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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da
YENi ÇIKANLAR

Ö
Z

E
T

 L
E 60 takımın yarı�tı�ı

Kurba�alıdere Vadisi
tasarım projesinde finale

kalan 4 proje,
önümüzdeki günlerde

�stanbul’un farklı
yerlerinde sergilenecek.

� Haberi Sayfa 10’da

KADIKÖY Belediyesi Gençlik
Merkezi KGM’de latinden

moderne, oryantalden zumbaya
farklı dansları ö�renmek

mümkün! � Haberi Sayfa 6’da

KURBAĞALIDERE FİKİRLERİ İSTANBULLU’YA SUNULACAK

�� Haberi 13. Sayfada

�� Haberi 11. Sayfada

BiSiKLETLERiYLE Kad�köy
caddelerinde turlayan

Kad�köylü han�mlar bisikletin
de trafi�in bir parças� oldu�unu ve
bisikletlilere de sayg� gösterilmesi

gerekti�ini ifade ettiler.

Kadıköy
Belediyesi’nin
katkılarıyla

kurulan
Antikacılar
Pazarı her

cumartesi günü
antikaseverleri
bulu�turuyor.

KADIKÖY Belediyesi, internet teknolojisini
soka�a ta��d�. Kad�köy Belediye Ba�kan� Av.

Selami Öztürk’ün özel önem verdi�i vatanda�a
ücretsiz internet hizmeti projesiyle Kad�köylüler
ve Kad�köy’e yolu dü�enler için internet sorun
olmayacak. �lk uygulamas� Kad�köy Alt�yol’da

ba�ar�yla gerçekle�tirilen internet hizmeti
projesiyle Kad�köylüler birkaç basit ad�mda hem

de ücretsiz olarak internete ba�lanabilecek.

KADIKÖY
Belediyesi’nin

ücretsiz internet
hizmetinin sunuldu�u
alanlara, bilgilendirme
panolar� yerle�tirilecek.

Ayr�ca Kad�köy
Belediyesi web
sayfas�ndan da
ücretsiz internet

hizmetinin Kad�köy’de
hangi noktalarda

verildi�i duyurulacak. 

Süslü Kadınlar
BiSiKLET TURU
BiR HARiKAYDIKadıköy Milli Hakimiyet

Parkı’nın devamlı
ziyaretçisi olan, parka

heykeli dikilen Yusuf amca
vefat etti. Karde�i �ükrü

Süsler onu Kadıköylü
sevenleri için anlattı. 

�� Haberi 14. Sayfada

KADIKÖY’DE DANS
SEZONU AÇILDI!

ANTiKA PAZARIBU PAZAR
BAŞKA BiR

PAZAR: 

DÜŞÜNEN ADAM,
heykeliyle yaşıyor…

KADIKOY’DE DiJiTAL
YAŞAM
KADIKOY’DE DiJiTAL
YAŞAM
KADIKOY’DE DiJiTAL
YAŞAM
KADIKOY’DE DiJiTAL
YAŞAM
KADIKOY’DE DiJiTAL
YAŞAM
KADIKOY’DE DiJiTAL
YAŞAM
KADIKOY’DE DiJiTAL
YAŞAM
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SANATKÜLTÜR27 EYLÜL - 3 EK�M 20132

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

AHSEN 
BÖREK & EV ÜRÜNLERİ

Börek, Po�aça, Kurabiye, Ya� Pasta
Çe�itleri, Kekler, So�uk ve �erbetli Tatl�lar,
Salatalar, Zeytinya�l�lar, Mercimek Köfte,

�çli Köfte, Çi� Köfte ve Ev Mant�s�

Not: Özel günleriniz ve toplantılarınız için
sipari� alınır. Do�um günleriniz için özel ya�

pasta yapılır. 

Adres: Ali Nihat Tarlan Cad. Pembe Kö�k
Apt.No:48 Bostancı/�stanbul

Tel: (0216) 380 49 50

Ev ve �� Yerlerine ücretsiz servis yapılır.

GÖNÜL DOSTLARI TÜRK
SANAT MUSİKİSİ TOPLULUĞU

ŞEF HAYRİ PEKŞEN 
YÖNETİMİNDE ÇALIŞMALARA 

4 EKİM 2013 CUMA GÜNÜ
SAAT: 13 -17 ARASI
BAŞLANACAKTIR.

ÇALIŞMA ADRESİMİZ. 
HALİS KURTÇA KÜLTÜR

MERKEZİ

MERDİVENKÖY - GÖZTEPE
İRTİBAT TELEFONLARI.

0532 251 75 36 
0532 731 91 24

Terzi yamağı Kadıköy’deydi..

KENDiNi “terzi yama��” olarak tan�mlayan muhalif modac�
Barbaros �ansal, Kad�köy’e geldi. Ba�dat Caddesi forumu taraf�ndan
düzenli olarak gerçekle�tirilen söyle�ilerin 18 Eylül Çar�amba ak�am�

konu�u �ansal oldu. Göztepe 60. Y�l Park�’nda Kad�köylülerle bulu�an
�ansal’a yo�un ilgi vard�. E�lenceli üslubuyla bir söyle�i gerçekle�tiren
Barbaros �ansal, kendisinin de içinde bizzat bulundu�u Gezi direni�i

ba�ta olmak üzere pek çok konudan bahsetti.

(Foto�raf:
Sava� Güven)

KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
� �yi Ai le Ço cu �u
Ya �a d� �� m�z ha ya t� tra ji ko mik bir �e kil de
ele� ti ren, yer yer hü zün lü ve s� ca c�k bir ko -
me di. Vol kan Se ver can Ti yat ro su’nun sah -
ne le di �i “�yi Ai le Ço cu �u”, 2 Ekim Çar �am -
ba 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ka pı la rın Dı �ın da
Sa va ��n bi rey üze rin de ki y� k� c� et ki si nin an -
la t�l d� �� “Ka p� la r�n D� ��n da” oyu nun da, ruh -
sal ve fi zik sel ya ra lar la sa va� tan yur du na
dö nen bir as ke rin, dön dü �ün de hiç bir �e yi
es ki si gi bi bu la ma ma s� n�n hi kâ ye si an la t� l� -
yor. Yol cu Ti yat ro’nun oyu nu, 5 Ekim Cu -
mar te si 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 

● GÖSTER�
� Ni hat’la Siv ri si nek
“Bü tün Kaz lar Top lan dık”
Ni hat S�r dar ve Siv ri si nek’in bir lik te sah ne -
le dik le ri tek per de lik ko me di 5 Ekim Cu -
mar te si 20.30’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 

� Ara mız da Kal sın
Bir te le viz yon di zi sin de can lan d�r d� �� ka rak -
ter le mil yon la r�n sev gi li si ha li ne ge len Re -
nan Bi lek, 20 kü sur se ne lik mü zis yen ve
oyun cu luk ha ya t� na ait çok özel an� la r� n�,
“Ara m�z da Kal s�n” ad�y la sah ne ye  koy du �u
tek ki �i lik gös te ri sin de se ven le ri ve me rak
eden le riy le pay la �� yor. 1,5 sa at lik bu lu� ma
6 Ekim Pa zar 18.00’de Koz ya ta �� Kül tür
Mer kez’nde. 

● KONSER
� Ha riç ten Ga zel ci ler Kar gart’ta
Ga zel ci ler Ni san ay�n da ç� kan ikin ci al büm -
le ri “Ha riç ten Ga zel ci ler II” ön ce si çok uzun
bir sü re kon ser ver me di ler. Al bü mün ç� k� �� -
n� ta ki ben de bol ca �e hir d� ��n da çal d� lar
ama �s tan bul, he le Ka d� köy ba ya �� öz le di
on la r�. �z mit ç� k�� l�, Ka d� köy ika met gâh l�
gru bun ken di ne has ens trü man lar la ic ra et -
ti �i blu es’dan reg ga e’ye ge ni� ska la l� mü -
zik le ri ve sah ne di na miz mi ne has ret olan lar
5 Ekim Cu mar te si 22.00’de Kar gart’a bek -
le ni yor. ha ric ten ga zel ci ler.com
� Can da� Or kes tra sı Ga la Kon se ri
Can da� Or kes tra s�, sa nat se ver le ri po pü ler
ope ra ar ya la r�n dan s�m s� cak na po li ten le re,
unu tul maz mü zi kal ler ve film mü zik le rin den
tut ku do lu La tin �ar k� lar ve Türk çe eser le re
ka dar uza nan bir yol cu lu �a ç� ka r� yor. Ga la
kon se ri, 6 Ekim Pa zar 19.00’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde. 

● SÖYLE��
� Prof. Dr. Ca nan Efen di gil Ka ra tay ile
Söy le �i ve �m za
Tür ki ye’de di yet ve sa� l�k l� bes len me ko nu -
sun da ta bu la r� y� kan, di yet le il gi li ez ber le ri
bo zan �ç Has ta l�k la r� ve Kar di yo lo ji Uz ma n�
Prof. Dr. Ca nan Ka ra tay, Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi Sa nat Kü tüp ha ne si’nin 5
Ekim se zon aç� l�� ko nu �u. Kim se nin söy le -
me ye ce sa ret ede me di �i ko nu la ra bi lim sel
ger çek ler ��� ��n da aç�k l�k ge ti ren, ha len �s -
tan bul Bi lim Üni ver si te si T�p Fa kül te si �ç
Has ta l�k la r� ve Kar di yo lo ji Ana bi lim Dal la -
r�’nda Ö� re tim Üye si olan Prof. Ka ra tay, ki -

lo ver me nin ABC’si ni ö� re tir ken, y�l lar d�r
ce va b� me rak edi len “za y�f kal ma n�n s�r r� n�”
da biz ler le pay la �a cak. Söy le �i 5 Ekim Cu -
mar te si 14.00’te!

● ATÖLYE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki
Oku ma Atöl ye si, CKM Sa nat Kü tüp ha ne -
si’nde iki haf ta da bir Sa l� gün le ri 11.00’de,
ede bi yat ki tap la r� n�n ön ce den oku nup kü -
tüp ha ne de üze rin de soh bet edi le ce �i bir
kül tür et kin li �i. Oku ma Atöl ye si’nde bu ay
in ce le ne cek ki tap lar:
01 Ekim 2013/ Ta nı� ma ve Soh bet Top -
lan tı sı
08 Ekim 2013/ Beo wulf
22 Ekim 2013/ Za fer Ha nım, A�k-ı Va tan

● K�TAP
� 6.45 Dük kân açı lı yor!
Ye ral t� ede bi ya t� de yin ce ak la ilk ge len Al t� -
k�rk be� Ya y�n la r�, Ka d� köy’le ba� la r� n� bir
me kân aça rak kuv vet len di ri yor. 6.45 Dük -
kân, 28 Ey lül Cu mar te si gü nü 16.45’te Mo -
da Dr. Esat I��k Cad. No: 40 ad re sin de aç� -
l� yor. Aç� l� �a genç ya zar lar Al per Ca n� güz,
Mu rat Men te� ve Em rah Ser bes de ka t� la -
rak ki tap la r� n� im za la ya cak. 
Bir bu tik ki tap ç� olan 6.45 Dük kân Mo da’da
okur, Al t� k�rk be� Ya y�n la r�’n�n mev cut tüm
bas k� la r� ve mar �an diz le ri ni (Yüz de 30 in di -
rim le) edi ne bi le ce �i gi bi Pa ran tez Ya y�n la r�,
Ay r�n t�, Sel, Fla ne ur Co mics, Kült, Si nek se -
kiz, Si ren, Me tis, �le ti �im, �� ço cuk’un dük -
kan seç ki si ni de (Yüz de 15 in di rim) ile te min
ede bi le cek. 

● SERG�
� Ta ri hi Bit ki Ko lek si yo nu Ser gi si
�s tan bul Sa int Jo seph Li se si Ta ri hi Bit ki Ko -
lek si yo nu Ser gi si, 3 Ekim’de aç� l� yor. Mo -
da’da ki okul bi na s� için de ser gi le ne cek ta -
ri hi bit ki le ri 1 Ka s�m’a ka dar gö re bi lir si niz. 
� Bül bül San Re sim Ser gi si
Res sam Bül bül San’�n, “Vi zör den Tu va le
Yan s� ma lar” ad l� re sim ser gi si Ho bi Sa nat
Mer ke zi’nde sa nat se ver ler le  bu lu �u yor. 28
Ey lül’de aç� la cak ser gi, 12 Ekim’e  ka dar zi -
ya ret edi le bi le cek. 0216 565 3572
� Öz gün Ba �a ran To kuç Re sim Ser gi si
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 5-31 Ekim 2013
ta rih le ri ara s�n da Öz gün Ba �a ran To kuç’un
“Ha di, ben �im di bir ço cu �um!” ad l� re sim
ser gi si iz le ne bi lir. 0216 363 12 80
� Din çer Öz çe lik Re sim Ser gi si
Res sam tu val üze ri ne ya� l�bo ya tek ni �i kul -
la na rak ken di iç dün ya s� n�n yan s� ma la r� n�
ger çek ha yat la bu lu� tur du �u ser gi de çe �it li
re sim le ri iz le yi ci le rin be �e ni si ne su nu yor.
Ser gi, 30 Ey lül-6 Ekim gün le ri ara s�n da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Te ti ana Mü se vi to� lu Ki �i sel Ge li �im
Atöl ye si Kar ma Ser gi
Dört sa nat ç� bu ser gi ye ya� l� bo ya, ipek
bo ya s�, su lu bo ya, pas tel ve se ra mik ça l�� -
ma la r� ile ka t� l� yor. Na tur mort, por tre, pey -
zaj, de ko ra tif pa no ve se ra mik kom po zis -
yon tarz la r� n�n iz le yi ciy le bu lu �a ca �� ser gi
30 Ey lül-6 Ekim gün le ri ara s�n da Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Son gül To ru no� lu Re sim Ser gi si
Son gül To ru no� lu’nun “Ara y� ��n Ar d�” Re -
sim Ser gi si, 1-10 Ekim ta rih le ri ara s�n da
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Gök çen Kay na tan Re sim Ser gi si
“Do �a n�n Öte si” kon sep tiy le ha z�r la nan
ser gi 1-11 Ekim gün le ri ara s�n da Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� 90.Yıl Bü yük Cum hu ri yet Ser gi si
Ba ha ri ye Sa nat Ga le ri si, 26 Ey lül-11 Ekim
gün le ri ara s�n da ‘90. Y�l Bü yük Cum hu ri yet
Ser gi si’ne ev sa hip li �i ya p� yor. Yak la ��k 30
sa nat ç� n�n ka t� l� m�y la ger çek le �e cek ser gi
sü re sin ce can l� mü zik per for man s�, ti yat ro
gös te ri le ri de ola cak. Ser gi de 50’ye ya k�n

re sim, hey kel, fo to� raf ve se ra mik ser gi le -
ni yor. 

● ÇOCUK
� Bre men Mı zı ka cı la rı
Ti yat ro Mi e, kla sik ço cuk ma sa l� “Bre men
M� z� ka c� la r�”n� sah ne li yor. Oyun 5 Ekim Cu -
mar te si 13.00’te Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� A�us tos Bö ce �i
Ma es tro Ço cuk Ti yat ro su’nun sah ne ye
koy du �u bir di �er kla sik “A�us tos Bö ce �i”,
5 Ekim Cu mar te si 15.00’te Ka d� köy Be le di -
ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le -
ne bi lir. 

�STANBUL’DAN
● S�NEMA
� Fil me ki mi ba� lı yor!
Bu y�l 12. kez dü zen le nen Fil me ki mi, yi ne
us ta yö net men le rin ödül ler ka zan m�� son
ya p�t la r� n�n da ara la r�n da bu lun du �u 40’a
ya k�n fil mi iz le yi ci ler le bu lu� tu ru yor. 28 Ey -
lül’de ba� la y�p 6 Ekim’e ka dar sü re cek olan
Fil me ki mi’nde haf ta içi gün düz se ans la r�
(11.00, 13.30, 16.00) 5 TL. Haf ta içi 19.00 ve
21.30 se ans la r� ile haf ta so nu tüm se ans lar
tam 15, in di rim li 10 TL. At las, Be yo� lu ve
Ni �an ta �� City’s sa lon la r�n da ger çek le �e -
cek Fil me ki mi gös te rim sa at le ri, geç ti �i miz
y�l lar da ol du �u gi bi 11.00, 13.30, 16.00,
19.00 ve 21.30.

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY

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

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

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
Yaz aylarında ara verdi�imiz kültür sanat ajandamıza sezonun açılmasıyla

yeniden ba�lıyoruz. Yıl boyunca Kadıköy’de gerçekle�tirilecek tüm
etkinliklere bu sayfadan ula�abilirsiniz. �yi seyirler!

DİZAYN TRAFİK
� Site ve apartmanlarda

� Otopark çizgileri ve trafik düzenleme uygulaması

� Profesyonel ekibimize, hızlı ve hatasız hizmet
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www.dizayntrafik.com 0216 450 6235
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● Se vim ER TE MUR

Yi ne elim ka le me git mi yor… Ha ni ba ba -
n� yi tir di �in de ya s� n� tut ma na izin ver-
 me mi� ti bi ri le ri, ha ni se ni gö zal t� na

al m�� lar, aka bin de de tu tuk la m�� lar d� da tüm
bey nim dur mu� tu, ha re ket ka bi li ye tim yok ol-
 mu� tu ya, yi ne öy le yim…

Ga ze te ci ler Ce mi ye ti’nden ge len me sa j�
gö rün ce he men ka pat t�m. San ki ben onu gör -
me yin ce, al g� la ma y�n ca, yok edin ce sen göz -
le ri ni hiç aç ma mak üze re ka pat ma ya cak t�n…
Sus tum, öy le ce ka la kal d�m, ba� ka �ey ler le il gi -
len dim. Ta ki, Emo� (EM� NE AL GAN) ara ya -
na ka dar. �� te on dan son ra bo �al d�m,
h�ç k� r�k la ra bo �ul dum…...

n 12 EY LÜL MAH KE ME LE R�
DE MEK DE N�Z DE MEK T�…

De niz ci �im, sev gi li ar ka da ��m se nin le yol-
 la r� m�z hep ke si� ti. Ga ze te ci li �e ilk ba� la d� -
��m da (Ulu sal Ba s�n Ajan s�-Mart 1983)
ajan s�n yö ne ti ci si Tan ju C� l� zo� lu, 12
Ey lül s� k� yö ne tim mah ke me le ri ni
iz le mek le be ni gö rev len dir di.
Su dan ç�k m�� ba l�k gi biy dim.
Oku lu bi tir mek le ga ze te ci ol-
un mu yor ki. He men bir ara� -
t� ma yap t�m. Ba z� avu kat lar la
gö rü� tüm, bil gi ler al d�m, da -
va la r� na s�l iz le ye cek tim, ba -
na ki min yar d� m� olur du,
han gi ga ze te ci ler var d�? Ki -
min le ko nu� sam se nin ad� nön
pla na ç� k� yor du. K�r m� z� saç l�, çil -
li, ufak te fek bir k�z var or da, “sa na o
yar d�m c� olur” di yor lar d�. Son ra ta n�� t� -
��m da gör düm ki, ger çek ten da De niz Tez tel
ad� 12 Ey lül S� k� yö ne tim Mah ke me le ri’yle öz -
de� le� mi� ti…

Se li mi ye’de ki 1. Or du Ka rar gâ h�’nda ki s� -
k� yö ne tim mah ke me le rin de ki da va la r� sü rek li
iz le yen ye di ki �iy di niz. Ben de ara n� za ka t�l -
d�m. Ka p� da po lis ler ta ra f�n dan aran d�k tan
son ra ka rar gâ h�n ikin ci ka t� na ç� k�p, sa� dan
uzun ko ri dor bo yun ca iler le yip dip te ki kü çük
ba s�n oda s� na ula� t� ��m da se nin ay d�n l�k, çil li
su ra t�n la kar �� la ��n ca tüm ger gin li �im geç mi� -
ti. Ken di mi sa na ta n�t t�m, se ni ba na tav si ye et-

 tik le ri ni, ba na yar d�m c� ola ca �� n�,
çok iyi ga ze te ci ol du �u nu an lat t�k -
la r� n� söy le yin ce gü lüm se men da ha
da yü zü ne ya y�l d�. Eli mi sert çe s�k t�n. Ve ger -
çek ten elim den tut tun. �ki ay r� yer de ça l�� ma -
m� za a ra� men san ki ay n� ku rum da
ça l� �� yor mu �uz gi bi ba na yar d�m c� ol dun. Tüm
mah ke me le ri, yar g�ç la r� n�, sav c� la r� n�, ka lem
ça l� �an la r� n�, sü rek li ya da ara da ge len ga ze te -
ci le ri, po lis le ri, as ker le ri her ke si, ama her ke si
ba na ta n�t t�n. To pu to pu 30 y�l, ama o za man
cep te le fon la r� ne re de… Ko yu lu aç�k l� gri ye
bo ya l� ba s�n oda s�n da ki an ke sör lü te le fon dan
not la r�n dan ha ber mü dü rün Yal ç�n Ba yer’e ya
da �e fin Re ha Öz’e ha be ri ni yaz d� r�r ken se ni
iz le dim, ade ta staj ye rin gi bi. Di �er mu ha bir ler
otu rup el le ha be ri ni bir ka �� da ya z�p ga ze te le -
ri ne on dan son ra yaz d� r�r ken ben ben pra tik bir
�e kil de not lar dan ha ber yaz d�r ma y� sen den ö� -
ren dim… Da ha ne ler ö� ren me dim ki dos tum?

Yar g�ç lar la, sav c� lar la da ili� ki le rin çok iyiy -
di. O za man ki Cum hu ri yet ga ze te si

ger çek ten yaz d� ��n ha ber le re
hak k�y la de �e ri ni ve ri yor du.

Ha ber ler ye ri ni bu lu yor, Cu -
mar te si - Pa zar gün le ri de
ya y�n la na ma yan bö lüm le ri
ga ze te de ya y�m la n� yor du…
Ve so nuç ta tüm ka p� lar sa -
na aç� l� yor, ha ber ler sa na
ak� yor du. Uzun y�l lar, hiç

y�l ma dan se nin le Se li mi -
ye’den o za man da ��n ba ��

olan, �s s�z, kar �� s�n da bir tek kah -
ve nin bu lun du �u Met ris’e, da ha ile ri -

de ki D�SK ve Dev-Sol gi bi ka la ba l�k ve
�im di ki Er ge ne kon da va s� gi bi hal k�n gö zün -
den uzak la� t� r�l mak is te nen da va la r�n gö rü �ül -
me si için ya p�l m�� spor sa lo nun dan iba ret
Ba� tab ya’ya gi de rek sa bah tan ak �am geç sa at -
le re ka dar du ru� ma la r� iz ler, kah du ru� ma sa-
 lon la r� n�n ora da ki an ke sör lü te le fon lar dan, kah
Ca �a lo� lu’na ge le rek ha ber le ri mi zi yaz d� r�r -
d�k, ya zar d�k…

Ne çok ac� lar ya �a yan in san la ra ta n�k ol -
duk, sa de ce ‘ba r��’ is te dik le ri için in san la r�n
yar g� lan d� �� Ba r�� Der ne �i’nden D�SK’e, Tür -
ki ye Ya zar lar Sen di ka s�’ndan T�K KO, TKP,

ÜGD, Dev Yol, Dev Sol, Üçün cü Yol, MLSP-
B’ye ka dar ne çok da va iz le dik. Ne çok in san -
lar ta n� d�k. �� ye rin de tür kü ç� ��r d� �� için
yar g� la nan bir genç k�z dan, oku lu nun de ka n�
is pi yon la d� �� için yar g�ç kar �� s� na ç� kan ö� ren-
 ci le rin yar g� lan d� �� mün fe rit da va lar da ca ba -
s�… Kah üzül dük kah gül dük… K� ��n
so �u �un da sa n�k lar ve ya k�n la r� ka dar biz de
Se li mi ye ko ri dor la r�n da, Met ris aya z�n da don-
 duk… D� �a r� da la pa la pa kar ya �ar ken Se li mi -
ye ko ri dor la r�n da don-at let için de ki sa n�k la r�
ilk gör dü �ü müz de ne �a ��r m�� t�k ama. Son ra
he men ha be rin pe �i ne ta k�l m�� t�k. Met ris Ce -
za evi’nde uy gu la ma ya ko nu lan ‘tek tip’ giy si
uy gu la ma s� na kar �� ç� k� yor lar d�. Bu kar �� ç� -
k��, du ru� ma lar da ki da yak lar la, du ru� ma lar dan
at�l ma lar la, hat ta du ru� ma la r�n sa n�k s�z ya p�l -
ma s�y la de vam et ti. Aç l�k grev le ri vs. der ken
son ra vaz ge çil di.

Ama bu gün ga ze te ci lik ya pa ma yan ya da
yap ma yan lar la k� yas la d� �� m�z da, di bi ne ka dar
ga ze te ci li �i ya �a yan son ku �ak ol du �u muz için
mut luy duk. S� k� yö ne tim de ol sa ga ze te ci ola -
rak mes le ki aç� dan bir de �e ri miz var d�. Yaz -
d�k la r� m�z ho� la r� na git me se, k�z sa bi le
yar g�ç lar, sav c� lar bi ze say g�n dav ra n� yor, zor
du rum da olan sa n�k lar du ru� ma lar da az sa y� -
da ki biz ga ze te ci le ri (be nim le bir lik te se kiz ol-
 mu� tuk) gö rün ce mut lu olu yor lar d�. He le de, o

za man ki Cum hu ri yet’te hak k�y la ha ber ler ya -
y�m la n�p, ses le ri ni du yu ra bil dik le ri için k�r m� -
z� saç l�, çil li k� z�, DE N�Z TEZ TEL’i…

D�SK, Ba r�� Der ne �i, Tür ki ye Ya zar lar
Sen di ka s� ya da di �er da va la r� iz le me ye git ti -
�i miz de, du ru� ma ba� la m�� sa e�er içe ri gir di -
�i miz de ke der li yüz le re ya y� lan te bes süm ler
hiç unu tu lur mu?

Son ra se nin le yol la r� m�z Gü ne� ga ze te sin -
de ke si� ti. Ben ora da ça l� ��r ken sen de Gü ne�’e
trans fer ol dun. �a re Y�l z� de li’yle bir lik te özel
ha ber ler ya pan brim de ça l� �� yor du nuz. S� k� yö -
ne tim da va la r� ar t�k tek tek ge ri ler de kal m�� t�,
ka l� yor du. Ama sa n� r�m bi ri le ri o dö nem de ki
ga ze te ci li �i ni unut ma m�� t�. Tam da ba ba n�n
öl dü �ü gü nü bul du lar. He nüz ba ba n� top ra �a
ver mi� tin ki se ni gö zal t� na al d� lar bir ge ce ya -
r� s�… �� te o za man da ben böy le si ne du mu ra
u� ra m�� t�m. Bey nim dur mu� tu, elim ko lum
san ki k� r�l m�� t�… Ha ni ça re siz, ne ya pa ca �� n�
bi le me yen in san lar olur ya i� te ben o za man da
o hal le re dü� mü� tüm.  Elim ka lem tut maz ol-
 mu� tu. Su lu göz lü lü �ü me hep k� za r�m, ama yi -
ne o hal ler dey dim. Muh sin K� z�l ka ya, Mer dan
Ya nar da� da o za man Gü ne� ga ze te sin dey di.
Muh sin’e, ‘elim ko lum tut mu yor, be nim bey -
nim dur du san ki, se nin ka le min gü zel, ne olur

De niz’i an lat, onun la il gi li yaz’, de di �i mi ha -
t�r l� yo rum.  Muh sin de öy le gü zel bir ya z� ya -
z�p, se ni an lat m�� t� ki…

14 Ha zi ran 1991’de ki gö zal t� 28 Ha zi ran
1991 gü nü ‘giz li ör güt kur ye li �i’ suç la ma s�y -
la tu tuk lan man la son bul du. Çok ko mik ti…
Ma dem böy le bir suç la ma var sa se ni tek ör güt
kur ye li �iy le de �il,  S� k� yö ne tim mah ke me le -
rin de hak k�n da da va aç� lan tüm ör güt le rin kur -
ye li �iy le yar g� la ma l�y d� �lar. Bil mi yor lar d� ki,
sen ha ber le ri ni öy le si ne ta raf s�z bir göz le ya z� -
yor dun ki, sa na s� k� yö ne tim mah ke me le rin de
yar g� la nan, sa� c� s�n dan sol cu su na ka dar her -
kes, say g� du yu yor du. Bu na ben ta n�k t�m, bir
da va da yar g� la nan dö ne min ÜGD Ba� ka n�,
son ra avu kat l�k ya pan Ka z�m Ayay d�n se ni
gör dü �ü her za man say g�y la ce ke ti nin önü nü
ilik ler, ‘De niz ha n�m’ di ye ge lip eli ni s� kar,
mu hab bet eder di. Ay n� za man da pek çok MHP
ya da ÜGD da va s� n�n avu kat la r�y la dost lu �u na
ben ta n� ��m. Bu man t�k la ba k� l�r sa, sen ga ze -
te ci de �il s� k� yö ne tim de yar g� la nan tüm ör güt -
le rin kur ye siy din.

Ha ber ve olay her yer de se ni bu lu yor du.
Tu tuk la n�pp hüc re sis te mi nin ilk uy gu lan d� ��
Es ki �e hir Ce za evi’ne ko nul du �un da, ce za evi -
nin ka pa t�l ma s� is te miy le aç l�k gre vi ba� la t�l -
m�� t�. Sen de ka t�l d�n. An ne ci �in he ze yan
için dey di. Ev le re s�� m� yor du. Bi ri cik k� z�, hem
de ba ba s� n�n ya s� n� tu ta ma dan   gö zal t� na al� -
n�p, tu tuk lan m�� t�. Ba ba n�n ölü mü ne mi yan-
 s�n, sa na m�? Y�l lar ca d� �a r� dan iz le di �in,
dert le ri ni ga ze te sü tun la r� na ta �� d� ��n in san lar -
la bir lik tey din ar t�k ve bu tu tuk lu luk 6 ay sür -
dü. An ka ra Dev let Gü ven lik Mah ke me si’nde
17 Ocak 1992 ta ri hin de ki ilk du ru� ma da tah li -
ye edil din, mes le �i ne ge ri dön dün. Ama ne
öne mi var d� ki, ba ba n�n ölü mü ve ar d�n dan tu-
 tuk lan ma n�n ke de ri ne ye nik dü� mü� tün. An -
nen o s� ra da gö �üs kan se ri ol man dan hep art
ar da ya �a d�k la r� n� so rum lu tut tu. Bel ki de hak-
 l�y d�! �yi bir te da vi den son ra iyi le �ip ara m� za
dön men bi zi mut lu et mi� ti. Has ta l� �� at lat ma -
n�n üze rin den tam 20 y�l geç mi� ti… �� siz lik,
an ne ni kay bet men, yal n�z l�k… Bir de o si ga -
ra… Ah be ar ka da ��m her �e ye ra� men ha ya ta
güç lü ce sa r� la bil sey din, bir de o si ga ra y� b� ra -
ka bil sey din…

Mo da de yi miy le ‘���k lar’, halk de yi miy le
‘nur’ için de yat dos tum. �im di ih ti yaç du yul -
mu yor, ama ye ri dol du ru la ma ya cak ga ze te ci -
ler den din…

ELVEDA ARKADA�IM...
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GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 12-13 / 26 -27 EK�M CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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.

� 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)
� 31 EK�M PER�EMBE KUMYAKA-MUDANYA-TR�LYE

YAZ MEVS�M�
B�TMEDEN…

KURBAN BAYRAMINA ÖZEL 
15-19 EK�M KASTAMONU-KÜRE DA�LARI-�NEBOLU-ABANA-AYANCIK-S�NOP 

3 GECE KONAKLAMALI’’
15-18 EK�M ÇORUM-AMASYA-HATTU�A�-YAZILIKAYA-ALACAHÖYÜK-TOKAT

2 GECE KONAKLAMALI (GALATYA TURU )

Bu hafta çok sevdi�imiz gazeteci arkada�ımız
Deniz’i kaybettik. Kadıköylü deneyimli gazeteci
Deniz Teztel’i yine usta bir gazeteci olan yakın

arkada�ı Sevim Ertemur anlattı…..

DENiZ…DENiZ…DENiZ…DENiZ…DENiZ…DENiZ… 12 Eylül mahkemeleri
demek Deniz demekti…

12 Eylül mahkemeleri
demek Deniz demekti…

12 Eylül mahkemeleri
demek Deniz demekti…

12 Eylül mahkemeleri
demek Deniz demekti…

12 Eylül mahkemeleri
demek Deniz demekti…

12 Eylül mahkemeleri
demek Deniz demekti…

Deniz Teztel, 12 Eylül mahkemelerini izleyen deneyimli bir gazeteciydi. 
Bu foto�raf da Deniz Teztel’in objektifinden...
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Fi kir te pe’de ye ni bir dö nem ba� la d�,
mu am ma so na eri yor. 27 A�us tos’ta
as k� ya ç� kan 1/1000’lik ye ni Fi kir te pe

ve Çev re si �mar Pla n�, 25 Ey lül’de as k� dan
in di. Plan la r�n as k� dan in me siy le Fi kir te -
pe’de dö nü �ü mün ba� la ma s� bek len ti si de
art t�. Zi ra, pla n�n as k� dan in me si pro je len -
dir me le rin ba� la ma s� an la m� na ge lir ken, di -
�er ta raf tan iti raz sü re si nin de son gü nü an -

la m� na da ge li yor. 
�u ana ka dar edi ni len

bil gi ye gö re, Ka d� köy Be -
le di ye si’ne çok az sa y� -
da da ol sa iti raz la r�n
gel di �i be lir ti li yor. Fi -
kir te pe li ha ya li ni kur -
du �u ye ni ev le ri ne ula -
�a ca �� gün le ri bek ler -
ken, Ma hal le Muh ta r�
Ha lil Er do �an ge li� me le ri

“olum lu” ola rak de �er len -
dir di. 

Afet böl ge si kap -
sa m�n da ol ma s� na
ra� men Fi kir te -
pe’ye ve ri len em sal
de �e ri nin ga yet iyi
ol du �u nu söy le yen

Muh tar Ha lil Er do -
�an, “Ay�n 25’in de

plan as k� dan in di. As -
k� dan in dik ten son ra tah -

mi ni me gö re bir se ne ye ka dar
dö nü �üm ger çek le �ir” de di. 
Muh tar Er do �an al d� �� bir bil gi yi de

pay la �a rak, il gi li ba kan l� ��n Fi kir te pe’de
bir ofis tut tu �u nu ve bu ra dan pro je le re h�z -
l� bir �e kil de ruh sat ve ri le ce �i ni, bu nun da
i� le ri ko lay la� t� ra ca �� n� söy le di. 

Muh tar Er do �an olum lu ge li� me ler
bek le di �i ni vur gu la ya rak, da ha ön ce den
im za ver mek te di re ten bir çok ki �i nin ye ni
ya sa ve uy gu la ma lar la im za ver di �i ni de
söz le ri ne ek le di. 

Di �er ta raf tan, ye ni plan da em sal de �e -
ri 4.14’ten 4.00’e dü �ü rül dü. Bi na la r�n yük -
sek lik s� n� r� es ki plan da ol du �u gi bi 80
met re ola rak be lir len di. 

Plan da, imar yol la r� ge ni� le ti lir ken,
park, sa� l�k ve spor alan la r� gi bi do na t�
alan la r� art t� r�l d�, ay r� ca her da ire ye iki oto -
park ala n� zo run lu k� l�n d�. Pla n�n ana te ma -
s�n da 6306 sa y� l� Afet Ris ki Al t�n da ki
Alan lar ile il gi li hü küm le rin ge çer li ol du �u
be lir ti li yor.
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Fikirtepe’de yeni dönem başlıyor

Fikirtepe’ye dev maket 
● HABER MERKEZ�

Mil li yet’ten Ya vuz Ka ra man’�n ha be ri ne gö re,
geç ti �i miz haf ta plan la r� as k� ya ç� kan ve y�l so -
nu na ka dar pro je le rin ba� lan ma s� n�n bek len di -

�i Fi kir te pe’de özel bir uy gu la ma da ha ya p� l� yor. Böl -
ge yi plan l� bir dö nü �üm le ye ni bir kim li �e ka vu� tur ma -
y� plan la yan Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� bu kap sam -
da Fi kir te pe’nin dev ma ke ti ni ha z�r la mak için dü� me ye
bas t�. �s tan bul Alt ya p� ve
Kent sel Dö nü �üm Mü dü -
rü Bü lent Ba ba o� lu ta ra -
f�n dan ha z�r l�k la r� ba� la t� -
lan dev ma ket, Fi kir te -
pe’nin bir mas ter pla n� gi -
bi kur gu la n� yor. Böl ge nin
to pog raf ya s� na uy gun bir
�e kil de ha z�r la nan ma ket -
te, Fi kir te pe’de ko nut ve
ma �a za ya p� la cak ada lar,
yol lar, ye �il alan lar gi bi
tüm un sur lar yer ala cak.
Ruh sat için ba kan l� �� ba� vu ran pro je ler, ge rek li onay la -
r� al d�k tan son ra bu ma ket te ser gi le ne cek. 3 met re ye 5
met re eba d�n da ol ma s� plan la nan ma ket te, her bir pro -
je nin bit mi� ha li yer ala cak. Böl ge de ki tüm pro je le rin
bir ara ya gel me siy le Fi kir te pe’nin de ge le cek te na s�l bir
böl ge ola ca �� or ta ya ç� ka cak.

� F� K�R TE PE’DE SER G� LE NE CEK
�u an da ha z�r l�k a�a ma s�n da olan ma ke tin ser gi le -

ne ce �i yer ise Fi kir te pe ola cak. Çev re ve �e hir ci lik Ba -
kan l� ��’n�n böl ge de ki ge li� me le ri ta kip et mek ve va tan -
da� lar la fir ma la r� ilk a��z dan bil gi len dir mek için ku ra -
ca �� ta n� t�m ofi sin de bu ma ket ser gi le ne cek. Bu kap -

sam da aç� la cak ofi sin de bo yut la r� bu ma ke ti kap sa ya -
cak �e kil de plan la n�r ken, Fi kir te pe’de ki pro je le ri ve
böl ge nin bit ti �in de na s�l bir yer ola ca �� n� me rak eden -
ler bu ma ke ti in ce le yip bil gi ala bi le cek. 2-3 y�l son ra ki
tab lo �im di den gö rü le bi le cek. Böy le ce böl ge mas ter
plan la ra uy gun bir �e kil de mo dern �e hir le� me kri ter le ri -
ne uy gun bir bi çim de �e kil le ne cek. Fi kir te pe’de tüm
ada lar da ki ça l�� ma la r� ta mam la yan Çev re ve �e hir ci lik
Ba kan l� ��, bir ta raf tan ise kent sel ta sa r�m la il gi li ça l�� -

ma la r� n� sür dü rü yor. �lk
plan da plan la r� ta mam la -
yan ve as k� ya ç� ka ran Ba -
kan l�k, ikin ci a�a ma da ise
kent sel ta sa r�m plan la r� n�
as k� ya ç� ka ra cak. Bu sü reç -
le rin ar d�n dan Fi kir te pe’nin
son imar pla n� ve kent sel
ta sa r� m� �e kil le nin ce ma ke -
ti de ha z�r la na cak. Bu ma -
ket te tüm pro je ler yer ala -
cak. 1.4 mil yon met re ka re -
lik bir ara zi nin öl çek len di -

ril di �i bu ma ket le dö nü �ü mün ta mam lan d� ��n da 180
bin ki �i nin ya �a ya ca �� bir kent or ta ya ç� ka cak.

� D� �ER LE R� NE ÖR NEK OLA CAK 
Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��, Fi kir te pe’nin ma ke -

ti ni ha z�r la d�k tan son ra, bun dan son ra ki tüm bü yük öl -
çek li pro je le rin de ma ket li ça l�� ma ya pa cak. Plan lar dan
ve pro je ler den ön ce il gi li böl ge nin ma ke ti ni ç� kar ma y�
plan la yan Ba kan l�k, böy le ce mas ter plan la r� be lir le ye -
cek. Yol la r�n ge ni� li �i, ye �il alan lar, bi na la r�n yük sek li -
�i ve bi na la r�n bir bi riy le olan ili� ki si bu ma ket ler ve
mas ter plan lar sa ye sin de ön ce den �e kil le ne cek. Da ha
son ra ise plan la ma lar bu ma ke te gö re ya p� la cak.

Fikirtepe’de yeni bir dönem
ba�ladı, muamma sona eriyor. 

27 A�ustos’ta askıya çıkan
1/1000’lik yeni Fikirtepe ve

Çevresi �mar Planı, 25 Eylül’de
askıdan indi. Planların askıdan

inmesiyle Fikirtepe’de
dönü�ümün ba�laması

beklentisi de arttı.

Rasimpaşa’da Sertifika Töreni
RAS�MPA�A Mahalle Evi’nde, 1

Temmuz-18 Temmuz tarihleri aras� 8-
14 ya� ve 15 ya� üstü olmak üzere 2
gruba, haftada 3 gün toplam 27 saat
H�zl� Okuma ve Anlama Kursu verildi. 

E�itim, mahallede bulunan Gamet
Geli�im Atölyesi taraf�ndan ücretsiz

olarak verildi. 14 Eylül Cumartesi günü
de Gönüllü Evi’ne davet edilen Gamet

Geli�im Akademisi kursiyerlerine
sertifikalar� verilerek, ikramlar yap�ld�. 

Nilüfer-Ahmet Aksoy taraf�ndan verilen
H�zl� Okuma ve Anlama e�itimine

kat�lan kursiyerler, hem okuduklar�n�,

hem de ya�am�n kendisini daha h�zl� ve
daha geni� bir aç�dan kavramay�, kendi

bedenlerini, kas yap�lar�n�, solunum
sistemlerini yak�ndan tan�may�,

bilinçalt�n� ve ola�anüstü
yeteneklerinden yararlanman�n yollar�n�
ö�rendiler. Çe�itli dinleti, okuma, nefes

ve göz egzersizleri sayesinde
kursiyerlerin okuma h�z�nda yüzde 30
ile yüzde 200 aras� bir art�� sa�land�.

Kursiyerler, gerek okul hayat�, gerek i�
hayat� olsun ya�amlar�n�n her

döneminde büyük fayda ve fark�ndal�k
kat�lacak bir e�itim alm�� oldular. 

Filmler Fikirte’yi
ANLATACAK

Tasarım Atölyesi Kadıköy, Kadıköy’le ilgili
fikir üretenlere olan deste�ini sürdürüyor.
TAK’ın son etkinli�i ise “Fikirtepeliyiz Kısa

Film Atölyesi” oldu. Kentsel dönü�üm
sürecindeki Fikirtepe’ye odaklanan TAK,

Fikirtepe’nin ya�amını, hikâyelerini,
seslerini kaydederek kısa filmlere

dönü�türmek isteyen 13-19 ya� arasındaki
Fikirtepeli gençleri, 5 haftalık atölye
e�itimine davet ediyor. Ba�vuru için:

senercanz@gmail.com,
esakpinar@yahoo.com ,
mehmeterc@gmail.com

Ma hal le Muh ta rı
Ha lil Er do �an
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Ka d� köy lü ha va c� l�k efs na esi
Ve ci hi Hür ku�’un ad� n� ta �� -
yan, Cum hu ri yet ta ri hi nin

ilk yer li ta sa r�m ve üre tim ba� lan g�ç
uça �� olan HÜR KU�, 78 y�l ara dan
son ra ilk kez uça bil di. 

33 da ki ka sü ren uçu� ta uçak 9
bin 500 fe et’e yük sel di, 125 knots
(231,25 km.) h� za ula� t�. �lk uçu �u -
nu ba �a r�y la ta mam la yan HÜR -
KU�’u uçu ran TU SA� Test Pi lo tu
Mu rat Öz pa la,  “�lk de fa ken di uça -
�� m�z la uç ma n�n haz z� n� ya �� yo -

rum” de di. 

Ad� n� Tür -
ki ye’nin ilk yer li ta -

sa r� m� uça �� n� üre -
ten pi lot mü hen dis

Ve ci hi Hür ku�’tan alan
HÜR KU�’UN ilk uçu �un da Ve ci hi
Hür ku�’un k� z� Gö nül Hür ku� �ar -

man da bu lun du. Ha va c� l�k ge le -
nek le ri do� rul tu sun da �s la t� lan Öz -
pa la,  Gö nül Hür ku�'un eli ni öp tü.
Ba �a r�y la ta mam la nan ilk uçu� tan
al� nan da ta lar bir haf ta için de de -
�er len di ril dik ten son ra uçu� la ra
önü müz de ki haf ta dan iti ba ren de -
vam edi le cek. Yak la ��k 500-
600 sor ti uçu� tan son ra ser ti -
fi ka ala rak sa t� �a ha z�r ha le

ge le cek.

H Ü R  -
KU�’un test

uçu� la r�, Ula� t�r ma
De niz ci lik ve Ha ber -

le� me Ba kan l� ��’n�n ve re -
ce �i T�P Ser ti fi ka s� n�n (uçu �a

uy gun luk ruh sa t�) ar d�n dan ta -
mam la na cak. HÜR KU� ay r� ca Av -
ru pa ve dün ya sa t�� la r� için Av ru pa
Si vil Ha va c� l�k Oto ri te si (EA SA)
ta ra f�n dan da ser ti fi ka lan d� r� la cak.

Tür ki ye’nin ilk yer li ta sa r� m�
uça �� n� üre ten pi lot mü hen -
dis Ve ci hi Hür ku�’tan ad� n�

alan pro je nin 4 uçak l�k ilk
bö lü mü nün ma li ye ti
150 mil yon do lar.
HÜR KU� pro -
je sin de ya� or -
t a  l a  m a  s �
30’un al t�n -
da 140 mü -
hen dis ile
70 tek nis -
yen gö rev
al d�. �kin ci
Dün ya Sa va -
�� y�l la r�n dan
bu ya na ilk kez
bir uçak pro je sin -
de yer alan mü hen dis -
le re bir ka d�n mü hen dis
olan Ay lin Ara rat �ef ola rak ön cü -
lük et ti. Ekip ge ce gün düz ça l�� ma -

n�n ar d�n dan 7 y�l da HÜR KU�’u
uça bi lir ha le ge tir di. HÜR KU�’un,
al� m� ip tal edi len 15 adet KT-1T

e�i tim uça �� n�n ye ri ni al ma s�
bek le ni yor. Türk ha va c� -

l�k sa na yi ni yer li jet
pro je si ne bir ad�m

da ha yak la� t� ran
pro je kap sa -
m�n da si vil
uçak HÜR -
KU� A’n�n
a r  d � n  d a n
HÜR KU� B
ve HÜR KU�

C ge li� ti ri le -
cek. HÜR KU�

C, ATAK he li -
kop te re ta k� l� tüm si -

lah ve mü him ma t� ta �� -
ya bi le cek bir sa va� uça �� gi bi

ta sar la na cak, 1.5 to na ka dar as ke ri
mü him ma t� yük le ne bi le cek.
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KAYIP iLANI
Kad�köy Evlendirme Dairesine

ödemi� oldu�umkendi ad�ma ait
olan makbuzu kaybettim.

Hükümsüzdür.
Cemal YANIKCI

TRAKYA ÜN�VERS�TES� ÇIKI�
BELGEM� KAYBETT�M.

HÜKÜMSÜZDÜR.
GÜL�AN DER�N

26318586302

78 yıldan sonra;
Hürkuş göklerde!
78 yıldan sonra;
Hürkuş göklerde!
78 yıldan sonra;
Hürkuş göklerde!
78 yıldan sonra;
Hürkuş göklerde!
78 yıldan sonra;
Hürkuş göklerde!
78 yıldan sonra;
Hürkuş göklerde!
78 yıldan sonra;
Hürkuş göklerde!

Türkiye’nin öncü havacısı Vecihi Hürku�’un adını
ta�ıyan uçak, ilk uçu�unu sorunsuz gerçekle�tirdi.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon 
numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 
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DÖVME sektörünün öncülerinden
Golden Arrow Tattoo & Piercing

taraf�ndan bu sene ikincisi
gerçekle�tirilen  �stanbul Tattoo

Convention 2013 hem
Türkiye’den hem de dünyan�n

birçok ülkesinden kat�lan ünlü ve
en yetenekli dövme sanatç�lar�n�n

kat�l�mlar� ile sona erdi.
Kad�köy Halk E�itim Merkezi’nde

3 gün süren fuarda, çe�itli
kategorilerde yap�lan dövme

yar��malar� da yap�ld�. Yar��malar
sonunda bütün kategorilerin

birincileri kendi aralar�nda yar��t� ve �stanbul Tattoo
Convention 2013  Show En �yisi seçildi. �stanbul Tattoo

Convention 2013 Show En �yi Kategorisini yapt��� en iyi Asya
Kategorisi ile Alman Dövme Sanatç�s� Evgeny Pioner
kazand�. Türkiye’de ilk kez yap�lan Dövme Kraliçesi

yar��mas�n� ise �stanbul’dan kat�lan dövme sanatç�s� Tutku
Dubhead kazand�. 15 güzelin kat�ld��� Dövme Kraliçesi

kategorisinde seçilen Dubhead, vücudundaki dövmeleri
sergilerken sempatik tav�rlar� ile jürinin gönlünü de ald�.  

Yeni Zelanda, Almanya ve Türkiye’nin dövme sanatç�lar�ndan
olu�an jüri, Dövme Kraliçesini seçerken dövmenin tarz�na  ve
vücuttaki duru�una önem verdi. �ki senedir �stanbul Tattoo
Convention ev sahipli�ini üstlenen Golden Arrow Tattoo ve

Piercing’in Yönetim Kurulu Ba�kan� N.�ener Öner, “Bu
seneki etkinli�imize bekledi�imizden fazla ilgi oldu.

Türkiye’de art�k dövme sektörün belirli bir noktaya geldi.
Hedefimiz uluslararas� önemli dövme  fuarlar� aras�nda yer

almak…’’ dedi.

Ey lül ay� gel di mi ya p� la cak fa ali yet -
ler bir lis te ola rak du rur kar �� m�z -
da. Dil kur su na m� git sem, spor mu

yap sam yok sa dans m� et sem? Son y�l lar -
da öne ç� kan fa ali ye tin ba ��n day sa dans
kurs la r� ge li yor. Ka d� köy lü ler bu ko nu da
da �ans l� çün kü Ka d� köy Be le di ye si’nin
Ka la m��’ta ki Genç lik
Mer ke zi’nde son y�l lar da
bir çok dans tü rün de
kurs lar dü zen le ni yor.
Mer ke zin iki adet sa lo -
nu bu lu nu yor. Bu sa-
 lon lar da gü nün her
saa ti fark l� bir et kin lik
ya p� l� yor. Per for -
mans Sa lo nu’nda pi-
 la tes, yo ga ve dans ders le ri üç
se zon dur de vam edi yor.

Pi la tes haf ta içi her gün 09.30-10.30
ve 11.00-12.00 sa at le ri ara s�n da ya p� l� -
yor.

Yo ga sa l� gün le ri 13.00-14:00 sa at le -
ri ara s�n da, dans ise pa zar te si ve per �em -
be gün le ri fark l� sa at ler de ka t� l�m c� la r�y la

bu lu �u yor. KGM’de dört fark l� dans tü -
rü nü ö� ren mek müm kün:

La tin dans, pa zar te si gün le ri 13.00-
14.00 ve  19.00-20.00 sa at le ri ara s�n da;
Mo dern dans pa zar te si gün le ri sa at
14.30’da; Or yan tal dans yi ne pa zar te si
gü nü sa at 16.00-17.00 sa at le ri ara s�n da
ya p� la cak. Zum ba ders le ri ise per �em be

gün le ri sa at 12.30’da ba� la ya cak.
Ka d� köy Genç lik

Mer ke zi’nin ikin ci
sa lo nun da ise spor
ve dans fa ali yet le ri
d� ��n da ki kurs lar dü -
zen le ni yor. Fo to� raf -
ç� l�k pa zar te si cu ma
gün le ri ay r� s� n�f lar da
13.00-17.00 sa at le ri
ara s�n da ya p� la cak. Ya -

�am koç lu �u, cu ma gün le ri 09.30-13.00
sa at le rin ara s�n da ve Dik si yon  ders le ri
per �em be gün le ri 17.00’den son ra ya p� -
la cak.

Ka y�t lar ve bil gi için KGM’yi ara ya -
bi lir si niz. 0216.3497768

Ad� Kad�köy’le özde�le�en, Edip
Cansever ve Turgut Uyar’la birlikte
ba�latt��� �kinci Yeni ak�m�yla

Türkiye halk�na �iiri sevdiren Cemal
Süreya için bir sempozyum düzenlenecek.
Cemal Süreya Kültür Sanat Derne�i
taraf�ndan düzenlenen sempozyum 28-29
Eylül Cumartesi ve Pazar günü Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merke-
zi’nde gerçekle�ecek. Dört oturum olarak
planlanan sempozyumda konu�malar ve
sunulan bildiriler daha sonra kitap haline
getirilecek. 

Cemal Süreya Sempozyumu Pro-
gram� �öyle:

� 28 Eylül Cumartesi
Aç�l�� ve Ön konu�malar: 
Asl� Durak (Cemal Süreya Kültür

Sanat Derne�i Ba�kan�)
Zuhal Tekkanat (Cemal Süreya

Derne�i Kurucu Üyesi ve Onursal
Ba�kan�)

Birinci Oturum (14.00- 15.30)
Metin Cengiz   “Modern Türk �iirinde

Cemal Süreya �iirinin Yeri”
Seyit Nezir “Cemal Süreya �iirine Ta-

rihsel Perspektiften Bakmak”
Hüseyin Haydar “Cemal Süreya �i-

irinde Toplumcu Ögeler “
�brahim Hac�bekta�o�lu

“Cemal Süreya �iirinde Öz ve
Biçim �li�kileri”

Ara ve ikram (15.30 –
16.00)

�kinci Oturum (16.00-
17.30)

�ener Kaya “Cemal
Süreya �iirinin Ana Dinamik-
leri”

Prof. Dr. Nejat Gacar  “Pa-
pirüs ve �kinci Yeni”

Hüseyin Alemdar “Cemal Süreya �i-
irinde Erotizm”

Prof. Dr. Nedime Kö�gero�lu  “Cemal
Süreya �iirinde Kad�n �zle�i”

Cemal Süreya �iirleri (17.30 – 18.00)
Fügen K�v�lc�mer
Erdo�an Ersever 

� 29 Eylül 2013 Pazar
Birinci Oturum (14.00 – 15.30)
Asl� Durak  “Cemal Süreya �iirinde

Temel �zlekler”
Prof. Dr. Yusuf Alper “Cemal Süreya

�iirinin Psikodinamikleri ”
Bilgi Ün. Ö�retim Görevlisi Atanur

Memi� ve Bo�aziçi Ün. Ö�retim
Görevlisi Kabil Demirk�ran’�n
Ortak Bildirisi “Cemal Süreya
�iirinin Bile�enleri ve �iir Oku-
runun Sorumluluklar�”

Ara ve �kram (15.30 -16.00)
�kinci Oturum (16.00 –

17.30)
Betül Dünder  “�kinci Yeni

�çinde Cemal Süreya �iirinin
Yeri

�eref Birsel   “Günümüz �i-
irinden Cemal Süreya �iirine Bak��”

Mehmet Kara  “Düzyaz�lar�yla Cemal
Süreya”

Doç. Volkan Hac�o�lu “Cemal Süreya
ve Çeviri �iir”

Cemal Süreya �iirleri (17.30 – 18.00)
Melahat Babal�k
�smail Biçer
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Ge zi Par k� di re ni �i ne de niy le, Be yo� lu
Ses Ti yat ro su’nda 19 Ha zi ran’da ki
tö re ni er te le nen “Se mi ha Berk soy

Ope ra Ödül le ri”, 16 Ey lül’de Ka d� köy Sü -
rey ya Ope ra s�’nda ger çek le �en tö ren le sa hip-
 le ri ne tak dim edil di.

Ödül tö re ni ne, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, �z mir Kar �� ya -
ka Be le di ye Ba� ka n� Ce vat Du rak, Se -
mi ha Berk soy Ope ra Vak f� Mü te vel li
He yet Ba� ka n� Prof. Dr. Ze li ha Berk-
 soy, Va k�f E� Ba� ka n� Prof. Dr. Me sut
�k tu, Va k�f Ge nel Mü dü rü O�ul Ak tu -
na, Sü me ro log Mu az zez �l mi ye Ç��,
Prof. Dr. �l ber Or tay l� ile çok sa y� da
da vet li ka t�l d�. Ödül ler de bu y�l Se mi -
ha Berk soy Özel Ödü lü’ne, �z mir Kar -
�� ya ka Be le di ye si Ope ra ve Ti yat ro
Sah ne si, En �yi Ope ra Or kes tra �e fi
Ödü lü’ne Ales san dro Ced ra no, Fer hat
Onat Onur Ödü lü’ne Ay �e Se zer man,
Mus ta fa �k tu Onur Ödü lü’ne de Tun-
 cay Kur to� lu la y�k gö rül dü.

En �yi Ka d�n Ope ra Sa nat ç� s� Ödü -
lü Bir gül Su Ariç’e, En �yi Er kek Ope ra Sa -
nat ç� s� Ödü lü Hü se yin Li kos’a, Türk
Ope ra s� na Emek Ve ren Ya ban c� Sa nat ç�
Ödü lü Oti li a Ra du les cu �pek’e, En �yi Genç
Ku �ak Ope ra Sa nat ç� s� Ödü lü Ba ha d�r No -
yan Co� kun’a ve ril di.

� KAR �I YA KA �E H�R T� YAT RO SU
KU RU LU YOR

Kar �� ya ka Be le di ye si Ope ra ve Ti yat ro
Sah ne si’ne la y�k gö rü len özel ödül, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ta ra f�n dan
Kar �� ya ka Be le di ye Ba� ka n� Ce vat Du rak’a

ve ril di. 
Ce vat Du rak ko nu� ma s�n da, “Biz siz ler -

le ya �a mak ve va rol mak is ti yo ruz. Dost lu -
�u muz sa nat la ba ki kal s�n. Ül ke miz de
sa na t�n üze rin den si ya set ya p� l� yor. Sa na t�n
‘içi ne tü kü rül me’ ce sa re ti nin gös te ril di �i bir

or tam da Kar �� ya ka Be le di ye si ola rak bir ka -
rar al d�k. Önü müz de ki dö nem siz de �er li sa -
nat ç� la r� m� z�n kat k� s� ve des te �iy le
Kar �� ya ka Be le di ye si �e hir Ti yat ro su’nu ku-
 ru yo ruz” de di. 

Ge le cek se zon Se mi ha Berk soy Ope ra
Ödül le ri Tö re ni, 19 Ha zi ran 2014’te Kar �� -
ya ka’da ya p� la cak. Sü rey ya Berk soy Ope ra
Ödül le ri’nde önü müz de ki y�l dan iti ba ren,
geç ti �i miz gün ler de ha ya ta ve da eden Türk
ope ra s� n�n önem li sa nat ç� la r�n dan, ba ri ton
Me te U�ur ad� na da onur ödü lü ve ri le cek.

Semiha Berksoy Opera Vakfı tarafından, 2009 yılından beri
ba�arılı opera sanatçılarına verilen “Semiha Berksoy Opera

Ödülleri”, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda
gerçekle�en törenle sahiplerini buldu.

DÜNYA çapında eserleriyle tanınan
sanatçı Gazi Ersoy’un “Biz Kimiz?”
sorusunun cevabını aradı�ı sergisi

Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı.
22 Ekim’e kadar devam edecek sergide
Sansoy’un “Yüzsüzler” ve “Minyatürler”

serilerinin son dönem tuval üzeri
ya�lıboya çalı�maları sergileniyor.

Gazi Sansoy’un “Biz Kimiz?” isimli solo
sergisinde kurguladı�ı; Levni dönemi

Osmanlı toplumunun insan tipleri,
mimarisi, gemileri ve nesneleri ile birlikte,

16-19. yüzyıl Batı Avrupalı ünlü
ressamların tablolarından dekupe edilmi�

süvariler ve piyadelerdir. Batı resminin
önemli tablolarından yola çıkarak Gazi

Sansoy’un resimlerine anlatmak istedi�i;
temelinde II. Viyana ku�atmasına kadar

uzanan bir ezikli�i veya Tanzimat’la
ba�layan bir batılıla�ma modernle�me ve
bunun Cumhuriyet ile ve devrimlerle en

üst seviyeye yükselip �u son 10 yılda
tekrar yüzümüzü iyice do�uya ama

“çıkarlarımızı”
batıya ve daha

da çok
Amerika’ya
çevirdi�imiz

son derece iki
yüzlü bir

yönetimle
kurgulanmaya

çalı�ılan
toplumumuzdaki çarpıklık ve zıtlıkların en
üst seviyeye ula�mı� olması durumudur.

Sansoy “Minyatür” serisi resimlerinde
kürk için öldürülen hayvanlar, bo�a

güre�leri, Filistin halkına özgürlük veya
adaletsizlik gibi insan veya hayvan hakları

konularında dolaylı dolaysız politik
mesajlar veriyor. “Yüzsüzler” serisi
resimlerinde ise Rönesans dönemi

resimlerini sadece vücutları yok edip pop
renklerle boyayarak klasik ve ça�da� renk

ve kompozisyon zıtlı�ını olu�turuyor.
Sansoy �sa, Meryem, havariler ve mitolojik
imgelerin tamamen o dönem ko�ullarıyla
sanatçılar tarafından resmedildi�ini(ya da

resmettirildi�ini), aslında her birinin o
resmi yapan sanatçının yani insanın dü�

gücü oldu�unu dolayısıyla aslında o
imgelerin gerçek olmadı�ını ve zaten

olamayaca�ını böylelikle de aslında tam
da “Yüzsüzler” adını hak edecek resimler

olabilece�ini dü�ünüyor. 
Görsel dilleri ve kurguları oldukça farklı
olan iki seriyi paralel olarak birkaç yıldır

götüren Gazi Sansoy’un son dönem tuval
üzeri ya�lı boya resimlerini 22 Ekim’e

kadar CKM Sanat Galerisi’nde
görebilirsiniz. 

CEMAL SÜREYA SEMPOZYUMU KADIKÖY’DE
Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derne�i, �iirimizin en çok sevilen

ve okunan ismi Cemal Süreya için sempozyum düzenliyor. 

SEMiHA BERKSOY
Opera Ödülleri verildi

Kadıköy’ün
dövme

kraliçesi!

Ressam Gazi Sansoy soruyor:

‘Biz Kimiz?’

Ünlü ressam Monet’nin
ismi Suadiye’de

SANATÇILAR Ba�ak Kenano�lu ve Alev
�ennako�lu’nun kurdu�u Suadiye Monet

Sanat Galerisi, 1 Haziran’da karma bir
sergisiyle aç�l���n� kutlam��t�. �imdiyse yeni

sezona haz�rlan�yor. 2012 y�l�nda atölye
çal��malar�yla sanat dünyas�na ilk ad�m� atan

galeri 1 Haziran 2013’te karma resim sergisini
saantseverlerle bulu�turdu. Böylece ünlü

ressam Monet’nin ad�n� ta��yan galeri faaliyete
geçmi� oldu. Galerinin kurucular� Kenano�lu
ve �ennako�lu o günden bugüne ya�ananlar�

�öyle anlat�yor: “Sergimiz öyle büyük bir
be�eni toplad� ki, yeni sezonla birlikte

atölyemizde bundan sonra yarat�lan eserleri ve
atölyemiz d���nda da eserlerini sergilemek

isteyen de�erli sanatç�lar�m�z�n resim, heykel,
seramik, cam ve bunlara benzer tüm eserlerini

galerimizde sanatseverlerle payla�maya
devam edece�iz.” Suadiye Monet Sanat
Galerisi, Ba�dat Caddesi’ne 100 metre

mesafedeki güzel mekân�na sanatç�lar� ve
sanatseverleri bekliyor. 

Kadıköy’de dans sezonu açıldı!
Kadıköy Belediyesi

Gençlik Merkezi
KGM’de latinden

moderne,
oryantalden

zumbaya farklı
dansları ö�renmek

mümkün!
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● Sem ra ÇE LE B�

�
s tan bul’un tek ope ra sah ne si un va n� n� sür -
dü ren Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra
Sah ne si, �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si i� -

bir li �iy le ha z�r la d� �� 7. se zon prog ra m�y la yi -
ne göz dol du ru yor. 

Sü rey ya Sah ne si’nde ki et kin lik le rin bü yük
a��r l� �� n�n Dev let Ope ra ve Ba le si ta ra f�n dan
ic ra edil di �i ni �s tan bul se yir ci si bi li yor. Bu li -
rik/ dra ma tik tem sil le rin ya n� s� ra ar t�k ge le -
nek sel le �en “Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s� Oda Mü zi �i Kon ser le ri” bu y�l da ye-
 ni lik ler le sü re cek. Ens trü man tal oda mü zi �i -
nin zen gin re per tu va r�n dan de �i �ik ör nek ler
se yir ci ye su nu la cak. 2013-2014’te de yi ne
“Fua ye Kon ser le ri” alt kat fu aye sin de ve “Bir
�ö len dir Ope ra” di zi si sa at 18.00’de sah ne sa-
 lo nun da me rak l� la r�y la bu lu �a cak.

Bu y�l, prog ra m�n yo �un lu �u se be biy le ba -
z� oda mü zi �i ve fua ye kon ser le ri pa zar gün le -
ri ne yer le� ti ril di. Yi ne bu y�l bir ba� ka
de �i �ik lik de ço cuk oyun la r� n�n pa zar gün le ri
sa at 12.00’ye al�n ma s� ol du. 
� AÇI LI�, SEN FO N�K OR KES TRA

KON SE R�Y LE
Bu sa nat mev si min de, Ka d� köy Be le di ye -

si Sü rey ya Ope ra s� kon ser le rin de oda mü zi �i -
nin ya n�n da bir is tis na ola rak ens trü man tal
mü zi �in or kes tra l� din le ti le ri ne de yer ve ril di.
Mev si min aç� l�� kon ser le ri oda mü zi �iy le de -
�il sen fo nik kon ser ler le ba� l� yor. Al man -
ya’dan Bux te hu de Genç lik Sen fo ni Or kes tra s�
29 Ey lül Pa zar ve 30 Ey lül Pa zar te si gün le ri
fark l� ve zen gin prog ram lar la iki sen fo nik kon -
ser ve re cek. Bir ba� ka or kes tra her bi ri ens trü -
man la r� n�n us ta s� olan sa nat ç� lar dan olu �an
Ca me ra ta Say gun Oda Or kes tra s� da so list le rin
ka t� l� m�y la iki kon ser ic ra ede cek.

Y� l�n bir ba� ka ori ji nal prog ra m� ise Bo ru -
san ile Ka d� köy Be le di ye si i� bir li �iy le ger çek-
 le� ti ri le cek olan ün lü pi ya nist Ru dolf
Buch bin der’in 7 kon ser lik il ginç re si tal di zi si.
Bu ye di kon ser ak �a m�n da Avus tur ya l� yo-
 rum cu, Be et ho ven’�n 32 so na t� n�n ta ma m� n�

Tür ki ye’de ilk de fa ar d� ar d� na ses len di re cek. 
� KÜL KE D� S� �LK KEZ �S TAN BUL’DA

Y� l�n bir ba� ka ‘ilk’i; Ka d� köy Be le di ye -
si’nin de kat k� la r�y la Dev let Ope ra ve Ba le si
ta ra f�n dan ilk de fa sah ne le ne cek olan G. Ros -
si ni’nin La Ce ne ren to la (Sin di rel la-Kül ke di si)
ad l� ope ra s�. Dün ya n�n çe �it li ül ke le rin de ol -
du �u gi bi Tür ki ye’de de yay g�n �e kil de bi li -
nen bu son de re ce ba sit ve me lod ram ko ku lu
ko nu yu Ros si ni ze ki ce ve iro niy le do na t�l m��
ola rak ope ra dün ya s� na sun mu�... S� ra dan,
bey lik bir ko nu, her bi ri ba� rol sa y� la cak ye di
so lis tin so lo, iki li, üç lü, dört lü, al t� l� par ti le ri,
or kes tra-so lo e� li �in den olu �an muh te �em mü -
zik le iz le yi ci le ri sü rük le ye cek. Böy le ce bu
ope ra da Mil lî Ope ra Top lu lu �u’nun re per tu -
va r� na gi re cek ve ilk de fa �s tan bul’da tem sil
edi le cek.

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’n�n
2013’te dü zen le di �i 15-26 ya� gru bu genç pi -
ya nist ler ya r�� ma s�n da ödül alan üç pi ya nist
için de özel bir re si tal ge ce si 27 Ni san Pa zar
gü nü ger çek le� ti ri le cek. Bi rin ci lik Ödü lü’ünü
ka za nan Or çun Y�l d� ran ile �kin ci lik Ödü lü’nü
pay la �an Ecem Al n� aç�k ile Ata kan Oyal bir-
 lik te zen gin bir pi ya no �ö le ni su na cak lar.

Ge çen y�l üst kat fu aye sin de dü zen le nen

“Türk Ope ra s�n da De kor Re sim le ri” ser gi si,
çe �it li çev re ler den ge len is tek ve öne ri ler üze -
ri ne bu y�l Ekim ay�n da tek rar la na cak ve
Ekim-Ka s�m ay la r� bo yun ca zi ya re te aç�k ola-
 cak.

� ODA MÜ Z� �� KON SER LE R�
D� Z� S� NE DE VAM

2013-2014’te de tri o, du o, ku ar tet, ken tet
ola rak bir lik te mü zik ya pan us ta la r�n kon ser -
le ri; pi ya no re si tal le riy le oda mü zi �i nin zevk -
li, zen gin re per tu va r�n dan ör nek ler
din le yi ci le re su nu la cak.
Ge çen y�l de �er li ke man c�
Han de Öz yü rek’in kon se -
ri, sa nat ç� n�n ge çir di �i tra -
fik ka za s�n da ya ra lan ma s�
ne de niy le ya p� la ma m�� t�.
Öz yü rek, pi ya nist Fe de le
An to ni cel li ve çel list Da vid
Pi a ile bir lik te Tri o Gra di va
ola rak 7 Ekim’de mev si min
ilk oda mü zi �i kon se ri ni ic ra
ede cek.

Bo ru san Qu ar tet bu y�l dört
kon ser ve re cek. Bu kon ser le rin
özel li �i prog ram la r� n�n ta ma m� n� Be et ho -
ven’�n ün lü “Yay l� Çal g� lar Ku ar tet le ri”ne
ay�r ma s�. Bü yük bes te ci nin 16 ku ar te ti nin
12’si bu dört kon ser de ic ra edi le cek. �lk kon -
ser 21 Ekim’de. Ekim ay�n da bir de fua ye din-
 le ti si var; Du o K�r t�l. �z le yi ci il ginç bir
prog ram la kar �� la �a cak.

� B�R �Ö LEN D�R OPE RA;
TOS CA’DAN KÜ ÇÜK PRENS’E

De �er li ti yat ro cu Ze li ha Berk soy 15 Ara -
l�k’ta ki “Bir �ö len dir Ope ra” et kin -
li �in de Puc ci ni’nin Tos ca’s� n�
gös te rip an la ta cak. Bu prog -
ra m�n il ginç bir ya n� da ha
var; Tos ca, 1941’de gös te -
ri le re ba� la yan ilk Türk
ope ra top lu lu �u nun sah ne -
le di �i ilk üç eser den bi ri.
Ese rin o y�l lar da ki tem sil le -
rin de ba� ro lü oy na yan sop ra no
Se mi ha Berk soy ise Ze li ha Berk-
 soy’un an ne si. Ya ni Tür ki ye’nin ilk ka -
d�n ope ra so lis ti nin Türk ope ra s� n�n ilk ku ru lu�
tem sil le rin den Tos ca’da yer al� �� n� da k� z� ara -
c� l� ��y la an m�� ola ca ��z.

�u bat’�n ilk et kin li �i, Ali Poy ra zo� lu’nun
son de re ce il ginç ve yep ye ni su nu �uy la “Bir
�ö len dir Ope ra”. Poy ra zo� lu, A. Sa int-
Exupéry’nin hiç es ki me yen ese ri “Kü çük

Prens”in son y�l lar da ya p� lan ope ra ver si yo -
nu nu gös te rip yo rum la ya cak. Tür ki ye’de bir
ilk ola cak bu su nu mun ar d�n dan Bo ru san Qu -
ar tet üçün cü Be et ho ven ku ar tet le ri ge ce si ni
ger çek le� ti re cek. �u bat’�n ikin ci “Bir �ö len dir
Ope ra’s�n da Me sut �k tu Rus ope ra ede bi ya t� -
n�n ba� eser le rin den Mus sors ki’nin “Bo ris Go-
 du nov”unu an la ta cak ve iz le te cek. Bü yük
ya zar Pu� kin’in ese rin den ope ra ya uyar la nan

bu de �er li mü zik ve dra ma ba� -
ya p� t� iz le yi ci le rin il gi si ni çe -
ke cek tir... Ke mal Cem
Y�l maz’�n ba rok ve ro man -
tizm den ses ler yo rum la ya ca -
�� fua ye kon se ri ni Su na
Kan-Ca na Gür men iki li si nin
kon se ri iz le ye cek. 

Mart ay� n�n kon ser yo -
�un lu �u; �i rin Pan ca ro� lu,
Zey nep Ke le �o� lu ve
Onur Öz ka ya üç lü sü nün
Fe de ri co Fel li ni si ne ma -
s� n�n bes te ci si Ni no Ro-

 ta’n�n eser le ri ne de yer ve ren
il ginç prog ra m� n�; Me tin Ül kü- Can Okan pi -
ya no iki li si nin 20. yüz y� l�n p� r�l t� l� bes te ci le -
ri nin eser le rin den olu �an iki pi ya no ve dört el
pi ya no için bes te le ri nin ça l� na ca �� ge ce yi ve
vi yo lon se list Do ruk han Do ruk ile pi ya nist
Gül ru En sa ri’nin Fran s�z ve �s pan yol du yar l� -
�� n� yan s� tan eser ler den olu �an kon ser le ri ni
kap sa ya rak ta mam la n� yor.
� N� SAN’DA “SE S�N YOL CU LU �U”

Ni san’da Tür ki ye’nin mü zik ge le ce �in de
ba� rol le ri yük le ne cek genç kom po zi tör le rin

ye ni eser le ri ni ta n� ya ca ��z. 6 Ni san
gü nü “Se sin Yol cu lu �u” kon -

ser di zi sin de sa bah tan ba� la -
ya rak ak �a ma ka dar
ül ke nin de �i �ik kon ser va -
tu var la r�n da kom po zi tör -
lük e�i tim le ri ni sür dü ren
genç bes te ci le rin eser le ri

ses len di ri le cek. Üç ay r�
kon ser le il ginç ve yo �un, mü -

zik do lu bir gün ya �a na cak. Bu
y�l ki bu lu� ma, ya ni genç le rin ses yol cu -

lu �u 7. de fa dü zen le ni yor. 
Ma y�s ay� na de �er li �dil Bi ret ile ba� l� yo -

ruz. Sa nat ç�, bu y�l ki Sü rey ya re si ta li için “fan -
te zist” bir prog ram dü �ün dü. Fel se fe ve
ede bi yat ça� r� ��m la r�y la fark l� bes te ci ler den
zen gin bir seç kiy le din le yi ci siy le bu lu �a cak.
He men ar d�n dan Su na Kan, Ca na Gür men ve

Do ruk han Do ruk bir tri o kon se ri ve re cek ler.
Pe ki nel Kar de� ler ise, 19 Ma y�s’�n an la m� n�
da dü �ü ne rek, yü rüt mek te ol duk la r� “Dün ya
Sah ne le rin de Genç Ye te nek ler” pro je si nin bu
y�l ki kon se ri ni Sü rey ya Sah ne si’nde ger çek -
le� ti re cek ler. 

Mev si min ka pa n�� kon se ri ni 26 Ma y�s gü -
nü Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si
Dev let Kon ser va tu va r�’n�n Ca me ra ta Say gun
Oda Or kes tra s� su na cak.

Her y�l ol du �u gi bi bu y�l da 1-2 Ha zi -
ran’da Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si -
te si Dev let Kon ser va tu va r� ile 3-4 Ha zi ran’da
�s tan bul Üni ver si te si Dev let Kon ser va tu va r�
da ope ra ve ba le tem sil le ri ve re cek ler.
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�DOB’un temsilleri 3 Ekim’de
Benjamin Britten’ın operası

“Kötülü�ün Döngüsü” ile
ba�layacak. �lk bale gösterisi ise

11 Ekim’de “Genç Werther’in
Acıları”, ilk çocuk müzikli-danslı

oyunu ise 13 Ekim’de
“Fındıkkıran”.

2013 dünyada “Guiseppe Verdi
Yılı” olarak kabul edildi. Bu

nedenle �DOB, Kasım ayında
Verdi’nin Türkiye’de hiç
oynanmamı� bir eserini

“konsertant” formda seyircilere
sunacak. Fransızların ünlü

kahramanlık öyküsü Jan Dark’tan
esinlenerek besteledi�i

“Giovanna D’Arco”yu ilk kez
izleyip dinleyece�iz. Yılın ilginç
etkinliklerinden biri oldu�unu

meraklılara hatırlatmalıyız. Sanat
mevsiminin son bale temsili ise
31 Mayıs’ta “Hürrem Sultan”.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, bu yıl da müzikseverler ve
opera/bale izleyicileri için zengin bir program hazırladı. Süreyya

sezonu 29 Eylül Cumartesi ak�amı Alman Buxtehude Gençlik
Senfoni Orkestrası’nın konseriyle açıyor. 

Süreyya’da OPERA ve MÜZiK şöleni
BAŞLIYOR

OPERA TEMSiLLERi
3 EKiM’DE BAŞLIYOR

�dil Biret

Zeliha Berksoy

Suna Kan
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 du �u nu söy le yen �ev ki Kö se o� lu, bu nun ya n� s� ra
in ter net im kâ n�n dan eko no mik ne den ler le fay da la -
na ma yan in san la r�n da ol du �u nu vur gu la d�. “Ama -
c� m�z her ke sin ak�l l� di ye ta bir edi len mo bil
te le fon la r�y la in ter net hiz me ti ne eri �e bil me si. Va tan-
 da �� m� z�n çok acil bir ih ti ya c� ola bi lir ya da bir ad res
ar� yor ola bi lir. Da ha s� Ka d� köy Be le di ye mi zin Mo bil
Be le di ye ci lik Pro je si var. Bu pro je va s� ta s�y la va tan-
 da �� m�z be le di ye ye gel me den i� lem le ri ni ya pa bil me
im ka n� na sa hip ola cak. Hat ta Art t� r�l m�� Ger çek lik
Des tek li Kent Reh be ri Uy gu la ma m� z� da mo bil be le -

di ye ci lik pro je mi ze ila ve ede rek Ka d� köy lü le rin ya -
�a m� n� da ha da ko lay la� t�r ma y� is ti yo ruz. �� te tüm bu
pro je le ri mi zin ba �a r�y la uy gu la na bil me si için in ter -
net ve di ji tal tek no lo ji yi ge rek ti �i gi bi kul lan mak ge -
re ki yor” di yen �ev ki Kö se o� lu, ye ni ye ni pro je ler le
Ka d� köy lü le re da ha ya �a n� l�r bir kent sun ma gay re -
tin de ol duk la r� me sa j� n� ver di. 

� AR-GE EK� B� �� BA �IN DA
Pro fes yo nel yö ne tim tar z�y la yö ne ti len �ir ket ler -

de ol du �u gi bi Ka d� köy Be le di ye si bün ye sin de de
ge li �en tek no lo ji le ri ya k�n dan ta kip eden bir AR-GE
eki bi var. AR-GE eki bi ge li �en tek no lo ji le ri ay l�k
ola rak dü zen le di �i top lan t� lar da de �er len di ri yor.
Tek no lo jik ge li� me le rin Ka d� köy lü ye hiz met ola rak
na s�l dö ne bi le ce �i nin he sap la r� n� ya p� yor. Ka d� köy
Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si Özo cak AR-GE
eki bi nin ba ��n da bu lu nu yor. Bil gi �� lem Mü dü rü
�ev ki Kö se o� lu, Can Er can, Al per Sa� d�ç, Eb ru Bal -
ta her ay bir ara ya ge lip tek no lo jik ge li� me le ri ma sa -
ya ya t� r� yor lar. Bu da önü müz de ki sü reç te,
Ka d� köy lü le rin çok da ha ye ni pro je ler le ta n� �a ca �� n�
gös te ri yor.

● Mustafa SÜRMEL�

Sa nat ve kül tür de ni lin ce ak la ge len Ka -
d� köy, di ji tal tek no lo ji de ki ör nek uy gu -
la ma la r�y la ad�n dan söz et ti ri yor.

Be le di ye ci lik hiz met le rin de el de et ti �i pek
çok ba �a r� so nu cu en ya �a n� l�r kent ol du �u
aka de mik a� t�r ma lar la ka n�t la nan Ka d� köy
�im di de in ter net ve di ji tal tek no lo ji nin mer -
ke zi ol ma ya aday. �n ter net ve tek no lo ji nin
im kân la r�n dan Ka d� köy lü le rin fay da lan ma s�
için ne ge re ki yor sa ya p�l ma s� ta li ma t� n� ve -
ren Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, Va tan da �a Üc ret siz �n ter net Pro je -
si’ni ha ya ta ge çir di. �lk uy gu la ma s� Ka d� köy
Al t� yol’da ba �a r�y la ger çek le� ti ri len pro je ya -
k�n ge le cek te Ka d� köy’ün in san sir kü las yo nu
yo �un olan di �er böl ge le rin de de uy gu la na -
cak. 

� PRO JE DEN NA SIL
FAY DA LA NI LA B� LE CEK?

Ka d� köy Be le di ye si’nin üc ret siz in ter net
hiz me ti nin su nul du �u alan la ra, bil gi len dir me
pa no la r� yer le� ti ri le cek. Ay r� ca Ka d� köy Be -
le di ye si web say fa s�n dan da üc ret siz in ter net
hiz me ti nin, Ka d� köy’de han gi nok ta lar da ve -
ril di �i du yu ru la cak.

Va tan da� lar üc ret siz in ter net hiz me ti nok-
 ta la r�n da, Ka d� köy Be le di ye si’nin böl ge de
be lir le di �i yer le re ko nu� lan d�r d� �� “Ka d� köy

Wi fi (vay fay)” hat t� n� bu lup seç me le ri ge re ki -
yor. Ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye si üc ret siz
in ter net hiz me ti ek ra n� aç� l� yor. Üc ret siz in-
 ter net hiz me tin den ya rar lan mak is te yen ler
bu ra ya GSM nu ma ra la r� n� gi rip, son ra s�n da
te le fon la r� na ge len �if re ile üc ret siz in ter net
hiz me tin den fay da lan ma ya ba� la m�� olu yor -

lar. Son de re ce ko lay bir kaç i� le min ar -
d�n dan va tan da ��n in ter net le bu lu� ma s�
sa� lan m�� olu yor. 

� HIZ LI ER� ��M LE
BEK LE MEK YOK

Ka d� köy Be le di ye si ’nin sun du �u
in ter net hiz me ti nin tek no lo jik özel lik -
le riy le il gi li bil gi ve ren Ka d� köy Be le -
di ye si Bil gi �� lem Mü dü rü �ev ki
Kö se o� lu, pro je de fi be rop tik met ro in-
 ter net alt ya p� s� n�n kul la n�l d� �� n�, son
de re ce güç lü in ter net alt  ya p� s�y la bu
tek no lo ji nin dal ga lan ma ve ke sin ti ya -
�an ma dan h�z l� bir in ter net im kâ n� sun-
 du �u nu söy le di. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se-
 la mi Öz türk’ün özel önem ver di �i di ji -
tal pro je ler ara s�n da üc ret siz in ter net
hiz me ti önem li bir ön ce li �e sa hip. Bu

amaç la bu i�e gö nül ver mi�, Ka d� köy’e ade ta
di ji tal ça ��n tüm im kân la r� n� sun ma gay re tin -
de olan bir ekip gö rev ba ��n da. Yo �un ve
uzun bir ça l�� ma sü re ci nin ar d�n dan Al t� -
yol’da test a�a ma s� n� ba �a r�y la ta mam la yan
eki bin key fi ne di ye cek yok. Üc ret siz in ter net
hiz me ti pro je si nin, iler le yen za man lar da Yo -
�urt çu Par k�, Göz te pe Par k� gi bi bü yük park-
 lar da ve hat ta yi ne nü fus sir kü las yo nu nun
yo �un ol du �u böl ge ve mey dan lar da yay g�n -
la� t� r�l ma s� he def le ni yor. 

� D� J� TAL H�Z MET PRO JE LE R�
ÖR NEK GÖS TE R� L� YOR

Ka d� köy Be le di ye si’nin in ter net ve di ji tal

tek no lo ji nin kul la n�l d� �� ba z� hiz met-
 le ri de mev cut. Bun lar dan bir ta ne si
“Sa nal Asis tan” uy gu la ma s�. Ya k�n
za man da ba� la yan ve Ka d� köy lü le rin
be �e ni si ni top la yan “Sa nal Asis tan”
uy gu la ma s� pi lot pro je ola rak ilk
etap ta Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi ve Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde uy gu lan d�. Sa nal
asis tan lar, Ka d� köy ile il gi li be le di -
ye nin yap t� �� hiz met le re ili� kin bil-
 gi len dir me ya p� yor lar. Ka d� köy lü ler
bil gi al mak is te dik le ri bir ko nu da do -
kun ma tik bir ek ran üze rin den bil gi
al mak is te dik le ri ala n� t�k la y�p, ge re kir se alt
ka te go ri le re de gi re rek is te di �i bil gi ye ula �a -
bi li yor. 

Bil gi �� lem Mü dür lü �ü’nün üze rin de ça -
l�� t� �� bir pro je var ki, Ka d� köy Be le di ye -
si’nin tek no lo ji yi kul lan ma ko nu sun da ne
ka dar yol kat etti �i nin ade ta gös ter ge si ola-
 cak tür den. “Yüz Yü ze Gö rün tü lü Ko nu� ma”
uy gu la ma s� n�n ya k�n ge le cek te be le di ye nin
d�� bi rim le rin de ve hat ta ka mu ya aç�k alan-
 lar da da uy gu lan ma s� dü �ü nü lü -
yor. Ka d� köy lü ler bu tek no lo jiy le
yüz yü ze gö rün tü lü ko nu� ma ci-
 haz la r� ara c� l� ��y la be le di ye nin
ça� r� mer kez le ri ne gö rün tü lü ola -
rak ba� la n�p, be le di ye ile il gi li
yap mak is te dik le ri her tür lü i� le -
mi ya pa bi le cek ler. Ka d� köy Be le -
di ye si bu pro je yi 24-27 Ekim
ta rih le rin de ki CE B�T fua r�n da ta -
n�t ma y� plan l� yor. 
� KA DI KÖY BE LE D� YE S�
D� J� TAL TEK NO LO J� YE

NE DEN ÖNEM VE R� YOR?
�n ter net ar t�k ha ya t�n vaz ge -

çil mez bir par ça s� ha li ne gel di.
Ge le cek te in ter net h� z� n�n da ha da
ar ta ca �� ön gö rü lü yor. �n ter net hiz me ti ar t�k
ev ler den ve ka pa l� me kân lar dan ç�k ma ya ba� -
la d� ve her yer de in sa no� lu na hiz met su nu -
yor. Ge li �en tek no lo ji le rin ar t�k mo bil
ci haz la ra do� ru kay d� �� dik kat çe ki yor. Ka -
d� köy Be le di ye si ge li �en tek no lo ji yi ya k�n dan
ta kip edip, bu nu ça l� �an la r� ve va tan da� la r�n
hiz me ti ne sun ma y�, böy le ce za ma n� in sa no� -
lu le hi ne en iyi �e kil de de �er len dir me yi he -
def edin mi�.

Mo bil ci haz la r�n ve 3G in ter net tek no lo -
ji si nin yay g�n la� ma s�y la cep te le fo nu gi bi
mo bil ci haz lar la in ter ne te gir me ih ti ya c� do�-

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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● Gökçe UYGUN

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

ya �am ka li te si nin des tek len me si ko nu la r�n da
ça l�� ma lar ya pan Tür ki ye Mi mar lar Oda s� ta -
ra f�n dan 6 y�l d�r  “�s tan bul Ulus la ra ra s� Mi-
 mar l�k ve Kent Film le ri Fes ti va li”ni ha ya ta
ge çi ri yor.  Bu se ne 7. si ya p� la cak fes ti val,
“Dün ya Mi mar l�k Gü nü” ne de niy le Mi mar -
lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si’nce ger -
çek le� ti ri len “Mi mar l�k ve Kent �en li �i”
prog ra m� kap sa m�n da dü zen le ni yor. Mi mar -

lar ol mak üze re,  ala na il gi du yan
her ke si min da vet li ol du �u fes ti val,

“mi mar l�k ve kent” oda ��n da üre til mi� film-
 le ri des tek le me yi, ye ni ya p�m la r� özen dir me -
yi, be �e ni ka zan m�� film le ri se yir ci ile
bu lu� tur ma y� amaç l� yor.  Fes ti val kap sa -
m�n da 1-7 Ekim ta rih le ri ara s�n da �s tan -
bul’un her iki ya ka s�n da, üç fark l� sa lon da
top lam 25 film üc ret siz ola rak gös te ri le -
cek.
� 3 YA RI� MA F�L M� DE PROG RAM DA

Ya r�� ma film le ri nin ya n� s� ra üç film de
özel gös te rim prog ra m� na al�n d�. Fes ti va lin
ya r�� ma bö lü mün de Al man ya, Avus tur ya,
Bel çi ka, Fran sa, Hol lan da, �n gil te re, �s pan ya,
�tal ya, Ka na da, Nor veç, Por te kiz, Rus ya, Yu-

 na nis tan ve Tür ki ye’den ka t� lan
bel ge sel ve can lan d�r ma dal la r�n -
da ki film ler , ön ele me yi geç ti. �lk
üç ödü lü alan film ler; 9 Ekim Çar -
�am ba gü nü sa at 19:00’da Mi mar -
lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent
�u be si, Ka ra köy Bi na s�'nda ya p� -
la cak ödül tö re nin de aç�k la na -
cak.

� ÖZEL GÖS TE R�M
F�LM LE R�

� �s tan bul Ha ya li: “Ye �il
ala na bir tek çi vi bi le çak t�r mam”

di yen Tür ki ye’nin ilk �e hir plan c� s� ve Ge zi
Par k�,  Lüt fü K�r dar Ulus la ra ra s� Kon gre ve
Ser gi Sa ra y� ve Ba� dat Cad de si'nin mi ma r�
Aron An gel’in il ginç ya �a m� ile Tür ki ye’nin
kent le� me tec rü be si ni an la t� yor.  Film de ün -
lü �e hir plan c� la r� ve  mi mar lar (�l han Te ke li,
Ta r�k �en gül, Ca na Bil sel, Da vid Har vey, Pi -
er re  Pi non) Tür ki ye’de kent ler de, özel lik le
de �s tan bul’da  olan bi te ni de �er len di ri yor lar.
Pe ri han Bay rak tar’�n yö ne ti min de ki fil min 60
da ki ka l�k ver si yo nu VI. �s tan bul Ulus la ra ra -

s� Mi mar l�k ve Kent Film le ri Fes ti va li (2. lik
ödü lü), Han gi �n san Hak la r�? Film Fes ti va li,
Film mor Ka d�n Film le ri Fes ti va li, �� çi Film-
 le ri Fes ti va li, Da da� Film Fes ti va lin de ve

Tak sim Ge zi Par k�’yla ili� ki len me si se be -
biy le Di re ni�’in 2. gü nü 29 Ma y�s’ta

Ge zi Par k�’nda gös te ril di.  
� Ya ra l� Tu� la: Avus tur ya ya -

p� m� film,  ba k�� aç� la r�, umut lar ve
ba �a r� s�z l�k lar üze ri ne si ne ma tik bir
de ne me ve bir yan dan da, eko no -
mik ve si ya si

ç� kar la r�n göl ge -
sin de in san c�l ba -

r�n ma so ru nu nu
ara� t� r� yor. Si ne ma c�

Su e-Ali ce Oku ku bo ve
Edu ard Zor ze no ni, mi-
 mar lar la, �e hir plan c� la -
r�y la, sos yo log lar la ve
�tal ya Ab ruz zo’da 2009
y� l�n da ger çek le �en dep -
rem fe la ke ti nin ma� dur -
la r�y la ko nu �u yor.
Rö por taj lar da bu nun la il-
 gi li ola rak “Ken tin sa hip -
le ri kim ler dir?” ve
“Ba r�n ma ne de mek tir?”
gi bi so ru lar üze ri ne �a ira -
ne bir te fek kü re ev ri li yor.

� Vil la nu eva, El Di ab lo: 2000 y� l�n da
Ve ne zu ela’da bir üni ver si te nin ana kam pu su,
UNES CO ta ra f�n dan Dün ya Mi ra s�’na da hil
edil di. La Ciu dad Uni ver si ta ri a de Ca ra cas,
mo dern mi ma ri nin ide al le ri ba k� m�n dan bir
ki lo met re ta �� d�r.  Ju an An dres Bel lo’nun yö -
net men li �i ni yap t� �� Ka na da ya p� m� film, bu
bi na n�n ta sa r�m c� s� olan, 20. yüz y� l�n en
önem li La tin Ame ri ka l� mi mar la r�n dan olan
Car los Ra ul Vil la nu eva’n�n hi kâ ye si ni an la t� -
yor.
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MiMARi, YAŞAM VE FiLMLER…
Sinemayı mimariyle bulu�turan “7. �stanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri

Festivali” ba�lıyor. Kadıköy’de de gösterimi yapılacak filmleri izlemek ücretsiz!

3 MERKEZDE 25 FiLM…
Film gösterimi yapılacak

salonlar:
� Mimarlar Odas� �stanbul
Büyükkent �ubesi: Prof.
Orhan �ahinler Sinema

Salonu Karaköy, Kemanke�
Cad. No: 31 Beyo�lu
Tel.: 0212 251 49 00

� Naz�m Hikmet Kültür
Merkezi: Bahariye, Ali Suavi

Sk.(Sanatç�lar Soka��)
No: 7 Kad�köy

Tel.: 0216 414 22 39
� Galata Derne�i: Galata

Kulesi Soka�� No.21
Beyo�lu - �stanbul

Tel.: 0212 243 98 10
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di �i
“Kur ba �a l� de re Va di si Fi kir Pro je si
Ya r�� ma s�”n�n ödül tö re ni ya p�l d�. 21

Ey lül Cu mar te si gü nü Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri len tö re nin aç� l��

ko nu� ma s� n� ya pan Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, kent le ri yö net me nin zor
ve ko lay yön le ri ne de �in di. Ka d� köy gi bi
yurt ta� la r�n yö ne ti me kat k� sun du �u bir ken -
ti yö net me nin nis pe ten da ha ko lay ol du �u nu
söy le yen Öz türk, “Çün kü yurt ta �� m�z kat k�
sun du �u bir pro je yi da ha çok be nim si yor, ko-

 ru yor”’ ifa de si ni kul lan d�.  Özel lik le son 10
y�l d�r Ka d� köy Be le di ye si’nin bel li ba� l� uy -
gu la ma la r� n� halk la pay la ��p fi kir le ri ni al d� �� -
n� an la tan Öz türk, Mo da Par k�, No ter So kak,
Yel de �ir me ni’nde ki pro je ler ör nek le ri ni ver -
di. Öz türk, “Kur ba �a l� de re ko nu su da böy le.
Bu fi kir bi ze yö nel ti len bir ele� ti ri den or ta ya
ç�k t�, biz de böy le bir ya r�� ma dü zen le me ye
ka rar ver dik. He men Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� -
köy ha re ke te geç ti. Uzun ve ti tiz bir sü reç ya -
�an d� ve bu gün bu a�a ma ya gel dik” de di.
Ya r�� ma da fi na le ka lan fi kir pro je le ri ni “hep-
 si ha ri ka…” söz le riy le ta n�m la yan Öz türk,
“Ta bi ki bun lar sa de ce fi kir pro je si… Ola s�
uy gu la ma sü re ci nin hem Ka d� köy Be le di ye -
si hem de �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si
aya �� var. E�er �BB ile uyum ya ka lar sak,
ken timiz için da ha iyi i� le re im za ata bi li riz.
Bi ze fi kir ve re bi le cek her pro je ye ih ti ya c� m�z
var. TAK da Ka d� köy Be le di ye si de bi ze fi -
kir ve re bi le cek her ke se aç�k. Bi ze ge lin fi kir-
 le ri ni zi pay la ��n, bi zi yön len di rin” ça� r� s�n da
bu lun du. Ko nu� ma s� n�n so nun da jü ri ye ve
TAK’a te �ek kür eden Ba� kan Selami Öz türk,
ya r�� ma da de re ce ye gi ren e� de �er pro je ler
olan 30-33-34-41 ve 48 s� ra nu ma ra l� pro je -
le rin ekip le ri ne pla ket le ri ni tak dim et ti.

� F� K�R LER KA MUO YU
�LE PAY LA �I LI YOR

Ödül tö re ni nin ar d�n dan ya r�� ma n�n as li
ve ye dek jü ri üye le ri nin ka t� l� m�y la ko lok -
yum ger çek le� ti ril di. 

Ko lok yu mu yö ne ten �s tan bul Tek nik
Üni ver si te si Mi mar l�k Fa kül te si Ö� re tim
Üye si Yrd. Doç. Dr. �pek Ak p� nar, ken di si -
nin de bir Ka d� köy lü ol du �u nu be lir te rek

söz le ri ne ba� la d�. Ak p� nar, “Bir Ka d� köy lü
ola rak ken di ma hal lem de böy le bir ya r�� ma -
n�n dü zen le ni yor ol ma s�n dan gu rur duy dum.
�u an bu ra da bir aka de mis yen den zi ya de,
söz ko nu su ala n� de ne yim le yen bir va tan da�
ola rak bu lu nu yo rum…” de di. Ya r�� ma ya ko -
nu olan yakl �a �k 3 km’lik ala n�n (Ku� di li Ça -
y� r�, Sa l� Pa za r�, Sö �üt lü çe� me Tren
�s tas yo nu, Met ro büs Du ra ��, Ka d� köy Be le -
di ye si Hiz met Bi na s�, Ev len dir me Da ire si,
�ük rü Sa ra ço� lu Stad yu mu ve Fe ner bah çe
Te sis le ri, Ka d� köy �t fa iye si, Yo �urt çu Par k�)
Ka d� köy’ün en kri tik böl ge le rin den ol du �u na
dik kat çe ken Ak p� nar,  sos yal ve kül tü rel ola -
rak çok kat man l� olan bu böl ge için fi kir al�� -
ve ri �in de bu lu nul ma s� ve kent sel so run la r�n
çö zün me yö ne lik ad�m at�l m�� ol ma s� n�n
öne mi ni vur gu la d�. 

Ya r�� ma jü ri si nin ba� ka n� mi mar Er sen
Gür sel de ya r�� ma n�n ha z�r l�k sü re cin den
bah se de rek, her ke sin ka t� l� m� na aç�k bir �art-
 na me olu� tur mak için gay ret edil di �i ni di le
ge tir di. Gür sel, ta ri hi ve do �al de �e ri olan
Kur ba �a l� de re Va di si’nin ay n� za man da eko -
no mik de �e ri de olan bir böl ge ol du �u nu dik -
kat çe ke rek, “Bu ray la il gi li ba z� ka rar lar
al�n d�, son ra ip tal edil di. Bi zim ya r�� ma m�z -
dan or ta ya ç� kan fi kir pro je le ri bu va di nin
tüm de �er le ri üze ri ne yo rum ge ti ri yor. Bu
ya r�� ma da bi rin ci lik yok. Amaç; bu fi kir le rin
ka mu oyu ile pay la ��l ma s�. Bu nun için pro je -
le ri ken tin bel li yer le rin de ser gi le ye ce �iz.
Ba ka l�m �s tan bul lu lar na s�l al g� la ya cak bu fi -
kir le ri? Bu an lam da Ka d� köy Be le di ye si’nin
bir ka p� aç ma s� n� tak dir le kar �� l� yo ruz” di ye
ko nu� tu.
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ir ar ka da ��m se kiz y�l dan be ri ay n� cep
te le fo nu nu kul lan d� �� n� söy lü yor du.
Ço cuk la r� “Ba ba m�z ça� d� �� kal d�” di -
ye alay edi yor lar m��. Ar ka da ��m ise

“��i mi gö ren ale ti ne den ata y�m ki? di yor. Ben,
özel ha ya t�m da çok sa de ve ta sar ruf lu ya �a ma -
ya özen gös te ri rim. Ona ra� men iki ve ya üç y�l -
da bir te le fon de �i� ti ri yo rum. Es ki te le fo nu da
“Bir gün ge rek olur” di ye at m� yo rum. Bir Pa zar
gü nü an ne si to ru nu mu bi ze b� rak m�� t�. Uzun
sü re bir lik te oy na d�k, her iki miz de yo rul mu� tuk.
To ru nu mu oya la mak için ev de ki es ki cep te le -
fon la r�m dan bi ri ni ver dim, te le fon cu luk oy na -
ma ya yel ten dik.  Bir kaç da ki ka bak t�. “De de, bu
ne bi çim bir te le fon ip ho ne’u yok mü zik de çal -
m� yor” de di. Al t� ya ��n da ki to ru nu mun be �en -
me di �i, oy na mak bi le is te me di �i te le fo nu ben
hâ lâ ev de sak l� yor dum. �n ter net’te oku dum, Al -
man ya’da, ev ler de sak la nan ça l� ��r du rum da 90
mil yon adet cep te le fo nu var m��. Tür ki ye’de ki
sa y� y� bil mi yo rum, bel ki hiç sa y�l ma m�� da ola -
bi lir ama Tür ki ye’de ki sa y� n�n da Al man ya’ya
ya k�n ol du �u nu tah min ede bi li riz.

Her gün ye ni bir cep te le fo nu mo de li ç� k� -
yor. Bir te le fo nu 30 aya ka dar va dey le sa t� yor -
lar. Genç ler ne re dey se y�l da iki, üç kez cep te -
le fo nu de �i� ti ri yor lar. En son ç� kan te le fon mo -
de li ni ta �� mak genç ler ara s�n da bir pres tij ve
sta tü öl çü sü gi bi gö rü lü yor. Oy sa ki Tür ki ye’nin
ca ri aç� ��n da cep te le fo nu it ha la t� 2,5–3 mil yar
Do lar’la önem li ka lem ler den bi ri ni olu� tu ru yor.
Bu den li yay g�n kul la n�l ma s� na ve Tür ki ye’de ar -
t�k her �ey imal edil me si ne ra� men, ül ke miz de
cep te le fo nu üret mek için gi ri �im de bu lu nan fir -
ma la r�n bat ma s�, özel lik le genç le ri mi zin ye ni ye
ve dün ya mar ka la r� na olan il gi sin den kay nak la -
n� yor. 

Yal n�z ca cep te le fon la r�n da de �il, ye ni ç� kan
her �ey ve ya es ki nin ye ni ç� kan her mo de li göz -
le ri mi zi ka ma� t� r� yor. Eli miz de mev cut olan �ey -
ler he men de �e ri ni yi ti ri yor, göz ler ye ni ola na
çev ri li yor. �n san lar ken di le ri ni mo da ya kap t� r� -
yor lar, ay n� i�i gö re cek bir çok �ey ev de var ken
on la r�n ye ni ç� kan mo del le ri ne pa ra la r� n� ya t� r� -
yor lar ve ya uzun tak sit ler le ge le cek le ri ni ipo tek
al t� na so ku yor lar. Bu du rum da en bü yük teh li -
ke yi pe �in pa ra ver me den al ma ola na �� sa� la -
yan cep te ki kre di kar t� ya ra t� yor. 

�n sa n�n mut lu ve hu zur lu ya �a ya bil me si için
ge rek si nim le ri ni ve s� n�r la r� n� iyi be lir le me si ge -
re kir. Pa zar la ma c� la r�n kur duk la r� en önem li tu -
zak lar s� n�r la r� n� iyi be lir le ye me yen in san lar için -
dir. Mar ket ler de ye ni ç� kan �ey le ri, at�� t�r ma l�k -
la r�, çe rez le ri göz hi za s� na ve ya ka sa ya ya k�n
yer le re ko yar lar mü� te ri yi av la mak için; siz de
gö rür, im re nir, hiç dü �ün me den bir kaç ta ne
mar ket ara ba s� na atar s� n�z. Ka si yer he sa b� söy -
le di �in de hay ret ler için de ka l�r, ya al d�k la r� n� z�n
bir bö lü mü nü ge ri b� ra k�r ve ya kre di kar t� n� uza -
t�r s� n�z. Pa zar gü nü to ru num la bir lik te mar ke te
gir mi� tik. Ya n�n da de de nin olu �u he men s� n�r -
la r� n� gev �et ti. Te le viz yon da rek lâ m� n� gör dü �ü
ye ni ç� kan �e ker ler den iki �er, üçer top la ma ya
ba� la d�. “K� z�m, eve gi din ce an nen k� zar, bi rer
ta ne al” de dim. Din le di, an ne si on la ra bi le k�z d�,
he men al� nan �e ker le re el koy du, “Ye mek ten
son ra an cak bir ta ne si ni yi ye bi lir sin” de di. He -
pi miz ye ni ç� kan �ey ler kar �� s�n da, to ru nun ya -
n�n da za afi ye te dü �en de de gi bi yiz. De mek ki
he pi mi zin ge rek si nim le ri mi zi be lir le yen bir an -
ne ye ih ti yaç var. 

Dai ma ye ni ar zu lar için de ya n�p tu tu �ur ken
ve ya her ye ni ç� ka na im re nip al ma is te �i du yar -
ken in sa n�n mut lu ola bil me si ola s� de �il dir.
Genç ler ve ya mo da ya he ves li olan lar, ye ni ç� -
kan la r� iz le yip ve bir lis te ya p� yor lar. �s tek le ri ye -
ri ne gel dik çe mut lu ola cak la r� n� zan ne di yor lar.
Oy sa ki her gün da ha ye ni le ri ç� k� yor. Lis te le ri
da ral mak ye ri ne her ge çen gün le bir lik te da ha
çok ka ba r� yor. Siz dik ka ti ni zi, ne yi is te dik le ri ni -
ze de �il, ne le re sa hip ol du �u nu za odak la y� n�z.
Diz le ri niz de ki der ma na, kol la r� n�z da ki gü ce ba -
k�p �ük re di niz. De rin bir ne fes al� n�z ve so nu na
ka dar ge ri ve ri niz. Si zin ka dar sa� l�k l� ne fes al�p
ve re me yen in san la r� dü �ü nüp �ük re di niz. Çev -
re yi dik kat le göz le yi niz son ra gö re me yen le ri
dü �ü nüp �ük re di niz. Öy le si ne çok �ük re de cek
�e ye sa hi biz ki ol ma yan lar ve ala ma d�k la r� m�z
sa hip ol du �u muz �ey ler ya n�n da çok önem siz
ka l�r.

E�er ye ni ç� kan la r�n ve ya da ha faz la s� n�n
da ha iyi ol du �u na ina n�r sa n�z, sü rek li bir do -
yum suz luk so ru nu ya �ar s� n�z. Do yum suz luk
kö tü bir �ey dir. �n sa n� aç göz lü ve ben cil ya par.
Tok göz lü ol mak, sa hip ol duk la r� n� za �ük ret -
mek ya �a ma mut lu luk; do yum suz luk ise olum -
suz luk ge ti rir. As l�n da i�in s�r r� sa hip ol duk la r� n� -
z�n bi lin cin de ol mak ve is te dik le ri niz den han gi -
si nin ger çek ih ti ya c� n�z ol du �u nu ay�rt ede bil -
mek te dir.

Ye ni ç� kan la r�n he ve si için de de �il, ih ti yaç -
la r� n� z�n kar �� lan ma s� ama c�y la bir yol çi zer se -
niz, yü kü nüz ne ka dar ha fif ler bi lir mi si niz? Be -
nim ayak ka b� me ra k�m var d�r. Be �en di �im bir
ayak ka b� gör dü �üm de hiç da ya na mam. He le
in di ri me gir mi� se he men al mak is te rim. Ev de
e�i min ki ler den faz la ayak ka b�m var d�r. E�im
ko �ul koy du “Ar t�k es ki bir ayak ka b� git me den
ye ni bir ayak ka b� bu eve gi re mez” de di. Ke� ke
her ke sin evin de böy le uya ran lar ol sa da ev le ri -
miz ih ti yaç d� �� �ey ler le dol ma sa.                             

Mut lu lu �a an cak, ge rek si nim le ri ni zin ve ona
ula �a cak ola nak la r� n� z�n bi lin ci ne var mak la ula -
�� l�r.

�nal AY DI NO� LU’nun ve re ce �i 
�Ç SEL YA �A MA YOL CU LUK KUR SU 

21 Ekim 2013 Pa zar te si 
Sa at: 11.00’de ba� lı yor. 

Sa lon: Ka dı köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu
Ka yıt ve Bil gi: 0216 408 20 20

Ne ba hat Ha nım
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Kurbağalıdere fikirleri
İstanbullu’ya sunulacak
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İstanbullu’ya sunulacak
Kurbağalıdere fikirleri
İstanbullu’ya sunulacak
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İstanbullu’ya sunulacak

60 takımın yarı�tı�ı Kurba�alıdere Vadisi tasarım
projesinde finale kalan 4 proje, önümüzdeki günlerde

�stanbul’un farklı yerlerinde sergilenecek.

Fo to� raf lar: Si nem TE ZER

�STANBUL Valili�i, �l Afet ve Acil
Durumu (AFAD), �l Özel �daresi ve

�stanbul Proje Koordinasyonu Birimi
(�PKB), deprem gerçe�ine dikkat
çekmek, �stanbullular� depreme
kar�� bilinçlendirmek ve olas� bir
depremde can ve mal kayb�n� en
aza indirmek amac�yla ba�latt���

çal��malar�n� “Bir Saat  Bir Hayat”
kampanyas� ile sürdürüyor.

Kampanya kapsam�nda
�stanbullulara ücretsiz güvenli

ya�am e�itimleri veriliyor. 
10 Eylül Sal� günü Kad�köy Halk

E�itim Merkezi’nde deprem
konusunda kurumlar�n� temsilen

Sennur Ulugönül bir sunum
gerçekle�tirdi. Ancak böylesine

hayati bir konuda salonun
neredeyse bo� olmas�, deprem

gerçe�ine ne kadar duyars�z
oldu�umuzu gösteriyordu.

Proje kapsam�nda 2009’dan bu
yana e�itimlerin devam etti�ini

belirten ve ilk 72 saati “Alt�n Saatler”
olarak nitelendiren Sennur Ulugönül,
“�nsanlar deprem öncesi haz�rl�klar�n�
yapt���nda ve afet önlemlerini do�ru
yere oturttu�unda k�sa sürede hem

kendilerini hem de sevdiklerini
koruyabilirler” dedi. 17 A�ustos

depreminden ders almam�z
gerekti�ini belirten Ulugönül

sözlerini �öyle sürdürdü:
“�nsanlar ellerinde ekipman olmadan
afete nas�l müdahale eder? Yerle�im

alanlar� seçiminde nelere dikkat
edilmeli? Güvenli ya�am kültürü
nedir? Afetlere haz�rl�kta hangi

kurum ve kurulu�lar rol oynar? gibi
birçok sorudan hareketle afetten

önce, afet s�ras�nda ve sonras�nda
izlenmesi gereken davran��lar

konusunda gerekli bilgileri
uygulamal� olarak bu e�itimlerde

gösteriyoruz.” Deprem e�itimlerinin
ilki bir saat, ikincisi dört saat,
üçüncüsü de 60 saat sürüyor.

Depreme hazırlıkta eğitim şart!

Kadıköy Lisesi’nde Bölge Zümresi
● Nusret KARACA

GELECE��M�Z, umutlar�m�z,
yar�nlar�m�z dedi�imiz çocuklar�m�z ve

gençlerimiz 2013-2014 E�itim-
Ö�retim y�l�na umutla bak�yor.
E�itimcilerimiz de onlara 1 y�l

boyunca iyi bir e�itim ve ö�retim
sa�laman�n planlamalar�n� yap�yorlar.
Hepsi en az onlar kadar heyecanl�. 
Kad�köy ilçesinin 1A bölgesi bran�

zümre (grup) ba�kanlar�, ö�retmenleri
yeni e�itim-ö�retim y�l� ba�lamadan

bölge ba�kan� �stanbul Kad�köy
Lisesi Müdürü Ahmet Figankaplan’�n

ba�kanl���nda topland�lar. Kendi
okullar�nda bran�lar�n�n zümre

ba�kanlar�n�n kat�ld��� bu anlaml�
toplant�da ö�retmenler önce kendi

aralar�nda görü� al��veri�inde

bulundular, zümre planlar�n� yapt�lar.
Konferans salonundaki genel

toplant�da da bölge ve �stanbul
Kad�köy Lisesi Müdürü Ahmet

Figankaplan’�n yeni e�itim-ö�retim y�l�
hakk�ndaki görü�lerini dinlediler,

önerilerini ald�lar, yap�lmas�
gerekenleri not ettiler.

Ahmet Figankaplan konu�mas�nda
geçti�imiz e�itim-ö�retim y�l�nda

Kad�köy’de çok ba�ar�l� çal��malara
imza at�ld���n�, bundan gurur

duyduklar�n�, önümüzdeki y�l da bu
ba�ar�n�n daha da artarak sürece�ine

olan inanc�n� belirtti. Figankaplan,
gelen konuklara okulun Bas�n-Yay�n
Kulübü’nün yay�mlad��� ‘Damla’ adl�
okul dergisi ile ‘Bir Demet �iir 5’ adl�
ö�renci, ö�retmen ve veli �iirlerinden

olu�an kitab� arma�an etti. 
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● Sümeyye YAMAN

Ka d� köy Öz gür lük Par k� gi ri �in de 31
A�us tos’ta Ka d� köy An ti ka c� lar So -
ka �� aç�l d�. Tüm an ti ka c� la r� bir ça t�

al t�n da top la yan �s tan bul An ti ka ve Es ki E� -
ya Se ven ler Der ne �i, he de fi ni; es naf lar, an ti -
ka ve es ki e� ya se ven ler, ko lek si yo ner ler ve
sa nat se ver le re gü zel bir or tam da al�� ve ri�
im ka n� sun mak ola rak be lir le di.

Tür ki ye’de 19. yüz y�l dan bu ya na an ti -
ka c� l�k bir mes lek sa y� l� yor. An ti ka c� l� ��n
geç mi �i 16. yüz y� la da ya n� yor. Tür ki ye’de
ge rek �s lam eser le ri, ge rek Os man l� ta ri hin -
den ka lan eser ler ol mak üze re ge ni� bir an ti -
ka ko lek si yo nu bu lu nu yor. Özel lik le
�s tan bul’da Çu kur cu ma gi bi semt ler de an ti ka
e� ya sa tan dük kân la r� bul mak müm kün. Ka -
d� köy’de de Tel lal za de So kak’ta ki dük kân -
lar da an ti ka e� ya la ra ula �a bi lir si niz. �im di
Ka d� köy’de ye ni bir an ti ka mer ke zi da ha var.
Se la mi çe� me Öz gür lük Par k� gi ri �in de ku ru -
lan An ti ka c� lar Pazar�, cam e� ya lar dan ta ri hi
bel ge le re, ki tap lar dan ma dal ya la ra, por se -
len ler den tab lo la ra ve plak la ra kadar bir çok
es ki e� ya ya ev sa hip li �i ya p� yor. 

� “F� YAT LA RIN UY GUN OL MA SI
�L G� ÇE K� YOR”

Ka d� köy Be le di ye si ile gö rü� me le rin
yak la ��k bir y�l d�r de vam et ti �i ni söy le yen �s-
 tan bul An ti ka ve Es ki E� ya Se ven ler Der ne -
�i Ba� ka n� Za fer Ma ka ra, pa za r�n ku rul ma
sü re ci ni, “Ça l�� ma lar 10 y�l ön ce ba� la d�. Es-
 ki den Sa l� Pa za r� n�n ku rul du �u yer de an ti ka -
c� lar pa za r� bu lu nu yor du. Ora s� ka pan d�k tan
son ra es naf ar ka da� la r�n ta le biy le bu ra y� kur-
 duk. Pa zar or ta m� ol du �u için in san la r�n da -
ha çok il gi si ni çe ki yor ve fi yat la r�n da uy gun
ol ma s� n�n bü yük pa y� var”  di ye an la t� yor. 

An ti ka kül tü rü nü ye ni ne sil le re ak ta ra -
bil me yi ve sev di re bil me yi amaç edin dik le ri -
ni be lir ten Ma ka ra, “Ta ri hi miz bo yun ca
kul la n� l�p sak la n� lan bir çok e� ya ve ob je yi,
an ti ka ve sa nat se ver in san la r� m� za ula� t�r -
ma n�n ve el de �i� ti re rek de ol sa sa hip ç�k ma -
n�n bü yük mut lu lu �u nu ta �� yo ruz” di yor. 

� “KÜL TÜ RÜ MÜ ZE
SA H�P ÇI KA LIM”

Çar �� es na f�n dan Ne vin Er do �an ise pa -
za r�n dört y�l d�r �s tan bul An ti ka Pa za r� ad�y -
la her pa zar gü nü Fe ri köy’de ku rul du �u nu
ar t�k cu mar te si gün le ri Ka d� köy’de de vam
ede ce �i ni vur gu la ya rak,  “Ürün le ri mi zi ta n� -
yan da olu yor, ta n� ma yan da. Tek fin can fi y-
a t� söy lü yo rum, ‘ta k�m m�?’ di yor lar. Ba z�
mü� te ri ler ise mar ka s� na ka dar ne ol du �u nu
bi li yor. Öy le olun ca bi zim de i�i miz ko lay -
la �� yor. Tür ki ye’de bu pa zar lar da ha çok ge -
li� me mi�. Di le �i miz da ha çok ya y�l ma s� ve
du yu rul ma s�” di ye ko nu �u yor. 
� “AY DA B�R KEZ AÇIK ART TIR MA

YAP MA YI PLAN LI YO RUZ”
Ürün ler hak k�n da ön ce mü� te ri le ri bil gi -

len dir dik le ri ni ve da ha çok bü yü me yi he def -
le dik le rin den bah se den çar �� es na f�n dan
E� ref Ev ren sel de “�n san la r�n tep ki si gü zel
fa kat pek du yu ra ma d�k di ye dü �ü nü yo rum.
Du yur du �u muz da çok da ha gü zel ola cak.
Ül ke miz için fay da l� bir ça l�� ma. Çar �� y� aç -
t� �� m�z da en az üç ay i�in otur ma s� n� bek li -
yo ruz.  Da ha ön ce aç t� �� m�z yer ler de al t� ay
son ra ö� re nip gez me ye ge len ler olu yor du.
Ye ni ko lek si yon cu la r�n ç�k ma s� n�, ya ni
genç ler den bu i�e il gi li le ri bek li yo ruz. Bu ra -
ya gel dik le rin de ürün le rin ne ol du �u nu an la -
t� yo ruz. Ben emek li yim, ön ce den be ri il gim
var ve 35 se ne dir es ki e� ya al�p sa ta r�m. Biz
aç� l�� tan be ri Fe ri köy’de yiz ve ora da ki es naf-
 tan bu ra ya ge len ler de olu yor. An ka ra’dan
Es ki �e hir’den Tür ki ye’nin bir çok ye rin den
gel mek is te yen ler olu yor. Mü� te ri ler Ka d� -
köy’den kar �� ya geç me nin zor ol du �u nu ve
Be le di ye’nin kat k� s�y la bu çar �� n�n fark l� bir
at mos fer ya rat t� �� n� söy lü yor lar”  di yor.

Pa zar da 40 es na f�n ol du �u nu, her haf ta

50 tez gâ h�n ku rul du �u nu vur gu la yan Ev ren -
sel, söz le ri ne �öy le de vam edi yor:

“Yak la ��k dört ay son ra 100 ma sa ol ma -
y� he def li yo ruz. Köp rü nün al t� mü sa it ol du -
�u için k� ��n da böy le de vam ede ce �iz.
Hol lan da, Bel çi ka, Fran sa ve Al man ya’ya da
gi di yo ruz. Oralarda özel ka pa l� alan lar ay r� -
l� yor böy le i� ler için. Ta bi  ki ka pa l� bir alan
sa� la na bi lir se, biz ve mü� te ri ler aç� s�n dan
fay da l� olur. Biz ler es ki e� ya la ra eli mi zi sür -
dü �ü müz de bi le bü yük haz al� yo ruz, geç mi -
�e gi di yo ruz. Genç le re de an la t� yo ruz.
E� ya la r�n ço �u ken di bi ri ki mi miz dir. �n ter -
net ten de ala bi lir ler ama pos ta üc re ti var ve
pa ha l� ya ge li yor. Bu ra dan al d�k la r�n da el bet -
te da ha ucuz olu yor. Ay da bir kez aç�k art t�r -
ma yap ma y� plan l� yo ruz. Böy le ce e� ya lar
da ha ucu za ge le cek. Çev re de ki ev ler den sat-
 mak is te yen ler de var on la ra da yer ve re ce -

�iz. Al ma ya ve sat ma ya me rak l� ar ka da� la r�
bir ara ya bek li yo ruz…” 

Pa zar da al�� ve ri� ya pan ve es ki e� ya se-
 ven ler de an ti ka pa za r� n� il ginç bu lu yor. Her
haf ta Tür ki ye’nin bir çok yö re si ne ait �en lik -
le rin dü zen len me si ni de pa za r� gez mek ve ta -
n� mak aç� s�n dan fay da l� ol du �u nu
be lir ti yor lar. 

Mü� te ri ler den il gi li olan genç ler, bu ça -
l�� ma n�n di �er be le di ye le re de ör nek ol ma s� -
n� is ti yor ve kül tü rü mü ze sa hip ç�k mak
ge rek ti �i nin me sa j� n� ve ri yor.

Gün cel bil gi le ri Fa ce bo ok ta ki “�s tan bul
An ti ka Se ven ler”, “Ka d� köy An ti ka c� lar So -
ka ��” say fa la r�n dan ta kip ede bi lir si niz. �r ti -
bat kur mak için Göz te pe Mah. Mus ta fa
Maz har bey Cad. Öz gür lük Par k� Gi ri �i/Ka -
d� köy ad re sin den ve ya 05324732974 nu ma -
ra dan ula �a bi lir si niz. 

27 EYLÜL - 3 EK�M 201311YA �AM

Antika Pazar�…
Bu pazar başka bir pazar:

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla kurulan Antikacılar
Pazarı her cumartesi günü antikaseverler ile bulu�uyor.

Antika Pazarı
esnafıyla görü�tük.

KADIKO?Y-11:Layout 2  9/26/13  12:48 PM  Page 1



YA�AMSA�LIK27 EYLÜL - 3 EK�M 201312
İTO’dan kan

bağışına destek
● Mustafa SÜRMEL�

�TO Eylül ay� ola�an meclis toplant�s�nda, 43
gönüllü taraf�ndan K�z�lay’a kan ba����nda

bulunuldu. Kan vermenin öneminin de vurguland���
toplant�da bir ki�inin K�z�lay’a yapaca�� kan

ba����ndan, gerekti�inde ihtiyaç sahibi 3 ki�inin
hayat bulaca�� kat�l�mc�lara hat�rlat�ld�. �stanbul
Ticaret Odas� (�TO) Yönetim Kurulu Ba�kan�,

�brahim Ça�lar’�n da kan ba����nda bulundu�u
organizasyona, �TO Gözlükçülük Meslek Komitesi

ve Meclis üyesi Numan Hocao�lu da kat�larak
organizasyona destek verirken, ba���ç�lara hem kan

veren aç�s�ndan hem de kan� alacak ki�iler
aç�s�ndan kan vermenin önemini hat�rlatt�. Ayn�

zamanda Türk K�z�lay� Kad�köy �ube Ba�kanl���n�
da yürüten Hocao�lu, kan ba���� yapan meclis

üyelerine ve komite üyelerine te�ekkür etti.
KIZILAY’A B�R DESTEK DE DOKTORLARDAN

Erenköy Fizik tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi

çal��anlar� da K�z�lay
Kad�köy �ubesi’ne destek
verdi. Ba�hekim Osman
Sümengen’in giri�im ve

katk�lar�yla hastane
çal��anlar� aralar�nda

toplam�� olduklar�, çocuk ve
bayan giyimi ba�ta olmak

üzere, 15. koli  giyim
malzemesini Türk K�z�lay’�

Kad�köy �ube Ba�kan�
Numan Hocao�lu’na teslim

etti. Hocao�lu, hastane ba�hekimli�inde
düzenlenen seremonide yapt��� konu�mada

yard�mla�man�n önemine de�indi ve toplanan bu
ayni yard�mlar� ihtiyaç sahiplerine da��tmak üzere

teslim ald�. Doktorundan i�çisine varana kadar
yard�mla�ma projesine katk� sa�layan tüm hastane

personeline te�ekkür eden Hocao�lu, “Kad�köy
ilçemizde ya�ayan ihtiyaç sahibi vatanda�lar�m�z
önceliklidir. �ube telefonlar�n� aray�p adreslerini
yazd�rmalar� gerekiyor. Ard�ndan en k�sa sürede
yetkili arkada�lar�m�z bizzat adreslere giderek

inceleme yap�yorlar. �nceleme sonucunda tespit
edilen ihtiyaçlar� kar��l�yoruz. �ube telefonlar�m�z.
0216 336 05 66-336 99 07” dedi. Erenköy Fizik
tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ba�hekimi

Osman Sümengen de “Yard�mlar�m�z bundan sonra
da sürecek” diyerek, yard�mlar�n K�z�lay arac�l��� ile

ihtiyaç sahiplerine ula�t�r�laca��n� söyledi. 

Yaz mevsiminin s�cak
günlerinin ard�ndan
sonbahar�n etkisiyle

hava s�cakl�klar�ndaki
dü�ü�ün hissedilmeye
ba�land��� �u günler,

hastal�klara da
davetiye ç�kar�yor. Ani

hava de�i�imleri,
kapal� ve kalabal�k

ortamlarda bulunma
zorunlulu�u özellikle

solunum yollar�n�
olumsuz etkiliyor. 

Yüksek s�cakl�klara al��an vücut
metabolizmas�n�, havalar�n

so�umaya ba�lamas� ile birlikte
sonbahara haz�rlamak gerekiyor.

Memorial Hastanesi �ç Hastal�klar�
Bölümü’nden Uz. Dr. I��l Turan,

sonbahardaki hava de�i�imlerinin
yaratt��� olumsuz etkilerden

korunma önerilerinde bulundu. 
� Düzenli uyuyun: 

Uyku saatini düzene sokmak,
yeterli ve kaliteli uyku uyumak,

vücut direnci üzerinde olumlu etki
sa�lamaktad�r. Düzensiz ya da
yetersiz uyku, ertesi gün ki�inin
kendini yorgun hissetmesine ve

konsantrasyon eksikli�ine
neden olacakt�r. Bu

durum i� ve özel ya�ama
da yans�yarak, verim

almay� engelleyecektir.
Uykusuzluk, ki�inin
anlama kapasitesini
dü�ürerek fiziksel
aktivitelerinin de

k�s�tlanmas�na neden
oldu�undan, ruh ve
beden sa�l��� için
uyku düzenine
önem verilmesi

gerekir. 
� Sporu ya�am

tarzına
dönü�türün:

Sonbahar ve k�� aylar�nda yaza
göre d��ar�da geçirilen süre daha

azd�r. Bu dönemde fiziksel
aktivite ve hareketlilik azalacakt�r.
Bu da tüketilen besinlerin hazm�n�
zorla�t�racakt�r. �i�kinlik kab�zl�k

gibi �ikâyetler de bu nedenle
özellikle k�� aylar�nda artmaktad�r.
Bunu engelleyebilmek içinde her
zaman önerilen bol s�v� ve sebze

tüketimi çok önemlidir. Ayr�ca
spor hayat tarz� haline

getirilmelidir. Haftan�n üç günü
egzersiz ve spor yapmaya özel

zaman ay�rmak çok yararl�
olacakt�r. Ki�i spor yaparak hem

sa�l���n� koruyacak hem de
enerjisini daima yüksek tutarak

kendini zinde
hissedecektir. 
� Sonbahar

hastalıklarına
kar�ı önlem alın:

Sonbaharda
havan�n so�umas�,

hava kirlili�inin
giderek artmas�,
toplu ve s�k���k

ortamlarda ya�am
birçok hastal��� da

beraberinde
getirmektedir. Okullar�n aç�lmas�

da özellikle ba����kl�k sistemi zay�f
olan çocuklar�n da so�uk alg�nl���

ve grip gibi hastal�klara
yakalanmas�na yol açmaktad�r. Is�

dengesinin tam olarak
bulunmad��� sonbahar dönemi
hava ko�ullar�nda; nezle, grip,

so�uk alg�nl��� hatta zatürree gibi
hastal�klardan korunmak için
özellikle beslenme ve giyime

dikkat edilmesi önemlidir. Grip;
inflüenza virüsünün solunum

yoluyla insan vücuduna
girmesiyle özellikle sonbahar

sonu ve k�� ba��nda salg�nlara
neden olan bir enfeksiyon
hastal���d�r. Korunmak için

ekim ve kas�m
aylar�nda
uygun

ki�ilere a��
önerilebilir.

Bunun yan�nda
bol C vitamini
al�nmas� ve

insanlarla yak�n
temastan

olabildi�ince
kaç�n�lmas� riskleri

en aza indirecektir.
Hasta olmadan

al�nacak önlemler,
hastal���n

tedavisinden çok
daha önemlidir. 

� Polenlere kar�ı dı�arıda vakit
geçirmeyin:

Sonbaharda ortaya ç�kan
polenler, alerjik ki�ilerin

hastal�klar�n�n alevlenmesine yol
açabilir. Bu nedenle polen alerjisi

olan ki�ilerin aç�k havada
mümkün oldu�unca zaman

geçirmemeleri ve doktor
kontrolünde bu dönemi

geçirmeleri çok önemlidir.
Sonbahardaki hava de�i�imi baz�
ki�ilerde de cilt sorunlar�na neden

olabilir. Bu yüzden cilt temiz
tutulmal� ve gerekli hallerde

mutlaka bir dermatoloji uzman�na
ba�vurulmal�d�r.

Uz. Dr. I�ıl TURAN

Ani hava değişimleri
HASTA EDEBiLiR

● Harika �ebnem
KARABIYIK

Türk K� z� lay� Ka d� köy r�h t�m -
da TIR için de kan ba �� ��
kam pan ya s� dü zen le di. Kan

ver me den ön ce dok tor lar, ba ��� se -
ver ler le gö rü �e rek sa� l�k du rum la r�
hak k�n da bil gi al d�. Dok-
 tor la r�n uy gun gö rül -
dü �ü tak dir de
ba ���  se  ver  ler
kan ve re bil di -
ler. Kan ver me
i� lem le r i  nin
ar d�n dan Türk
K� z� lay’� yet ki -
li le ri ba ��� se ver -
le re ik ram lar da
bu lun du ve ba ��� se ver -
le rin bir sü re din len me le ri sa� lan -
d�.

� BRO �ÜR LER LE HALK
B�L G� LEN D� R� L� YOR

Türk K� z� lay� kan ba �� �� TIR’� -
na ge len le re ay r� ca ha z�r la nan bro -
�ür ler da �� t�l d�. Kan ba �� ��n da
bu lu na bil mek için ge re ken �art lar,
kim le rin kan ve re bi le ce �i ve ya ve -
re me ye ce �in den tu tun da pek çok
so ru ya ce vap ve ril di �i gö rül dü.

18-65 ya� ara s� her han gi bir
sa� l�k prob le mi bu lun ma yan ki �i ler

kan ve re bi li yor an cak aler ji -
si, ka l�t sal has ta l� ��, bu la �� c�
has ta l� �� olan lar kan ve re mi -
yor. Türk K� z� lay�’n�n bro -
�ür le rin de yer alan me saj da,
“Mil yon lar ca in san ha yat la -
r� n� ta n� ma d� �� in san la ra
borç lu, kan la r� n� öz gür ce ve
hiç bir kar �� l�k bek le mek si zin
ba ��� la yan in san la ra te �ek -
kür ede riz” de nil me si dik kat
çek ti.

Türk K� z� lay� kan ba �� ��
t� r� n�n 21 Ey lül Cu mar te si
gü nü Ka d� köy’den ay r� la ca ��
be lir til di.

KURS KAYITLARI UZATILDI

KADIKÖYLÜLER
kan bağışı yaptı

Foto�raflar: Çisem EREN

Türk
Kızılayı

tarafından düzenlenen
kan ba�ı�ı

kampanyasına
Kadıköylülerin ilgisi

büyüktü.

Ba�buru ve bilgi için;
Kad�köy Belediyesi
Fikirtepe E�itim ve

Sosyal Destek Merkezi 
Özbey Cd. No:111

Fikirtepe
Tel: 0216 545 93 50    

545 96 91

F�K�RTEPE E�itim ve Sosyal Destek Merkezi’nde
(ESDEM) 2013 Eylül dönemi kurs kay�t tarihleri

uzat�ld�. Kad�köy Belediyesi ve Kad�köy Halk E�itim
Merkezi ��birli�i ile yürütülen Mesleki E�itimler, Ki�isel

Geli�im E�itimleri ve Hobi E�itimleri için kay�tlar,
11 Ekim’e dek yap�labilecek. Kay�t için Kad�köy’

ikameti zorunlu. 2 resim, Nüfus Cüzdan� Fotokopisi
ve Diploma Fotokopisi gerekiyor.
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RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Tüm �stanbulluların sporla kayna�masını
sa�lamak adına önemli bir etkinlik

düzenlenecek. Amatör Spor Haftası
kapsamında düzenli fiziksel aktive

alı�kanlı�ına özendirilmesi amacı ile 
30 Eylül - 06 Ekim 2013 tarihleri arasında

Küçükçekmece �lçesinde 7 bran�ta Amatör
Spor Haftası Etkinli�i düzenlenecek.

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PiLATESiN 
FAYDALARI 
SAYMAKLA
BiTMiYOR
Sizlere geçti�imiz hafta pilates’in

yararlarını anlatmı�tık. Bu hafta da
kaldı�ımız yerden devam ediyoruz. 

51-Yüksek tansiyonu kontrol için al�nan
ilaçlar�n yan etkilerine kar�� koymaya yard�mc�

olur.
52-Eklem esnekli�ini korur ve geli�mesine

yard�mc� olur.
53-E�er yüksek tansiyonunuz varsa, bunu

kontrol etmek için ald���n�z
54-�laç ihtiyac�n� yüzde 20-30 azalt�r.

55-Kemik erimesi hastal��� riskinin geli�mesini
azalt�r.

56- Zihinsel uyan�kl�l���n�z� art�r�r.
57-Ya�a ba�l� olarak olu�an kemik

bozulmalar�n�n yava�lamas�na yard�mc� olur.
58-Rahim kanseri riskini azalt�r.

59-Eklem rahats�zl�klar�ndan do�an ac�lara
kar�� koyma tolerans�n�z�n artmas�n� sa�lar.

60-Kilonuzu koruman�za veya kilo
kaybetmenize yard�mc� olur.

61-Yarat�c�l�k gücünüzün artmas�na yard�mc�
olur.

62-Ya�s�z vücut dokular�n�z�n korunmas�na
yard�mc� olur.

63-Sa�l�k harcamalar�n�n ve ilaç kullan�m�n�n
azalmas�na yard�mc� olur.

64-Yabanc� madde kullan�m� ile mücadeleye
yard�mc� olur.

65-Fazla kalorilerin yak�lmas�na yard�mc� olur.
66-Yüksek oranda g�da tüketmenizi sa�lar,
fakat buna ra�men, kalori dengenizin ayn�

kalmas�na yard�mc� olur.
67-A��r ilerleyen �i�manl��a kar�� korur.

68-Denge ve koordinasyonunuzun
geli�mesine yard�mc� olur.

69-��tah�n�z�n k�sa süreli etkilerle azalt�lmas�na
yard�mc� olur.

70-Ani sinirlilik halinin üstesinden gelmeye
yard�mc� olur.

71-Ya�l� bireylerdeki k�sa süreli belleklerin
geli�mesine yard�mc� olur.

72-Adet kanamalar�ndan do�an belirtilerin
hafiflemesine yard�mc� olur.

73-Genel ruhsal durumunuzun geli�mesini
sa�lar.

74-Kolay ve iyi uyuman�za yard�mc� olur.
75-Kilo kayb�na, özellikle vücuttaki ya�dan

kaybetmenize yard�mc� olur.
76-Kemiklerinizin k�r�lmalara kar�� direncini ve

yo�unlu�unu art�r�r.
77-Dinlenme durumundaki metabolik seviyeyi

koruman�za yard�mc� olur.
78-Kassal güç seviyenizi art�r�r.

79-Kassal dayan�kl�l�k seviyenizi art�r�r.
80- Egzersizden sonra çabuk toparlanabilme

kabiliyetinizi art�r�r.
81-Uygun kas dengenizi koruman�za

yard�mc� olur.
82-Cinsel hayat�n�z�n düzenlenmesine katk�

sa�lar.
83-Omurgan�z�n dik durmas�n�n geli�mesini

sa�lar.
84-Egzersiz s�ras�nda vücudun enerji elde
etmede ya� kullanabilme kabiliyetini art�r�r.
85-Solunum sistemindeki kaslar�n gücünün

ve dayan�kl�l���n artmas�n� sa�lar.
86-�yi bir fiziksel görünü� sa�lar.

87-Kendinize olan güveninizi art�r�r.
88-Rahat olman�za yard�mc� olur.

89-K�sa süreli bilgileri haf�zan�zda tutma
kabiliyetini geli�tirir.

90-�� veriminizi art�r�r.
91-Bol enerji verir. Günlük hayat�n�zda acil

durumlarda ihtiyac�n�z olan enerjiyi sa�lar ve
sonradan ihtiyaç olabilecek daha fazla

enerjinizi koruman�za yard�mc� olur.
92-Hastal�klara ba�l� olarak i� günü kayb�n�z�

azalt�r.
93-Ba��ms�z hayat tarz�n� koruman�za

yard�mc� olur.
94-Yeni insanlarla kar��la�man�za ve yeni

arkada�lar edinmenize yard�mc� olur.
95-Fiziksel zindeli�inizi geli�tirerek, hayata

daha yarat�c� olarak adapte olman�z� sa�lar.
96-Aktiviteler, kemiklerin güç depolamas�na
ve orta �iddetli egzersizler s�ras�nda daha
fazla bask� yaparak hem daha çok güç

depolamas�na hem de kemik yo�unlu�unun
artmas�na yard�mc� olur.

97-Egzersiz, ba� ve ba� dokular�n�
kuvvetlendirerek, ya�a ba�l� olarak

olu�abilecek sakatl�klar� azalt�r.
98-Önceden hareketsiz bir ya�am tarz�na
sahip ki�ilerin, yorgunlu�a kar�� direncini

art�r�r ve dinçlik hissinin olu�mas�n� sa�lar.
99-Hatta kalp hastalar� bile, kalp ve solunum

sistemlerini çal��t�r�c� egzersizler yaparak,
hastal���n�n üstesinden gelmek için gayret

sarf ederek, korkular�ndan kurtulmalar�na ve
normal hayatlar�na dönmelerine yard�mc� olur.

Hepinize sa�l�kl�, enerji dolu, sporu hiç
eksilmeyen bir sezon dilerim…

Biz pilatese ba�lad�k, sizleri de bekliyoruz…
Nurcan BENG�N / (KGM Pilates E�itmeni)

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKiNLiKLERi BA�LIYOR

Ka d� köy renk li bir haf ta so nu na ta n�k
ol du. Bir bi rin den gü zel ve ��k ha n�m -
lar bi sik let le riy le Ka d� köy’ü tur la d� -

lar. Pa zar gü nü sa at 15.00’de Hay dar pa �a
is ke le sin de bu lu �an bi sik let li ha n�m lar,
15.30’da Ka d� köy is ke le si ne do� ru pe dal çe-
 vir di ler. Ken di le ri ne “Süs lü Ka d�n lar” ad� n�
ve ren bi sik let li ka d�n lar Ka d� köy �s ke le sin -
de ken di le ri ni bek le yen bi sik let li ba yan ve

ken di le ri ne des tek ve ren bi sik let li bey ler le
bu lu� tu lar. 

�z mir, �s tan bul ve Mu� la’da ay n� gün dü -
zen le nen et kin lik ile bi sik le tin ya �am da ki ve
ula ��m da ki ro lü ve öne mi vur gu lan ma ya ça -
l� ��l d�. 

Bi sik le ti sa de ce e� len ce ya da spor ama -
c� ile de �il, gün lük ula ��m ara c� ola rak kul-
 lan ma y� ter cih et tik le ri ni, bi sik le ti her

k� ya fet le bi ni le bi le ce �i ni, tra fik te ula ��m ara -
c� ola rak bi sik le ti kul lan mak is te dik le ri ni
gös ter mek is te yen bi sik let li ka d�n lar ay n� za-
 man da çev re nin ko run ma s� ba k� m�n dan da
bi sik le tin önem li ol du �u nu ifa de et ti ler. Kar-
 bon sa l� n� m� na kar �� olan, be den gü cüy le ha -
re ket et ti �i için ay n� za man da çev re ye de
say g� l� olan bi sik let le riy le, so kak lar da ra hat -
ça pe dal la mak is te dik le ri ni di le ge ti ren bi sik-

 let li ha n�m lar, “Tra fik te biz de va r�z” de di -
ler. Bi sik le tin tra fi �in bir par ça s� ol du �u nu,
tra fik te say g� gör mek is te dik le ri ni Ka d� -
köy’den Yo �urt çu Par k�’na, Ba� dat Cad de -
si ne ve ora dan tek rar Al t� yol’da ki Bo �a’ya
ka dar pe dal la ya rak ifa de eden ha n�m lar, gü -
zel gö rün tü ler olu� tu rur lar ken, çev re le ri ne
eg zoz ye ri ne par füm ko ku la r� sa ça rak ha f� -
za lar da kal d� lar. 

Ada lar Be le di ye si ile New Ba lan ce fir-
 ma s� n�n bir lik te dü zen le di �i “1. New
Ba lan ce Bü yü ka da Ko �u su”, yo �un

bir spor cu ka t� l� m� ile 11.2 ki lo met re lik bü -
yük tur par ku run da ger çek le� ti ril di. 

Ya r�� ma ya start ver me den ön ce k� sa bir
ko nu� ma ya pan Ada lar Be le di ye Ba� ka n�
Mus ta fa Far sa ko� lu, Ada la r�n bir ta raf tan do -
�al gü zel lik le ri, ta ri hi ve kül tü rel do ku suy la,
bir ta raf tan da ye ti� tir di �i spor cu lar la ve spor
için el ve ri� li or ta m�y la her ke sin gön lün de
taht kur mu� bir yer ol du �u nu be lir te rek,
“Spo run dost luk, kar de� lik, sev gi ve he ye ca -
n� hep biz ler le ol sun di yo rum. Eme �i ge çen -
le ri kut lu yo rum” de di. At le tizm Fe de ras yo nu
Ba� ka n� Hü se yin Y�l d� r�m da yo �un il gi den
duy du �u mem nu ni ye ti di le ge ti re rek, “Bu -
gün ta rih yaz d� n�z. Ada lar Be le di ye si ve ça -
l� �an la r� çok ba �a r� l� bir i� ç� kar d�. Be le di ye

Ba� ka n� ve ça l� �an la r� sa ba h�n er ken sa at le -
rin den iti ba ren ayak ta. Ada l� la r�n da bu

ka dar yo �un il gi gös te re ce �i ni
um mu yor dum. Çok te �ek -

kür ede rim” de di. 
Meh met Bö lük

Par k�’nda Be le di ye
Ba� ka n�’n�n bu to na
bas ma s�y la start
alan ko �u ya 1837
spor cu ka t�l d�. Er -
kek ler de ve ka d�n -

lar da 14 ya�
ka te go ri sin de ya p� lan

ko �u da top lam 1258
spor cu bi ti� çiz gi si ne ula� t�.

Dün ya n�n ve Tür ki ye’nin dört bir
ya n�n dan spor cu la r�n il gi gös ter di �i ko �u

so nun da er kek ler de 34:44 ile Ken ya l� at let

Mo ses To o bi rin ci, 35:18 ile Eti yop ya l� spor -
cu Fe te ne Ale mu Re ga sa ikin ci, Be� tel siz
Spor’dan Ay kut Ta� de mir 37:02 ile üçün cü
ol du. Ka d�n lar da ise Se nem Ça� lan 41:50’lik
de re ce siy le ilk s� ra da yer al�r ken, Ba� kent
Genç ler ve Mas ter lar Ku lü bü’nden Ye liz Ay
Y�l d�z 49:09 ile ikin ci ol du. �s tan bul Üni ver -
si te si’nden Es ra �a nal da 50:51’lik de re ce -
siy le ya r� �� üçün cü s� ra da ta mam la d�.

Ka d�n lar da ve er kek ler de kür sü de yer
alan spor cu la ra ma dal ya la r� n� ve ödül le ri ni,
Tür ki ye At le tizm Fe de ras yo nu Ba� ka n� Hü -
se yin Y�l d� r�m, Ada lar Be le di ye Ba� ka n� Dr.
Mus ta fa Far sa ko� lu, Ada lar Be le di ye Ba� -
kan Yar d�m c� s� Mür sel Ay ran c� ile Raf fi
Her man Araks, TAF Ge nel Sek re te ri Ni hat
Do ker ve �s tan bul Mil let ve ki li Prof. Dr. Ha -
luk Eyi do �an ver di. Ko �u nun bun dan son ra -
ki du ra ��, 27 Ekim’de Es ki �e hir ola cak.

Voleybolda arka hat defans
oyuncularının, biti� çizgisinden ve yan

çizgilerden bir metre içerisi ile üç
metre çizgisi arasında kalan alanda

çalı�masıdır.

Alan Savunmas�
(Perimeter Defense): 

BU NEDiR?

Bisikletleriyle
Kadıköy

caddelerinde
turlayan

Kadıköylü
hanımlar

bisikletin de
trafi�in bir

parçası
oldu�unu ve

bisikletlilere de
saygı

gösterilmesi
gerekti�ini

ifade ettiler.

Süslü Kadınlar Bisiklet
Turu bir HARiKAYDI

Yüzlerce sporsever Adalar’da koştu
1837 sporcunun katıldı�ı

1. New Balance
Büyükada

Ko�usu’nu,
Erkeklerde
34:44 ile
Kenyalı

atlet
Moses

Too;
kadınlarda
ise 41:50’lik
derecesiyle
Senem Ça�lan

yarı�ı ilk sırada
tamamladı...

GENÇ L�K Spor Der gi si’nden Ali
Sa it Ka d� o� lu’nun so ru la r� n�
ya n�t la yan fut bo lun ya �a -
yan ef sa ne si Ro ber to
Car los, Tür ki ye’de fut -
bo la olan tut ku nun
ya ban c� y�l d�z la r�
Tür ki ye’ye çek ti �i ni
söy le di. Tek nik di -
rek tör lü �ü nü yap t� -
�� Si vass por’da iyi
fut bol oy na yan, iyi
bir ta k�m olu� tur -
mak is te di �i ni, uzun
va de de ise Spor To -
to Sü per Lig’de ilk
4’e gi rip UE FA Av ru -
pa Li gi bi le ti ni al ma ya
ça l� �a cak la r� n� be lir ten
Ro ber to Car los, ya ban c�
oyun cu kon ten ja n� n�n bi raz
da ha art t� r�l ma s� ta raf ta r� ol du -
�u nu ifa de et ti. Son y�l lar da fut bo lun

önem li isim le ri nin Tür ki ye’yi ter cih
et ti �i ni, bun da Tür ki ye’de ki

ha yat stan dart la r� n�n yük sek
ol ma s� n�n et ki li ol du �u nu

söy le yen Car los, der gi ye
yap t� �� aç�k la ma da,
“Es ki den, ‘Fut bol cu
Rus ya’ya ve ya Tür ki -
ye’ye ka ri ye ri nin so -
nun da gi der’ �ek lin de
bir an la y�� var d�. Biz -
ler bel ki de bu man -
ta li te nin de �i� me sin -
de pay sa hi bi ol duk.
Söz ko nu su isim ler,

sa ha ya gi rip el le rin den
ge le ni ya p� yor. Ta raf tar -

lar da bu nu gö rü yor.
Tür ki ye’de ta raf tar la r�n fut -

bol tut ku su ina n�l maz. Bu
fak tör de y�l d�z isim le ri Tür ki -

ye’ye çe ken se bep ler den bi ri ben -
ce” de di.

� OYUN CU LA RI MIN AR KA SIN DA YIM
Tek en di �e si nin bü tün haf ta ça l� ��p haf ta
so nu o ma ç� kay bet mek ol du �u nu, ad�m
ad�m iler le me yi se ven bir in san ola rak ka -
fa s�n da ki tek dü �ün ce si nin an tren man la ra
yo �un la� mak ve bu nu tam an la m�y la uy -
gu la mak ol du �u nu be lir ten Car los, “Özel -
lik le kay be di len bir maç tan son ra, so rum -
lu luk ben de dir. Oyun cu la r� m�n ar ka s�n da
du ru rum ve on la r� ko ru rum” di ye ko nu� tu.
Car los, 2 bu çuk y�l ge çir di �i Fe ner bah -
çey le il gi li de dü �ün ce le ri ni aç�k la ya rak,
“Hem Tür ki ye ku pa s�n da hem de lig de
�am pi yon ol duk. �am pi yon lar Li gi’nde
ba �a r� l� bir dö nem ge çir mi� tik. Ba zen du -
rup dü �ün dü �üm de ‘Aca ba bir se ne da ha
kal sa m�y d�m?’ di ye so ru yo rum ken di me
an cak ka der bir �e kil de yol la r� m� z� ay�r d�”
de di. Car los, fut bol cu luk y�l la r�n da ken di -
si ni en çok Lu is Fi go’nun zor la d� �� n�, 1997
y� l�n da Bre zil ya Mil li Ta k� m� for ma s�y la
Fran sa’ya kar �� at t� �� fri kik go lü nü ise hiç
unu ta ma d� �� n� da söy le di.

Roberto Carlos o golü unutamıyor
Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, Fenerbahçe’de de top ko�turan Roberto Carlos,

Türkiye’nin yabancı sporcular için tercih edilen bir ülke oldu�unu söyledi. 
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Yu suf Süs ler, Ka d� köy lü le rin k� sa za -
man da sev di �i, ba� r� na bas t� �� 70 ya -
��n da  bir am cay d�. Her gü nü nü Ka d� -

köy Sah ra y� ce did Ma hal le sin de bu lu nan
Mil li Ha ki mi yet Par k�’nda ge çi rir di. Par k�n
mü da vim le rin den, ses siz se da s�z, ken di ha -
lin de bi riy di... Ya n�n da otur du �u hey kel de
ken di hey ke li... 

Sah ra y� ce did sa kin le ri, sem tin se vi len si -
ma la r�n dan olan Süs ler'in bir hey ke li nin ya -
p�l ma s� için Ka d� köy Be le di ye si'ne ba� vur -
mu� tu vak ti za ma n�n da. Be le di ye de bu ri ca -
y� k�r ma ya rak hey ke li yap t�r m�� t�. Yak la ��k
be� se ne ön ce Ka d� köy Be le di ye -
si’nin gi ri �i miy le
hey kel t� ra� Hü se yin
Yü ce, par ka Hü se yin
am ca n�n hey ke li ni
yap m�� t�. 100’ü a� k�n
ese ri olan hey kel tra�
Yü ce, Yu suf am ca n�n
ken di si nin de dik ka ti ni
çek ti �i ni ve in san la r�n
ho �u na gi de ce �i ne inan -
d� �� n� için hey ke li ni yap -
mak is te di �i ni di le ge tir -
mi� ti. Ka d� köy lü ler hey ke -
le “Dü �ü nen Adam” ad� n�
ver di. Biz de Ga ze te Ka d� -
köy ola rak 638. sa y� m�z da
“Ka d� köy’ün Dü �ü nen
Adam’�” ba� l� ��y la ya y�n la -
d� �� m�z ha ber de, bu ko nu yu
say fa la r� m� za yan s�t m�� t�k. 

Yu suf am ca bu y�l 2 Ni -
san’da ve fat et ti. Gazete
Kad�köy, Yu suf Süs ler’in kar -
de �i �ük rü Süs ler’e de ula� t�. 
� YU SUF AM CA K�M D�R?

1937 do �um lu Yu suf Süs ler,
1952 se ne sin de Bul ga ris tan’�n Fi li be ken tin -
den Tür ki ye’ye gö çen bir ai le nin ilk ço cu -
�uy du. Do kuz ay l�k ken ge çir di �i ka za ne de -
niy le hem kal ça s�n da ç� k�k olu� tu hem de
ko nu �a ma d�… Dok tor lar ai le ye, bu
durumun �o kun et ki siy le ol du �u nu söy le di.
Mad di ye ter siz lik ten do la y� ai le il gi le ne me di
ve te da vi ola ma d�. Se kiz se ne son ra kar de �i
�ük rü Süs ler dün ya ya gel di. Kü çük ya� ta ba -
ba s� n� kay be den iki kar de �e an ne le ri bak t�.
�ük rü Süs ler ai le yi ge çin dir mek için
1972’de Al man ya’ya ça l�� maya git ti. Dön -

dük ten son ra, 1995’te an ne si ni de kay be din -
ce a�a be yi ne o bak t�. Ka d� köy’de Sah ra y� ce -
did’te ev al d� ve iki kar de� ora da ya �am kur -
du lar. Yu suf Süs ler o gün den iti ba ren evin
kar �� s�n da ki park ta tüm gü nü nü ge çir di. Par -
ka ge len ler onu çok se vi yor du. Ken di si de
bu du rum dan çok mem nun du.
� “HEY KE L� GÖ RÜN CE SE V�N C� N�

��A RET LER LE D� LE GE T�R D�”
Yu suf am ca n�n hey kel le il gi li tep ki le ri ni

kar de �i �ük rü Süs ler, �öy le an lat t�: 
“A�a be yi min zi hin sel en gel li ra po ru var -
d� ve ko nu �a m� yor du, fa kat ço �u za man
ken di ni bir bi lim ada m� gi bi ifa de eder -
di. Kü çük lü �ü müz den be ri be ra ber ol -
du �u muz için her ha re ke ti ni ra hat ça
an la ya bi li yor dum. �� çi emek li siy dim.
Du ru mum çok iyi de �il di ama elim -
den gel di �in ce onu ve ai le mi iyi ya -
�at ma ya ça l�� t�m. E�im de sa �ol sun,
ba na yar d�m c� olu yor du. Dok tor lar
söy le se de a�a be yim öle ce �i ni hiç
dü �ün mü yor du, da ha do� ru su böy -
le bir tep ki ver me di. Hey ke li ilk
ba� ta bi ze gös ter me di. Tep ki ler -
den çe kin di her hal de. Ga ze te Ka -

d� köy’de ki fo to� ra f�, ar ka da� la r�m va s� ta s�y -
la eli me geç ti �in de o da tep ki si ni be lirt ti.
Çok mut lu ol mu� tu. An la ya bil mi� ti onun
için ya p�l d� �� n�. Ko nu �a ma sa da i�a ret ler le
dert le �i yor du. ‘Ba� kan gel di, be ni sev di, yar -
d�m et ti ba na’  di yor du.” 

� “BA� KAN UNU TUL MAZ
B�R HA TI RA BI RAK TI”

Son za man lar da durumu kötüle�en a�a -
be yi nin kan ser ol du �u nu, kan se rin tüm vü -
cu du na ya y�l d� �� n� söyleyen �ükrü Süsler,
“Ki lo su az ol du �u için kal d� ra maz di ye ke -
mo te ra pi de gö re me di. Ba k�m evi ne ver me yi
hiç bir za man dü �ün me dim. Son za man lar da
ye mek de yi ye mi yor du. Ma ma lar la bes le dik.
Hey kel le olan res mi ni ga ze te den kes mi�
cüz da n�n da sak l� yor du. Bu y�l 27 Ocak’ta
Ka d� köy’den Kurt köy’e ta ��n d�k, fa kat o de -
vam l� par ka git mek is te di. Her kes le soh bet
eder di park ta. Bu ra da yal n�z l�k çek ti. 2 Ni -
san’da ne ya z�k ki kay bet tik onu… Hey ke le
se vinç le ba k� yor du, gu rur la n� yor du. Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk unu tul -
maz bir ha t� ra b� rak t� bi ze. Gazete
Kad�köy’e çok te �ek kür ede riz. Bi zi çok
mut lu et ti niz” di ye ko nu� tu. 

Kadıköy Milli Hakimiyet Parkı’nın devamlı ziyaretçisi olan,
parka heykeli dikilen Yusuf amca vefat etti. Karde�i �ükrü

Süsler onu Kadıköylü sevenleri için anlattı. 

GAZiANTEP ŞENLiĞi’NiN
EV SAHiBi KADIKÖY’DÜ

URFALILAR ÖZGÜRLÜK 
PARKI’NDA BULUŞTU 

Bir haf ta ön ce �an l� ur fa Ta n� -
t�m Gün le ri’nin ya p�l d� �� Ka -
d� köy Se la mi çe� me’de ki Öz -

gür lük Par k� 21-22 Ey lül ta rih le rin -
de Ga zi an tep li le ri a��r la d�. 

Et kin lik ler, �s tan bul Ga zi an tep li -
ler Der ne �i Ba� ka n� Ta hir Te kin Öz -
tan, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk, Ga zi an tep Es ki Be le di ye
Ba� ka n� Ce lal Do �an, Ga zi an tep
Der nek le ri Fe de ras yon Ba� ka n�
Meh met Güç te kin, Mil let ve ki li
Meh met Er do �an ve �s tan bul Va li
yar d�m c� s� Ka z�m Te kin’in ka t� l� -
m�y la ger çek le� ti. Prog ra m�n su nu -
mu nu ise Ga ze te Ka d� köy kö �e ya -
za r� ve An tep li i�a da m� �nal Ay d� -
no� lu üst len di.

� “AN TEP L� LE R�N 
DO �U� TAN AL TIN B� LE Z� ��,

GUR ME OL MAK TIR”
�lk ko nu� ma y� ger çek le� ti ren

Ga zi an tep li ler Der ne �i Ba� ka n� Ta -
hir Te kin Öz tan, ye mek kül tü rün de
Ga zi an tep li ol ma n�n bir ay r� ca l�k ol -
du �u nu be lir te rek, “Her An tep li al t�n
bi le zik ile do �ar. Bu al t�n bi le zik do -
�u� tan gur me ol ma ye te ne �i dir. Bir
ül ke nin, bir �eh rin ta n� t� m� o ül ke nin
mut fa ��n dan ge çer. Biz de bu slo -
gan dan yo la ç� ka rak or ga ni zas yon la -
r� m� z� dü zen le me ye de vam ede ce -
�iz” de di. 
� “ÜL KE MUT FA �I NA KAR �I

�E H�R MUT FA �I”
Ga zi an tep Der nek le ri Fe de ras -

yon Ba� ka n� Meh met Güç te kin ise
Tür ki ye’nin al t�n c� vi la ye ti Ga zi an -
tep için �u söz le ri di le ge tir di: “Ül ke -
ler mut fak la r�y la an� l� yor. Fran s�z
mut fa ��, �tal yan mut fa ��… Tür ki ye
ise Ga zi an tep mut fa �� ile an� l� yor.

Bu da far k� m� z� gös te ri yor. Tüm ül -
ke ler den, �e hir ler den ge lip, sa bah
kah val t� s�n dan ak �am ye me �i ne
gün lük ko nak la y�p gi den ler olu yor.
Son za man lar da ise otel ler de yer
kal ma d�. Bu bi zi mem nun edi yor.
Tek ek si �i miz, �s tan bul’da bir kül tür
mer ke zi miz yok. Bu nun la il gi li eli -
miz den ge le ni yap ma ya ça l� �a ca -
��z.”
� “�H T� YAÇ OLAN TEK �EY:

BA RI�…”
Son za man lar da

Gü ney do �u’da
ya �a nan olay -
lar dan söz
eden Ka d� -
köy Be le -
di ye Ba� -
ka n� Se la -
mi Öz türk
de Ga zi an -
tep’in sa de ce
mut fa ��y la de �il, sa -
na yi siy le ve in san pro fi liy le
de Tür ki ye’nin ön de ge len il le rin den
ol du �u nu vur gu la ya rak, “Kur tu lu�
Sa va ��’nda da öy ley di bu gün de öy -
le. O yüz den sa va �� iyi bi len An tep -
li le rin ba r� �� ön de tut ma s�, ba r�� tan
ya na ol ma s� ka dar do �al bir olay ola -
maz. An tep’in, Ha tay’�n, Gü ney do -

�u il le ri nin çek ti �i s� k�n t� la r� gö re bi -
li yo ruz. Uma r�m bu s� k�n t� lar ta ma -
m�y la hal lo lur, Urfa Tür ki ye’ye ve
ulus la ra ra s� dü zey de dün ya pi ya sa s� -
na kat k� la r� n� sun ma ya de vam eder.
Bu et kin lik le �s tan bul’un bir çok ye -
rin den ge len va tan da� la r� m�z y� l�n
iki gü nü de ol sa bu ra ya ge lip An -
tep’in kül tü rü nü gör me f�r sa t� bu lu -
yor. Biz ler bu kül tü rün ta n� t�l ma s� na
kat k� da bu lun mak tan bü yük mut lu -

luk du yu yo ruz” diye
konu�tu.

Geç ti �i miz
y�l 50 bin -

den faz la
zi ya ret çi -
nin ka t� -
l �  m � y  l a
ger çek le -

�en �en lik
bu y�l da

yo �un il gi gör -
dü. �en li �e ge len -

ler, Ga zi an tep’in lez zet le -
ri ni tat ma f�r sa t� n� ya ka la d�, An tep li
hem �e ri ler de bir bi riy le has ret gi der -
di.  Ga zi an tep’in en ta n�n m�� res to -
ran la r�, tat l� c� la r� ve ku ru g� da c� la r�
ka t�l d� �� �en li �e ge len ler, lez zet li ye -
mek ler den tat ma n�n ya n� s� ra hal ko -
yun la r� gös te ri le ri ni de iz le di. 

● Sümeyye YAMAN
S� VE REK L� LER Der ne �i gi ri �i miy le
�an l� ur fa il çe der nek le ri ve Ka d� köy
Be le di ye si ta ra f�n dan Se la mi çe� -
me’de ki Öz gür lük Par k�’nda 14-15
Ey lül ta rih le rin de dü zen le nen �an l� -
ur fa Gün le ri’nde, Si ve rek kül tü rü,
sa na t� ile ürün le ri ta n� t� la rak çe �it li
et kin lik ler ya p�l d�. 
Ta n� t�m Gün le ri’ne, Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, Ka d� -
köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal ile Bi -
re cik Be le di ye Ba� ka n� Meh met Fa -
ruk P� nar ba ��’n�n ya n� s� ra der nek
ba� kan la r�n dan; �an l� ur fa l� lar Der -
ne �i Ba� ka n� Meh met Du rak Par -
lak ç�, �s tan bul Si ve rek Kül tür ve
Yar d�m la� ma Der ne �i Ba� ka n� Sa it
Öz kürk çü, Bi re cik li ler Der ne �i Ba� -
ka n� Ser vet Gü ne�, Cey lan p� nar l� lar
Der ne �i Ba� ka n� Meh met Ta pu cu
ve �s tan bul’da ya �a yan bir çok Ur fa -
l� ka t�l d�. 

� “HAS RET DUY DU �U MUZ 
DU MAN: KE BAP DU MA NI…”

�lçede fark l� il le rin dü zen le di �i et kin -
lik ler den söz eden Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
konu�mas�na �öyle devam etti:
“�s tan bul Tür ki ye’nin bir mo za i�i,
biz de öy le yiz. Bu ra da do �up bü yü -
mek gü zel. Ama ül ke nin her ne re -
sin de olur sa ol sun bu ha va y� te nef -

füs et mek de çok gü zel. Bu gün yi ne
ül ke mi zin en gü zel kö �e le rin den Ur -
fa’n�n hem kül tü rü hem ye mek le ri
hem de Ur fa l� la r� ta n� ma f�r sa t� bu lu -
yo ruz. Di �er il le ri miz için de böy le
özel et kin lik ler dü zen le di. Bu tür dü -
zen le me ler den mut lu luk du yu yo ruz.
Ca n� m� z� en çok s� kan gü nü müz de
de ba zen ya �a d� �� m�z ho� gö rü ek -
sik li �i.  Az ön ce ge lir ken  bir kaç  ha -
n� me fen di bir den bi re du ma n� gö -
rün ce dur du lar. Du ma n� bi ber ga z�

san d� lar. ‘Kork ma y�n, Ur fa l� la r�n ke -
bap du ma n� bu, bi ber ga z� de �il.
Kebap duman�’ de dim. Bi zim has ret
duy du �u muz du man... Bi ze bu f�r -
sa t� ve ren der nek ba� kan la r� m� za
yü rek ten te �ek kür edi yo rum.”

� “B� BER GA ZI TA DIN DA 
DE ��L �SOT B� BE R� TA DIN DA”

Ur fa’n�n özel lik le ri ni s� ra la ya rak
gün cel olay la ra dik kat çe ken Ka d� -
köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal, “Ül -
ke mi zin ge li �en, en göz de �e hir le -
rin den bi ri Ur fa. Pey gam ber ler �eh -
ri, ge li �en GAP sa na yi si nin mer ke zi,
en es ki üni ver si te nin ku rul du �u �e -
hir dir. Ay n� za man da en gü zel ova -
n�n ve ye mek le rin bu lun du �u �e hir.
Ba� ka �e hir le ri k�s kan d�r ma mak için
da ha faz la s� n� say m� yo rum… Et kin -
lik le ri miz bi ber ga z� ta d�n da de �il
isot bi be ri ta d�n da ol sun. Al lah hu -
zu ru mu zu, bir li �i mi zi boz ma s�n” de -
di. Bi re cik Be le di ye Ba� ka n� Meh -
met Fa ruk P� nar ba �� ise et kin lik le rin
hem �e hir le ri bir bi ri ne ya k�n la� t�r -
ma s� ve s� cak ili� ki ler ku rul ma s� ko -
nu su na hem de in san la r�n bir bi ri ne
kar �� olan sev gi ve say g� s� n�n pe ki� -
me sin de rol oy na d� �� na de �in di.
�an l� ur fa l� la r�n yo �un il gi gös ter di �i
et kin lik ler, s� ra ge ce si tür kü le ri ve
Si ve rek Be le di ye si folk lor eki bi nin
gös te ri le riy le iki gün sür dü.

�stanbul Gaziantep
Derne�i tarafından bu yıl
13’üncüsü düzenlenen
Gaziantep Yiyecekleri

�enli�i, Kadıköy’de
gerçekle�tirildi.

Düşünen Adam, heykeliyle yaşıyor…Düşünen Adam, heykeliyle yaşıyor…Düşünen Adam, heykeliyle yaşıyor…Düşünen Adam, heykeliyle yaşıyor…Düşünen Adam, heykeliyle yaşıyor…Düşünen Adam, heykeliyle yaşıyor…
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