ko nu sun -
da far k�n da l�k ya rat ma y�
amaç l� yor. 

Et kin li �in dü zen le yi ci si bi -
sik let li ka d�n lar, ‘’Bi sik le te
her ke sin bi ne bil di �i ni, hat ta
çok gü zel bin di �i ni, o da yet-
 mez mi� gi bi süs lü püs lü bin di -
�i ni gös ter mek için
Oto mo bil siz Kent ler Gü nün de süs lü ka -
d�n lar yol lar da ola cak. �s tan bul'un yol-
 la r� n�, bo �az köp rü sü nü eg zoz du ma n�
ko ku su de �il, par füm ko ku su sa ra cak.
Yap t�r saç la r�, sür par fü mü nü, giy ko ko�
el bi se ni, tak �a l� n�, sür ru ju nu-oje ni, giy
to puk lu nu; sa de ce ken di ni mi süs le ye -

cek sin? Ha y�r... Bi sik le ti ni de süs -
le, ç�k yol la ra...’’ ça� r� s� n� ya p� -
yor. ‘’Tu ra ka t� l�m için ka d�n
ol mak, süs lü ol mak, süs lü bir bi -
sik le te sa hip ol mak, en faz la 10
km h�z la iler le mek ve �a� k�n �a� -
k�n ba kan la ra el sal la mak ye ter li..’

di yen ka d�n lar,  15.30’da Ka d� köy �s ke -
le si’nde bu lu �a cak lar. To puk lu ayak ka -
b� lar la pe dal la ya rak Ka d� köy
çar �� s�n dan ge çe rek Yo �urt çu Par k�’na
va ra cak lar. Süs lü ka d�n lar için 15 da ki -
ka mak yaj ta ze le me mo la s� n�n ar d�n dan,
16.30 su la r�n da Ba� dat Cad de si’ne ha -
re ket ede cek ler.  Ba� dat Cad de si Mig -
ros'ta 15 da ki ka ih ti yaç ve mak yaj
ta ze le me mo la s� ve re cek olan ka d�n lar,
ye ni ka t� l�m lar la 17.30’da Ba� dat Cad-
 de si tu ru nu ger çek le� ti re cek ler. Ka d�n -
la ra da ha son ra Ka d� köy Bo �a’ya
dö ne rek tu ru ta mam la ya cak lar.

� OTO MO B�L DE ��L B�S�K LET!
Öte yan dan Bi sik let li ler Der ne �i de

22 Ey lül dün ya Oto mo bil siz Kent Gü -
nü’nde her se ne ol du �u gi bi bu kez de
et kin lik dü zen li yor. Te ma s� “TE M�Z
HA VA”! olan et kin lik te bi sik let li ler, sa -
bah 10.30’da Lüt fi K�r dar'dan ba� la y�p
Bo �az Köp rü sü’nden ge çe rek Hay dar -
pa �a'ya pe dal la ya cak lar.  Bu ra da da Bir-
 le� mi� Mil let ler, Av ru pa Bir li �i Tür ki ye
De le gas yo nu,  Çev re ve �e hir ci lik Ba -
kan l� �� yet ki li le ri nin de ka t� l� m�y la et -
kin lik dü zen le ne cek.
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Geçen seneki dövme
fuarında 45 standa, 10'u
yabancı olmak üzere 60

sanatçı vardı.
Düzenlenen �ovlarda
Hollywood starları ve

dünyaca ünlü sporcuların
dövmelerini yapan ABD,

�ngiltere, Çin, Japonya ve
�skoçya'dan pek ünlü

dövme sanatçısı
hünerlerini sergilemi�ti.

● Gökçe UYGUN

�LK� geçen y�l yap�lan �stanbul
Dövme Fuar� (�stanbul Tattoo

Convention) bu sene yine
Kad�köy’de gerçekle�tirilecek.

Dünyan�n en eski sanatlar�ndan
dövmede dünyan�n

en önemli
sanatç�lar�  ve

dövme sevenlerini,
20 - 22 Eylül tarihleri

aras�nda Kad�köy
Halk E�itim
Merkezi’nde

bulu�turacak olan
etkinlikte, Türk dövme
sanatç�lar� ile birlikte
Japonya’dan ünlü el ustalar� ve
Fransa, �spanya, Yunanistan,
Almanya ve Yeni Zelanda gibi

ülkelerden  pek çok ünlü
dövme sanatç�s�

sanatlar�n� sergileyecek.
Kad�köylü dövme

mekan� Golden Arrow
Tattoo & Piercing

taraf�ndan
düzenlenecek fuarda
dövme tutkunlar�   keyifli  üç gün
ya�ayacak. Ziyaretçilerin dövme

sanat�n�n detaylar�n�
gözlemleyebilecekleri fuarda,

sürpriz gösteriler de olacak.  �lk
gün aç�l�� ile birlikte çe�itli

gösterilerin sergilenece�i fuarda
her gün ayr� bir katagoride dövme

yar��mas�  yap�lacak. En ç�lg�n, en
renkli, en süslü, en özgün, en iyi

siyah beyaz, en iyi biomekanik, en
iyi realistik,  en iyi portre, en iyi
geleneksel  ve asya gibi çe�itli

katagorilerde yap�lacak yar��maya
bu sene  ‘2013

Dövme Kraliçesi’
de eklendi.  Tüm

katagorilerde
dereceye giren

dövmeler
aras�ndan

showun en iyi
dövmesi

seçilecek. �ki
senedir �stanbul

Tattoo Convention  ev sahipli�ini
üstlenen  Golden Arrow Tattoo ve

Piercing’ in Yönetim Kurulu
Ba�kan� �ener Öner,  Türkiye’

den ve yurt d���ndan  gelen
dövme

tutkunlar�n�n bu
fuar� merak ve
sab�rs�zl�kla

beklediklerini
belirterek, ‘�lk

fuar�m�z� geçen sene
gerçekle�tirdik.

Amac�m�z uluslararas� önemli
dövme  fuarlar� aras�nda yer

almak. Geçen y�l yap�lan etkinlikle
bu hedefimizi k�smen de olsa

ba�ard�k.  Bu y�l da yakla��k 15
bin ziyaretçi bekliyoruz. ‘’ dedi.
www.tattooconvention.com.tr

Süslü kadınlar
bisiklet kullanıyor!
Süslü kadınlar
bisiklet kullanıyor!
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bisiklet kullanıyor!
Süslü kadınlar
bisiklet kullanıyor!
Süslü kadınlar
bisiklet kullanıyor!
Süslü kadınlar
bisiklet kullanıyor!
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● Sümeyye YAMAN

�
s tan bul Ça l�� ma ve �� Ku ru mu �l Mü dür lü �ü Ka -
d� köy Hiz met Mer ke zi, 5 A�us tos iti ba riy le Fah -
ret tin Ke rim Gö kay Cad de sin de ki bi na s�n dan

E�i tim Ma hal le si’nde ki ye ni bi na s� na ta ��n d�. 
�u be Mü dü rü Ve ki li Aziz Do �an, da ha ön ce

20 per so nel le ça l�� t�k la r� n� ve ça l�� ma ala n� n�n s� -
n�r l� ol du �u nu an�m sa ta rak, ye ni bi na da 88’i i� ve
mes lek da n�� ma n� ol mak üze re 146 ki �iy le per so -
nel sa y� s�n da ar t�� ya �an d� �� n� söy le di. Fa ali yet -
le rin ak tif le� ti �i ne, ta lep le rin da ha iyi �e kil de

kar �� lan d� �� na dik kat çe ken Do �an, Ka d� köy, Ata �e-
 hir, Bey koz, Üs kü dar ve Ada lar ol mak üze re so rum -
lu ol du �u be� il çe de 25 bin i� ve ren ile hiz met le rin
sür dü rül dü �ü nü be lirt ti.  

� �� KUR’UN KA DI KÖY
TOP LAN TI LA RI

Tür ki ye �� Ku ru mu’nun ve ri le ri ne gö re 1 mil -

yon 449 bin 484 ki �i hiz met ten fay da lan mak
için ba� vu ru yap t�. Ba� vu ru la r�n yüz de
1,4’ünü en gel li ler olu� tu ru yor.  Ka d� köy �� -
KUR ise ay da iki de fa Ka d� köy Be le di ye si
Ev len dir me sa lon la r�n da top lan t� lar ya p� yor,
i� ve ren ile en gel li le ri bu lu� tu ru yor. Ve ri ler de
2013 y� l� Ocak-Tem muz dö ne min de 449 bin
97 ki �i nin i�e yer le� ti ril di �i ne, ge çen y� l�n ay -
n� dö ne mi ne gö re i�e yer le� tir me ra kam la r�n -
da yüz de 68’lik ar t�� ol du �u na ve y� l�n ilk al t�
ay�n da aç� lan 24 bin 764 kurs tan ise 229 bin
820 ki �i nin fay da lan d� �� na da yer ve ri li yor.

Ka d� köy �� KUR, E�i tim Ma hal le si 1.
Aç�k göz So kak No:34 ad re sin de 8.30 - 17.00
sa at le ri ara s�n da hiz met ve ri yor. Ba� vu ru yap-
 mak is te yen i� ve ren ve i� siz ler ku ru ma biz zat
gi de rek, is kur.gov.tr üze rin den ve ya �� KUR
hiz met nok ta la r�n dan ba� vu ra bi lir.
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ÖN CE SEV Gİ �

YEN� DÖNEM KURSU 

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

3 y�l dan be ri de vam eden kurs la r�m bu
dö nem 21 Ekim 2013 Pa zar te si, gü nü
ba� la ya cak ve 10 Ha zi ran 2014 gü nü bi -
te cek tir. 
Bu y�l kurs ta iç sel ya �a m�n zen gin li �i ve

gü zel li �i ne ula� ma ça ba s� için de ola ca ��z. Bu
ne den le kur sun is mi 

�Ç SEL YA �A MA YOL CU LUK
Çev rem de ki in san la r� iz li yo rum, he men he -

men tü mü ya �a ma çok yü zey sel ba k� yor lar. Fi -
zik sel ge rek si nim le ri ön plan da. Yi ye cek le ri, içe -
cek le ri, gi ye cek le ri, gö re cek le ri �ey le ri dü �ü nü -
yor lar. Tüm ça ba la r� bun lar dan da ha çok el de et -
mek, da ha çok tü ket mek ve da ha faz la s� na sa hip
ol mak üze ri ne. �n san lar la olan ili� ki le ri ne ç� kar
duy gu su ege men, “Kim den ne ala bi li rim, ne ka -
dar ya rar la na bi li rim, na s�l kul la na bi li rim?” he sap -
la r� ile ili� ki le ri ni yön len di ri yor lar. A�k la r� ak�l ile
ku ru lu yor. Bo yu na, po su na, cin sel çe ki ci li �i ne,
e�i ti mi ne, mes le �i ne, ge li ri ne, gi de ri ne ba k�p öy -
le se vi yor lar. Borç-ala cak he sap la r� n�, yal n�z ca
pa ra ve mal için tu tu yor lar. K�r d�k la r�, in cit tik le ri,
za rar ver dik le ri ve ya ye te rin ce il gi gös ter me dik le -
ri ana la r�y la, ba ba la r�y la, kar de� le riy le, ar ka da� la -
r�y la, e� le riy le, ço cuk la r�y la olan he sap la r� hiç
önem se mi yor lar. Ada let an la y�� la r� dün ya sal i� ler
ve gü nün ya sa la r�y la s� n�r l�. �la hi ada le ti, vic da n�,
mer ha me ti he sap d� �� tu tu yor lar. Gö rev ola rak
so rum lu ol duk la r� i� le ri ve bak mak la yü küm lü ol -
duk la r� ai le le ri ni, bir de ken di le ri ni bi li yor lar. Hiz -
met gö rev le ri ni dü �ün mü yor lar. Ba� ka in san la ra
ba k�� la r�n da iç ten lik ve dü rüst lük ön plan da de -
�il, sev gi, say g�, ho� gö rü,  ba ��� la y� c� l�k gi bi kut -
sal �ey le ri dün ya sal i� le re, ili� ki le re, he sap la ra
gö re olu� tu ru yor lar.

�n san lar dün ya ya odak lan d�k ça, Al lah’tan
uzak la ��p her i� le ri ni ken di ak�l la r�y la çöz me ye
ça l� �� yor lar. Her gün ay r� bir an la y��, ay r� bir çö -
züm üze ri ne ça ba sarf edi yor lar. Bu ara y�� zih ni
kar ma ka r� ��k ha le ge ti ri yor. So run la r� n� ge ce gün -
düz ka fa la r�n da at�p tu tu yor lar, hat ta so run ol ma -
yan �ey le ri so run ha li ne ge ti ri yor lar. Her kes bir zi -
hin kar ma �a s� için de. Zi hin le ri öy le ka r� ��k ki göz -
le ri nin önün den ge çen �ey le ri gö re me ye cek,
oku duk la r� n� an la ya ma ya cak ka dar me� gul ler.
Ba� ka bir çö züm yo lu bil me dik le ri için, iç sel ya -
�a m�n zen gin li �i ne yö nel me den zi hin sel kar ma -
�a la r� n� yi ne zi hin le ri ile çöz me ye ça l� �� yor lar. O
za man kar ma �a da ha çok ar t� yor. �n san lar zi hin -
le ri nin ka pa n� na s� k�� m�� bir ya �am sür dü rü yor -
lar.

Fi zik sel ge rek si nim le ri miz ve zi hin sel ara y�� -
la r� m�z duy gu la r� m� z� et ki li yor. �n san lar iç le rin de ki
güç le re ve de �er le re ula� mak, on la r� ge li� tir mek
için bir ça ba sar fet me ge re �i duy ma dan; yü zey -
sel bir ya �am kur gu lu yor lar. Ken di kur duk la r�
oyun lar, ken di üret tik le ri kin ler, k�s kanç l�k lar, ken -
di ge li� tir dik le ri h�rs lar, ha sis lik ler, ken di ya rat t�k -
la r� kav ga lar, mü ca de le ler için de ac� çe ki yor lar.
Çok a��r yük ler ta �� yor lar, yük le ri zi hin le rin de at�p
tu tu yor lar. Ger çek le� me ola s� l� �� çok az olan ge -
le ce �in so run la r� ve geç mi �in olup bit mi� olay la -
r� ile u� ra �� yor lar.

Ya �am la r� n� ak�l la r�y la yö net me ye ça l� �� yor lar.
Ak�l he sa ba, ki ta ba ve ç� ka ra ça l� ��r. Ak�l la â��k
olun maz, ak�l la mut lu lu �a ula ��l maz, ak�l la gös te -
ri len �ef kat ve mer ha met ger çek he de fi ne ula� -
maz, mut la ka ak la kal bi or tak yap mak ge re kir. ��i
ak la b� rak t� �� m�z za man ak�l bi zi ben mer kez li li �e
sü rük ler, ego muz ge li �ir. Ge li �en ben cil ya p� her
�e yi yal n�z ca ken di si için hak gö rür. Her �e yi ken -
di si için is ter. Al mak, kap mak, sa hip ol mak için
h�rs la n�r, h�r ç�n la ��r, ha sis le �ir. H�rs, h�r ç�n l�k, ha -
sis lik, k�s kanç l�k hep si dün ya ya öz gü �ey ler dir.
Oy sa ki in sa n�n tek de �il iki yo lu var d�r. Dün ya sal
ya �am ve iç sel ya �am yol cu lu �u bir lik te sür dü -
rül me li dir. Tek yol da yü rü yen in san s� n�r l� d�r, çok
uza �a gi de mez. Uzak la ra ula� ma n�n yo lu, he -
men ya k� n� m�z da, ken di içi miz de dir. Zi hin le yü re -
�in, güç le bil ge li �in, ko� mak la dur ma n�n den ge -
si bi zi uzak la ra ula� t� r�r. Sev gi siz li �i sev gi ye, ha -
sis li �i cö mert li �e, ki ni ba ��� la y� c� l� �a, k�s kanç l� ��
tak di re, al ma duy gu su nu ver me ye dö nü� tü re bil -
mek için yol la r� k� sal t�r. 

�ç sel ya �am da esas olan Al lah’la ili� ki kur -
mak t�r. Onu an ne, ba ba, kar de�, ar ka da�, sev gi -
li gi bi ya k� n� n�z da his set mek tir. O za man içi niz
sev giy le do lar. Al lah her yer de mev cut ve ha z�r
ol du �u için hiç bir yer de yal n�z l�k çek mez si niz.
Gön lü nüz ay d�n la n�r, tüm gü zel lik le ri gör me ye
aç�k olur. Al lah’�n s� n�r s�z ni met le ri ni gö rür, fark
eder, on la r�n bol luk ve be re ke ti için de ya �ar s� n�z.
�n san la r� ger çek de �er le ri ve kim lik le ri ile ta n�r,
on la ra hiz met için he ye can du yar s� n�z. Ver me nin
mut lu luk ve se vin ci ne ula ��r, �an s� n� z� ve k�s me -
ti ni zi açar s� n�z.

�çi miz de Al lah’�n ne fe si var d�r. O ne fes s� n�r -
s�z sev gi, �ef kat, mer ha met, sa fi yet, kut si yet,
ma su mi yet tir. On la ra ula� t�k ça içi niz de ki yü ce li �i
ke� fet me ye ba� lar s� n�z. S�r t� n�z da ki yük le rin ha -
fif le di �i ni his se der si niz, iç sel ada le tin hu zu ru ile
ya �ar s� n�z. �n san la ra olan sev gi niz art t�k ça gü ven
duy gu su ka za n�r kor ku la r� n�z dan kur tu lur su nuz.
Ha ya t� n�z ko lay la ��r, kav ga la r� n�z bi ter, do �a ya
uyum ve tes li mi yet için de akar; ya �a m�n ger çek
zev ki ne va r� r� s� n�z.

�ç sel ya �am, dün ya sal ya �am dan ay r� de �il -
dir, her iki si bir lik te iç içe akar. �ç sel ya �am, dün -
ya sal ya �a m� s� n�r la maz, k� s�t la maz. Ha ya t�n ger -
çek gü zel li �i an cak dün ya da ya �ar ken iç sel ya -
�a m�n zen gin li �i ne ula �a rak bu lu na bi lir.

Kurs sü re sin ce bu ko nu la r� de rin li �i ne in ce le -
mek ama c�y la bir ara y�� için de ola ca ��z. Siz de
ka t�l mak is ter se niz s� n� f� m� z�n ka p� la r� aç�k t�r. An -
cak kurs ka y�t la r� m�z 140 ka t� l�m c� ile s� n�r l� d�r.

Kurs Ye ri: Ka dı köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu
Kurs Gün le ri: 21 EK�M 2013’den iti ba ren her
Pa zar te si 
Sa at: 11.000 - 13.00 ara sı 
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Say�n bas�n mensuplar� ve
de�erli tüketiciler 

AKP iktidar� döneminde
meydan� tamamen bo� bulan

bankalar her gün yeni bir
kazanç kayna�� icat etmeye

devam ediyorlar. en son
gazetelerde de yaz�ld��� üzere
tüketicileri arayarak ya da sms
göndererek kredi kart� ya da

kredi borçlar�n� hat�rlatan
bankalar bu i�lemlerden de
para tahsil etmeye

ba�lad�lar.
Tüketicinin Korunmas�
Hakk�nda Kanun Tasar�

tasla��ndan ç�kar�lan
bankalar�n haks�z

kazançlar�n� önleyecek
maddelerin tekrar

konulmas�  için
yapt���m�z önerilere

kulak vermeyen AKP
iktidar�, tüketiciyi

bankalar�n, tekellerin ve
kartellerin eline teslim

etme kararl�l���n�
sürdürmektedir. Yasada di�er

kredi veren kurulu�lara faiz
d���nda hiçbir masraf

alamayacaklar� konusunda
s�n�rlama getirilirken bankalar
ayr�k tutulmu� ve BDKK’n�n
düzenleme yaparak hangi
bedelleri alabileceklerinin

tespit edilece�i belirtilmi�tir.
Yani �u anda 65 kalem olan

haks�z kazanç kaynaklar� belki
40-50’ye indirilecektir. Ancak
bo� durmayan bankalar daha

�imdiden yeni kazanç
kaynaklar� yaratmay�

ba�arm��lard�r. 
Tüm hizmet politikalar�n� s�f�r
maliyet, yüzde yüz kazanç

sistemi üzerine kuran
bankalar�n yasal düzenleme

d���nda durdurulmas�na olanak
olmad��� aç�kt�r. AKP hükümeti

bu gerçe�i yats�madan
ekonomik olarak güçsüz olan

“tüketicileri korumay�” �iar
edinmeli ve bu yönde gerekli

düzenlemeleri biran önce
yapmal�d�r. Say�n Ba�bakan�n

“kredi kart� kullanmay�n”

demesinin bir önemi
kalmam��t�r. Zira ülkemizde

halihaz�rda 55 milyondan fazla
kredi kart�, 94 milyondan fazla

da banka kart� kullan�c�s�
bulunmaktad�r. Bu durumda

yap�lacak tek �ey, yasal
düzenleme yaparak bankalar�n

haks�z kazançlar�n�n önüne
geçmektir. De�ilse bankalar
her geçen gün tüketicilerin
s�rt�na daha çok binecek ve

geçmi�te ya�anan ve
elim sonuçlar do�uran

krizler kaç�n�lmaz
olacakt�r.

Hükümeti bir an önce
bu alanda tüketiciden

yana düzenlemeler
yapmaya ve

tüketicileri korumaya
ça��r�yoruz. Say�n
Ba�bakan “fakir

fukaray�
dü�ündü�ünü, onlar
için çal��t���n�” beyan

ederken bu beyan�n� hayata
geçirmeli ve tüketicilerin

ma�duriyetine son verilmelidir.
�u anda hükümetin elinde

tüketicinin korunmas�
hakk�nda kanun tasar� tasla��

durmaktad�r. Bu tasla�a
“Bankalar�n bireysel

kredilerden faiz d���nda
ba�kaca hiçbir ücret

alamayacaklar� ve kredi
kartlar�ndan y�ll�k aidat ücreti

tahsil edilemeyece�ine” ili�kin
hükümler tekrar ve derhal

konulmal�d�r. 
Hükümet tüketicilerin
“ekonomik ç�karlar�”n�

korumak ve bu konuda gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür. 

TÜKODER olarak, hükümeti
göreve, tüketicilerimizi de bu

konuda bask� grubu
olu�turmak üzere derne�imizle

birlikte mücadele etmeye
ça��r�yoruz.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Bankalar yeni soygun
kapıları yaratıyorlar

(Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i)
GE NEL MER KEZ

YÖ NE T�M KU RU LU

Özgür Radyo yeni
yayın dönemine hazır!

● Semra ÇELEB�
“FARKLI Ses Farkl� Yorum”

slogan�yla 1995’te Moda’da yay�n
hayat�na ba�layan ve daha sonra

Ac�badem’den tüm Marmara
bölgesine yay�n yapan Özgür
Radyo, yeni ve dinleyicilerinin

vazgeçemedi�i eski
programlar�yla yeni yay�n

dönemine ba�l�yor. Ana
ak�m medyan�n

aksine objektif haber
ilkesiyle y�llard�r
soka��n sesini

frekans�na ta��yan
Özgür Radyo, Gezi
direni�i s�ras�nda da

sürekli canl�
yay�nlar�yla dikkat

çekmi�ti. 95.1
frekans�ndan ve

www.ozgurradyo.com adresinden
yay�nlanan radyo bu y�l da kad�n,
gençlik, i�çi programlar�yla

Ermeni, Kürt, Laz
kültürlerini ya�atan

programlar�yla LGBT
bireylerin sesini yans�tan
programlar�yla ötekilerin,
mahpuslar�n, çapulcular�n

sesi olmaya devam
edecek. 16 Eylül Pazartesi
günü yeni yay�n dönemine

ba�layacak olan Özgür
Radyo’da bu sezon; Türkiye ve
Dünya Ermenilerinin kültürel ve

toplumsal gündemini konu edinen
“Nor Or (Yeni Gün)”, Rock, Blues,

Hiphop tarz� müzik program�

“Özgür Ruh”, i�çilerin, emekçilerin,
i�sizlerin, emeklilerin, genç i�çilerin

ve i�çi kad�nlar�n sesi “Zaman�n
Hurdas�”, Lezbiyen Gay Biseksüel,
Transeksüel ve Travesti (LGBTT)

bireyleri görünür k�lan “Gökku�a��
Sohbetleri”, dinleyeni tiyatronun

büyüsüne ça��ran “Replik” gibi
yeni birçok program

olacak. 
Günün öne ç�kan

gündeminin
konu�uldu�u “Farkl�
Ses Farkl� Yorum”,

kültür sanat
program� “Yedi

Yelken”, Karadeniz
ezgilerini ve

kültürünü mikrofona
yans�tan “Kara Lastik”,

Kürtçe program 
“Denge Rojhilat”, e�lenceli

diyaloglar�n ya�and��� interaktif
program “Kap� Önü
Çekirdekçileri”, farkl�

kültürlerin farkl� dillerin
müziklerini dinleyenle
bulu�turan “Dünyan�n

Gürültüsü”, kad�nlar�n sesi
“Lilith'den Bugüne”, en

çok cezaevindeki
sevdiklerine seslerini

duyurmak isteyenlerin
program� “Bizim �stasyon”,

karde� ülke Yunanistan ezgilerini
dinleyene ula�t�ran “Kar�� K�y�dan
Esintiler” gibi Özgür Radyo’nun
klasikle�mi� programlar� da bu

sezon devam edecek.

�stanbul’un
alternatif

radyolarından 95.1
Özgür Radyo, yeni

ve klasikle�mi�
programlarıyla

16 Eylül’de yeni yayın
dönemine
ba�lıyor. 

�� gü cü prog ram la rıy la çok sa yı da ki �i nin mes lek sa hi bi ol du �u
Ka dı köy �� KUR ye ni bi na sın da hiz met ver me ye de vam edi yor.
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● Kadir �NCESU

“Kendime yeni bir dünya yaratmak
için yazar�m. O dünyam�n içinde
soluklanmaya, avunmaya, belki

de gizlenmeye çal���r�m. Yazmak; bir yerde
s���nmakt�r, kaçmakt�r, alabildi�ine özgür-
lüktür, kar�� koyulamaz büyük bir tutkudur,
payla�makt�r ve okurla s�rda� olmakt�r.
Çünkü bir yerde de iç dökümüdür yazmak,
öte yandan dünyan�n en görkemli, en soylu
i�idir, öyle ki, biz yazarlara do�adan gelen
en güzel arma�and�r” diyen ve do�du�u gün-
den beri Çiftehavuzlar’da oturan Nevra
Bucak ile s�cak bir sohbet yapt�k:

� Geçmi�e özlem duyuyor musunuz?
Geçmi�e her zaman özlem duydum.

Çocuklu�umun geçti�i, çe�melerinden çe-
kinmeden sular içilen, üzüm ba�lar�n�n, çam-
larla kapl� korular�n, meyve bahçelerinin,
papatya ve gelinciklerle dolu k�rlar�n ala-
bildi�ine uzand��� o yemye�il, masal�ms� y�l-
lara… Sonra, o eski dostluklar, kom�uluklar,
yard�mla�malar… Herkes birbirini tan�r,
sever ve sayard�… Ayr�ca, soka��m�zda,
herkeste çiçek sevgisi, çiçek yeti�tirme özeni
vard�. Bahçelerimiz güllerle, menek�elerle,
lalelerle, sümbüllerle, renk renk ortancalarla
dolup ta�ard�. Çiftehavuzlar’da mand�ra bile
vard�. Büyük Kulüp’ün kar��s�ndayd�.
Mand�ran�n sahibi Andon
Efendi’den taze yu-
murta, süt al�rd�k.
Kap�m�za dek ge-
tirirdi. Güler yüzlü,
sayg�l� bir adamd�.
Her paskalyada ma-
halleye, bahçelerinde
yeti�tirdi�i kucak do-
lusu zerrinlerle birlikte
renk renk yumurtalar
da��t�rd�. ��te bunlar�
özlüyorum.

� Sadece Çifteha-
vuzlar’da de�il, �stan-
bul’un pek çok semtine
adlar�n� veren yap�lar,
eserler, korular zamana
direnemiyor… Pek çok ki�i,
semtin ad�yla semt aras�nda
bir ba� kuram�yor. Hatta bu durum sokak-
lar için de geçerli… Duymayanlar,
bilmeyenler için anlat�r m�s�n�z, Çifteha-
vuzlar ad� nereden geliyor?

Bab�âli Muhaf�z� Cemal Pa�a’n�n
1887’de yapt�rd��� kö�künün bahçesindeki
çift havuzlar nedeniyle Çiftehavuzlar de-

niliyor. Yine de bir gizdir bu… Öyleyse bu
gizi korumaya çal��al�m, büyüsünü boz-
madan biraz ucundan tutup kald�ral�m…
Çocuklu�umda, soka��m�z�n Cemil Topuzlu
Caddesi’ne inen ucunda, Kad�köy sahil yo-
lundan gelindi�inde solda, Bostanc�’dan
gelindi�inde sa�da, yoldan biraz yüksek bir
zemin üzerinde büyük bir koruluk göze

çarpard�. Bu korulu�un bir
kö�esinde, yar� y�k�lm�� eski
bir yap�, yap�n�n çevresinde
biri oldukça büyük, di�eri
küçük iki havuz vard�.
Büyük havuzda art�k çamur
rengine dönmü� suyun
içinde, çürümü� tahta bir
kay�k dururdu, aynen
korku filmlerindeki gibi.
Annelerimiz oradan yal-
n�z geçmemize izin ver-
mezlerdi, dü�üp
kalmayal�m diye. Büyük
havuz o denli derindi ki,
içinde sabit bir merdi-
ven dururdu. Annemle
birlikte havuzlar�n
yan�ndan geçerken,

nedense koyu bir korku ya da
ad�n� koyamad���m bir ac� sarard� içimi. Y�l-
lar sonra anneanne oldu�umda ö�rendim, bu
çevrede görkemli bir saray yapt�r�p ya�am��,
Bizansl� güçlü bir devlet adam� olan impara-
tor naibi Rufinus’un bo�durularak
öldürüldü�ünü… O zamanlar, Çifteha-
vuzlar’a dahas� Caddebostan’a kadar semtin
ad�na Rufinia denilirmi�. Rufinus’un dillere
destan saray� nedeniyle...

� Haldun Taner’in, Nevra Bucak’�n
yazarl���na ne gibi etkileri oldu?

Öykülerimi okuyan ilk yazard�. Bana
yazma gücünü, güvenini vermi�, beni yürek-
lendirmi�ti. Haldun Hocam�z�, en çok, ilk
yaz� kar��layan güne�li sabahlarda kulübün
(Büyük Kulüp) bahçesinde görürdüm.
Oraya, kimsenin olmad��� saatlerde gelir,
s�rt�nda tarç�n renkli yün h�rkas�, koltu�unun
alt�nda kitab�, dosyas�yla deniz kenar�ndaki
masalardan birine oturur, sol elini aln�na
götürür, ba��n� önündeki kitaba e�erdi. Hafta
sonlar�, ak�amüzerleri kendisi gibi kibar ve
zarif e�i Demet Taner han�mefendiyle bir-
likte bahçede göründü�ünde, dostlar�, seven-
leri aya�a kalkar, kendisini kar��lar,
masalar�nda yer verirlerdi. De�erli yazar�n
oturdu�u masadakilerde onurlan�rlard�.

� Asl�nda ben yay�mlanmayan ilk
roman çal��man�z “�spanya Se-
malar�nda”y� merak ediyorum…

“�spanya Semalar�nda”y� on be� ya��mda
babam�n siyah daktilosunda yazd�m. Çifte-
havuzlar kitab�mda bu ilk roman�mdan söz
ettim. Serüven ve a�k roman�yd�. Üç yüz
daktilo sayfas�. Hâlâ saklar�m. Bir matadora
â��k olan on alt� ya��nda esmer güzeli Jua-
na’n�n trajik öyküsü. Kom�umuzun yak���kl�
esmer o�luna â��k olmu�tum. I��l ���l bir
bahriyeliydi. Hem yak���kl�, hem de ni�an-
l�yd�. Belki roman�m bas�l�r, ni�anl�lar da an-
larlar diye, daha o zamandan bilinçalt�nda
ba�layan yazar sorumlulu�uyla, be�endi�im
bahriyeliyi �spanya’da matador yapm��t�m.

� Di�er kitaplar�n�zdan da söz etsek…
�lk romanlar�m; “Iss�z Kad�nlar”,”A�k�n

Kutuplar�” ve “Mevsimler Farkl�d�r”; kad�n

dünyas�n� irdeleyen, sorgulayan yap�t-
lard�r. Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü
ald���m “Beyo�lu’nun Eski Usta-
lar�n”da levantenleri anlatt�m. Örne�in
Hacopulo Pasaj�’n�n elli y�ll�k �ap-
kac�s� madam Katya, k�rk be� y�ll�k
�emsiye tamircisi M�g�r Baba gibi...
“Kule”, köktendincili�e kar�� yazd���m
bir romand�r. Bir bilimkurgu olan,”Son
Güne�in Çocuklar�”, 91’deki körfez
sava��n�n ac� an�s�na yazd���m romand�r.
Dünyan�n bir ikizi olan Ustarus ad�n�
verdi�im bir gezegende geçer. Sava�a kar��
yazd���m romanlar�m�n ilkidir. Ard�ndan
yine bir bilimkurgu ve bu kez bir çocuk ro-

man� olan “Uzayl� K�z Tira”y� yazd�m. Bu
kitapta çevre, bar�� ve sevgiyi i�ledim.
“K�z�n Ad� Candan”, yine çocuklar için
yazd���m, dahas� çocuklara Sait Faik’i anlat-
mak amac�yla yazd���m bir kitapt�r. Sonra
bir yay�nevinin iste�i üzerine yazd���m
Kerem ile Asl�. (uyarlama, çocuk roman�)
Derken, yine büyükler için yazd���m
“Laledeki Gözya��”. Bu roman�m�n bir
bölümü III. Ahmet döneminde, bir bölümü
de, günümüzde geçer. Bu roman, Osmanl�
kad�n�yla, Cumhuriyet kad�n�n farkl�l���n�,
kazan�mlar�n� irdeler... Evlenece�i kocas�n�
önceden hiç görmeden
gerde�e giren bir Osmanl�
kad�n�n�n dram�n� anlat�r...
Sonra, ya�ad���m semti an-
latan “Çiftehavuzlar”�
yazd�m.”Giz Yolculuklar�”
ve “Kad�nlar�n �ark�s�,” en
son bas�lan roman-
lar�md�r. Bu romanlarda
da, kad�nlar�n farkl� sevi
ili�kilerini dile getirm-
eye çal��t�m. Sonra
sevgili torunum Zeynep
için bir masal yazd�m:
“Zeyno’nun Su
Perisi”... Kas�mda bas�ld�.
�u s�ralar, yine sava�a kar�� bir roman üzer-
ine çal���yorum... Bir Ortaça� roman�; ama
benim kafamda kurgulad���m bir Ortaça�...
“Deniz Çekilirken”...Bu yap�t�mda da, yine
çok farkl� ve s�rad��� sevi ili�kilerini ele
ald�m... Sava�an bir
dünyada bile a�k her
zaman, her yerde köklenir,
köklenmelidir de...  

� Bir insan�n neredeyse
bütün ya�am�n� ayn� semtte
geçirmesi nas�l bir �ey?

Elbette,  güzel bir �ey.
Ama bazen de insan� bunalta-
bilir; bu da bir gerçek! Yine de
ho�nutum, nankörlük yapmak
istemiyorum. Soka��n�za ç�k-
t���n�zda, herkesin size tan�d�k
gelmesi, sanki büyülü bir gerçek-
lik gibi…

� Bahçe içinde tek katl� ev-
lerin y�llar sonra sakinlerinin ad-
lar�yla apartman olarak
yükselmesi-ki buna sizin eviniz de
dâhil-an�lar� da al�p götürmüyor mu?

Elbette, al�p götürüyor an�lar�… Eski
günlerden söz edilirken, kimi zaman gözler
ya�ar�r, iç çekmeler duyulur. Yaln�zca
evimiz y�k�l�rken de�il, yan kom�umuz

Muhterem teyzelerin evi de
y�k�l�rken ayn� ac�y�
ya�ad�m, payla�t�m. Bana
sanki ev a�l�yor gibi
gelmi�ti. �nsan yap�s�; her
�art ve ortamda avunmak
için pratik bir çözüm ürete-
biliyor yine de. Kom�ular�m,
an�lar�n� anlatarak, ben de
yazarak ya�atmaya çal��t�k,
çal���yoruz da…

� Nevra Bucak’�n
ya�am�nda Kad�köy’ün yeri
nedir?

Ben Kad�köy’ümüze, küçük
Beyo�lu diyorum. Annem

Kad�köy’ü çok severdi; öte yandan annean-
nem ölene dek Kad�köy’e al��amad�, Çifte-

havuzlar’a da. 40’l� y�llarda
Harbiye’den gelmi�ler. Har-
biye’nin en gözde oldu�u o
c�v�l c�v�l y�llar… Tiyatrolar,
operetler diyar�… Annean-
nem için Kad�köy, geli�mi�
bir köydü yaln�zca. Ama
�imdi görseydi, san�r�m bu
dü�üncesi çoktan
de�i�irdi; s�k s�k Süreyya
ve Reks sinemas�na
giderdi.  Ben de, annean-
nemin aksine, kar��
yakaya geçti�imde
ad�n� koyamad���m
gizemli bir yabanc�l�k
duyumsar�m. Çünkü
ben burada do�dum,
büyüdüm, çocuk-

lar�m ve torunum oldu, hep
bu yakada. Aç�kcas�, Kad�köy; benim gözbe-
be�imdir.
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‘Kadıköy benim
GÖZBEBEĞiM’
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‘Kadıköy benim
GÖZBEBEĞiM’

Kadir �ncesu, ilk
romanını on be�

ya�ında
yazdıktan sonra
onlarca öykü ve

romana imza
atan ve uzun
yıllar ya�adı�ı
Çiftehavuzlar’ı
anlattı�ı son

kitabıyla dikkat
çeken Nevra

Bucak ile Gazete
Kadıköy için

söyle�ti. 
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Ba� dat Cad de si
nu ma ra 392’de
ku ru lan Psi ko -

mo la Da n�� man l�k
Mer ke zi’nin aç� l� �� n�
Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk yap t�. 

Ba� kan Se la mi Öz -
türk ön ce da n�� ma
mer ke zi ni gez di, da ha
son ra aç� l�� pas ta s� n�
mer ke zin ku ru cu la r�y la bir lik te kes ti. 

“Psi ko mo la” ço cuk-er gen ve ye ti� kin alan la -
r�n da psi ko lo jik  da n�� man l�k hiz me ti ve ri yor.

Uz man Kli nik Psi ko log Meh tap Gün gör ye ti� -
kin, çift ve ai le ba� l�k la r�n da, uz man psi ko log

Rey han Uzun ço cuk
ve er gen alan la r�n da
da n�� man l�k ve ri yor. 

Ps i  ko  mo la ’da
ay r� ca bes len me da -
n�� man l� �� ko nu sun -
da ya �am �ek li ne
uy gun ko lay uy gu la -
ya bi le cek bes len me
�e kil le ri ko nu sun da
des tek ve ri li yor.  Di -
ye tis yen Çi� dem

Ürk mez Naz l�, vü cut öl çüm le ri ni yap t�k tan son ra
ya �am �ek li ni ze en uy gun di yet lis te si ni ve ye me
�ek li ni be lir li yor. Psi ko mo la, Ku rum sal Yö ne tim
da n�� man l� �� ko nu sun da da da n�� man �eb nem Er -
gül’le hiz met ve ri yor. 

● Sümeyye YAMAN
Kapalı ameliyat yöntemleri ve getirdi�i

kolaylıklar hakkında hastaları bilgilendirmek
amacıyla 5 Eylül Per�embe günü Marmara

Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ali
Ertu�rul Konferans Salonu’nda Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Academic

Hospital doktorları bir araya geldi.
Laparoskopi, torakoskopi,

endoskopi gibi yöntemlerle
açık olarak gerçekle�tirilen
ameliyatların artık kapalı

olarak yapılabildi�ini söyleyen
uzmanlar Türkiye’nin önde

gelen hastanelerinden
Marmara Üniversitesi Pendik
E�itim ve Ara�tırma Hastanesi ile

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı’na
ba�lı Academic Hospital’da neredeyse her

bran�ta ba�arıyla gerçekle�tirildi�inin
bilgisini verdi. Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı ve Pendik EAH Gö�üs
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Fevzi

Batırel, kapalı yöntemin gelece�in cerrahi
yöntemi oldu�unu vurgulayarak, “Hastanın
iyile�me ve hastanede kalı� süresini kısaltır.

Ba�ı�ıklık sistemi daha az zarar görür.
Enfeksiyon kapma riski azalır. Kesilerin
küçük olması kozmetik açıdan avantaj
sa�lar…” dedi. Batırel, geçen yıl gö�üs
cerrahisi dalında gerçekle�tirilen 900

operasyondan 300’ünün kapalı yöntemlerle
yapıldı�ını bildirdi. 

� “ÇOCUKLARDA AMEL�YAT KORKUSUNA
ÇARE OLUYOR ”

Marmara Üniversitesi Pendik EAH’nde, genel
cerrahi bran�ında son bir yıl içinde yapılan
2550 ameliyattan 300’ünün laparoskopik

yöntemle gerçekle�tirildi�ini
söyleyen Genel Cerrahi

Klini�i’nde görev yapan Doç.
Dr. Asım Cingi, “

Laparoskopik yöntemle bu
yıl 65 obezite ameliyatı

yaptık. Bu yöntem obez
hastalarda ek olarak görülen

�eker ve tansiyon
hastalıklarında da yüzde 80 gibi

büyük oranda iyile�me sa�ladı” bilgisini
verdi. Kadın Hastalıkları ve Do�um

Klini�i’nde görev yapan Doç Dr. Tevfik
Yoldemir, Marmara Üniversitesi E�itim ve
Ara�tırma Hastanesi’nde kapalı ameliyat

yöntemiyle yumurtalık kistlerinin alınmasında
yüzde 45, organ sarkmasında yüzde 35 ve
miyom çıkartılmasında yüzde 11 oranına

ula�tıklarına anlattı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Gürsu Kıyan da

Ameliyat olmanın çocuklarda yarattı�ı acı ve
korku hissinin eri�kinlere oranla daha fazla

olması nedeniyle kapalı operasyonların
büyük önem ta�ıdı�ını vurguladı.

Alternatif enerji
ARAÇLARIYLA
YARIŞTILAR

�ZM�T Körfez Yarı� Pistinde
gerçekle�tirilen Alternatif Enerjili Araç
yarı�larında 2013 TÜB�TAK Formula G
Güne� Arabaları Final Yarı�ında I�ık

Üniversitesi Apollon Solar Car Ekibi, tüm
üniversiteler arasında Türkiye 4.’sü ve vakıf

üniversiteleri arasında 1. oldu.
I�ık Üniversitesinin  Apollon Solar Car

Ekibi; 24 A�ustos 2013 Cumartesi günü
yapılan 2013 Tübitak Formula G Güne�

Arabaları yarı final yarı�ına katılan 39 araç
içerisinden, yarı�maya hak kazanan 34

araç arasından; finale
kalmaya hak

kazanmı�tı. I�ık
Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik

Mühendisli�i Bölümü

Ö�retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürkan
liderli�indeki Apollon Solar Car Ekibi, 25

A�ustos Pazar günü saat 12:30’daki
kortejin ardından, �zmit Körfez Yarı�

Pistinde gerçekle�tirilen yarı�ta bu yıl da,
bir kez daha çok ba�arılı bir final yarı�ı

gerçekle�tirdi. I�ık Üniversitesi, 2010’dan
itibaren katıldı�ı Tübitak Formula G Güne�

Arabaları Yarı�ında, tüm üniversiteler
arasında ikinci kez Türkiye dördüncülü�ü
ve vakıf üniversiteleri arasında ikinci kez

Türkiye birincili�i kazandı.

I�ık Üniversitesi
Apollon Solar

Car Ekibi, �zmit’te
düzenlenen

Alternatif Enerjili
Araç yarı�larında

4. oldu.

Zeytinya��, zeytin
a�ac�n�n (olea europa

L) olgun
meyvelerinden

mekanik yolla elde
edilen, oda

s�cakl���nda s�v� olan,
berrak ye�ilden sar�ya

de�i�en renkte,
kendine özgü tat ve

kokuda, fiziksel
yöntemlerle do�al

olarak üretilip
tüketilebilen tek

ya�d�r. Zeytinya��; vücut için
gerekli ancak sentez edilemeyen

temel ya� asitleri ile sadece
ya�da eriyebilen E vitamininin

kayna��n� olu�turur. Zeytinya��n�n
kalp sa�l���ndan cilt güzelli�ine,
kemik geli�iminden ya�lanmay�
geciktirmeye kadar sa�l���m�za
birçok yarar� var. Bu yararlar�

�öyle özetleyebiliriz:
� Kalp hastalıklarına iyi gelir:
Zeytinya��n�n ba�ta kalp-damar
hastal�klar� olmak üzere sindirim
sistemi, kemik yap�s� beyin ve

sinir dokular� üzerinde çok önemli
fonksiyonlar� bulunmaktad�r.

Zeytinya��, kalp-damar
hastal�klar�nda temel risk faktörü

olan kolesterolün, damar
t�kan�kl���na yol açan “LDL”

bile�enini azalt�c� rol oynar. Bu
özelli�i ile kalp sa�l��� aç�s�ndan

en uygun ya�d�r. Kan hücrelerinin
kümele�mesinde rol oynayan
faktörlere kar�� etki göstererek
kan damarlar�nda p�ht�la�ma

riskini azalt�r.
� Sindirime yardımcı olur, mide

hastalıklarını iyile�tirir:
Ya�lar, midede de�il

ba��rsaklarda sindirilirler.
Zeytinya��, di�er ya�lardan farkl�

olarak, midede
bulundu�u sürede

sindirim için gereken
mide asitlerini etkilemez.

Gastrit ve ülsere kar��
korumada etkin yard�m
sa�lar. Hazm� en kolay

olan zeytinya��
besinlerin ba��rsaklar

taraf�ndan çok daha iyi
emilmesini sa�layarak

ba��rsaklar�n çal��mas�n�
düzenler. Tahri� giderici etkileri

ülsere kar�� koruma sa�lar.
Ba��rsaklardan yiyecek geçi�ini

kolayla�t�r�rarak kab�zl�k -
konstipasyona engel olur.

Sindirim sistemini rahatlat�r; ister
so�uk olsun, ister s�cak olsun
zeytinya�� mideyi çepeçevre

koruyucu bir tabakayla sararak
mide asidini azalt�r.  Salatalara
ekleyece�iniz 1-2 tatl� ka����
zeytinya�� ve yeme�inize 1-2

çatal salatan�zdan alarak
ba�lamak  midenizi asit salg�s�n�

artt�ran g�dalara kar��
koruyacakt�r. Zeytinya�� safra
kesesinin kontraksiyonlar�n�

(kas�lma) ve safra salg�lanmas�n�
uyararak safra ta�� olu�um riskini

de azalt�r, hazm� kolayla�t�r�r.
Dalakta ta� olu�umunu önler.

Sar�l��a ve karaci�er sanc�lar�na
iyi gelir. Oruç tutanlar, sahurda bir

çorba ka���� zeytinya�� içerse
safra kesesi ve ba��rsaklar�

rahatlatacakt�r. Sabah kahvalt�dan
önce al�nan 1 veya 2 çorba ka����
zeytinya��-basit kronik kab�zl��a-
iyi gelir (daha iyi netice için suyla

kar��t�r�labilir). 

� Kemik
geli�imine katkı

sa�lar:
Tüm ya�lar

aras�nda en dengeli
kimyasal pozisyona
sahip oldu�undan

kemik
mineralizasyonunun
iyile�mesini sa�lar
ve normal kemik

geli�imine yard�mc�
olur. Ayr�ca, A, D, E
ve K vitaminleri ile

kalsiyum, fosfor, potasyum,
kükürt, magnezyum, az miktarda

demir, bak�r, manganez gibi
mineraller, kemik geli�imini

sa�lar.
� Anne adaylarına yararlıdır:

Zeytinya��nda yakla��k  yüzde 80
oran�nda bulunan oleik asit insan
sütündeki en önemli ya� asididir

ve do�umdan hemen sonra
bebe�in sinir dokular�n�n

geli�iminin sa�lanmas�nda temel
bir i�leve sahiptir. Ayr�ca yeni

do�mu� bebeklerde 6/1 oran�nda
gerekli olan linoleik-linolenik asit

oran� zeytinya��nda optimum
seviyede oldu�undan, bebek
bekleyen ve emziren annelerin

beslenmesinde en uygun ya�d�r.
� Ya�lanmayı yava�latır:

Beslenme ile ya�lanma aras�nda
güçlü bir ili�ki vard�r. Besinler

vücudumuzda enerjiye çevrilirken
oksidan denilen baz� maddeler

aç��a ç�kar. Hücre geli�imini
olumsuz yönde etkileyen

oksidanlar, ya�lanma sürecini de
h�zland�r�r. Antioksidan ad� verilen

baz� maddeler ise oksidanlar�n
olumsuz etkisini ortadan kald�r�r.
Ba�ta E vitamini olmak üzere çok
say�da antioksidan madde içeren

zeytinya��, hücreleri yeniler, doku
ve organlar�n ya�lanmas�n�

geciktirir. Ya��n ilerlemesiyle
birlikte ortaya ç�kan bir ba�ka

sorun da, kireçlenmedir.
Aralar�nda kalsiyumun da
bulundu�u baz� mineraller,

kireçlenmeyi önler. Zeytinya��, bu
minerallerin vücuttaki etkisini
art�rarak kireçlenmeye kar��

önemli bir rol oynar.
� �eker hastalarına iyi gelir:

Son y�llarda yürütülen baz�
ara�t�rmalar, zeytinya��n�n, �eker
hastal���n�n vücutta neden oldu�u

baz� rahats�zl�klar� önlemede
yard�mc� oldu�unu ortaya
koymu�tur. Bunlardan en
önemlileri, kalp ve damar

hastal�klar�d�r. �eker hastal���na
ba�l� olarak, kandaki kolesterol
miktar� yükselir. Zeytinya�� ise,

kolesterolü kontrol alt�nda tutarak,
kalp ve damar sa�l���n� korumaya
yard�mc� olur. �eker hastal���n�n
bir ba�ka yan etkisi ise, sindirim

s�ras�nda daha fazla oksidan
maddenin aç��a ç�kmas�na yol

açmas�d�r. �çerdi�i antioksidanlar
sayesinde oksidanlar�n olumsuz
etkilerini büyük ölçüde azalt�r. 

Diyetisyen
Gizem Keservuran

Cilt güzelliğinden kalp sağlığına
ZEYTiNYAĞI MUCiZESi

Yenilenmek için
KISA BiR ‘MOLA’

Geleceğin cerrahi yöntemi; 
KAPALI AMELiYAT!

T.C Ö� ren ci Seç me
ve Yer le� tir me Mer ke -
zi (ÖSYM) 29 A�us tos

2013 ta ri hin de
www.osym.gov.tr ad -
re sin de, 2014 y� l�n da
ÖSYM ta ra f�n dan ya -
p� la cak olan s� nav la r�n ta rih -

le ri ni 2014 S� nav Tak vi mi
ad�y la ya y�n la m�� t�r. 

2014 S� nav Tak vi min de 2012
y� l�n da ya p� lan Özür lü Me mur

Seç me S� -
na v�

(ÖMSS),
2014 y� l�n da
En gel li Ka -
mu Per so -
ne li Seç me

S� na v� (EKPSS) ad� al t�n da
ya p� la ca �� bil gi si yer al mak -
ta d�r. EKPSS 31.08.2014 y� -
l�n da ya p� la cak t�r.  EKPSS ye
ba� vu ru ta rih le ri be lir len di -

�in de Tak vim üze rin de bu
bil gi ye de yer ve ri le cek, Tak -
vim gün cel ge li� me le re gö re
ye ni le ne cek tir. Bu ne den le il -
gi li le rin s�k s�k Tak vim bil gi le -

ri ni kon trol et me le ri ge rek -
mek te dir. 

Kay nak ça :
http://www.osym.gov.tr/bel
 ge/1-19302/ba sin-du yu ru -
su-2014-yi li-si nav-tak vi mi-

29082013.html

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVI (ÖMSS) NE ZAMAN YAPILACAK ?
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Türkiye’nin en ünlü
sahilleri arasında
yer alan
Kadıköy
sahilleri gün
geçmiyor ki
bir ba�ka
spor
etkinli�ine ev
sahipli�i
yapmasın. Bu
hafta da muhte�em
spor aktivitelerine ev
sahipli�i yaptı. Bunlardan biri de
yelken yarı�larıydı.
Türkiye Yelken Federasyonu
faaliyet programında yer alan 420 -
470 ve Finn sınıfları Türkiye
�ampiyonası geçti�imiz hafta
�stanbul Yelken Kulübü ev

sahipli�inde
gerçekle�tirildi.

ARM Urla Yelken,
Çe�me Yelken,
Galatasaray SK,
Fenerbahçe SK,
Gökova Yelken,
�stanbul Yelken,

Kar�ıyaka SK, ve
Sinop Karadeniz

Yelken kulüplerinden
27 tekne ve 51 sporcu

yarı�malara katılırken, toplam 8
yarı� üzerinden alınan sonuçlara
göre dereceye girenlere ödülleri
verildi.
420-470-FINN TURK�YE
�AMP�YONASI ÖDÜL
FORMU
FINN sınıfı

1.CEM GÖZEN-
�stanbul Yelken
2.TOLGA
KÜRCÜO�LU-
�st. Yelken
3.MEHMET
UNAT-�st. Yelken
470 GENEL sınıfı
1.TORA.S
KUTO�LU-ABDULLAH
BA�LICA-GS
2. BESTE KAYNAKCI-S�MGE
SER�M-�st. Yelken
3. M.SERGEN B�R�NC�O�LU-
T.EMRE HASBAY-Sinop Karadeniz
Yelken
470 GENC

1.TORA.S KUTO�LU-
ABDULLAH BA�LICA-GS
2. BESTE KAYNAKCI-

S�MGE SER�M-�st. Yelken
3. M.SERGEN

B�R�NC�O�LU-T.EMRE
HASBAY-Sinop
Karadeniz Yelken
420 GENEL
1.DENIZ BA�CI-KAN

TUNA-GS 
2.EM�R METE -GÖRKEM

YALÇINÖZ-�st. Yelken
3. SERRA PEL�N-LAL�N TASA-�st.
Yelken
420 BAYAN
1.SERRA PEL�N-LAL�N TASA-�st.
Yelken
2. HAZAL ���MAN-MERVE
YORGANCILAR-Fenerbahçe
Yelken
3. SAL�HA YILMAZÇEL�K-S�MAY
ASLAN-A.R.M. Urla Yelken
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RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr �stanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor �l Müdürlü�ü tarafından

gençlerin yaz aylarını verimli bir
�ekilde de�erlendirmesi için açılan

ücretsiz yaz spor okullarının
kapanı� töreni gerçekle�tirildi.

Törene �stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdür Vekili Taner Özgüven, Spor �ube

Müdürü Adnan Kuzu, Gençlik Hizmetleri ve
Spor �lçe Müdürleri’nin yanı sıra, çok sayıda
sporcu ve antrenör ile veliler katıldı. Ba�cılar

Olimpik Spor Salonu’nda
gerçekle�tirilen kapanı� töreninde

konu�an Gençlik Hizmetleri ve
Spor �l Müdür Vekili Taner

Özgüven, çocuk ve gençlerimizin
spora olan ilgisinin Yaz Spor

Okulları sayesinde arttı�ına dikkat çekerek, bu
tür etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal

anlamda geli�melerine katkı sa�ladı�ını ifade
etti. Çocuk ve gençlerin hayatlarında spora her

zaman yer vermeleri gerekti�inin altını çizdi.
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PiLATESIN 
FAYDALARI 
SAYMAKLA
BiTMiYOR

SPOR yapmak, s�k�nt�lar�n�z�n azalmas�na,
e�lenme ve ne�elenmenize, k�saca

hayattan zevk alman�z� sa�lar. Yapmay�
tavsiye etti�imiz spor dallar�ndan biri de

pilates. Uzman e�li�inde, kurallar�na
uyarak yap�ld���nda pilatesin faydalar�n�

s�ralamaya çal��t�k. 
Uzun bir liste ç�kt� kar��m�za. 

��te akl�m�za gelenler:
1. Sa�l���n�z�n de�erini anlaman�za

yard�mc� olur.
2. Hayat kalitenizi artt�rman�za ve

geli�tirmenize yard�mc� olur.
3. Fiziksel performans�n�z� geli�tirir.

4. Kalp rahats�zl��� riskini azalt�r.
5. Maksimum oksijen kapasitenizi art�r�r.

6. Yüksek tansiyon riskini veya
ilerlemesini azalt�r.

7. Yüksek tansiyonu olanlar�n, tansiyonu
kontrol alt�nda tutmas�na yard�mc� olur.

8. Kandaki kötü kolestrol seviyesinin azalt
9. Kandaki iyi kolestrolu art�r�r.

10. Dinlenme kalp at�m�n� dü�ürür.
11. Kalp damar dola��m�n� geli�tirir.

12. Anaerobik e�i�i art�r�r, bu da çabuk
yorulmay� ve dolay�s�yla kanda laktik asit

birikiminin erken olu�mas�n� engeller.
13. Kalp rezervini art�r�r.

14. Kalbinizin bir at�mda vücuda
pompalad��� kan miktar�n� art�r�r.

15. Vücut �s�n�z� so�utma için, deri
yüzeyine gerekli kan ak�� kabiliyetini

art�r�r.
16. Akci�er kapasitenizi art�rarak,

oksijenin akci�erlerden kana geçebilme
kabiliyetini art�r�r.

17. Kalp krizi geçirdikten sonra hayatta
kalma �ans�n�z� art�r�r.

18. Koronerde kan p�ht�la�ma
hassasiyetini dü�ürür.

19. Kandaki yo�unla�may� azalt�r
20. Kalbinizin daha verimli pompalama

i�levi yapmas�n� sa�lar
21. Kan�n�z�n kan plazma hacmini

geni�letir.
22. Orta seviyeli egzersizler s�ras�nda kalp

at�m say�s�n� dü�ürür.
23. Anormal nab�z at�m incinmelerini

azalt�r.
24. Kaslar�n�z�n kandan oksijen ç�karma

kabiliyetini art�r�r.
25. Çarp�nt� riskini azalt�r.

26. Çok çe�itli sebeplere ba�l� ba�
a�r�lar�ndan kurtulman�z� sa�lar.

27. Hamilelikte kar��la��lan birçok
rahats�zl�klardan (kab�zl�k, bel a�r�s�, mide

ek�imesi gibi) kurtulman�z� sa�lar.
28. S�cakl��a kar�� tahammülünüzü art�r�r.

29. Endi�e ve kuruntular�n�z� azalt�r.
30. Streslerden korunmaya ve kurtulmaya

yard�mc� olur.
31. Vücudun üst solunum yollar�

enfeksiyonuna kar�� direncini art�r�r.
32. �eker hastal���n�z�n geli�me riskini

azalt�r.
33. �eker tolerans�n�z�n geli�mesini

sa�lar.
34. Prostat kanserinin geli�me riskini

azalt�r.
35. Sigaray� b�rakman�za yard�mc� olur.
36. Ba��rsak kanserinin geli�me riskini

azalt�r.
37. Gö�üs kanserinin geli�me riskini

azalt�r.
38. Eklem rahats�zl�klar�ndan dolay�,

eklemlerin bozulma oran�n� yava�lat�r.
39. Kan �ekerinin kontrol alt�nda tutulmas�

için gerekli insulin miktar�n�n
dü�ürülmesine yard�mc� olur.

40. Yüksek tansiyona ba�l� ciddi
komplikasyonlara maruz kalma oran�n�

azalt�r.
41. Yaralanmalara kar�� korunmay� sa�lar.

42. Eklemlerdeki k�k�rdak dokunun
yo�unlu�unu art�r�r.

43. Stresle ba�a ç�kman�za yard�mc� olur.
44. Ba����kl�k sisteminizin iyi �ekilde

çal��mas�n� geli�tirir.
45. Kab�zl�ktan kurtulman�za yard�mc�

olur.
46. Depresyonun hafifletilmesine ve

atlat�lmas�na yard�mc� olur.
47. So�uk ortamlara çabuk adapte olma

kabiliyetinizi art�r�r.
48. Bel a�r�lar�n�n hafiflemesine ve

kurtulman�za yard�mc� olur.
49. Bel a�r�lar�ndan do�an s�k�nt�lar�n

azalmas�n� sa�lar.
50. �nsuline kar��, doku duyarl�l���n�

art�rarak, kan �ekerinin daha iyi kontrol
edilmesine yard�mc� olur.

Nurcan Bengin
KGM Pilates E�itmeni

DEVAMI HAFTAYA

MUHTE�EM
KAPANI�

Kadıköy sahilleri renklendi

TAKIMLARIMIZIN 
grupları belli oldu

2013-2014 Se zo nu 1.Ama tör Lig ku-
 ra la r� 21 A�us tos 2013 Çar �am ba
gü nü, Or han Sa ka Ama tör ler

Evi’nde çe kil di. Ana do lu Ya ka s� Grup
Ku ra la r� ve Av ru pa Ya ka s� Grup Ku ra la -
r� �ek lin de ya p� lan çe ki li� ler son ra s�n da
ta k�m la r�n yer al d� �� grup lar da be lir len -
di.

Or han Sa ka Ama tör ler Evin de ya p� -
lan ku ra çe ki mi ne; TASKK Ba� ka n� Ali
Dü� mez, �ASKF Ge nel Sek re te ri M. Ali
Tan r� ya �ü kür, Ba s�n So rum lu su Nec det
Ba k�r, Ba� kan Yar d�m c� Ah met Ka ra man
ile Ha san Ce va hi ro� lu, As Ba� kan Ce ma -
let tin �nanç, As Ba� kan Me tin Ç�r pan,
TFF �s tan bul �l Ba� kan Yar d�m c� s� Ufuk
Ta tar, Ma li Sek re ter Ali Yaz l�, Ma li Sek -
re ter yar d�m c� s� Se la hat tin Ye ni yol, Sa ha
Ko mi ser le ri Der ne �i Ba� ka n� Ali Os man
Öz gül, �ASKF Ku ru cu la r�n dan Bo gos
Mo nos yan, ama tör spo run du aye ni Ya �ar
�a ça lan ile çok sa y� da spor ada m� n�n ya -
n� s� ra ku lüp tem sil ci le ri ka t�l d�.

�ASKF Ge nel Sek re te ri Ali Tan r� ya -
�ü kür’ün aç� l� �� n� yap t� �� ku ra çe ki min de
ko nu �an TASKK Ba� ka n� Ali Dü� mez,
iki se zon dur ki tap ç� ��n er ken ç� kar t�l ma -
s� sa ye sin de ku lüp le rin se zo na za ma n�n da

ba� la d� �� n� vur gu la d�. Dü� mez, sa� l�k
me se le si nin de ra di kal bir �e kil de çö zü le -
rek spor cu la r�n sa� l�k so ru nu nun sos yal
gü ven ce al t� na al�n d� �� n�, ka s�m ay� iti ba -
ri ile sa ha la ra sa� l�k ç� ve ril me si ko nu sun -
da Sa� l�k Ba kan l� �� ile ku lüp le re
mal ze me sa� lan ma s� ko nu sun da da Spor
Ba kan l� �� ile gö rü �ül dü �ü nü be lirt ti. 

Ge nel Ba� ka n� Ali Dü� mez söz le ri ne
son ve rir ken çe ki le cek olan ku ra n�n ha -
y�r l� ol ma s� n� di le ye rek, tüm ku lüp le re
ba �a r� lar di le di.
� �� TE TA KIM LA RIN GRUP LA RI

2012-2013 se zo nun da 1. Ama tör Li -
gi’nde Ka d� köy, ci var il çe ve semt ler de ki
ta k�m la r�n da yer al d� �� grup lar �öy le:

� 13. Grup: 
Yel de �ir me ni, Hay dar pa �a De mirs por.

� 14. Grup: 
Ko �u yo lu, Koz ya ta ��, Kar tal gü cü, Hey-
 be li ada 

� 15. Grup: 
Bos tan c�, Gül su yu, Ba �� bü yük, Kar tal
Yu nuss por, K� na l� ada, Taçs por, Yon cas -
por.

� 16.Grup:
Ac� ba dem Üs kü dar, Ano do lu hi sa r�, �çe -
ren köy �.Y., �de al te pes por. 

İstanbul 1. Amatör Ligi’nde mücadele edecek
olan takımların grupları belli oldu. 

Savunma
oyuncusu

tarafından çok
yakından marke

edilen bir
hücum

oyuncusunun
topu almak için

önce üç sayı
çizgisine do�ru
hareket edip,
birden hız ve

yön de�i�tirerek
potaya

hareketlenmesi
ve topu dip çizgi

yakınlarında
alması.

BACK-DOOR PLAY:  nedir?

NEDiR?
BU

Onlar artık sertifikalı yüzücü
MALTEPE Belediyesi taraf�ndan

düzenlenen yaz okullar� kapsam�nda
yüzme derslerine kat�lan ö�renciler
kat�l�m belgelerini

Maltepe Belediyesi
Yalç�n K�z�lay
Kapal� Spor
Salonu’nda

düzenlenen törenle
ald�lar. 

Alt� farkl� noktada
olu�turulan

havuzlarda yüzme

dersleriyle yaz�n tad�n� ç�karan
ö�renciler e�itim sezonuna

ba�lamadan önce bol enerji ve moral
depolad�lar.

Haftada iki gün
yüzme dersi alan

6 ila 13 ya�
grubu ö�renciler

yaz okulu
sonunda Maltepe

Belediye 
Ba�kan� Prof. Dr.

Mustafa
Zengin’in

kat�l�m�yla gerçekle�en törende
sertifikalar�n� ald�lar.

Her �eyin çocuklar için
oldu�unu belirten Maltepe
Belediye Ba�kan� Zengin,
“Yar�n�n büyük insanlar�na
bugünden sahip ç�kmam�z

gerekti�ini dü�ünüyorum. Ne
kadar ayd�nl�k ve ça�da� olmak
istiyorsak o kadar sa�lam zemin

olu�turmal�y�z” diye konu�tu.
Havuzda çocuklarla birlikte

kutlama yapan Ba�kan Zengin,
ö�rencileri k�rmay�p futbol maç�

da yapt�.

GENEL KURUL �LANI
TÜRK�YE SOLUNUM ARA�TIRMALARI DERNE��

YÖNET�M KURULU BA�KANLI�I’NDAN

Genel Merkezi �stanbul'da bulunan, Türkiye Solunum Ara�t�rmalar�
Derne�i ola�an genel kurulunun, 2 Ekim 2013 Çar�amba günü saat
16.00’da �zmir Çe�me Sheraton Oteli Heredot Toplant� Salonu’nda
a�a��daki gündeme göre yap�lmas�na, ilk toplant�da yeterli ço�unluk
sa�lanamad��� takdirde ikinci toplant�n�n ço�unluk aranmaks�z�n 30

Kas�m 2013 Cumartesi günü saat  14.00’de Ankara Swissotel �stanbul
Salonu’nda ayn� gündem ile yap�lmas�na ve üyelere toplant�n�n

duyurulmas�na karar verilmi�tir. 

Üyelerin toplantıya katılmaları önemli rica olunur. 
TÜSAD MERKEZ YÖNET�M KURULU

GÜNDEM:
1. Aç�l�� ve yoklama,
2. Divan seçimi: 1 Divan Ba�kan�, Ba�kan vekili ve 2 Katip üyenin
seçimi,
3. Sayg� duru�u ve �stiklal Mar��,
4. Merkez Yönetim Kurulu Ba�kan�n�n konu�mas�,
5. Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Dönemi Raporu’nun okunmas�,
görü�ülmesi ve ibras�,
6. Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Dönemi Mali Raporu’nun
okunmas�, görü�ülmesi ve ibras�,
7. Denetim Kurulu raporu’nun okunmas�, görü�ülmesi ve ibras�
8. Yeni dönem faaliyetlerinin ve gelir-gider bütçelerinin görü�ülerek
oylanmas�,
9. Üyelerden ek gündem önerilerinin al�nmas�,
10. Giri� ve y�ll�k aidatlarla ilgili kararlar�n al�nmas�,
11. Yeni dönem Merkez Yönetim Kurulu ve di�er dernek organlar�n�n
seçilmesi,
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapan��.
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Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di �i
Ku� di li Ça y� r�’n�n da için de bu lun du -
�u “Kur ba �a l� de re Va di si Fi kir Pro je -

si Ya r�� ma s�” bit ti. Ka d� köy Be le di ye Ba� -
kan l� �� ta ra f�n dan “Mi mar l�k, Pey zaj Mi mar -
l� ��, Mü hen dis lik, Kent sel Ta sa r�m Pro je le ri,
�e hir ve Böl ge Plan la ma ve Gü zel Sa nat
Eser le ri Ya r�� ma la r� Yö net me li �i” ku ral la r�
için de ser best, ulu sal ve tek ka de me li ola rak
aç� lan fi kir pro je si ya r�� ma s�n da �art na me sa -
t�n alan 179 mü el li fin 60'� pro je tes lim et ti.
30 Ma y�s'ta ilan edi len ya r�� ma sü re ci, ya r�� -
ma c� la r�n 29 A�us tos'ta pro je le rin tes li mi ve
jü ri nin se çi mi ni ta mam la ma s�y la 10 Ey lül’de
so na er di. De �er len dir me ça l�� ma la r� Er sen
Gür sel'in ba� kan l� ��n da Can Ku bin, Nur bin
Pa ker, Fi ruz So yu er ve Mu rat Ta ban l� o� -
lu'dan olu �an as li jü ri ta ra f�n dan ya p�l d�. Ya -
r�� ma n�n ko lok yum ve ödül tö re ni 21 Ey lül
2013 Cu mar te si gü nü sa at 14:00'te Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi'nde (CKM) ya p� la cak.
Pro je ler, 22 Ey lül Pa zar ak �a m� na dek
CKM’de ge zi le bi le cek.

� KUR BA �A LI DE RE’N�N
YE N� V�Z YO NU…

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin
AVM ka ra r�y la gün de me ge len Ku� di li Ça -
y� r�’n�n da için de bu lun du �u Kur ba �a l� de re
Va di si'nin ta sar lan ma s� için aç� lan ya r�� ma -
da amaç böl ge nin ye ni den i� lev len di ril me -
sin de hal k�n gö rü� le ri ni ö� ren mek ve  mi -
mar/ta sa r�m c� la ra söz hak k� ta n� mak t�. Ya -
r�� ma ile ala n� n�n Ka d� köy hal k� için bir çe -
kim mer ke zi ha li ne ge ti ril me si ve gü nü müz

ih ti yaç la r� na da ce vap ve re cek �e kil de ye ni
i� lev ler ka zan d� r�l ma s� amaç la n� yor. Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, “Kur -
ba �a l� de re Va di si’nin ge le ce �i ye ni bir viz -
yon ile kur gu lan ma l�. Ya r�� ma n�n ama c�;
Ka d� köy’ün ti ca ri, kül tü rel, ka mu sal, ula ��m
ve rek re as yon ko ri do ru ni te li �in de ki va di
için ye ni viz yon ve stra te ji ler çer çe ve sin de
ye ni den kur gu la na rak stra te jik �e ma lar üre -
til me si, fi kir pro je le ri ge li� ti ril me si ve ta sa -
r�m reh be ri olu� tu rul ma s� d�r. Ya r�� ma so nu -

cun da se çi len fi kir pro je le ri ba� ta
Ka d� köy lü ler ol mak üze re �s tan bul
hal k� ile tar t� �� la cak. Ka mu oyu des -
te �i ni alan al ter na tif fi kir ve pro je -
ler le üst plan ka rar la r� n�n de �i �i mi -
ni sa� la mak, va di nin eko no mik ve
eko lo jik ge le ce �in de et ken ola cak
stra te jik ka rar la r�n al�n ma s� n� sa� -
la mak ise Ka d� köy Be le di ye si ola -
rak ni hai he de fi miz ola cak t�r” de -
mi� ti. 

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy’de iki y�l d�r dü zen le nen Mu ral-�st
Du var Sa na t� Fes ti va li, so kak sa nat ç� la r� -
n� �s tan bul’a çe ki yor. Ka d� köy Be le di ye -

si’nin bu y�l ikin ci si ni dü zen le di �i fes ti va lin dün -
ya ça p�n da ki yan k� la r� sa ye sin de ba ��m s�z so kak
sa nat ç� la r� ma hal le yi zi ya ret ede rek, fark l� du var -
la r� re sim le riy le renk len dir me ye de vam edi yor. 

Ma hal le den ge len ta lep ler do� -
rul tu sun da fes ti va lin ikin ci si Ha zi -
ran ay�n da ger çek le� ti ril di. 

Ar jan tin’den Jaz, Ke mal Ata -
türk Li se si’nin kar �� s�n da ma hal le
par k� ola rak plan la nan alan da, �i -
li’den �n ti, Ma cit Er bu dak So -
kak ta ve Gü ney Af ri ka’dan
Freddy Sam ise Ka ra kol ha ne
Cad de si üze rin de re sim le riy le
Yel de �ir me ni’ne ko nuk ol du -
lar. Ay r� ca Ka d� köy lü sa nat ç� -
lar Rad, Cins, Ca na var, Fu,
Es kreyn, La kor mis ve Wicx
et kin lik te yer alan sa nat ç� lar -
d�. An cak fes ti val d� ��n da da
so kak sa nat ç� la r� n�n mer ke -
zi ko nu mu na ge len Yel de -
�ir me ni’ne il gi de vam et ti. 

Ey lül ay� için de ma -
hal le nin ko nu �u Al -
man ya’dan ge len ekip
Cap ta in Bor der li ne ol -
du. Köln’de fa ali yet -
le ri ni sür dür se ler de
sü rek li se ya hat ha lin -
de olan; gra fi ti ve stre -
eart i� le riy le ta n� nan
üç ki �i lik gru bun iki
üye si K�r kah ve si So -
kak’ta ki iki bi na n�n
du var la r� n� bo ya d� lar.

Dab tar-B ve Shan ti ad la r�n da ki sa nat ç� lar Hay -
dar pa �a Li se si Me zun la r� Der ne �i’nin bu lun du �u
bi na n�n yan du va r� n� bo ya y�p bi tir dik le rin de dev
pen gu en ler or ta ya ç�k t�. Tür ki ye’de ki gün de mi

ya k�n dan ta kip eden so kak sa nat ç� la -
r�, Ge zi di re ni �i s� ra -
s�n da ger çek le ri ob jek -
tif bir �e kil de yan s�t ma -
yan ve pen gu en bel ge -
sel le ri gös te ren ana ak�m
med ya ya bu re sim le riy le
bir gön der me de bu lun du -
lar. �kin ci bi na n�n du va -
r�n da ise elin de bir a�aç ve
ba r�� i�a re ti bu lu nan bir
bay rak ta �� yan ren ga renk
bir in san fi gü rü nü önün de
bir pen gu en le res me den sa -
nat ç� lar ba r�� ç�l ey lem ler le
park la r� n� ko ru yan Ge zi di re -
ni� çi le ri ne se lam gön der di ler. 

�s ra il, Avus tral ya, Av ru pa
ül ke le ri, Bre zil ya ve Hin dis tan

gi bi ül ke ler de eser le ri
bu lu nan grup ay r� ca
her y�l Köln’de “City
Le aks” ad�n da  bir so -
kak sa na t� fes ti va li dü -
zen li yor. Ekim ay� so -
nun da Ka d� köy lü So -
kak sa nat ç� s� Es kreyn
de City Le aks So kak
Sa na t� Fes ti va li’nin
ko nu �u ola rak Al man -
ya’ya gi de cek.

Kurbağalıdere fikirleri
CKM’de sergileniyor
Kurbağalıdere fikirleri
CKM’de sergileniyor
Kurbağalıdere fikirleri
CKM’de sergileniyor
Kurbağalıdere fikirleri
CKM’de sergileniyor
Kurbağalıdere fikirleri
CKM’de sergileniyor
Kurbağalıdere fikirleri
CKM’de sergileniyor
Kurba�alıdere Vadisi'nin
tasarımı için açılan fikir

projesi yarı�ması
sonuçlandı.

Yarışmada
dereceye
girenler

� E�de�er Ödül
48 S�ra Numaral� Proje

Ekip Temsilcisi: Nihat EYCE
Asl� ÖZBEK//Mehmet Naz�m

ÖZER/Emrah SÖYLEMEZ/Sava�
Zafer �AH�N/Özge KARAA�AÇ

� E�de�er Ödül
41 S�ra Numaral� Proje

Ekip Temsilcisi: Tar�k YA�AR

Onur Kemal KÖSEDA�
Yardımcılar: Caner

ÖLÇÜ�ENLER/�nan KARAÇAY
� E�de�er Ödül

34 S�ra Numaral� Proje
Ekip Temsilcisi: Enise Burcu

KARAÇ�ZMEL�
Ahmet ÜNVEREN

Yardımcılar: Evrim Pekyavuz

CANATAN/Egemen KARAKAYA
Danı�manlar: Hülya ERTA�/Alper

DER�NBO�AZ
� E�de�er Ödül 3 S�ra Numaral� Proje

Ekip Temsilcisi: Do�an TÜRKKAN
Cihan SEV�ND�K/Özge SOYDAL/

Sena PAKYÜREK/
Yardımcılar: Ebru CANGAZ�/�nan

TOKAY/P�nar GÜRSOY

� E�de�er Ödül
30 S�ra Numaral� Proje
Ekip Temsilcisi: Oktan

NALBANTO�LU
Tu�ba AKYOL/Elif TORAMAN/Ferdi

�NANLI/Gülce KANTÜRER
Yardımcılar: Alican KARALAR/Serap
KETBO�A/Esat Can MEKER/Mine

AYDUR/Aliye KALKAN/Tunar �ENSU

3 sıra numaralı projeden görüntüler

Dev penguenler bina duvarlarında!
Almanya’dan gelen duvar

sanatçıları Yelde�irmeni’nde iki
binanın duvarlarını penguen
resimleriyle donatarak Gezi
direni�ine selam gönderdi. 

Tophane’deki gri merdivenlerin rengârenk
boyanmasının ardından Beyo�lu Belediyesi

tarafından griye boyanması ve ardından
tekrar renklendirilmesiyle tüm �stanbul’a
yayılan Gökku�a�ı Hareketi, Kadıköy’de
devam ediyor. Bahariye caddesindeki

babaları, Moda Havuz’daki yerleri
çocuklarla birlikte rengârenk boyayan
Kadıköylüler, bu hafta da Moda’dan

iskeleye inen merdivenleri ve
Acıbadem’deki merdivenleri boyadı.
Kadıköy Belediyesi’nin boya deste�i

sundu�u hareket son 10 gün içinde ilçeyi
gökku�a�ına çevirdi. 

KADIKÖY RENGÂRENK
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