
Kad�köy, ortaö�retim giri� s�navlar�nda ba�ar�l� olan ö�rencileriyle gurur duyuyor. Ka d� köy lü ö� ren ci le r
or ta ö� re ti me ge çi� s� nav la r�n da (OGES) yüz de 60’�n üze rin de ba �a r� kay det ti . Konuyla ilgili bir de�erlendirme

yapan Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar yapt��� aç�klamada, “Bu y�lki s�nav sonuçlar�nda �unu tespit ettik.
Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki, bugüne kadar ba�ar� s�ralamas�nda alt seviyelerde yer alan okullar�m�zdaki

ö�rencilerimiz de bu y�l müthi� bir yükseli� sergiledi. �u anda zirvelerde yar���yorlar. �n�allah bu çocuklar�m�z
ya�amlar�n�n geri kalan bölümünde de ideallerine, hayallerine kavu�ur ve ba�ar�l� olurlar” dedi. �lçe Milli E�itim

Müdürlü�ü’nün düzenledi�i bir törenle ba�ar�l� ö�renciler ve ailelere te�ekkür belgeleri ve hediyeler verildi.
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�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

www.belderestaurant.com

GÜVENLi HAYAT

FENERBAHÇELi
taraftarlar,
takımlarının

Gaziantepspor maçı
öncesinde son

günlerde ya�anan
terör olaylarını
protesto etti.

� Haberi Sayfa 5’te

ROMANYALI
akademisyen-

arkeologlardan olu�an
Terra Dacica  Aeterna
grubu, Türkiye'de ilk

kez Kırklareli'nde
arkeolojik canlandırma

yapacak.
� Haberi Sayfa 10’da
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Arkeoloji sahneye çıkıyor!5. Kadıköy Fotoğraf Günleri başlıyorFenerbahçeliler terörü lanetledi
ÖZGÜRLÜK Parkı’nda,
7-8-9 tarihleri arasında

düzenlenecek
5. Kadıköy Foto�raf

Günleri’nde her zaman
oldu�u gibi bu yıl da

amatör ve profesyonel
foto�rafçılar bulu�uyor. 

� Haberi 6’da

Anneler, babalar
çocuklar� meslek
seçerken cesaret

kazand�rmak yerine
güvenli hayat

önerileriyle kendi
içlerindeki korku ve

güvensizlikleri
a��l�yorlar. 

�� Haberi 8. Sayfada

‘TAR�H� Kad�köy Çar��s�’ adl� kitapç�kta
ilçenin geçmi�i ve bugününe dair bilgiler ile

foto�raflar da yer al�yor. 

�� Haberi 7. Sayfada

�� Haberi 11. Sayfada

KADIKÖY’DE barı� zinciri
olu�turan Halkların

Demokratik Kongresi
aktivistleri, ‘�stersek bu
sava�ı durdurabiliriz’

diyerek, ezilen halkları 1
Eylül Dünya Barı� Günü’nde

Kadıköy’e ça�ırdı.

�� Haberi 9. Sayfada

KADIKÖY’DE
BARI� ZiNCiRi

Adalar Müzesi'nin düzenledi�i ‘Ada Bahçeleri’ turları,
normalde gezilemeyen birçok özel bahçeyi ve tarihi
yapıyı tanımak isteyenlere fırsat sunuyor. Yazın �u
sıcak günlerinde, Adalar'a do�ru serin bir yolculuk

yaparak Ada bahçelerinde gezebilir, geçmi�ten bugüne
uzanan bu bahçelerin tarihini ö�renebilirsiniz... 

Kültürel
mirasımız:

Ada bahçeleri

Kültürel
mirasımız:

Ada bahçeleri

Kültürel
mirasımız:

Ada bahçeleri

Kültürel
mirasımız:

Ada bahçeleri

Kültürel
mirasımız:

Ada bahçeleri

Kültürel
mirasımız:

Ada bahçeleri

KADIKÖY’Ü
NE KADAR

TANIYORSUNUZ?

Eğitim-öğretimde de parlayan yıldız:Eğitim-öğretimde de parlayan yıldız:Eğitim-öğretimde de parlayan yıldız:Eğitim-öğretimde de parlayan yıldız:Eğitim-öğretimde de parlayan yıldız:Eğitim-öğretimde de parlayan yıldız:

‘İşte Kadıköy’ün
GURUR

TABLOSU’
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B�R süredir uluslararas� bir bar�� örgütünün
konferans�nda Türkiye’yi temsilen bulunuyorum.

Cumartesi konferans son buldu ve biraz
kendimize zaman ay�rabilece�imiz aral�k ortaya
ç�kt�. Bugün 3 Japon, 2 Frans�z, 3 Polonyal� ve

bir de ben iki araçla bölgeye ufak bir gezi yapt�k.
Polonya’n�n Zyrardow kenti yak�nlar�nda bir

ö�lenden sonra turu. �lerisi sanki f�kra gibi geliyor
belki size ama, ba�tan söylemek yerinde olur,
de�il… Bugünün farkl� bir gün olaca�� belliydi

lakin, beni bu kadar �a��rtaca��n�
beklemiyordum. �lk farkl�l�k, yolumuzun üstünde
birçok mezarl�k olmas�ndan kaynakland�. Merak
ettim ve bu mezarlar�n a��r�ya kaçan ihti�am�n�n

nedenini sordum. Polonyal� arkada��m �unu
söyledi: “Biz 3-4 haftada bir mezarlar� ziyaret

ederiz. Yeni çiçekler koymak ve mezara özenli
bakmak bizler için çok önemlidir. S�kl�kla

mezarl�klar� ziyaretçilerle
ve çiçeklerle dolu görmen

bundan. Sadece taze
çiçek de�il, mumlar ve

uzun süre dayanan yapma
çiçekleri de mezarl�klara
koyuyoruz. Ancak baz�

mezarlar öyle çok ziyaretçi
alm�yor. Bir tanesine �imdi

u�rayal�m hikâyesini
anlatay�m.” 

Bir 20 dakika sonra
gerçekten eski bir

mezarl��a geldik. Burada
her �ey bir hizadayd�. Baz�
yerlerde tarihler yaz�yordu.

Arkada��m�z hepimize
anlat�nca durumu

ö�rendik. I. Dünya Sava��
s�ras�nda Almanlar bir tür

gaz geli�tiriyorlar. Bu gaz�, yerden belli bir
yükseklikte bulunan tüplerden sal�yorlar.

Rüzgâr�n yönünü de kontrol ederek yap�lan bu
silah, gitti�i bölgedeki canl�lar�n ölümüne neden
oluyor. Çok ciddi ve uzun süre etkili bu gazdan
ölenlerin mezar�yd� gitti�imiz yer. Oldukça sessiz

ve kendi halinde 90 y�ll�k bir Polonya
Mezarl���’yd�. Baz� yaz�lar okunmuyor ama hâlâ o
dönemin ac�s� hissediliyordu. ��in ilginç yan� bu
mezar� Polonyal�lar, Frans�zlar, Japonlar ve bir
tek Türk olarak benim ayn� anda ziyaretimizdi.

Herkesin çerçevesinden durum bamba�kayd�…
Yolumuzu oradan ay�rd�ktan sonra, a�açlar�n

aras�nda bir ba�ka yere do�ru ilerledik. Yak�n�na
geldi�imizde buras�n�n da bir mezarl�k oldu�unu

gördük. Burada da Alman Askerleri Mezarl���
vard�. Baz�lar�n�n isimleri biliniyor, baz�lar�n�n
bilinmiyordu. Bu bölgede çok yo�un sava��n
oldu�unu anlatt� arkada��m�z ve bir olay� da

payla�t�. Gaz bombas�n�n kullan�ld���

dönemlerden birinde, Almanlar gaz�
serbest b�rakt�ktan k�sa bir süre sonra

rüzgâr yön de�i�tirerek Almanlar�n
üzerine gelmi�. Sadece askerler de�il

8.000’e yak�n halktan da ki�i bu
esnada gazdan etkilenip ölmü�.
Yüksek bas�nç ve alçak bas�nç

dengesizli�i nedeniyle bu zehirli gaz
uzun süre etki etmi�. Gaz�n kullan�ld���

tüplerden bir tanesi bugün kentin merkezinde
alarm çan� olarak duruyor. Bir ibret simgesi sade
ve geçmi�le ba�l�. Birkaç�m�z çan� çald�k. Yak�n

olmak m�, uzak olmak m� iyi tam bilemedik
herkeste garip bir durgunluk ve �a�k�nl�k

ya�and�… Ormandan ayr�ld�k, yolumuzu �ehre
do�ru çevirece�imizi dü�ünürken bamba�ka bir

noktay� ziyaret için durduk. Böylesi kanl� bir
sürecin ard�ndan bir evrensel müzisyenin evinin
önündeydik: Frederic Chopin… Klasik müzi�in
önemli isimlerinden olan Chopin’in do�du�u ev

bir müze olmu�tu. Asl�nda sanatç�lar�n
ya�ad�klar� yerlerin müze olmas� çok al���lageldik
bir durum, lakin Chopin Müzesi biraz daha farkl�
bir özelli�e sahip. Burada canl� performanslar ve
sergilerin yap�lmas�na imkan veren bir yap� var.

Biz gitti�imizde Var�ova’da müzik üzerine
çal��malar�yla profesör olmu� bir ö�retim

görevlisi bayan, Chopin’in
evindeki piyanodan onun

parçalar�n� çalarak 1
saatlik bir konser verdi.
Tüm ziyaretçiler de bu

konsere kat�ld�lar. Oturma
düzeni, atmosfer ve
evrensel etkisi her

yönüyle ziyaretçilere
yans�yordu. Müzenin k�sa
hikâyesini de payla�mak
istiyorum, zira bir yönüyle
Türkiye ile e�lenik ba�l��a
sahip. Chopin, ad�na bir

Enstitü 1934 y�l�nda
kuruluyor. Bu enstitü

Chopin’e ait birçok e�yay�
ve eseri de biraraya
getiriyor. II. Dünya
Sava��’ndan önce

koleksiyon 5.000 parçaya ç�k�yor. 1953 y�l�nda
Chopin Müzesi, do�du�u ve bir süre ya�ad���
evde Frederic Chopin  Toplulu�u taraf�ndan

aç�l�yor. 1955 y�l�nda da sergiler burada aktif hale
geliyor. Müze birçok ara�t�rmay� da kuruldu�u
günden bu yana sürdürmeye devam ediyor.

Eserlerin bir ço�u 1999 y�l�ndan beri de
UNESCO taraf�ndan “Memory of World

Register” yani “Dünya Belle�i Kay�tlar�” listesine
al�nm��. Ülkemizde sadece 3 ba�l�k; �bni Sina’n�n

çal��malar�, Bo�azköy’deki Hitit Tabletleri ve
Bo�aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
Deprem Ara�t�rma Enstitüsü Kay�tlar� bu

kapsamda bulunuyor. 
Sosyal etki diye bazen çok uzaklara gitmeye

gerek yok, ya�am�n�z�, payla��lanlar� ve
gördüklerinizi anlayabilmeniz de bir sosyal etki…

Zor ve özel bir gün geçirdik ama hepimiz eve
dönünce bir ba�ka dünyan�n insanlar� gibiydik…

www.chopin.museum/en

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹�. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.:      357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:  

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25
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SAVAŞ, ÖLÜM
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Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

SOSYAL
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�
s tan bul Bü yük �e hir Be -
le di ye si (�BB) 2012
y�l� A�us tos ay�

toplant�lar�n�n 14 A�us -
tos Sal� gün kü bir le -
�imin de Bü yük �e hir Be -
le di ye Mec li si CHP
Grup Ba� kan ve ki li Fah -
ret tin Kay han gün dem
d��� bir ko nu� ma ger çek -
le� tir di. Ba� ba kan Re cep
Tay yip Er do �an’�n Ka ra cah -
met Ce me vi’ne  yapt��� “ucu be”
ben zet me si nin ka bul edi le mez ol du �u -
nu söy le yen CHP’li Kay han, “Dün ya da
bel ki de ilk kez bir Ba� ba kan, bir inanç
mer ke zi için ‘Ucu be’ ke li me si ni kul -
lan�yor ve mil yon lar ca in san� in ci ti yor.
Say�n Ba� ba kan ‘ucu be’ gör mek is ti -

yor sa �s tan bul’da Zey tin bur nu’na,
Esen yurt’a, Bey lik dü zü’ne, Me ci di ye -
köy’e, Mas lak’a gel sin baks�n, her nok -
ta da ‘ucu be’ ol du �u nu gö re cek tir” de di. 

AKP Grup Ba� kan Ve kil Yard�mc�s�
Ömer Lüt fi Ar�’n�n, “Say�n Ba� ba -
kan�m�z Ce me vi ne ‘ucu be’ de me di, ka -
çak olan in �a ata ‘ucu be’ de di” söz leri
üze ri ne de CHP’li Ba� kan Kay han,
“Ucu be ke li me si, bir inanç mer ke zi için
kul lan�l�yor. Kaç ta ne ca mi ka çak ve
ruh sats�z? Ge lin ne ka dar ka çak ca mi ve
ce me vi var sa bu mec lis ten plan ta di -
lat�n� yap�p ruh sat  verelim” ça�r�s�nda
bu lun du. 

� ‘�S TAN BUL LU LAR
TRA F�K Ç� LE S� ÇEK T�’

Kent te ya �a nan tra fik s� k� -
��k l� �� ko nu sun da da Top -

ba�’� ele� ti ren Kay han, bu
ko nu da �un la r� söy le di:

“Bu yaz �s tan bul lu
ade ta çi le çek ti, zu lüm
gör dü, sa at ler ce tra fik te
ve ara ba lar�nda bek le di -
ler, bun la ra tüm �s tan bul -
lu �a hit ol du. �s tan bul’un

so run lar� çö zül mü yor, �s -
tan bul’u �s tan bul Bü yük �e -

hir Be le di ye Ba� kan� Ka dir
Top ba� yö net mi yor, öy le gö zü -

kü yor ki prob lem le rin çö zü mü
art�k be le di ye mec li si de �il. �s tan bul’da
Köp rü ’de yap�lan bak�m ve onar�m
çal��ma lar�yla il gi li Say�n Top ba�,
bak�m çal��ma lar�n�n ne za man bi te ce -
�i ni bil me di �i ni söy lü yor. Ha be ri ol ma -
ma s� ka bul edi le mez.”

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy
Emniyet Müdürlü�ü, SSK Bölge

Müdürlü�ü, Hasanpa�a Karakolu,
Göztepe Karakolu, Kad›köy Halk

E�itim Merkezi, Bostanc› Karakolu,
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi

Erenköy, Marmara Üniversitesi,
Ac›badem, Feneryolu, Erenköy,

Bostanc›, Moda,  Ko�uyolu, Kad›köy,
Kriton Curi, Merdivenköy, Suadiye,

Caddebostan, Osmana�a, ‹çerenköy,
Bostanc›, Sahray›cedid, Fenerbahçe,
Gönüllü Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü

K›z Yurdu, �ehit Polis Aileleri
Derne�i, Türkiye ‹�çi Emeklileri
Derne�i, Suadiye Gönüllüleri,

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

FİR MA LAR:
� Ba uha us- ‹çe ren köy
� Car re fo ur ‹çe ren köy
� Car re fo ur Ac› ba dem
� Car re fo ur Ex pres’ler
� Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
� Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
� Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
� ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
� Nida Su:                   0216 565 82 46
� Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
� Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
� Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
� Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
� Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
� Ada G› da:                  0216 385 99 40
� Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
� Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
� Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
� Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
� Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
� Petites Flowers:        0216 414 44 62
� De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
� Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
� Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
� Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
� Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
� Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
� So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
� Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
� Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
� ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
� Se tur Di van: 0216 523 63 00
� SSK Bü fe: 0216 566 58 76
� Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
� Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
� Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
� AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
� Stu di o Spot: 0216 347 14 82
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
� Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
� Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
� Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
� Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
� Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
� Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
� Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
� Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
� Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
� Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
� Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
� Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
� Taç Spor: 0216 576 90 50
� Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
� Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
� Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
� Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
� Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
� T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
� Sude Su: 0216 363 48 37
� Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
� Can Rek lam: 0216 348 88 40
� Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
� Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
� Aden Otel:                 0216 345 10 00
� Byotel:                      0216 571 61 61
� Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
� Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
� Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
� Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
� Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
� Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
� Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Kaçak cami ile
cemevlerine

ruhsat verilsin

�STANBUL’UN sembolü Haydarpa�a Gar� ve
bölgesi ile ilgili yap�lacak çal��malar

netle�meye ba�lad�. Sabah Gazetesi’nin
haberine göre; Ula�t�rma, Denizcilik ve
Haberle�me Bakanl���, Haydarpa�aport

projesini �stanbullulara sormaya
haz�rlan�yor. “Haydarpa�a Gar�, Kad�köy

Bölgesi” ve “Üsküdar Harem Bölgesi
ile Haydarpa�a Liman ve Geri

Sahas�” olarak ikiye ayr�lan projede,
halktan gelen talep üzerine
Haydarpa�a Gar Binas�’na

dokunulmayacak. Bunun d���nda
kalan 1 milyon metrekarelik arazinin

yakla��k 600-700 bin metrekaresi için
ise �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi’nden imar izni al�nd�.
Bakanl���n üzerinde durdu�u ilk

formüle göre, Haydarpa�a Gar� için
proje yar��mas� yap�lmas� planlan�yor.
�stanbul boyunca dola�acak özel bir
vapurla halka anlat�lacak ve halk�n
oylar�yla seçilecek projenin ihale

edilmesi planlan�yor. �kinci modelde,

ihalede birinci olacak �irkete yerel
otoritelerin ve uluslararas� mimarlar�n
kriterlerinin teyit verdi�i 5 proje yapma

yükümlülü�ü getirilecek. Bu projeler yine
vapurlarla �stanbul halk�na tan�t�lacak.

Oylama yap�larak hangi projenin
uygulanaca�� seçilecek.

HAYDARPAŞA PROJESi
vapurlarda anlatılacak!

Yakında
ihaleye

çıkılması planlanan
Haydarpa�aport
Projesi,  özel bir

vapurla halka
anlatılacak. 

CHP
�BB Grup

Ba�kan Vekili
Fahrettin Kayhan
Ba�kan Topba�’a

ça�rıda bulunarak, ‘Ne
kadar kaçak cami ve

cemevi varsa bu
meclisten plan

tadilat'n'
gerçekle�tirip

Kaymakam Karahan’a veda
� Gürbüz ENG�N

Yakla�ık 5,5 yıldır kaymakam olarak görev yaptı�ı
Kadıköy'den ayrılacak olan Hasan Karahan için bir veda

yeme�i düzenlendi. Büyük Kulüp'te 27 A�ustos Salı ak�amı
gerçekle�tirilen yeme�e, ba�ta

Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk olmak üzere

Kadıköy’deki tüm
kurumların yönetici ve
müdürleri katıldı. Hasan

Karahan, “Sizler
Kadıköyümüz’de

yıllardır uyum içinde
çalı�tık. Umarım
Kadıköy’deki bu

birliktelik hep sürer.
Sizleri özleyece�im,

Kadıköy'ü özleyece�im. Bir
ba�kadır Kadıköylü olmak...

Emekli olunca buradan ev alıp
Kadıköy'e yerle�meyi istiyorum” dedi. Karahan, artık Kayseri

Melikgazi Kaymakamı olarak görev yapacak.
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Ana do lu Ya ka s�’n�n ilk met ro su ol -
ma özel li �i ni ta �� yan Ka d� köy-
Kar tal met ro hat t� n�n hiz me te gir -

me si em lak fi yat la r�n da bü yük ar t� �a ne -
den ol du. Met ro nun aç� la ca �� n� ha ber le ri
bi le hat t�n gü zer gâ h�n da ki ko nut fi yat la -
r� n� yük selt me ye ye ter ken, sa t� l�k
ve ki ra l�k dai re fi yat la r� ade ta
pat la ma yap t�. 

Milliyet gazetesinde
yer alan habere göre,
Koz ya ta ��’nda 2011 y� -
l�n da 355 bin li ra olan
da ire nin fi ya t�, yük se li -
�i ne de vam ede rek,
2012’de 420-450 bin li -
ra ya ula� t�. Met ro nun in -
�a at�n da yük sel me ye
ba� la yan fi yat lar özel lik le
ba z� böl ge ler de do yu ma ula� sa
da sa t� l�k ve ki ra l�k fi yat la r�n da ki
yük se li� de vam et ti. Ana do lu Ya ka -
s�’nda 2010-2011-2012 y�l la r� sa t� l�k dai -
re fi yat la r� n�n yük sel di �i gö rül dü.

Sa t� l�k dai re fi yat la r�n da en yük sek
ar t�� Ka d� köy il çe si ne ba� l� Koz ya ta -
��’nda ger çek le �e rek, böl ge de 2010 y� l�n -
da 255 bin li ra olan or ta la ma sa t� l�k dai re
fi ya t�, 2011 y� l�n da 355 bin li ra ya ula� t�.
Koz ya ta �� 2012 y� l�n da da en yük sek ar -
t� �� gös te ren böl ge ler den ol du, semt te sa -
t� l�k dai re fi yat la r� 400-450 bin li ra la r�
gör dü. Koz ya ta ��’n�n ar d�n dan gü zer gâh -
ta sa t� l�k dai re fi yat la r� n�n en çok yük sel -

di �i ikin ci semt ise Göz te pe
ol du. Semt te 2010’da 285 bin
li ra olan fi yat, 2011’de 385
bin li ra ya ula� t�. 2012 y� l�n da
ise bu ra kam 450 bin li ra la r�
gö rür ken, ba z� ko nut lar da fi -
yat lar 500 bin li ra y� bul du.
Fi yat la r�n en çok yük sel di �i
üçün cü semt olan Bos tan -
c�’da ise or ta la ma fi yat 245
bin li ra dan 320 bin li ra ya
yük sel di. 2012’de yük se li �e
de vam eden semt te ko nut fi -
yat la r� 350 bin li ra ya ç�k t�.
Gü zer gâh ta yer alan Kar -
tal’da da 320 bin li ra olan sa -
t� l�k ko nut la r�n fi yat la r� or ta -
la ma 400 li ra ci va r� na ka dar
yük sel di. Sa t� l�k dai re fi yat -
la r�n da do yu ma ula �an Ka d� -
köy’de ise fi yat ara l� ��n da
yük sel me ol ma d�. So �an l�k
ise 2010 ve 2011’de de 165
bin li ra da ka lan dai re fi yat la r� 200 bin li -

ra ya ula� t�. So �an l�k’�n ar d�n dan
Kü çük ya l�, en az ar t� ��n ya �an -

d� �� semt ol du. 
� K� RA LAR
YÜK SE L� YOR
Met ro gü zer gâ h�n da ki

semt ler de ki ra l�k dai re fi -
yat la r�n da ar t� ��n de vam
et ti �i gö rü lü yor. Ki ra l�k

dai re fi yat la r� n�n en çok
yük sel di �i böl ge Ka d� köy
olur ken,  il çe de 2010 y� l�n -

da 950 lira olan ki ra l�k dai re
fi ya t�, 2011’de 1.150 li ra ya yük -

se lir ken, bu ra kam 2012’de yük se li �e
de vam ede rek or ta la ma 2 bin li ra ya ula� -
t�. Göz te pe'de 900 li ra olan ki ra be de li
1.100 li ra ya ç�k t�. 2012’de ise bu ra kam
1.750 li ra y� gör dü. Kar tal ve Bos tan c� da
ki ra l�k dai re fi yat la r� n�n yük sel me ye de -
vam et ti �i semt ler ara s�n da ye ri ni al d�.

� SA TI LIK LAR DA K� AR TI�
K� RA LIK LA RA YAN SI DI

�ki il çe de ki da ire le rin sa t�� fi yat la r�n -
da ki yük sel me ki ra be del le ri ne de yan s� -
d�. Ka d� köy’de 2010 y� l�n da or ta la ma
1.100 li ra ya ki ra ya ve ri len 3+1 da ire nin
ki ra be de li 2011’de 1.250, 2012’de 2 bin

li ra ya ula� t�. Bu be del Kar tal’da ise 650
li ra dan 850 li ra ya yük sel di ve 2012’de
1.150 li ra ol du.

2+1 da ire le rin ki ra be del le ri de ben -
zer oran lar da yük se li� kay det ti. Ka d� -
köy’de ki 2+1 da ire le rin or ta la ma ki ra be -
de li bir y�l için de 800 li ra dan 900 li ra ya
ula ��r ken, bu ra kam 1.200 li ra ol du.

� KA DI KÖY’DE F� YAT
450 B� NE VUR DU

Met ro hat t� n�n iki ucun da yer alan il -
çe ler Ka d� köy ile Kar tal’�n mer kez le rin -
de ki 2+1 ile 3+1 sa t� l�k ve ki ra l�k ko nut -
lar da bir y�l için de dik kat çe ki ci oran lar -
da de �er ka zan d�. 

Ka d� köy’de ki 3+1 da ire nin 2010 y� -
l�n da 274 bin li ra olan or ta la ma sa t�� fi ya -
t�, 2011’de 365 bin li ra ya, 2012’de ise
450 bin li ra ya ka dar yük sel di. Kar tal’da
da 2011 y� l�n da 185 bin li ra olan bu ra ka -
m�n 2012’de 250 bin li ra ya ç�k t� �� gö rül -
dü. Ben zer bir yük se li� 2+1 da ire ler de de
gö rül dü. Ka d� köy’de ki 2+1 da ire nin
2010’da 195 bin li ra olan or ta la ma sa t��
fi ya t� 2011’de 225 bin li ra ya, 2012’de ise
300 bin li ra ya yük sel di. 

Kar tal’da ise 127 bin 500 li ra dan 150
bin li ra ya ç� kan fi yat lar 2012’de 200 bin
li ra y� gör dü. 
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KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN MODALILARI

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Moda Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 346 85 18

Adres: Moda Cad. No: 190/A Moda

DAVET EDiYORUZ

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN
KURULMASINI �STEYEN RAS�MPA�ALILARI

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Rasimpa�a Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.

�LET���M: 0216 414 67 15 - 16
Adres: Karakolhane Cad. No 39 Rasimpa�a

DAVET EDiYORUZ

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN SUAD�YEL�LER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Suadiye Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 445 60 59

Adres: Çaml� Sok. Çam Palas Apt. No: 2 Suadiye
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN MERD�VENKÖYLÜLER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 478 37 12

Adres: Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Ressam Salih Ermez Cad. Merdivenköy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

MAL�YE Bakan� Mehmet �im�ek, Haydarpa�a’da
bulunan Gülhane Askeri T�p Akademisi Haydarpa�a

E�itim Hastanesi Komutanl���’n�n Çekmeköy’de
yap�lacak yeni tesislere ta��naca��n� bildirdi.

GATA Haydarpa�a E�itim Hastanesi Komutanl���’n�n
ulusal sa�l�k yap� standartlar�na uygun, depreme

dayan�kl� ve ihtiyaçlar� kar��layacak modern tesislerde
sa�l�k hizmeti sunmas� maksad�yla, yeni tesislerinin
Çekmeköy’de yap�lmas�n�n planland���n� aç�klayan

Mehmet �im�ek; �zmir’deki �stihkam Okulu, Tuzla’daki
Piyade Okulu, Etimesgut’taki Z�rhl� Birlikler Okulu ve

Mamak’taki MEBS Okulu’nun arazilerinin Maliye
Bakanl���’na iade edilmesine yönelik bir çal��ma

bulunmad���n� da kaydetti.

Haydarpaşa
GATA taşınıyor

�STANBUL Üniversitesi, Dünyan�n En �yi 500
Üniversitesi aras�na 8. kez girmeyi ba�ard�. Üniversite,
mezunlar�n�n ba�ar�s� (Score on alumni) kriterine göre

yap�lan s�ralamada Dünyada 125. oldu. Yüksekö�renim
alan�nda en etkili de�erlendirme otoritelerinden biri
olarak kabul edilen Çin’in �hangay’daki Jiao Tong
Üniversitesi, her y�l haz�rlad��� Dünyan�n En �yi 500

Üniversitesi 2012 y�l� listesini
aç�klad�. Listeye, Türkiye’den tek

üniversite olarak �stanbul
Üniversitesi girdi. �stanbul

Üniversitesi, Dünyan�n en iyileri
aras�na 8. kez girerek, Türk

üniversitelerinin ad�n� uluslararas�
yüksekö�retim alan�nda
duyurmu� oldu. �stanbul

Üniversitesi, Dünyan�n En �yi �lk
500 Üniversitesi s�ralamas�nda

mezunlar�n ba�ar�s�na göre 125.,
ö�retim üyesi ba��na dü�en

yay�n say�s�na göre 378. oldu. 
Jiao Tong Üniversitesi’nin 2003 y�l�ndan beri yapt���

Dünyan�n En �yi 500 Üniversitesi s�ralamas�na ilk defa
2003 y�l�nda giren �stanbul Üniversitesi, 2005, 2007,

2008, 2009, 2010, 2011 ve son olarak 2012 y�l�nda da
ba�ar�s�n� sürdürerek s�ralamada yer ald�. �stanbul

Üniversitesi, Dünyan�n En �yi 500 Üniversitesi
s�ralamas�na 8 defa giren tek Türk Üniversitesi odu.

Kuruldu�u 1453 y�l�ndan bugüne edindi�i bilgi birikimini
ve tecrübesini, yapt��� bilimsel ve akademik çal��malarla

sürekli art�ran �stanbul Üniversitesi, bilim dünyas�na
yapt��� katk�lar�n sonucu olarak Dünyan�n en iyileri

listelerinde sürekli olarak yer al�yor.

559 yıllık
üniversitenin
BA�ARISI

Dünyanın �lk
500

Üniversitesi
Listesi’ne 8.

kez giren
�stanbul

Üniversitesi,
125. sırada

yer aldı. 

ESDEM’de kurs kayıtları başladı
KADIKÖY Belediyesi

�a�kınbakkal E�itim ve
Sosyal destek Merkezi'nde

(ESDEM) hobi ve ki�isel
geli�im kursları yeni dönem

kayıtları ba�ladı. 1994 yılından
beri e�itim veren, Kadıköy'ün
kentli kesimine hitap
eden �a�kınbakkal
E�itim ve Sosyal

Destek Merkezi'nde,
Halk E�itim Merkezleri
i�birli�i ile alanlarında

uzman e�itmenler
tarafından de�i�ik ya� ve ilgi

alanlarına yönelik hobi ve
ki�isel geli�im kursları
verilecek. Düzenlenen

kurslarda, Takı Tasarımı,
Resim, Ebru’nun yanı sıra
�ngilizce e�itimi yapılması

planlanıyor. Üç aylık
periyotlarla devam edecek

olan ücretsiz kurslardan tüm
Kadıköylü yurtta�lar

faydalanabilecek.
�a�kınbakkal E�itim ve

Sosyal Destek Merkezi'nde
faaliyet gösteren hobi
ve ki�isel kurslarına

katılmak isteyenlerin;
kayıt için 1 foto�raf,

kimlik belgesi
fotokopisi ve

ikametgâh belgesi ile
a�a�ıdaki adrese

ba�vurmaları yeterli. 
Adres: �a�kınbakkal E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi Kazım

Özalp Sokak Salihbey Apt.
No: 16 �a�kınbakkal/Suadiye 

Tel.: 0216 368 60 89 

Kadıköy’ün şirin evleri!
BUGÜNLERDE Bahariye’de Kadıköy

Halk E�itim Merkezi ve Kadıköy
Adliyesi’nin bulundu�u caddeye

yolunuz dü�tü mü bilmiyoruz ama
e�er dü�erse Kadıköy Halk E�itim

Merkezi ile Kadıköy Adliyesi’nin ortak
kullandı�ı bahçedeki ye�il alana

mutlaka bir göz atın. Zira yemye�il
çimenler ve a�açlarla dolu bu küçük
alan, görenleri hayran bırakan küçük

ama �irin mi �irin yapılara ev sahipli�i
yapıyor. Küçük de olsa bir

bahçenin en güzel nasıl
de�erlendirilebilece�ine kanıt olan bu 

ilginç süsleme �ekli sanki ku�
evlerini andırıyor. Kentin
ortasındaki bu küçük bahçe ve
içindeki küçük evler yorucu kent
ortamında durup dinlenenler
için göz zevki sunuyor.
�nsano�lunun monotonlu�un
önüne geçmek için çevresinde
yaptı�ı basit ve küçük görünen
ilginç de�i�iklikler psikolojisine
de olumlu �ekilde yansıyor.
Osmanlı gelene�indeki ku�
evleri de anımsatan bu �irin
yapılar, herkesin ilgisi çekiyor. 

Bos tan cı'da ki ra lık dai re fi yat la rı ar tı yor.

Koz ya ta �ı’nda sa tı lık dai re fi yat la rı yükseliyor.

Cumbalısı da var, çift katlısı da; klasik Osmanlı
tarzının yanı sıra örme ta� duvarlısı da…

Metro güzergâhında
yükselmeye ba�layan
konut fiyatları, açılı�

döneminde tavan yaptı.
En yüksek artı�ın

ya�andı�ı Kozyata�ı’nda
geçen yıl 355 bin lira olan
dairenin fiyatı 450 bin lira

seviyesine çıktı.

UÇURDU!

Satılık daire fiyatlarının en çok
yükseldi�i ikinci semt ise Göztepe oldu. 

METRO EV FiYATLARINI
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● Gökçe UYGUN

“Bi zim de Renk li
Te le viz yo nu -
muz Var d�”

ad�n da ki ilk ki ta b�y la ya z�n dün ya s� na mer ha ba di yen
Ka d� köy lü ya zar Onur Gök �en, �im di de ikin ci ki ta b�y -
la okur la r� n�n kar �� s�n da; “Ye di Ke re Se kiz”

Sa nal dün ya n�n en çok ta kip edi len isim le rin den
olan Gök �en, ilk ki ta b�n da Ka d� köy’e hiç git me mi�,
80’ler de er gen ol ma m��, Mr. Spock’u ta n� ma yan,
com mo do re 64’ü gör me mi� ve hat ta k�z ka ç� ran at ma -
m�� alan la ra bi le “ma hal le”yi an lat m�� t�.
Oku yan Us ya y�n la r� n�n Di züs tü Ede -
bi yat se ri sin den ç� kan ye ni ki ta b� Ye di
Ke re Se kiz’de ise yi ne an� la r� na de -
vam edi yor. Ön ce ki ki ta b� oku yan lar
için ar t�k ne re dey se ai le fert le ri ne dö -
nü �en iki ka fa dar kar de� Onur ve Mert
ile muh te �em ba ba la r� n�n ma ce ra la r�
tam gaz sü rü yor. Ka d� köy so kak la r�n -
dan New York cad de le ri ne, 8 mm. film
ma ki ne le rin den ay na l� göz lük le re dek
dö ne min tüm nos tal jik de tay la r�, Onur
Gök �en’in sa mi mi an la t� m�y la renk le ni -
yor. 

Ki ta b�n ar ka ka pak ya z� s�n da “Çar -
p�m tab lo su nu ez be re bi li yor dum. Da ha
zor ne ola bi lir di ki” di ye so ran Gök �en,
“Ço cuk tuk biz. Ba� ka tür lüy dü her �ey.
E� len mek is ti yor duk; e� le ni yor duk. Bir
mut fa �� me se la, yak mak is ti yor duk; ya -

k� yor duk. Azar i�it mek is ti yor duk; bü yük olan bi ze
k�z s�n... K� z� yor du ba ba m�z. Son ra he men se vi yor du.
Se vi yor duk. Ya ra maz l�k la r� m� z�n so nuç la r� n� bil mek
te red dü te yol aç m� yor du. Ya �a m� �s ka la m� yor duk.
Gü zel dik. Ço cuk tuk i� te. An la sa n� za...”di yor.

� UNUT MAK �Ç�N YA ZI YOR!
Onur Gök �en, ilk ki ta b� ç�k t� ��n da Ga ze te Ka d� -

köy'e ver di �i rö por taj da, yaz mak ey le min den, ki tap -
tan ve el bet te ki Ka d� köy'den �öy le bah -
set mi� ti: “Be nim için ya z� kur tul mak için
de �il, unut mak için var. Mev cu di ye ti mi
unut ma ya ça l� �� yo rum. Kit le le ri pe �im -
den sü rük le ye yim di ye yaz m� yo rum. Ha -
ya ta da ir mem nun ol ma d� ��m, de �i� tir -
mek is te di �im bir çok �ey var. Bu ya �a d� -
�� m�z dün ya n�n do� ru git me di �i ni dü �ü -
nü yo rum. De �i� tir me ye gü cüm yet mi -
yor. Bu Don Ki �ot luk de �il. Çün kü fi kir -
sel an lam da ko nu �u yor sun ora da. Dü -
�ün mek a��r d�r. S�r t�n da bü yük bir yük
var m�� gi bi için den hep bir �ey ler yaz -
mak is ter sin. Dü zel te me ye ce �i ni bil di -
�in hal de yaz mak i�in en ac�k l� ta ra f� d�r.
Bir �ey ya zar s�n, bu bi ri le ri ne do ku nur.
Ba zen bir har fi bi le öy le gü zel bir yer de
ya zar s�n ki, bu harf bir le ri ni a� la t�r, gül -
dü rür, bu ya z� n�n gü cü dür.”

31 A�USTOS - 6 EYLÜL 2012HABER 5

SERi iLANLAR 
Kad�köy Belediyesi’ne yat�rm�� oldu�um, a�a��da dökümü yaz�l� makbuzlar� kaybettim.
Hükümsüzdür. 24.11.2006 tarihli 875834 no’lu makbuz, 19.10.2004 tarihli 920528 no’lu

makbuz, 19.10.2004 tarihli  920527 no’lu makbuz. Mustafa KEKE
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü giri� kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür. Serpil ÇAKIR

�irketimize ait A009087 Seri no’lu fatura kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.
DATAMAR OPT�K ELEKTR�K ELEKTRON�K SAN.VE T�C.LTD.�T�.

Kad�köy Belediyesi’nden ald���m 10.07.2012 tarihli I-100924 nolu 450 Liral�k makbuzumu
kaybettim. Hükümsüzdür. Duygu KILIÇLI

34201638 numaral� Milli Piyango �daresi ruhsat�m� kaybettim. Hükümsüzdür.
Hacı Ahmet AYTAÇ

B�ZE  ULA�IN: 
• Adres: ALTINTEPE MAH. DE��RMENYOLU CAD. 

NO: 29/A MALTEPE / �STANBUL-TÜRK�YE                  
• Ofis Tel. ve Faks:  0216 388 11 54

• Cep Tel: 0530 037 63 84 (Ali Kemer)
• Web site: http://idol-yapi.webnode.com.tr/    

�DOL YAPI VE DEKORASYON  
� LAM�NAT  PARKE                                                                                         
� LAM�NE PARKE                                                                            
� DUVAR KA�IDI 
(�THAL VE YERL�)                                           
� S�STRE C�LA                                                                                 
� PERDE TASARIMI 
(STOR  PERDE)                                          
� DU�AKAB�N                                                                                           
� MAS�F PARKE                                                                             
� PVC  YER
KAPLAMALARI+(KAYNAKLI)

� HALIFLEKS
� VAR�ODOR  KAPILARI
� ALÇIPAN ASMA TAVAN
� Ç�M HALI                                                                                                 
� KAUÇUK ZEM�N
KAPLAMA
� LAMBR�
� DUVAR ST�CKERI
� KOMPLE TAD�LAT VE
TAM�RAT
(BOYA, BADANA,VS.)

Kadıköylü yazar Onur Gök�en yeni kitabındaki
18 anı-hikâyede, Kadıköy'ü fona alarak kimi zaman

hüzünlü kimi zaman komik ya�anmı�lıklarını payla�ıyor.

YEDi KERE SEKiZ?YEDi KERE SEKiZ?YEDi KERE SEKiZ?YEDi KERE SEKiZ?YEDi KERE SEKiZ?YEDi KERE SEKiZ?

Gök�en, “�çinden
Kadıköy geçen” anılarını

e�lenceli bir dille
anlatıyor…

�lk ki ta bı nın Su adi ye'de ki
im za gü nün de...

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

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

Sayı: M.34.3.KAD.0.10/301.03/1751009

27/08/2012

Konu: Meclis Gündemi

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

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi,
4.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Eylül Ay� Toplant�lar�

03 Eylül 2012 Pazartesi – 07 Eylül 2012 Cuma
tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Eylül Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi
03 Eylül 2012 Pazartesi günü, saat 16.30’da

Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda
yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya

te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:

1. Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, Gazete
Kad�köy’ün ilan reklam ücretleri ile ilgili, 17.08.2012

gün ve 2012/5 say�l� raporu.

Fenerbahçeliler terörü lanetledi
SON günlerde ya�anan terör

olaylar�na bir tepki de Sar�-Lacivertli
taraftarlardan geldi. 25 A�ustos
Cumartesi ak�am� oynanacak

Fenerbahçe-Gaziantepspor maç�
öncesi toplanan binlerce

Fenerbahçeli taraftar düzenledikleri
yürüyü�le olaylar� lanetledi, tak�m�na
destek verdi. Sar�-Lacivertli kulübün
cezas� nedeniyle sadece kad�nlar ile

12 ya� ve alt� çocuklar�n
izleyebilece�i Gaziantepspor maç�
öncesi, kad�n ve çocuk taraftarlar
Türk ve Fenerbahçe bayraklar�yla
Kad�köy’de Bahariye Caddesi’nin

giri�indeki Bo�a heykelinin önünde
topland�lar. Bir süre “�ehitler ölmez,

vatan bölünmez” �eklinde slogan
atan kad�n ve çocuk tarafltara, baz�

erkek taraftarlar da destek verdi.
“Gaziantep ba��n�z sa� olsun” ve

“Gaziantepli karde�lerimizin ac�s�n�
payla��yoruz”  yaz�l� pankartlar

aç�ld�.  �stiklal Mar�� okuyan
taraftarlar, daha sonra s�k s�k

“�ehitler ölmez, vatan bölünmez”
diye slogan atarak, stada do�ru
yürüdüler.   Yürüyü� s�ras�nda

çevreden de kat�lanlarla say�lar�
artan taraftar toplulu�u, stat önünde
de bir süre protestolar�n� sürdürdü.

�ükrü Saraco�lu Stad� önünde
�stiklal Mar�� okunmas�n�n ard�ndan

yürüyü� sona erdi.
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● Semra ÇELEB�

�
l ki �s tan bul 2010 Av ru pa Kül tür Ba� ken ti
Ajan s� ta ra f�n dan des tek le ne rek 65 bin iz le -
yi ci ye ula �an �s tan bul Ço cuk ve Genç lik Bi -

ena li’nin ikin ci si, 3 Ka s�m-6 Ara l�k 2012 ta rih -
le rin de ger çek le �i yor. 2. �s tan bul Ço cuk ve
Genç lik Bi ena li Di rek tö rü Ga zi Sel çuk, bi ena -
lin �s tan bul’da ya �a yan 3 mil yon ö� ren ci nin
ça� da� sa na t�n için de yer al ma la r�, olu� tur duk -
la r� öz gün sa nat sal üre tim le ri, ni te lik li bir plat -
form da iz le yi ciy le bu lu� tur ma la r� için olu� tu -

rul mu� bir sa nat or ga ni zas yo nu ol du -
�u nu söy lü yor. �s tan bul lu ço cuk la r�n
kül tür ve sa nat ala n�n da da ha et kin
ol ma s�, ay n� za man da ya �am sal ka li -
te le ri ni de ar t� ra cak. Bu amaç la yo la
ç� kan bie nal kap sa m�n da, ço cuk lar
13 fark l� di sip lin ve 350 atöl ye ça l�� -
ma s�y la, ala n�n da uz man sa nat ç� ve
ki �i ler le üret me nin key fi ni sü re cek.

� VA PUR DA MÜ Z�K
Bie nal yüz ler ce okul gru bu nun

be den, mü zik per for mans la r� n� içe -
ren et kin lik le riy le renk le ne cek. Bir -
bi rin den fark l� tür ve tarz la ra sa hip
grup la r� n sah ne le ye ce �i kon ser ler,
dra ma, ti yat ro, dans içe rik li be den
per for mans la r�, bie nal için Tak sim
Mey da n�’nda ku ru la cak  sah ne de iz -
le yi ci ye ula �a cak. Bie nal sü re sin ce
7-10 adet �e hir hat la r� yol cu va pu -
run da, fark l� okul la r�n ö� ren ci mü zik
ve per for mans gru bu nun et kin lik le ri
�s tan bul lu lar’la bu lu �a cak. 

� F�LM GÖS TE R�M LE R�
Sa nat ve e�i tim ala n�n da yer li

ya ban c� 30 üze rin de önem li isim, e� za man l�
ola rak bie nal me kân la r�n da iz le yi ci, ö� ret men,
ve li ve ö� ren ci ler le bu lu �a cak.
Plan la nan 41 pa nel söy le �i ve
kon fe ran s�, 10 bin ki �i nin iz le -
me si bek le ni yor.

Pro fes yo nel le rin çek ti �i
bir di zi k� sa film le bir lik te, ö� -
ren ci le rin çek mi� ol du �u k� sa
film ça l�� ma la r� bie nal sü re -
sin ce iz le yi ci le re su nu la cak.
Ay r� ca atöl ye ça l�� ma la r�n da
or ta ya ç� ka r� lan ye ni film le rin
de iz le yi ciy le bu lu� ma s� sa� la -
na cak. 

� REH BER L� TUR LAR
Bi ena li gör me ye ge len iz -

le yi ci le rin gün cel sa nat, ens ta -
las yon, vi de o ve olu� tu ru lan
di �er sa nat sal ifa de bi çim le -
riy le da ha do� ru bir ili� ki kur -
ma la r� için ha z�r lan m�� bir

prog ram. Reh ber li tur lar ön ce den prog ram l�
tur lar ve re zer vas yon lu tur lar ola rak iki fark l�

�e kil de ger çek le� ti ri le cek.
Turlar, �l Mil li E�i tim Mü dür lü -
�ü ta ra f�n dan ön ce den be lir len -
mi� okul ve ö� ren ci le rin d� ��n da
re zer vas yon ya pan di �er ka t� -
l�m c� la r� kap sa ya cak. Yak la ��k
20 bin ki �i nin bu tur lar dan fay -
da lan ma s� plan la n� yor.

� BA� VU RU LAR
24 EY LÜL’E KA DAR!
“Dü� mü? Ger çek mi?” te -

ma s�n dan yo la ç� k� lan bi ena le
re sim, hey kel, se ra mik, fo to� raf,
dü zen le me, vi de o, mü zik be den
ve sah ne per for mans la r�n da ba� -
vu ru lar, 24 Ey lül’e ka dar de vam
ede cek. 

Ba� vu ru lar www.co cuk -
genc lik bi enal.org ad re sin den
ya p� l� yor. 
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Geçen yıl Bahariye’de açılan ve sahneye
koydu�u ünlü oyunlarla ilgi çeken Tiyatro

Akla Kara, yeni sezona hazırlanıyor. 

Çocuklar ve gençler, bienalde
‘BiRLiKTE YARATACAK’!

‘Dü� Çocuk, Gerçek Çocuk’ konseptiyle bu y�l 2. si düzenlenecek olan �stanbul Çocuk ve
Gençlik Bienali’ne ba�vurular ‘birlikte yaratal�m’ ça�r�s�yla ba�lad�. Bienal; Beyo�lu’ndan
Tuzla’ya, Kad�köy’den Sultanbeyli’ye, 39 ilçenin özel ve kamu okullar�nda ö�renim gören

ö�rencilerin yan� s�ra sokakta çal��an, suça itilmi�, cezaevinde bulunan, cezaevinde do�mak
zorunda kalan çocuklar ve engelliler gibi dezavantajl� gruplar� da kapsayacak.

KADIKÖY Foto�raf Merkezi ve
Kadıköy Belediyesi tarafından

Ay�e Küçükkurt'un genel
koordinatörlü�ünde düzenlenen 5.
Kadıköy Foto�raf Günleri ba�lıyor. 
Amatör ve usta foto�rafçıları aynı

perdede bulu�turan Kadıköy
Foto�raf Günleri, 7-8-9 Eylül

tarihlerinde Selamiçe�me
Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek.
Foto�raf Günleri’nin programı da

�öyle:  
07 EYLÜL 2012
� 20.45: Açılı�

� 21.00: Pembe TUNCER/
“Sisler Diyarı”

� 21.10: Fotoamele Sergi
Gösterisi/“Sokakta Sanat Var”

� 21.15: Fatma & O�uzhan

ERG�N/“Sıradan An’lar”
� 21.20: Ahmet

DER��/“Ya�amdan…”
� 21.25: GEFOD-O�uz U�RA�/

“A�k ile Hu”
� 21.35: Firdevs SAYILAN/

“Nemrut Da�ı Tanrıları”
� 21.45: Osman ÜRPER/Söyle�i ve

Gösteri-“Dansa Dair”
� 22.20: Aramis KALAY/ Söyle�i ve

Gösteri-“Foto�rafa Giden Yol”
08 EYLÜL 2012

� 21.00: Fırat KAVLAK/“Anlık
Mizansenler”

� 21.10: Kenan DOKTOR/
“Bir Uçtan Bir Uca Karadeniz”

� 21.20: Fotoamele Sergi
Gösterisi/“Kaybolan Meslekler”

� 21.25: Abdullah A�ah

ÖNCÜL/“Küçük Anlar”
� 21.35: Makbule AKPINAR/“�lk

Nefes”
� 22.05: Erhan �ERMET/

“Bir Foto�raf Projesi Yapmak”
09 EYLÜL 2012

� 21.00: Ahmet KILINÇ/“Anbean”
� 21.10: Yılmaz KES�C�/
“Kuzeyden Eser Rüzgar”

� 21.15: GEFOD Ortak
Gösterisi/“Ya�ama Dair”

21.20: Bedriye ESEN/“HAyat
Akarken”

� 21.25: Ay�e KÜÇÜKKURT/
“Müze Halleri”
� 21.40: Tülin

D�ZDARO�LU/“Haydarpa�a”
� 22.00: Engin KABAN/

Söyle�i ve Gösteri

WOODY Allen'�n Antik Yunan'da geçen absürd komedi
klasi�i “Tanr�”, yeni sezonda Tiyatro Akla Kara’da

izleyiciyle bulu�acak. Geçen y�l Bahariye’de aç�lan ve
sahneye koydu�u “Fare Kapan�”, “Tom, Dick ve Harry”
gibi ünlü oyunlarla dikkat çeken Tiyatro Akla Kara, yeni
sezon için Woody Allen’�n “Tanr�” oyununun provalar�na

ba�lad�. Yönetmenli�ini Kerem Konanbay’�n yapt���
oyunda; Özgür Özdural, Fatih Özacun, Seda Özelsoy,
Serkan �en, Hakan Çeliker, Selin Zafertepe Çeliker,
Eren Genç, Serhat Behramo�lu, �endal Y�ld�z ve Nur

Suba�� rol al�yor. Allen’�n klasikle�mi� absürd komedisi
“Tanr�”, Atina Tiyatro Festivali’nde birincilik ödülü almak

isteyen bir yazar ve bu yazar�n oyuncusunun,
sahneleyecekleri oyuna bir son bulma çabalar�yla

ba�lar. Yazar oyun sonu hakk�nda bir çözüm yaratmas�
amac�yla Doris isimli bir seyirciyi sahneye davet eder ve

bundan sonras� içinden ç�k�lmaz bir hal al�r. Basit bir
vodvilmi� gibi görünse de, içi bo� bir oyun de�ildir
Woody Allen’in Tanr�’s�. Oyunda Tanr� ve özgürlük

temalar� a��rl�kl� olarak i�lenmi�tir. Tanr� gerçekten var
m�d�r? Tanr� varsa, insan eylemlerinden sorumlu

tutulabilir mi? Özgürlük karma�a m�d�r? �nsan�n ve
insanl���n gelece�i için kadere ihtiyaç var m�d�r?

Sistemin ve politikac�lar�n entrikalar�, gerçe�i örtmeye
yeter mi? Tanr�, tüm bu sorular çerçevesinde, verilmek

istenenin, kahkahalar e�li�inde fark ettirildi�i ender
oyunlardan biri.

RAMAZANIN son günlerinde �ehir Hatlar� Vapuru’yla
yolculuk edenler ilginç bir etkinlikle kar��la�t�lar. Vapurdan

içeri girerken kap�da Pantomim sanatç�lar� taraf�ndan
kar��lanan yolcular seyahat boyunca canl� heykellerle

beraber yolculuk yapt�lar. Ramazan ay�na uygun olarak
Karagöz-Hacivat, Semazen, Çelebi-Zenne, Hurma da��tan
geleneksel Canl� Heykel karakterleri de performansta yerini

ald�. Canl� heykellere Pantomim oyuncular� da e�lik edip
yolculara renkli anlar ya�att�lar. Baz� yolcular cep

telefonlar�yla foto�raf ve video çekerken çocuklar da bu
an�n keyfini ç�kard�. Yolculardan Ramazan Y�lmaz, “Çok

güzeldi, e�lenceliydi.
Gerçekten ho�umuza gitti.

Ba�lang�çta ben bunlar�
gerçek bir heykel
zannettim. Burada

gözlerinin
oynad���n�
gördüm.

Heykel gibi
gözüken

arkada�lar�
tebrik ederim.
Oyunlar�n� çok

güzel
oynad�lar, di�er oyuncular da insanlar� e�lendirdiler. Gayet
güzeldi keyifliydi. Bunu dü�ünüp haz�rlayanlara te�ekkür
ederim” dedi. Anjelika Areknayan Grantovna ise, ”Ben

Ermenistan’dan geldim. 8 senedir Türkiye’de ya��yorum.
Gemide çok e�lenceli �eyler oldu, dans yap�yorlar. Ben de

cep telefonumla onlar� çektim” diye konu�tu. Dans
grubunun proje dan��man� ve sanat yönetmeni Hatice
Sönmez ise Mimdepo ve proje hakk�nda bilgi verdi:

“Mimdepo 2004 y�l�ndan itibaren biraraya gelen
performans toplulu�udur. Ad�n� 2012 y�l�nda alm��t�r. 2004

y�l�nda Bülent Develi önderli�inde biraraya geldik. 2006
y�l�nda ise �stanbul Üniversitesi Pantomim bölümünden

mezun olan arkada�lar�m�z�n da bize kat�lmas�yla
geni�ledik. Mimdepo bu performans� �ehir Hatlar� Vapur
��letmeleri’yle ortak gerçekle�tirdi. �stanbullulara böyle bir

etkinlik hediye etmek istedik.”

5. Kadıköy Fotoğraf Günleri başlıyor 

Allen’ın ‘Tanrı’sı
yeni sezonda
Akla Kara’da!

Vapurda pantomim ve
canlı heykel sürprizi

ÜCRETSiZ FOTOĞRAF ATÖLYESi
5. Kad�köy Foto�raf Günleri kapsam�nda Kad�köy Foto�raf Merkezi

sponsorlu�unda Heybeliada'ya ücretsiz foto�raf atölyesi düzenleniyor.
8 Eylül günü saat 08.00'de Bostanc� Adalar Vapur �skelesi'nde

bulu�ularak adaya do�ru yol al�nacak. Burada tüm gün çekim yapt�ktan
sonra hep birlikte Selamiçe�me Özgürlük Park�'na geçilerek burada

etkinli�e kat�l�nacak. Gün boyunca gruba foto�raf dan��manl��� hizmeti
verilecek. Detayl� bilgi için 0216 405 22 62 numaral� telefon aranabilir.

Özgürlük Parkı’nda,
7-8-9 Eylül tarihleri

arasında
düzenlenecek 5.
Kadıköy Foto�raf

Günleri’nde, bu yıl da
amatör ve profesyonel

foto�rafçılar
bulu�uyor. 
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Ta ri hi Çar �� s�’n� tu ris tik çe kim mer ke zi ne
dö nü� tür mek için pro je yü rü ten Tu rizm Ara� t�r -
ma la r� Der ne �i'nin (TU RAD) ya y�n la d� �� “Ta ri hi

Ka d� köy Çar �� s�” ad l� ki tap ç� �� sa de ce çar �� y� ta n�t mak la
kal m� yor, il çe nin geç mi �i ve bu gü nü ne da ir bil gi ler de ak -
ta r� yor. 

Bo yut Ya y�n la r�'ndan, Bur çin Ün lü'nün edi tör lü -
�ün de ya y�n la nan ki tap ç�k ta yer alan fo to� raf lar ise
Ege Ta n�r, Ara mis Ka lay ve Bo yut Ya y�n Gru bu ar -
�i vin den. “Ka d� köy'e Da ir”, “Sem tin Ta rih çe si”, “Ta -
rih ve Kül tür” ile “Ne Ye nir, Ne re de Ye nir?” ol mak
üze re 4 ana ba� l�k tan olu �an ki tap ç�k ta, Ka d� köy'den
“�s tan bul'un en gü zel, en ya �a n� la s� il çe le ri nin ba ��n -
da ge len Ka d� köy, ay n� za man da �eh rin en es ki yer -
le �im yer le rin den...” di ye bah se di li yor. �n gi liz ce ve
Türk çe ha z�r la nan ki tap tan siz ler için al�n t� lar der le -
dik. �� te Ka d� köy hak k�n da bil me dik le ri niz, bi lip de
ye ni den an�m sa mak is te dik le ri niz;

� KÖR LER ÜL KE S�N DEN
MO DERN KA DI KÖY'E...

�na n� �a gö re; Me ga ra l� Bi zans, bir �e hir kur mak
is ter ve bu ko nu da fik ri ni al mak üze re Delf ka hi ni ne
ba� vu rur. Ka hin, “�eh ri Kör ler Ül ke si’nin kar �� s� na
kur!” der. Bi zans, Kör ler ül ke si ni ara ma ya ba� lar.
Ay lar son ra �s tan bul’un ku ru la ca �� Sa ray bur nu’nun
bu lun du �u ye re ge lip, Bo �az’dan Kal ke don’u gör dü -
�ün de, ken di ken di ne so rar: “Bu �eh ri ne den bu ra ya
de �il de ço rak top rak lar üze ri ne kur mu� lar? Bu
adam lar kör mü?” �� te o an, Bi zans ara d� �� Kör ler Ül -
ke si’ni bul du �u nu fark eder.

Ka d� köy’ün geç mi �i, �s tan bul ka dar es ki. Ta rih
bo yun ca da bir çok kez el de �i� ti ren il çe, Os man l� dö -
ne min de üst dü zey yö ne ti ci le rin ra� bet et ti �i, göz de
bir say fi ye ye riy di. 18’in ci yüz y�l da Ka d� köy’de ço -
�u ba l�k ç� l�k la u� ra �an 100 ci va r�n da Rum ai lenin

ya �a d� �� bi li ni yor. Türk ler ise iç k� s�m lar -
da; Mer di ven köy, Eren köy ve �çe ren -
köy ci va r�n da ki köy ler de ta r�m la
ge çi nir ler di.

Cum hu ri yet’in ila n�y la bir -
lik te de�i�im ba�lad�, Ka d� -
köy 1928’de elek trik le,
1929’da tram vay la ta n�� t�.
Uzun sü re Üs kü dar’a ba� l�
olan semt, 1930’da il çe ol -
du. 1940’lar da ah �ap kö�k -
le rin y� k� la rak yer le ri ne be -
to nar me ya p� la r�n in �a edil -
di �i bir dö nem ya �an d�.
Tram vay la ra ek ola rak oto büs
se fer le ri de ba� la d�. 1950’li y�l la -
rda Ad nan Men de res’in ba� lat t� ��
imar ope ras yon la r�, Ka d� köy’e dam -
ga s� n� vur du. Bu dö nem de ye ni yol lar ya -
p�l d�. Ar tan nü fus, mer kez den yaz l�k la ra ya y�l d�.
Göz te pe, Eren köy, Cad de bos tan, Fe ner bah çe, Su adi -
ye, Bos tan c� gi bi semt ler, say fi ye ye ri ni te li �i ni yi tir -
me ye ba� la d�. Sa na yi te sis le ri nin ku rul du �u An ka ra
As fal t�’n�n (E-5/D-100 Ka ra yo lu) çev re sin de yer le -
�im yer le ri olu� tu. 1965’de yü rür lü �e gi ren Kat Mül -
ki ye ti Ka nu nu’ndan Ka d� köy de na si bi ni al d� ve il çe -
nin çeh re si de �i� ti. Az kat l� ev le rin apart man la ra dö -

nü� tü �ü sü reç, çok h�z l� ge li �i yor du. K� -
z�l top rak-Bos tan c� ara s�n da ki nü fus,

10 y�l da iki bu çuk kat art t�. Bo �a -
zi çi Köp rü sü’nün aç�l ma s�

(1973), ken tin iki ya ka s� ara -
s�n da ki ula �� m� ko lay la� t� -
r�n ca, Ka d� köy’de ya �a -
mak da ha da çe ki ci ha le
gel di. 1984’te aç� lan Ka -
d� köy-Pen dik sa hil yo lu,
k� y� �e ri din de ki bo� alan -
la r�n da dol ma s� na yol aç -

t�. Gü nü mü zün Ka d� köy’ü,
600 bi ne yak la �an nü fu suy -

la ba� l� ba �� na bir �e hir bü -
yük lü �ün de.

� BO �A'NIN UZUN 
YOL CU LU �U

“Bo �a hey ke lin den sa �a dön”, “Bo �a
hey ke lin den so la sap”, “Bo �a hey ke lin de bu lu �a -

l�m” Ka d� köy lü le rin ve Ka d� köy’e yo lu dü �en le rin
s�k l�k la kul lan d� �� cüm le ler. Ar t�k Ka d� köy’ün sim -
ge si ha li ne gel mi� olan hey ke l, çok il ginç bir geç mi -
�e sa hip. Al sas Lo ren böl ge si, Fran sa’n�n eli ne ge çin -
ce, bu ra ya bir an�t hey kel dik ilmesine ka rar ve rilir.
Pa ris’in önem li hey kel t� ra� la r�n dan Isi do re Bon he ure
ve T. Ro ul li ard, Fran s�z la r�n Al man la r� bir bo �a gi bi

ezip geç ti �i ni ima eden hey ke li ya par lar. An cak
hey kel di kil dik ten k� sa sü re son ra Bis marck, Fran -
sa’ya sa va� açar. Sa va� Al man la r�n za fe riy le so -
nuç la n�n ca, Bo �a hey ke li ga ni met ola rak Al man -
ya’ya ta �� n�r. Yak la ��k 40 y�l Al man ya’da kal d�k -
tan son ra s� ra da ki du ra �� Os man l� �m pa ra tor lu �u
olur. Al man II. Wil helm ta ra f�n dan, En ver Pa �a’ya
he di ye edi lin ce, En ver Pa �a’n�n �s tan bul’da ki sa ra -
y� n�n bah çe si ne yer le� ti ri lir. Pa �a ül ke yi terk et tik -
ten son ra unu tu lan hey kel, 1953 y� l�n da Hil ton
Ote li’nin bah çe si ne ko nur. Bu ra da ko nak la ma s� da
uzun sür mez. S� ra s�y la Har bi ye’de ki Spor ve Ser -
gi Sa ra y� (Lüt fi K�r dar Kon gre Mer ke zi), Tak sim
Ge zi Par k�, Ka d� köy �eh re ma ne ti bi na s�, hey ke lin
ye ni du rak la r� olur. En so nun da 1976’da ger çek
ye ri ni bu la rak Ka d� köy Al t� yol’a ko nur.

� RO MAN LAR DA KA DI KÖY
�s tan bul’un Ana do lu ya ka s�-özel lik le de Ka d� -

köy-sa nat ç� lar, ya zar lar, üre ten in san lar için ço �un -
luk la sa kin bir li man ola rak gö rü lür. Ka d� köy; Me lih
Cev det An day, Fa z�l Hüs nü Da� lar ca, Ce mal Sü rey -
ya, Hal dun Ta ner, Mü nir Nu ret tin Sel çuk, Se la hat tin
P� nar gi bi isim le rin ar d�n dan gü nü müz de de ye ni je -
ne ras yo nun ede bi yat ç� la r� na, res sam la r� na, mü zis -
yen le ri ne, si ne ma c� la r� na ve ti yat ro cu la r� na me kan
olu yor. Se lim �le ri, Ad nan Giz, Mü fid Ek dal, Hul ki
Ak tunç ve Su nay Ak�n Ka d� köy’ü ya zan, Ka d� köy’ü
ya �a yan isim ler den ba z� la r�.

Ka d� köy, Türk ede bi ya t�n da önem li bir ye re sa -
hip, bir çok eser de ba� rol de: Sa mi Pa �a za de Se za i’nin
Ser gü ze�t ad l� ro ma n�; Yah ya Ke mal Be yat l�’n�n Fe -
ner bah çe, Mo da’da Ma y�s, Eren kö yü’nde Ba har �i ir -
le ri; Ser met Muh tar Alus lu’nun Pem be Ma� lah l� Ha -
n�m ro ma n�; Me lih Cev det An -
day’�n Ay lak lar ro ma n�; Ke ri me
Na dir’in Ro man c� n�n Dün ya s� ad -
l� an� ki ta b�; Mah mut Ye sa ri’nin
Sev da �h ti kâ r� ro ma n�; Sa fi ye
Erol’un Ka d� kö yü’nün Ro ma n�;
Re fik Ha lit Ka ray’�n çe �it li ya z� la -
r�; Ha lit Fah ri Ozan soy’un Ede bi -
yat ç� lar Çev rem de; Zi ya Os man
Sa ba’n�n �i ir le ri; Bil ge Ka ra -
su’nun Uzun Sür mü� Bir Gü nün
Ak �a m�n da’s� ve da ha pek ço �u…

� KA DI KÖY TA �I
Ku vars mi ne ra li nin çok in ce

ta ne li çe �it le rin den bi ri olan Ka d� -
köy (kal se don) ta ��, Kal ke du van
ad�y la da bi li ni yor. Ka d� köy ta �� -

n�n Hi tit ler'den be ri Ana do lu'da ç� ka r� l�p kul la n�l d� ��
bi li ni yor. Ro ma l� lar dö ne mi nde ta ��n Ka d� köy'de ki
li man dan ba� ka ül ke le re sev ki ya t� na ba� lan m��. Bu
ne den le ta �a Ka d� köy'ün o za man ki ad� Kal ke don'dan
esin le ni le rek “Kal se don” den me ye ba� lan m��. Es ki
kül tür ler de kal se do nun, ru hu olum lu et ki le di �i ne,
uy ku so run la r� n� te da vi et ti �i ne ina n� l�r m��. 

� KA DI KÖY ACI Ç�� DE M�
Ey lül-Ekim ay la r�n da çi çek açan yum ru lu, ot su,

ya ba ni bir bit ki olan Ka d� köy ac� çi� de mi nin La tin -
ce'de ki ad� da Ka d� köy’le ilin ti li; Colc hi cum Chal ce -
do ni cum. Ana do lu ya ka s�n da Ya ka c�k, Ay dos ve Sa -
man d� ra ara s�n da ki böl ge de, Av ru pa ya ka s�n da ise
�ki tel li-Ali bey köy ara s�n da ki böl ge de ye ti �i yor. Yo -
�un �e hir le� me ne de niy le yok ol ma teh li ke siy le kar ��
kar �� ya. 

www.ka di koy ta ri hi car si si.com
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nne ler, ba ba lar ço cuk la r� mes lek se çer ken ce sa -
ret ka zan d�r mak ye ri ne gü ven li ha yat öne ri le riy le
ken di iç le rin de ki kor ku ve gü ven siz lik le ri ço cuk -
la r� na a�� l� yor lar. Bu gün ler de genç ler ka rar nok -
ta s�n da lar, ya se ve rek oku ya cak la r� bir oku lu ve

se ve rek ya pa cak la r�, ye te nek le ri ne uy gun bir i�i se çe -
cek ler ve ya kor ku ve gü ven siz lik ten kay nak la nan mec -
bu ri yet le ri ne gö re. 

Ce sur ol mak ye ri ne her ke sin gü ve ni lir de di �i se -
çim le ri ya p�p za man kay be den, yan l�� mes lek ler le ger -
çek ve ri mi ni or ta ya ko ya ma yan o ka dar çok in san la
kar �� la �� yo rum ki... ��, her sa bah in sa n�n öz lem le git ti �i,
hu zu ra ka vu� tu �u ve gön lün de ki zen gin lik le ri i�i ne yan -
s�t mak için f�r sat bul du �u bir u� ra� ol ma l�. Ço cuk oyun -
cak la r�y la oy nar ken ne den li zevk al�r sa ça l� �an lar da i�
de ne yim le ri ni ve i� te ki ge li� me le ri ni ay n� zevk le ya pa bil -
me li. Ak si tak dir de ev den her sa bah is tek siz ç� k� l�r, yor -
gun ve mut suz dö nü lür. Se vil me den ya p� lan i� ya sak
sav mak gi bi dir, in sa n� ye ni ara y�� la ra yö nelt mez, i� ru -
tin le �ir, ça l�� ma zev ki ve he ye ca n� kal maz. Or ta da yal -
n�z ca, eve ek mek gö tür mek için zo run lu ola rak ya p� lan
i� ka l�r. Sev me di �i i� te ça l� �an la r�n ak �am eve dö ner -
ken yüz le rin de olu �an bez gin lik ön ce ev le ri ne son ra da
tüm ya �am la r� na yan s�r. 

�� ve okul se çer ken ço cuk la ra gü ven li bir ha yat
öner mek ye ri ne, ce sa ret ver mek ve ken di ken di ni da ha
iyi ta n� ma s� n� öner mek ge re kir. Han gi i� ona he ye can
ve ri yor, han gi i�i dü �ü nür ken için de is tek, kal bin de k� -
p�r t�, gön lün de hu zur his se di yor, han gi i�i ya par ken za -
ma n�n na s�l geç ti �i ni fark et mi yor, han gi i� ona i� de �il
de zevk gi bi ge li yor. �n san la r�n ar zu duy ma d�k la r�, ya -
par ken zevk al ma d�k la r� ve yük gi bi ta �� d�k la r� i� ler de
ba �a r� l� ol ma la r� ola s� de �il dir. 

��in den ka çar gi bi er ken ya� ta emek li olan in san lar
var çev rem de. Sev me dik le ri i� te ek mek ve emek li lik
u� ru na y�l lar ca ça l�� m�� lar, ya �a ma he ye can la r� n�, ge li� -
me, ara� t�r ma, iler le me duy gu la r� n� yi tir mi� ler. �� le rin de -
ki ru tin lik, is tek siz lik ve onun ya rat t� �� tem bel lik duy gu -
su tüm ya �am la r� na yan s� m��. Yaz l�k ta emek li le ri hay -
ret le iz li yo rum sa bah tan ak �a ma ka dar hiç bir i� yap ma -
dan otu ru yor lar. Gün de bir kez tav la ve ya okey oy nu -
yor lar, zih ni miz tem bel le� me sin di ye bir ga ze te nin bil -
me ce si ni çö zü yor lar, üç ö�ün ye mek yi yip ö�ün ara la -
r�n da at�� t� ra rak ölü mü bek li yor lar. Ö� ren me, ge li� me,
ara� t�r ma, ha ya t� zen gin le� tir me ve gü zel le� tir me yo -
lun da hiç ça ba la r� yok. Ömür bo yu is tek siz ça l�� t�k la r�
için bu ye te nek le ri ni unut mu� lar. Bi raz da ha de ri ne
iner se niz, gö rür sü nüz ki ay n� al�� kan l�k ya �am la r� na da
yan s� m��, ha ya t� sev me den, san ki s�rt la r�n da ta ��r m��
gi bi is tek siz, tut ku suz ve co� ku suz ya �� yor lar.

Dört emek li ar ka da� ha vuz ba ��n da soh bet edi yor -
lar d�. Ça l� ��r ken han gi kav ga la r� ver dik le ri ni, han gi üst le -
riy le çe ki� tik le ri ni, za y�f yan la r� n� na s�l ke� fet tik le ri ni ve
za y�f yan la r�n dan ya rar la na rak amir le ri ni na s�l mat et tik -
le ri ni an la t� yor lar d�. Hi kâ ye le ri nin için de ba �a r�, bu lu�,
ba r�� gi bi �ey ler yok tu. �ç le rin den bi ri si sö ze nok ta y�
koy du. “Y�l lar ca sev me den, is te me den, kav ga gü rül tü
i�e git tik gel dik he pi mi zin tek ama c� var d�, evi ek mek siz
b� rak ma mak” de di.                     

Bir an lam ka t�l ma m��, di �e do ku nur bir �ey ya p�l -
ma m��, ce sur ol mak ye ri ne gü ven li bir ek mek u� ru na
sür dü rül mü� ha yat ne ka dar bo� geç mi� tir bi lir mi si niz?
Be ni çok et ki le di �i için hiç unu ta ma d� ��m bir olay var -
d�r. Bir ar ka da ��m kan ser ol mu� tu. Dok tor lar e�iy le ko -
nu �ur ken en faz la 5–6 ay da ha ya �ar de mi� ler. “Bu nu
duy duk tan son ra ka lan gün le ri mi has ta l�k la u� ra �a rak
ge çi re ce �i mi dü �ün düm ve ge çen 76 y� l� m�n mu ha se -
be si ni yap ma ya ba� la d�m. Dü �ün dük çe ir kil dim, ya �a -
m�� t�m ama ar kam da iz b� ra ka cak hiç bir i� yap ma m�� -
t�m. Ye dik, iç tik, ge çin dik, do� ru mu ye ti� tir dik, yan l��
m� bil mem ama ço cuk la r� ye ti� tir dik…’Da ha ba� ka ne
yap t�m?’ di ye ge ri ye bir kez da ha bak t�m, gö rü nen bir
�ey yok tu, ko ca man bir bo� luk var d�.” Ge çen gün le ri
dü �ün dü �ü nüz de “Ey vah bo� geç mi�” de me mek için
her kes ken di seç ti �i yol lar la ge li� tir di �i, ken di var l� �� n�,
ken di de �er le ri ni or ta ya ko ya rak sür dür dü �ü, ken di ye -
te nek le riy le zen gin le� tir di �i ve ar ka s�n da iz ler b� rak t� ��
bir ha yat ya �a ma l�. 76 y�l son ra ve ölüm dö �e �in de, ar -
t�k ba� ka bir �ey ler yap ma ola na �� n�n kal ma d� �� gün ler -
de bu bo� lu �u his set mek çok ac� bir �ey dir. 

�n san lar ya �am la r� n�n ne den li bo� geç ti �i nin far k�n -
da ol ma dan sü rük le nip gi di yor lar. Her kes faz la geç kal -
ma dan ya �a m� n� zen gin le� ti re cek, an lam ka ta cak i� le re
gi ri �e bi lir. Her in san is ter se dün ya y� de �i� ti re bi lir, iz ler
b� ra ka bi lir, az ve ya çok ol ma s� önem li de �il dir. Önem li
olan bu inanç için de ol mak, bu ar zu ile ça l�� mak t�r. Ce -
sur ol ma dan, ye ni yol lar, ufuk lar aç ma dan dün ya y� de -
�i� ti re mez, dün ya da iz b� ra ka maz s� n�z. Gü ven li di ye
ken di seç me di �i niz, ken di ki �i li �i ni zi ve de �er le ri ni zi
yan s�t ma yan, ye te nek le ri ni zi ge li� tir me yen, sev me di �i -
niz yük gi bi ta �� d� �� n�z i� ler de ça l�� ma y� n�z. He le ço cuk -
la r� n� za ay n� öne ri de hiç bu lun ma y� n�z.
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ÖN CE SEV Gİ �
GÜVENLi HAYAT

● Mustafa SÜRMEL�

Tür ki ye’nin sos yo-eko no mik ba k�m dan
ön de ge len il çe le ri ara s�n da yer al d� ��
ara� t�r ma lar la da bel ge le nen Ka d� köy,

e�i tim ve ö� re tim de yi ne ad�n dan söz et tir di. �l -
çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü yet ki li le ri, 2011-
2012 e�i tim-ö� re tim y� l�n da Ka d� köy lü ö� ren -
ci le rin or ta ö� re ti me ge çi� s� nav la r�n da (OGES)
yüz de 60’�n üze rin de ba �a r� kay det ti �i ni aç�k la -
d� lar. Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü,
Ka d� köy’de ki il kö� re tim okul la r� n�n y�l la ra gö -
re or ta ö� re tim yer le� tir me pu an la r� n�n de �i �i mi
ko nu sun da bir ça l�� ma ya pa rak el de edi len ba -
�a r� y� or ta ya ç� kar d�. Plan la ma ve ba �a r� y� art t� -
r� c� ön lem le rin de ve ri ola rak de �er len di ril di �i
ça l�� ma da Ka d� köy lü ö� ren ci le rin or ta ö� re tim
yer le� tir me s� na v�n da �s tan bul’un en ba �a r� l� il -
çe le ri ara s�n da yer al d� �� gö rül dü.  

� KA DI KÖY E�� T�M CA M� ASI NI
MUT LU EDEN GE L�� ME

Ka d� köy lü ö� ren ci le rin s� nav lar da ba �a r�
kay det me si ve bu ba �a r� n�n ön ce ki y�l la r�n ak si -
ne bir kaç oku la de �il de Ka d� köy’de ki bir çok
oku la ya y�l ma s� �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer -
�at Ayar ve ekibini se vin dir di. Mü dür Fer �at
Ayar, Ga ze te Ka d� köy’e yap t� �� aç�k la ma da ba -
�a r� n�n te sa düf ol ma d� �� n�, uzun so luk lu stra te -
jik plan la ma ve uy gu la ma so nu cun da ba �a r� n�n
gel di �i ni vur gu la yarak, “Ka d� köy’de gö re ve
gel di �im gün den bu ya na e�i tim ve ö� re tim de
ba �a r� y� da ha na s�l art t� ra bi li riz ko nu sun da �u be
mü dü rü ar ka da� la r�m la yo �un ça l�� ma lar yap -
t�k. Ku rum sal ve ö� ren ci-ve li ara s�n da ile ti �i me
önem ver dik” de di.

El de edi len sonucun, uy gu la d�k la r� stra te ji -
nin ba �a r� l� ol du �u nun bir ka n� t� ol du �u nu, bu -
nun ken di le ri ne ile ri si için �evk ver di �i ni ifa de
eden �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar,
“Or ta ö� re ti me ge çi� s� nav la r�n da yüz de 60’�n

üze rin de ba �a r� kay de dil di. Sos yo-
eko no mik du rum ne olur sa ol sun
e�er yö ne tim-ö� re tim ve ve li ara -
s�n da iyi bir di ya log olu �ur sa ço -
cuk la r� m� z�n her bi ri nin mü cev her
ol du �u gö rü lür. Önem li olan on la r�
i� le yip, or ta ya ç� ka ra bil mek tir. Bu -
gü ne ka dar de re ce ya pa ma m��, öne
ç� ka ma m�� okul la r� m�z dan ö� ren -
ci le ri mi zin de bu y�l ba �a oy na d�k -
la r� n� gör dük. Bu bi zi son de re ce
mut lu edi yor. Bu ko lay ol ma d�.
Yap t� �� m�z hiz met içi e�i tim prog -
ram la r�, ha z�r la y�p uy gu la d� �� m�z
stra te jik plan ve uy gu la ma lar ve en
önem li si be lir le di �i miz he def le re plan dâ hi lin de
iler le me miz ba �a r� n�n anah ta r�y d�. Yö ne tim ve
ö� re tim kad ro sun da ki ar ka da� la r� m� z�n e�i tim
tek no lo ji le rin de ki ye ni lik ler den ha ber dar edil -
me si ne, ge li� me le ri ya k�n dan ta kip ede bil me le -
ri nin sa� lan ma s� na önem ver dik. Üni ver si te ler
ve si vil top lum ku ru lu� la r�y la ça l�� ma lar yap t�k.
Tüm bu ça l�� ma la r�n bu ba �a r� da önem li kat k� s�
var.  Var gü cü müz le ö� ren ci le ri mi zin ba �a r� s�
için ça l� �� yo ruz” di ye ko nu� tu.

2012-2013 dö ne mi için plan lar ve he def le ri -
ni an la tan Fer �at Ayar, ve li-okul ile ti �i mi nin da -
ha faz la ge li� me si ne gay ret gös te re cek le ri ni, da -
ha iyi ye ula� ma ko nu sun da yo �un la �a cak la r� n�
be lir te rek, “Ön ce lik le genç li �i mi zi ka zan ma
nok ta s�n da pa lan la r� m�z ola cak. Genç le ri miz de
da ya n�� ma, yar d�m la� ma, pay la� ma ve çev re bi -
lin ci nin ge li� ti ril me si ko nu la r� na a��r l�k ve re -
cek, bil gi nin dav ra n�� ha li ne dö nü� me si için ça -
l� �a ca ��z” de di.

� ATA TÜRK’ÜN �S TE D� �� G� B�
GENÇ LER YE T� �� YOR

2011-2012 E�i tim-Ö� re tim y� l�n da or ta ö� -
re tim yer le� tir me s� nav la r� na gi re rek ba �a r� l�
olan ö� ren ci ler için Ka d� köy Halk E�i tim Mer -

ke zi Mü dür lü �ü Kon fe rans Sa lo nu’nda kut la ma
tö re ni dü zen len di. 2011-2012 dö ne mi Or ta ö� re -
ti me Yer le� tir me Ba �a r� Pu an� na gö re okul bi -
rin ci le ri nin ödül len di ril me si prog ra m� kap sa -
m�n da ba �a r� l� ö� ren ci le re, Ka d� köy Kay ma ka -
m� Ha san Ka ra han, �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar ile �u be Mü dü rü Fah ri Cü re bal ta -
ra f�n dan te �ek kür pla ket le ri ve he di ye le ri ve ril -
di. Ö� ren ci le rin ya n� s� ra bu ba �a r� da bü yük pa -
y� olan ai le ler ve ö� ret men ler de unu tul ma d�.
Tö ren de yap t� �� ko nu� ma da, en mut lu gün le rin -
den bi ri ni ya �a d� �� n� be lir ten ve Mus ta fa Ke mal
Ata türk’ün Nu tuk’ta bir cüm le si ni ha t�r la tan
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar,
“Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su Bü yük Ön der
Mus ta fa Ke mal Ata türk, genç le rin na s�l
ye ti� ti ril me si ge rek ti �i ko nu su na vur gu
yap m�� t�! ‘Sa ç� n�n, gö zü nün ren gi, do� du -
�u yer, doy du �u yer, an ne ba ba s� n�n ad�n -
dan da ha önem li si, ye ti� ti re cek ol du �u nuz
genç li �in ne re de ol du �un dan ha ber ve rin’
de mi� ti Ata türk. Biz bu ra dan çok ra hat l�k -
la ses le ni yo ruz: Ka d� köy, ye ti� tir di �i
genç ler le si zin izi niz de di yo ruz. Ben de
ço cuk la r� m� z� yü rek ten kut lu yo rum. Her
okul dan de re ce ye gir mi� gü zi de ev lat la r� -
m�z var. Bu ba �a r� ya ko lay ula ��l ma d�. El -
bet te ki en bü yük te �ek kü rü müz ken di le ri -
ne. An ne le ri, ba ba la r�, de de le ri, ni ne le ri
ver dik le ri emek ler için teb rik edi yo rum.
Bir te �ek kü rüm de okul la r� m�z da ki ida re ci
ar ka da� la r�m ve ö� ret men le ri mi ze. Mes -
lek ta� la r� m� za çok te �ek kür edi yo rum bi zi
bu gün le re ta �� d�k la r� için” de di.

� ON LAR B� Z�M DE
EV LAT LA RI MIZ

“Ço cuk la r� n�z si zin ol du �u ka dar bi -
zim de ev lat la r� m�z. Be nim 75 bin ev la d�m
var Ka d� köy’de. Ço cuk la r� n� z� ken di ev -
lat la r� m�z gi bi dü �ü nü yo ruz. Ba �a r� la r� bi -
zi gu rur lan d� r� yor, mut lu edi yor. �l çe de ki

hu zur, da ya n�� ma, gü ven or ta m�, yö -
ne ti ci le rin bir bir le riy le olan da ya n�� ma s� da bu
ba �a r� da pay sa hi bi. Ka d� köy ola rak ba �a r� ya r� -
��n da bay ra �� hep bi rin ci s� ra da ta �� d�k. Hem
üni ver si te s� nav la r�n da hem or ta ö� re tim s� nav -
la r�n da hep ba �a r� kay det tik. �l kö� re tim okul la -
r� n�n son s� na v�n dan son ra �s tan bul’un 39 il çe si
ara s�n da Ka d� köy, Be �ik ta� ve Ba k�r köy ya r��
ha lin de yiz. Bu gü ne ka dar bu bi rin ci lik bay ra �� -
n� hep ta �� d�k. Ön ce ki y�l la ra gö re da ha da ar tan
bir ba �a r� kay det tik” di yen Fer �at Ayar, bu a�a -
ma ya ko lay ge lin me di �i ni, ai le le rin yo ru cu bir
sü reç ge çir di �i ni an cak sü re cin bit me di �i ni,
bun dan son ra da de vam ede ce �i ni be lir te rek,
“Si zin le, bi zim le her �ey bit mi yor. Ne olur, ya -
n� m�z da ki, çev re miz de ki in san lar la, ve li ler le,
ça l� �an lar la iyi ile ti �im ku rup, ço cuk la r� m� za iyi
bi rer reh ber ola l�m. Bu nu ba �a r�r sak önü müz de
kim se du ra maz” di ye ve li le re de önem li bir me -
saj ver di.

� BA �A RI KA DI KÖY 
GE NE L� NE YA YIL DI

Geç ti �i miz y�l la r�n ak si ne bu y�l s� nav lar da
se vin di ri ci bir ge li� me yi tes pit et tik le ri ni de
vur gu la yan Ayar, �öy le de vam et ti:

“Bu y�l ki s� nav so nuç la r�n da �u nu tes pit et -
tik. Bu nu özel lik le be lirt mek is ti yo rum ki, bu -
gü ne ka dar ba �a r� s� ra la ma s� n�n alt se vi ye le rin -
de yer alan okul la r� m�z da ki ö� ren ci le ri miz ba -
�a r� an la m�n da bu y�l müt hi� bir yük sel me kay -
det mi� ler. �u an da zir ve ler de ya r� �� yor lar. �n -
�al lah bu ço cuk la r� m�z bun dan son ra ki ha yat la -
r�n da; ide al le rin de, ha yal le rin de ne var sa o yö -
ne gi der ve ba �a r� l� olur lar.” Ka za n�m lar ve so -
nuç lar ��� ��n da, ge le ce �in ço cuk la r�n elin de ol -
du �u nu, on la r� ne ka dar iyi ye ti� ti rir, ha ya ta ne
ka dar iyi ha z�r lar sak, ül ke mi zin de o öl çü de ge -
le cek te dün ya dev let le riy le ya r�� ha lin de ola ca -
�� n� söy le yen Fer �at Ayar,  “�� te o za man Ba -
�ö� ret me ni mi zin gös ter di �i o he def te ye ri mi zi
al m�� ola ca ��z” de di. 

Tö ren de ba �a r� l� ö� ren ci ler ad� na bir ko nu� -
ma ya pan Di la ra Ay ça ise konu� ma s� n�n so nun -
da ken di si ne söz ve ril di �i için te �ek kür edin ce;
Fer �at Ayar Di la ra’n�n ya n� na gi de rek: “Di la ra
te �ek kür et me ne ge rek yok. Çün kü sen bu ra da
ko nu� ma hak k� n� ba �a r�n la el de et tin” de di.

Kad�köy, ortaö�retim giri� s�navlar�nda ba�ar�l� olan ö�rencileriyle gurur duyuyor.
Kad�köylü ö�renciler ortaö�retim kurumlar�na yerle�tirme s�navlar�nda ba�ar�lar�yla
göz doldurdu. Bu ba�ar� elbette güzeldi ama daha önemli bir ayr�nt� vard� ki, o da

çocuklar�m�z�n elde etti�i ba�ar�n�n Kad�köy geneline yay�lmas�yd�. Kad�köy �lçe Milli
E�itim Müdürü Fer�at Ayar yapt��� aç�klamada, “Bu y�lki s�nav sonuçlar�nda �unu

tespit ettik. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki, bugüne kadar ba�ar�
s�ralamas�nda alt seviyelerde yer alan okullar�m�zdaki ö�rencilerimiz de bu y�l

müthi� bir yükseli� sergiledi. �u anda zirvelerde yar���yorlar. �n�allah bu
çocuklar�m�z ya�amlar�n�n geri kalan bölümünde de ideallerine, hayallerine kavu�ur

ve ba�ar�l� olurlar” dedi. �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü’nün düzenledi�i bir törenle
ba�ar�l� ö�renciler ve ailelere te�ekkür belgeleri ve hediyeler verildi.
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mak tan ge ri dur ma ya cak la r� n� vur gu la -
yan Ç� nar, Kürt so ru nu nun e�it hak la ra
da ya l�, ba r�� ç� ve de mok ra tik çö zü mü -
nün, halk la r�n kar de� çe ya �a ma s� n�n yo -
lu nun da bu ra dan geç ti �i ni kay det ti.

Ç� nar, HDK ola rak tüm halk la r� 1
Ey lül Dün ya Ba r�� Gü nü’nde ba r�� ve
çö züm için alan la ra ça ��r d�, “Biz bu
top rak la r�n ac� l� halk la r� is ter sek bu sa -
va �� dur du ra bi li riz” de di.

� EZ G� LER, �� �R LER
BA RI� �Ç�N

Ba s�n aç�k la ma s� n�n ar d�n dan �k bal
Kay nar, Ef tel ya ve K�z Ço cu �u grup la -
r� ez gi le ri ni kit le ile bir lik te söy le di. Ar -
d�n dan Kürt �a ir Ke re mo, �i ir le ri ni ses -
len dir di. Ke re mo, “Bir  gün ba r�� dün ya -
ya hü küm dar ola cak” di ye rek din le ti si ni
son lan d�r d�.

� BA RI� �Ç�N 1 EY LÜL’DE
KA DI KÖY’E

D�SK �s tan bul Tem sil ci li �i, KESK
�s tan bul �u be ler Plat for mu, TMMOB,
TTB, HDK, �HD, ÖDP, Hal kev le ri,
TKP 1920, U�D-DER ve DGD Plat for -
mu, 1 Ey lül Dün ya Ba r�� Gü nü'nde Ka -
d� köy'de Ba r�� Mi tin gi dü zen le ye cek.

Mi tin gi ör güt le yen ku rum lar ad� na
ter tip ko mi te si Ma ki ne Mü hen dis le ri �s -
tan bul �u be si'nde 27 A�us tos Pa zar te si
gü nü ba s�n top lan t� s� dü zen le di. Ku -
rum lar ad� na aç�k la ma y� ya pan Ter tip
Ko mi te si Ba� ka n� Atil la Öz do �an, dün ya da ba r��
için 1 do la ra kar �� l�k si lah lan ma ya 2 bin do lar har -
can d� �� na dik kat çek ti. Tür ki ye’de de son 30 y�l
için de on bin ler ce in sa n�n ya �a m� n� yi tir di �i ni ha -
t�r la tan Öz do �an, “Kürt so ru nu hâ lâ ka na yan bir
ya ra ol ma ya de vam edi yor” de di. Öz do �an, Su ri -
ye’de ki sa va �a da de �i ne rek sa va� la r�n son bul ma -
s� ve hak ve öz gür lük le rin te mi na t� ola cak de mok -
ra tik bir ana ya sa için her ke si 1 Ey lül’de Ka d� -
köy’de bu lu� ma ya da vet et ti. 

Or tak aç�k la ma n�n ar d�n dan �s tan bul Ba ��m s�z
Mil let ve ki li Le vent Tü zel söz al d�. An tep’te ki sal -
d� r� y� k� na ya rak söz le ri ne ba� la yan Tü zel, ba r� ��n
acil bir ge rek li lik ol du �u nu ifa de et ti. 

ÖDP �s tan bul �l Ba� ka n� Av ni Gün do �an, ba -
r� ��n her ge çen gün da ha faz la an lam ka zan d� �� n�

di le ge tir di. Kül tür ve Tu rizm Ba ka n� Er tu� rul Gü -
nay’�n as ker ce na ze sin de tek bir ge ti ril me si ne ili� -
kin söz le ri ni ha t�r la tan Gün do �an, “Çok kül tür lü
bir ül ke nin kül tür ba ka n� bu nu yap ma cü re ti ni ken -
din de gö rü yor. Böy le si ne bir sa va� di li nin ku rul -
du �u bir ül ke de ba r� �� sa vun mak zor bir i�. Bu nun
için 1 Ey lül’de alan lar da ol ma l� y�z” de di. 

Emek çi le rin hü kü me tin sa va� po li ti ka la r� na
kar �� yü rü tü len mü ca de le de ki ro lü nün yad s� na ma -
ya ca �� n� söy le yen D�SK �s tan bul Tem sil ci si Ön -
der Atay, i� çi le rin de 1 Ey lül’de alan da ola ca �� n�
ifa de et ti. 

Hal kev le ri ad� na ko nu �an Av ni Can Okur ise
konumas�nda “Em per ya liz me, fa �iz me kar �� ba r��
mü ca de le si bu top rak la r�n her ka r� ��n da var d�r, si -
li ne mez” de di ve emek çi le ri ba r�� mü ca de le si ni
yük selt me ye ça ��r d�. 
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“Sa kı nın Bay ku� lar Di va nı'ndan,
Sin si ce iz le yip du ran lar dan.
Ka ra bir tü nek ve be ton lar ar dın dan,
Got ham'da hü küm ran lık ku ran lar dan.”
Çiz gi ro man lar ve ani mas yon lar bu alan la il gi -

si ol ma yan lar için ço cuk ça gel se de ya rat t�k la r�
ev ren ve ya ra t� c� l�k do lu pek çok hi kâ yey le ay r� ca
de �er len di ril me si ge re ken bir sa nat ol ma la r� n�
de �i� tir mi yor bu du rum. D� �a r� dan ba kan için 40
ya ��n da bir ada m�n çiz gi ro man oku ma s� ve ya da
ani mas yon iz le me si ga rip gel se de bu ey lem le rin
man t� �� n� çö zü le bil me si için az� c�k ze kâ p� r�l t� s�
ge re ki yor. Her tü rü nün ay n� ka li te de ol du �u nu
söy le ye me yiz ama iç le rin de ger çek ten okun ma s�
ve iz len me si ge re ken çok faz la eser var ve bu nun
içi ne ka li te li Ja pon Man ga’la r� da gi rin ce çok bü -
yük bir dün ya n�n için de bu lu nul du �u fark edi le bi -
li nir. Sa de ce man ga ve ani me’le rin Ja pon ya’da
mil yar do lar l�k bir pa za r� n�n ol ma s� bi le önem sen -
me si ge rek ti �i nin bir ka n� t�. Man ga (Ja pon çiz gi
ro ma n�) dün ya s� na da lar sak ç� k�� zor ola ca ��n dan
do� ru dan ko nu mu za ya ni “Bat man” çiz gi ro man
se ri si nin ba� lan g� c� na ve on dan son ra fil min gi ri -
�i ne gi de lim.

� DÖ NÜ �ÜM
�lk de fa 1939 y� l� Ma y�s ay�n da De tec ti ve Co -

mics’in 27. sa y� s�n da çi zi len bir çiz gi ro man sü per
kah ra ma n� çi zer Bob Ka ne ve ya zar Bill Fin ger ta -
ra f�n dan ya ra t�l m�� t�r. Bat man'in giz li kim li �i mil -
yar der sa na yi ci, play boy ve ha y�r se ver olan Bru -
ce Way ne’dir. Y�l lar geç tik çe da ha da po pü ler le -
�en ve film le ri çe ki len se ri nin önem li ta raf la r�n dan
bi ri de çiz gi ro man ta ri hi ni de de �i� tir me si dir. Bu
ka dar se ne de ya p� la ma yan i�i zir ve ye ta �� yan
isim Frank Mil ler. Frank Mil ler’�n 50 ya ��n da ve
emek li ol mu� Bat man’in ge ri dö nü �ü nün an lat t� ��
1986 ta rih li “Bat man: The Dark Knight Re turns”
hi kâ ye si, ka rak te ri ka ran l�k kö ke ni ne ge ri dön dür -
dü. The Dark Knight Re turns bü yük mad di ba �a -
r� el de et ti ve çiz gi ro man ta ri hin de bir ki lo met re

ta �� ol du. Ge rek çi zim le ri ve hi kâ -
ye siy le de va sa bir ba �a r� el de et -
ti. Bat man’in di �er sü per kah ra -
man lar dan fark l� ola rak in sa nüs tü
bir gü cü nün ol ma y� �� çiz gi ro ma -
n� n�n gü cü nü art t�r d�. An ne si ve
ba ba s� n�n ölü mü üze ri ne içi in ti -
kam do lu ka ran l�k kah ra ma n� m�z
her da im po pü ler ol ma s� n� bil di.
Frank Mil ler’�n çiz gi ro man ta ri -
hin de yap t� �� n�n bir ben ze ri ni si -
ne ma da Chris top her No lan isim -
li da hi yap t� ve “Bat man” film le ri -
nin yö net men lik kol tu �u na otur -
du.

� NO LAN
“Foll wing-Ta kip” gi bi �ah ne

bir ilk film den son ra ak�l do lu “Ak�l Def te ri”ni yö -
ne ten ve ge çen se ne ye de dam ga vu ran “In cep -
ti on”�n ya ra t� c� s� olan No lan her fil miy le olay bir
yö net men. Çok az di ji tal efekt kul la n�p ola bil di -
�in ce ger çek çi ka rak ter ler ve olay lar ya ra t�r ken
s� ra d� �� ak si yon sah ne le ri yap -
ma y� amaç la yan No lan ama c� -
na yüz de 100 ula �� yor “Bat -
man” se ri sin de. Da ha ön ce ki
Bat man film le ri nin a�� r� de kor -
lu ya p� s�n dan s� y� ra rak gü nü -
müz de ya �a yan bir sü per kah -
ra man ya rat ma y� ba �ar d�. Fa -
kat bu ra da ufak bir de tay dan
bah set mek ge re ki yor. Da ha
ön ce Got ham �eh ri çiz gi ro -
man la r�n da da da hil ol mak
üze re ne re dey se ül ke siz bir
yer iken i�in içi ne CI A ve Ame -
ri kan ba� ka n� gi bi �ey ler gi rin -
ce bir dö nü �üm ya �a y�p, bir
Ame ri kan eya le ti ne dö nü �ü
hiç ho �u ma git mi yor. Da ha
ön ce ki se ri ler de de ola y�n
Ame ri ka’da geç ti �i ni bil sem
de Got ham �eh ri nin bir çe �it
me ta for ola rak kal ma s� n� is ter -
dim. Ye ni çiz gi ro man la r� ve No lan film le rin de ki
bu Ame ri ka vur gu su di �er çiz gi ro man lar da da
ya �a n�n ca i�in as l� bu vur gu yu ya pan ba� ka çiz gi
ro man lar dan da so �u dum. 

� ART N� YET L� M� SA NAT N� YET L� M�?
Ka ra �ö val ye üç le me si nin son fil mi olan “Ka -

ra �ö val ye Yük se li yor” ilk film de ki te mel fel se fe si
olan “�n san ne den dü �er?” so run sa l� na ye ni den
da l�� ya p� yor. �lk film de yer alan du rum dan da ha
zor du rum da d�r Bru ce Way ne ve fil min fi na lin de
de be tim len di �i üze re ko ca çu kur dan ç�k ma ya
ça l� �� yor. Tam bu ra da bir komp lo te ori si
yap mak ge re ki yor. “11 Ey lül” son -
ra s� pa ra no yak at mos fe rin bir
ör ne �i da ha kar �� m�z da ka -
n�m ca. Bu yar g� ya ne re den
var d� �� m� k� sa ca özet ler -
sem; fil min aç� l� ��n da ki �a -
ha ne uçak se kan s�n dan
ön ce CI A ajan la r� n�n or ta -
ya ç�k ma s� 11 Ey lül son ra s�
CI A gü ven siz li �i nin bir uzan -
t� s� ve he men aka bin de kö tü lü -
�ün uçak ta or ta ya ç�k ma s� ve
uça ��n ye re ça k�l ma s� ile ba� la yan du -
rum. Uçak la bir lik te ge len Tom Hardy’nin �a ha -
ne oy na d� �� Ba ne ka rak te ri nin ül ke de anar �i ç� ka -
r�p Bru ce Way ne’i çu ku ra at ma s�. Way ne ya ni in -

ti kam yük lü kah ra man “Bat -
man”in çu kur dan ç�k t� �� böl -
genin toz lu, kum lu bir Arap
�eh ri ne ben ze me si. Her ne
ka dar çu kur da ki ler Arap ça
d� ��n da bir dil de ko nu� sa lar
da co� raf ya n�n ben zer li �i ve
ora da Ame ri kan as ker le ri nin
olu �u ka n�t la r� güç len di ri yor.
Üs tü ne bir de fil min as�l kö tü -
sü nü ya ra ta n�n do lay l� ola rak
Ame ri kan as ke ri ol ma s� be -
nim için faz la s�y la güç lü bir
ka n�t. Bel ki bi raz zor la ma ge -
le bi lir ama tüm bun lar No lan
hay ra n� ol ma ma ra� men be ni
üz dü. Bun lar d� ��n da ge rek

kur gu su ve mü zik le riy le bir lik te Ba ne’in de var l� -
��y la film cez be di ci, bu bir ger çek. Oyun cu lar ge -
çi din de za ten yok yok. Mor gan Free man’dan
Mic ha el Kea ne’e Gary Old man’dan Jo seph Gor -
don-Le vitt’e hep si üst dü zey oyun cu lar. Fa kat fil -

min y�l d� z� Ba ne ro lün de ki
ge le ce �in bel ki de en bü yük
y�l d�z la r�n dan bi ri olan Tom
Hardy. Ya k� ��k l� yü zü nü bir
de fa gör sek de sa de ce se -
siy le ha ri ka lar ya ra t� yor. Fil mi
iz le yen le rin ta ma m� na ya k� n�
Bat man ye ri ne Ba ne’in ta ra -
f�n da olu yor. An ne Hat ta -
way’in sa de ve bir o ka dar
gü zel yü zü ne doy mak müm -
kün de �il. Ka rak te ri Cat wo -
man’�n git gel le ri ni ba �a r� l� �e -
kil de ek ra na ak ta r� yor bü tün
ca zi be siy le. Fil min ikin ci bü -
yük ar t� s� onun. Fil min ek si si
de di �er ka d�n oyun cu Ma ri -
on Co til lard. Ken di ad� ma
ka rak te ri ni hiç ba �a r� l� bul -
ma d�m. Film sü re si o ka dar
uzun ol sa da Co til lard’�n aç� -
�a ç�k t� �� fi nal bö lü mü ol du

bit ti ye ge li yor. Art ni yet li fil min se nar yo su ve se -
nar yo kur gu su da us ta i�i. Pe ki oyun cu lar iyi, yö -
net men iyi, se nar yo iyi olun ca film iyi olur mu?
Ba zen ha y�r. Bu film de ol du �u gi bi. Se nar yo su na
sa de ce ba� l� ka l�p te mel fel se fe si ne inan ma y�n ca
se yir ci Bat man ye ri ne Ba ne’in ye ri ne ken di ni ko -
yu yor do �al ola rak. Be nim için fil min bit ti �i an Ba -
ne’in vu rul du �u za man ol du. Dü �e nin çu kur dan
ç� ka ca �� n� bi lin ince dü �ü �ün pek öne mi kal m� yor.
Her ne ka dar en sev di �im çiz gi ro man kah ra ma -
n� Bat man ol sa da ve üs tü ne son dö nem de fil mi -

ni en çok bek le di �im yö net men ler -
den bi ri No lan ol sa da bu ta k�n -

t� la r�m yü zün den film den
zevk ala ma d�m. Kö tü cül

alt me tin le ri ay�k lan d� ��
za man son dere ce
sa� lam ak si yo nun ve
üst dü zey de si ne ma -
tog ra fi nin ol du �u dört

dört lük bir film ka l� yor.
Bu za man da an la ta cak

bir �ey le ri olan film bul mak
zor ve bu nu bir çiz gi ro man

uyar la ma s�n da gör mek �a ��r t� c�.
Hi kâ ye he de fi ni bu lu yor mu? Ora s� si ze ka -

l� yor. Ko nu yu kes kin bir vi raj la �öy le ba� la ya l�m.
Ya �a s�n anar �i. 

Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
● Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
● Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
● C.Bostan AFM Budak Sineması: 
0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

KARA ŞÖVALYE
DÜŞÜYOR

Kadıköy’de barı�
zinciri olu�turan

Halkların Demokratik
Kongresi aktivistleri,
‘�stersek bu sava�ı

durdurabiliriz’
diyerek, ezilen
halkları 1 Eylül
Dünya Barı�

Günü’nde alanlara
ça�ırdı.

Kadıköy’de BARIŞ zinciri
Halk la r�n De mok ra tik Kon gre si Ka d� köy, Ata �e hir

ve Üm ra ni ye mec lis le ri, 25 A�us tos Cu mar te si
gü nü Ka d� köy’de ba r�� zin ci ri olu� tur du.

Ka d� köy Mo da Ha vuz ba ��’nda bi ra ra ya ge le rek in -
san zin ci ri olu� tu ran HDK’li ler, “Ba r��”, “Halk la ra öz -
gür lük”, “Ac� y� de �il ba r� �� pay la �a l�m”, “Sa va �a son”
ya z� l� dö viz ler ve üze rin de “Ba r��” ya zan ba lon lar ta �� -
d�. Ba ha ri ye Cad de si bo yun ca ve Al t� yol’dan  Ka d� köy
�s ke le Mey da n�’na ka dar yü rü yen HDK’li ler, “Sa va �a
ha y�r”, “Ya �a s�n halk la r�n kar de� li �i”, “Ölüm de �il çö -
züm” slo gan la r� n� at t�.

Ka d� köy Mey da n�’nda HDK ad� na aç�k la ma ya pan
Ari fe Ç� nar, “Ar t�k yet sin! Fark l� dil le re, inanç la ra ve
kül tür le re sa hip halk lar e�it ko �ul lar da ve ba r�� için de bir
ara da ya �a ya bi lir” de di. Ç� nar, AKP’nin de y�l lar d�r

Kürt so ru nun da çö züm üret me yen yol la r� de ne di �i ni be -
lirt ti.

� ‘SU R� YE PO L� T� KA LA RI NI
GÖZ DEN GE Ç�R’

Ç� nar, An tep’te ya �a nan bom ba l� sal d� r� n�n,
AKP’nin Or ta do �u’da ki ye ni ege men lik mü ca de le si nin
so nuç la r�n dan bi ri ola bi le ce �i ni söy le ye rek ik ti da ra �öy -
le ses len di:  “Kom �u nun içi� le ri ne ka r� �an ken di evi ni,
in san la r� n� da sal d� r� ya aç�k ha le ge tir mi� olur. Va kit
geç me den Su ri ye po li ti ka la r� n� göz den ge çir me ni, des -
tek le di �in si lah l� grup la r� der hal s� n�r d� �� ede rek, her
tür lü des te �i kes me ni, sal d� r� y� tüm yön le riy le ay d�n lat -
ma n� is ti yo ruz.”

HDK ola rak, böy le si ka ran l�k ter tip ler kar �� s�n da
sa� du yu dan, ba r��, e�it lik ve öz gür lük ten ya na tu tum al -

Fo to� raf lar: ET HA
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● Gökçe UYGUN

K�rk la re li'nin Vi ze il çe si ni kap sa yan ar -
ke olo jik bir ça l�� ma olan “Vi ze Op pi -
dum (Kut sal Ka le)

ve Kut sal Alan lar Ça l�� ma s�” son ra s�n da ha -
z�r la nan Trak Köy Ar keo park Pro je si
ha ya ta ge çi yor. 

7. Vi ze Kül tür ve Ta -
rih Fes ti va li ka sa -
m�n da, Op pi -
dum'un bu lun -
du �u te pe nin
etek le rin deki
böl ge de ya -
�a m�� olan
Trak Kül tü -
rü can lan d�r -
ma la r� ve
atöl ye ça l�� -
ma la r� ola cak.

35 ki �i lik
kad roy la et kin li �e
ka t� la cak olan Ro man -
ya l� aka de mis yen ar ke -
olog la r�n kur duk la r� Ter ra Da ci -
ca Ae ter na Can lan d�r ma Gru bu, can lan d�r -
ma la r� ger çek le� ti re cek.   K�rk la re li Vi ze Be -
le di ye Ba� ka n� Mü hen dis  Sel çuk  Y�l maz'�n

da vet et ti �i grup, 30-31 A�us tos ve 1 Ey lül
ta rih le rin de  et kin lik le ri ni su na cak.

K�rk la re li Vi ze  Be le di ye si ve Ka d� köy
Be le di ye si'nin des tek ver di �i pro je ile il gi li
ola rak ge çen se ne Ekim ay�n da Ka d� köy'de -
ki Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi'nde bir top lan t�

ya p�l m�� t�. Ar ke olog Ufuk Ba�
Ar��, “Is tran ca lar Böl ge si

Kut sal Ka le ve Kut -
sal Alan lar Ar -

keo park Pro -
je” su nu -

munu yap -
m�� t�.

Ar��,
“Pro  je  -
m i z  d e
ön gö rü -
len he -

def ler ve
sür dü rü le -

bi lir, ka l� c�
uy gu la ma lar la

Vi ze’nin, kül tür
ve ar ke olo ji  tu riz mi

ile çok ya k�n bir ta rih te,
hak et ti �i  ye ri ve ad� ala ca �� na ina n� -

yo rum” diye konu�tu.
www.ar ke olo ji mer ke zi.com

“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” et kin lik le ri kap sa m�n da,
her y�l ekim ay� n�n ilk haf ta s� dü zen le -
nen “�s tan bul Ulus la ra ra s� Mi mar l�k
ve Kent Film le ri Fes ti va li”ne ba� vu ru -
lar de vam edi yor. Ba� vu ru sü re si 31
A�us tos’ta so na ere cek olan fes ti val
kap sa m�n da bu y�l, ulus la ra ra s� ka te -
go ri de tek ya r�� ma dü zen le ne cek ve
ödül ler ve ri le cek. 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. Ay r� ca ko nuy la il gi li mi mar,
yö net men ve uz man la r�n et kin lik kap sa m�n da �s tan -
bul’da bu lu� ma la r� na or tam ha z�r la ya rak ül ke mi zi ve
mi mar l�k or ta m� m� z� ge ni� ke sim le re ta n�t ma y� ön gö -
rü yor. 

Fes ti val kap sa m�n da, bel ge sel ve can lan d�r ma
tü rün de ki film le re yer ve ri li yor. Yurt için den ve
yurt d� ��n dan ya r�� ma ya ka t� la rak ön ele me yi geç -
mi� olan film ler, se yir ci ile bu lu� tu ru la cak ve bu
film ler ara s�n da bir ya r�� ma ger çek le� ti ri le cek.
Ay r� ca ko nuy la il gi li ola rak, ka t� l�m c� lar ara s�n da
dü �ün ce al�� ve ri� le ri nin sa� la na bil me si için çe �it -

li söy le �i ve et kin lik ler de dü zen le ne -
cek. Ya r�� ma ya in ter net üze rin den de
ba� vu ru la bi li yor. Bu du rum da il gi li
ba� vu ru for mu nun www.arc hfilm -
fest.org ad re sin den te min edil me si ve
di �er do kü man lar ile bir lik te arc -
hfilm fest@arc hfilm fest.org ad re si ne
gön de ril me si ge re ki yor. An cak film ler
kar go ve ya el den tes lim edil me li. Ya -
r�� ma da ilk üçe gi ren film le rin yö net -
men le ri ne pa ra ödü lü ve ri li yor. 

� �K� ÜL KE ARA SIN DA
FO TO� RAF KÖP RÜ SÜ

Hol lan da ve Tür ki ye ara s�n da ki dip lo ma tik
ili� ki nin 400. y� l� onu ru na da bir fo to� raf ya r�� ma -
s� or ga ni ze edi li yor. Bu ya r�� ma n�n ko nu su ise iki
ül ke ara s�n da mi ma ri, iç mi ma ri ve �e hir plan la ma -
s� ala n�n da ki et ki le �im. Bel ge le ne bi le cek alan lar
ara s�n da Hol lan da ve Tür ki ye’den so kak lar, ma -
hal le ler, mey dan lar, park lar, ev le rin iç mi ma ri si,
ma �a za lar, res to ran lar, otel ler, gü zel lik sa lon la r�
gi bi me kân la r�n ya n� s� ra kent plan la r�, kent sel
çev re ler ve çe �it li ya �am alan la r� bu lu nu yor. Adet
s� n� r� ol ma yan fo to� raf ya r�� ma s� na ka t� l�m için
son gün 9 Ekim. Her ke se aç�k olan or ga ni zas yon -
da fo to� raf lar in ter net üze rin den gön de ri le bi li yor.
Ay r�n t� l� bil gi için:  www.inc lu si ve works.eu

1-7 Ekim 2012
tarihleri arasında

düzenlenecek olan
VI. �stanbul

Uluslararası Mimarlık
ve Kent Filmleri

Festivali’ne
ba�vurular,

31 A�ustos’ta
sona erecek.

31 A�USTOS - 6 EYLÜL 2012 HA BER

2012 y�l� Nisan ay�nda gerçekle�tirilen
Hane Halk� Bili�im Teknolojileri Kullan�m

Ara�t�rmas� sonuçlar�na göre, Türkiye
genelinde hanelerin yüzde 47.2’si

evden �nternete eri�im imkân�na sahip.
Bu oran 2011 y�l�n�n ayn� ay�nda yüzde
42.9’du. Evden �nternete eri�im imkân�
olmayan hanelerin yüzde 27.6’s�, evden

�nternete ba�lanmama nedeni olarak
�nternet kullan�m�na ihtiyaç

duymad�klar�n� belirttiler. �nternet eri�im
imkân� olan hane oran� kentsel yerlerde
yüzde yüzde 55.5 iken, k�rsal yerlerde

ise yüzde 27.3. �statistiki Bölge Birimleri
S�n�flamas� (�BBS) Düzey-1’e göre;

yüzde 60.5 ile TR1-�stanbul, yüzde 49.7
ile TR2-Bat� Marmara, yüzde 60.6 ile
TR4-Do�u Marmara, yüzde 57.5 ile

TR5-Bat� Anadolu bölgesinde �nternet
eri�im imkan� olan hane oran�, Türkiye
ortalamas�n�n üzerinde. 2012 y�l� Nisan

ay�nda hanelerin yüz de 43.2’sinde
geni�bant �nternet eri�im imkân� bulunuyor.

ADSL, yüzde 31.3 ile tüm haneler, yüzde 66.4
ile �nternet kullan�lan haneler aras�nda en çok

kullan�lan ba�lant� türü.
3G ba�lant� ise tüm hanelerin yüzde 13.9’unda,

�nternet kullan�lan hanelerin yüzde 29.5’inde
�nternet eri�im imkân� sa�l�yor.

B�LG�SAYAR VE �NTERNET KULLANIMI
ARTMAYA DEVAM ED�YOR

16-74 ya� grubundaki bireylerde bilgisayar ve
�nternet kullan�m oranlar� s�ras�yla yüzde 48.7 ve

yüzde 47.4. Bu oranlar 2011 y�l�nda s�ras�yla
yüzde 46,4 ve yüzde 45 idi.

Bilgisayar ve �nternet kullan�m oranlar� 16-74 ya�
grubundaki erkeklerde yüzde 59 ve yüzde 58.1

iken, kad�nlarda yüzde 38.5 ve yüzde 37.
Bilgisayar ve �nternet kullan�m� kentsel yerlerde
yüzde 57.8 ve yüzde 56.6, k�rsal yerlerde ise

yüzde 27.6 ve yüzde 26.4. �BBS Düzey-1’e göre
bilgisayar ve �nternet kullan�m�n�n en yüksek

oldu�u bölge yüzde 62,2 ve yüzde 60.9 ile TR1-
�stanbul bölgesi. Bunu yüzde 58.6 bilgisayar ve
yüzde 57,1 �nternet kullan�m oran� ile TR5-Bat�

Anadolu bölgesi takip ediyor. Bilgisayar ve
�nternet kullan�m oranlar�n�n en yüksek oldu�u
ya� grubu 16-24 aral���. Bilgisayar ve �nternet
kullan�m� tüm ya� gruplar�nda erkeklerde daha

yüksek.
B�REYLER�N YÜZDE 37.8’� DÜZENL�

�NTERNET KULLANICISI
2012 y�l� ilk üç ay�nda (Ocak-Mart 2012) 16-74

ya� grubundaki tüm bireylerin yüzde
37.8’si �nterneti düzenli olarak
(hemen hemen her gün veya

haftada en az bir defa) kullan�yor.
Ayn� dönem ve ya� grubunda

�nternet kullanan bireylerin aras�nda
düzenli �nternet kullan�m oran� ise
yüzde 88.5 olup, bu oran kentsel

yerlerde yüzde 89.7, k�rsal yerlerde
yüzde 82.5 ve �BBS Düzey-1’e göre

TR1-�stanbul bölgesinde yüzde
90.7. �nternet en çok çevrimiçi

haber, gazete ya da dergi okuma,
haber indirme için kullan�l�yor.

2012 y�l� ilk üç ay�nda (Ocak-Mart
2012) �nternet kullanan bireyler
�nterneti en çok yüzde 72.5 ile

çevrimiçi haber, gazete ya da dergi
okuma, haber indirme için

kullan�rken, bunu yüzde 66.8 ile e-
posta gönderme/alma, yüzde 61.3
ile mal ve hizmetler hakk�nda bilgi

arama, yüzde 49.1 ile oyun, müzik, film, görüntü
indirme ve oynama takip ediyor. �nternet

kullan�m yerlerine göre yüzde 70 ile ev ilk s�rada
yer al�yor. 2012 y�l� ilk üç ay�nda (Ocak-Mart

2012) 16-74 ya� grubu �nternet kullanan
bireylerin yüzde 70’i �nterneti evde kullanm��

olup, bunu yüzde 33.8 ile i�yeri, yüzde 17.8 ile
arkada�, akraba vb. evi yüzde 16 ile �nternet

kafe, yüzde 7.2 ile e�itim al�nan yer, yüzde 5.9
ile kablosuz ba�lant�n�n yap�labildi�i yerler takip
ediyor. �nternet kafelerde �nternet kullan�m� bir
önceki y�l�n ayn� döneminde yüzde 18.7. 2012

y�l�n�n ilk üç ay�nda �nternet kullanan bireylerin ev
ve i�yeri d���nda �nternete kablosuz olarak

ba�lanmak için yüzde 23.7’si cep telefonu veya

ak�ll� telefon, yüzde 15.6’s� dizüstü bilgisayar
(laptop, notebook veya netbook), yüzde 1.3’ü

ise dokunmatik ekranl� tablet bilgisayar kulland�.
Ara�t�rman�n bir di�er sonucuna göre �nternet
kullanan be� ki�iden biri, �nternet üzerinden
al��veri� yap�yor. �nternet kullanan bireylerin

�nternet üzerinden ki�isel kullan�m amac�yla mal
veya hizmet sipari�i verme ya da sat�n alma

oran� yüzde 21.8. Önceki y�l �nternet üzerinden
al��veri� yapanlar�n oran� ise yüzde 18.6 oldu.

2011 y�l� Nisan ile 2012 y�l� Mart aylar�n�
kapsayan on iki ayl�k dönemde �nternet

üzerinden al��veri� yapan bireylerin yüzde 44.4’ü
giyim ve spor malzemesi, yüzde 25.5’i elektronik
araç, yüzde 21.2’si ev e�yas�, yüzde 18.3’ü g�da
maddeleri ile günlük gereksinimler, yüzde 17.4’ü

seyahat ile ilgili faaliyetler (seyahat bileti, araç
kiralama vb.), yüzde 15.6’s� kitap, dergi, gazete
(e-kitap dahil) ald�. �nternet üzerinden sat�n al��
ya da sipari� veren bireylerin yüzde 9.4’ü sorun

ya�ad�klar�n� belirtmi�ler. Yanl�� ya da hasarl�
ürün ve hizmet teslimi kar��la��lan en önemli

sorun türü. 
Kamu kurum/kurulu�lar� ile ileti�imde de internet
kullan�m� art�yor. 2011 y�l� Nisan ile 2012 y�l� Mart

aylar�n� kapsayan son on iki ayl�k dönemde
�nternet kullanan bireylerin ki�isel amaçla kamu
kurum/kurulu�lar� ile ileti�imde �nternet kullanma

oran� yüzde 45.1. Bu oran önceki y�l�n ayn�
döneminde (2010 Nisan-2011 Mart) yüzde 38.9

oldu. Kullan�m amaçlar� aras�nda kamu
kurulu�lar�na ait web sitelerinden bilgi edinme

yüzde 42.9 ile ilk s�ray� al�yor. 
Levent KARADA�

(Türkiye Bili�im Derne�i �stanbul �ubesi
Yönetim Kurulu Ba�kan�) www.tbd.org.tr

www.leventkaradag.org

Baz
istasyonları

şehir
dışına...

De�erli tüketiciler;
Geçti�imiz günlerde

Yarg�tay Hukuk Genel
Kurulu “Baz

�stasyonlar�n�n �ehir
merkezlerinin d���na

ta��nmas�” gerekti�ine
karar verdi. 

Bilgi Teknolojileri ve
�leti�im Kurumu ve
GSM operatörlerinin devaml�
olarak baz istasyonlar�ndan

yay�lan elektromanyetik
dalgalar�n zarars�z oldu�unu
savunmalar�na kar��n yüksek
yarg� bunun tersine olarak bu
istasyonlar�n insan sa�l���na
zarar verdi�ini nazara alarak

�ehir d���nda olmalar�n�n daha
do�ru oldu�una karar vermi�tir.

Bugüne kadar gerek
derne�imiz, gerekse bu alanda
çal��an bilim insanlar� ve di�er

sivil toplum kurulu�lar� baz
istasyonlar�n�n sa�l��a olan
zararlar� hakk�nda devaml�

olarak bilgilendirme
yapmam�za ve
bunlar�n �ehir
merkezlerinde

olmamas� gerekti�ini
belirtmemize kar��n

söylediklerimiz nazara
al�nmayarak devaml�

istasyonlar kurulmaya
devam edilmektedir.
Bir GSM operatörü
çok do�ru bir �ey
yap�yormu� gibi

reklamlar�nda “Her 2
saatte bir baz

istasyonu” slogan�yla
insan sa�l���yla nas�l

oynan�ld���n�
gözlerimizin önüne sermi�tir.

De�erli tüketiciler bundan böyle
baz istasyonlar�n�n tak�l� oldu�u
her yeri (bina, mahalle, okul, al��
veri� merkezi vb.) tespit ederek

yarg�ya ba�vurmal�s�n�z.
Çevremiz ve sa�l���m�z için baz
istasyonuna hay�r diyor ve sizleri

yak�n�n�zda bulunan baz
istasyonlar�n�n sökülmesi için

derhal dava açmaya
ça��r�yoruz.

Sayg�lar�m�zla.
TÜKODER 

(Tüketiciyi Koruma Derne�i ) 
Genel Merkez Yönetim Kurulu

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Arkeoloji sahneye
çıkıyor!

Arkeoloji sahneye
çıkıyor!

Arkeoloji sahneye
çıkıyor!

Arkeoloji sahneye
çıkıyor!

Arkeoloji sahneye
çıkıyor!

Arkeoloji sahneye
çıkıyor!

TÜRKiYE’NiN
Tenoru

Projesinin
solisti olan

Berk
Özbek’in ilk çalı�ması

olan “E�er A�kı Seversen” adlı single
çok yakında müzik marketlerdeki yerini

alacak. Prof. Dr. Selahattin �çli’nin “Yunus
Emre Müzikali” için besteledi�i kürdili
hicazkâr makamındaki ilahi ve bunun
enstrümantal versiyonu olacak single,

besteci Selahattin �çli’nin hatırasına ithaf
edilecek.

E�ER A�KI
SEVERSEN…

Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali’ne
BAŞVURULAR SÜRÜYOR!

10

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi, Anadolu
yakas�nda hizmet verecek Mercedes marka

100 yeni otobüsü tan�tt�. �stanbul’a 3 bin
yeni otobüs kazand�racaklar�n� belirten

Ba�kan Kadir Topba�, Sultanbeyli’ye 2 ayr�
metro sözü de verdi. Sultanbeyli’deki

hizmete al�m töreninde konu�an �stanbul
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Kadir Topba�
�öyle konu�tu: “Toplam 3 bin yeni otobüs

alarak bütün otobüslerimizi yeniliyoruz.
�ETT y�lba��na kadar 1450 yeni otobüsü
daha hizmete alacak. Otobüs A.�. de

filosunu 1500’e tamamlayacak. Mevcut
bütün halk otobüsleri de yenileniyor.

�stanbul’da art�k bütün otobüsler klimal�,
konforlu, özürlülere uygun ve modern
olacak. Her ay 100 yeni otobüs alarak

filomuzu yenileyece�iz.” 
Minibüsleri de klimal� ve konforlu hale

getirmek için çal��ma yürüttüklerini
söyleyen Ba�kan Topba�, “Minibüsçülerle

mutabakata vard�k. Çal��ma yap�l�yor.
Ayr�ca, taksilerin de klimal�, konforlu hale
getirilmesi için de çal��ma yürütüyoruz”

dedi. 

� KADIKÖY-SULTANBEYL�
METROSU GEL�YOR!

17 A�ustos’ta aç�lan Kad�köy-Kartal
Metrosu’na belediye olarak 3 milyar TL
harcad�klar�n� söyleyen Topba�, temelini
att�klar� Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy

Metrosu’nu Sultanbeyli’ye kadar
uzatacaklar� sözünü verdi. Ba�kan Topba�,
Kad�köy-Sultanbeyli aras�nda i�leyecek bir
metronun da yak�nda hizmete girece�ini

söyledi: “Temelini att���m�z 23 kilometrelik
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro

hatt�n� yeni bir dünya rekoruna imza atarak
38 ayda tamamlayaca��z. Bu hat,

Çekmeköy-Ta�delen-Yenido�an ve
Sultanbeyli ile birle�ecek. Daha sonra

Sabiha Gökçen Havaliman� ile Pendik’e
ula�acak. Sultanbeyli ile ilgili bir projemiz

daha var. Kad�köy-Ümraniye-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metrosu. Bu hayal edilemezdi.

Bundan böyle metroya binen bir ki�i,
�stanbul’un herhangi bir yerine rahatl�kla

gidebilecek.” 

ANADOLU
YAKASI’NA
100 YENi
OTOBÜS

HANE HALKI BiLiŞiM TEKNOLOJiLERi KULLANIM ARAŞTIRMASI/2012

Romanyal� akademisyen-
arkeologlardan olu�an Terra

Dacica  Aeterna  grubu,
Türkiye'de ilk kez K�rklareli'nde

arkeolojik canland�rma
yapacak.
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● Gökçe UYGUN

�
s tan bul ge ne lin de ki h�z l� be ton la� ma, ya �a yan -
la r� ye �il alan lar dan da h�z la uzak la� t� r� yor.
Oy sa ken tin ya n� ba ��n da ki Prens Ada la r�'nda

hâ lâ ye �il, hâ lâ te miz ha va n�n so lu na bil di �i, bin -
bir renk li çi çek le rin aç t� �� so kak lar da ku� ses le ri
ara s�n da fay ton la ya da bi sik let le ge zi le bi le cek
bir ha yat var. Yem ye �il bah çe ler, dal la r�n dan
mey ve le ri dö kü len a�aç lar, ba� ta Ada lar'�n sim -
ge si mi mo za lar ol mak üze re ren gâ renk, mis ko -
ku lu çi çek ler, as�r l�k ç� nar lar... Ada lar'�n kül tü rel
çe �it li li �i ve zen gin li �i nin olu� tur du �u et ki le �i -
min en iyi gö rü le bi le ce �i yer le rin ba ��n da  Ada
bah çe le ri ge li yor. Fark l� me de ni yet ler ve kül tür -
le rin ge çi� ye ri ola rak kul la n�l d� �� bu �i rin il çe ye
her ye ni ge len, ken din den bir �ey ler kat m��; or ta -
ya e� siz bir bah çe kül tü rü ve bo ta nik çe �it li lik
ç�k m��. En gü zel ko nut bah çe si ör nek le ri nin ori ji -
nal hal de ko run du �u Ada bah çe le ri, ara� t�r ma c� -
lar için de ade ta bu lun maz bir ni met.
� ADA BAH ÇE LE R� S� Z� BEK L� YOR!

Ta ri hi bah çe le ri ni ko ru yup ge li� tir mi� �n gil te -
re, Ja pon ya gi bi ül ke le ri ör nek alan Ada lar Mü ze -
si, Tür ki ye'de bir il ki ger çek le� ti re rek bu gü zel
bah çe le ri kap sa yan dü zen li tur lar dü zen li yor.
Ada la r�n kül tü rel çe �it li �i ni ve bo ta nik zen gin li -
�i ni ya k�n dan ta n�t mak ama c�y la ya p� lan tur la r�n
bi ri de geç ti �i miz gün ler de ba s�n men sup la r� için
özel ola rak ger çek le� ti ril di. Tu run reh ber li �i ni
üst le nen ta sa r�m c� Gür san Er gil, Ada bah çe le ri
hak k�n da bil gi ler ver di. Çe �it li kül tür ve mil let le -
rin ge çi� ye ri ola rak kul lan d� �� Ada lar’a her ke sin
bir �ey ler kat t� �� n� be lir ten Er gil, “19. yüz y�l iti -

ba riy le Ada la r�n bir say fi ye böl ge si ola rak öne mi
ar t�n ca fark l� stil ler de kö�k ve bah çe ler in �a edil -
me ye ba� lan m��. Bu dö nem de �s tan bul’da po pü -
ler olan Ba t� tar z�n da ki bah çe dü zen le me si ni
Ada’da gö re bi lir si niz. Özel lik le ilk ba har da, ba -
k�m l� bah çe ler de ye ti �en tür lü tür lü çe �it ve renk -
te ki bit ki ler, çi çek ler ve sar ma ��k lar gü zel ko ku -
la r�y la, Bü yü ka da’y� ade ta bir bo ta nik bah çe si ne
çe vi ri yor. Bu de vir de An ton Mel ling gi bi pek çok
ya ban c� mi mar ve bah çe va n�n, im pa ra tor luk bah -
çe le ri ni dü zen le mek üze re �s tan bul'a gel mi�” di -
yor. Er gil, 19. yüz y�l son la r�n da ise Fran s�z, Al -
man ve özel lik le de �tal yan tar z�n da dü zen len mi�
bah çe le rin �s tan bul pey za j�n da s�k ça gö rül me ye
ba� lan d� �� n� an la ta rak, bu dö nem �s tan bul bah çe -
le rin de gö rül me ye ba� la yan bu da ma sa na t�,  ya -
pay ma �a ra, ah �ap gö rü nüm lü be ton kor ku luk lar
ve geo met rik çi çek tarh la r� gi bi ba t� tek nik le ri dö -
ne min Ada bah çe le rin de de bol ca yer al d� �� n� di -
le ge ti ri yor. Gür san Er gil ay r� ca Ada la r�n bah çe
kül tü rü aç� s�n dan öne mi nin 19.yy ile s� n�r l� kal -
ma d� �� n� da vur gu la ya rak, bun la ra ila ve ten er ken
Cum hu ri yet ve mo dern dö ne me ait iko nik de ne -
bi le cek bah çe le rin var l� ��n dan da bah se di yor. 

�� te Gür san Er gil'in an la t� m�y la Ada lar'�n giz -
li bah çe le rin den ör nek ler...

� ASIR LIK ZEY T�N LER, ÇAM LAR,
SER V� LER, M� MO ZA LAR...

� Fet hi Ok yar Evi: Bü yü ka da'n�n gü ne yin -
de Ha lik ko yun da yer alan Fet hi Ok yar Kö� kü'nü,
1930’la r�n ba ��n da Ata türk’ün ya k�n si lah ar ka -
da �� Fet hi bey ad� na ka y�n bi ra de ri, bü yük mi mar
Se dad Hak k� El dem in �a et mi�. 1936'dan Ok -
yar’�n ve fat et ti �i 1942 y� l� na ka dar bu vil la en �a -
�a al� dö ne mi ni ya �a m�� t�r. Fet hi be yin e�i nin bah -
çe ci lik me ra k� bu gün bi le gö re bil di �i miz en va -
i çe �it çi çek ve mey ve a�a c� bol lu �u nun ana se be -
bi. 100 dö nüm lük ara zi nin ka ra dan iki gi ri� ka p� -
s� mev cut. Evin de niz ta ra f�n da yer alan ara zi de
in �a edil mi� set ler za man la fark l� cins te çi çek le rin
aç t� �� do �al çi çek tar la la r� ha li ne dö nü� mü�. Bah -
çe nin bi na ya ya k�n k� s�m la r�n da ki fark l� set ler de,
ner gis, li li um, zam bak gi bi çi çek ler, y� l�n de �i �ik
za man la r�n da grup lar ha lin de aça rak muh te �em
gö rün tü ler ve ri yor. Bah çe nin de niz ke na r�n da ki
bö lü mün de ise Os man l� dev rin den kal ma dev bir
tu� la oca �� yer al�r. �s tan bul’da ki en düs tri yel mi -
ma ri ta ri hi aç� s�n dan e�i bu lun maz bir ör nek olan
bu ka l�n t� n�n geç Bi zans dö ne mi ne ka dar uzan d� -

�� bi le söy le nir. Bah çe bo ta nik ba k�m dan da çok
zen gin. Çe �it li böl ge ler de as ma ka z�k la r� n� bu
gün bi le gör dü �ü müz ça vu� üzüm le ri nin geç mi �i -
nin geç Bi zans dö ne mi ne ka dar git ti �i sa n� l� yor.
Boz ca ada’n�n me� hur Ça vu� üzüm le ri nin de za -
ma n�n da göç eden ra hip ler ta ra f�n dan bu ra dan
gö tü rül dü �ü ri va yet edi li yor. Bah çe de ba dem,
dut, ka ra in cir, erik, grey furt, li mon ve man da li na
ye ti �ir. As�r l�k zey tin ler, çe �it li çam lar, ser vi ler
ve mi mo za la r�n bu lun du �u bi na n�n gi ri� bö lü -
mün de ki alan da ye di ve ren gül le ri, ma vi ya se min -
ler, aga pan tus, tig ris, ama ri lis'ler gö ze çar p� yor.
Bu ra da ki ye di ve ren ler mi mar Se dad Hak k� El -
dem’in ken di evin den ge ti rip ek ti �i gül ler dir.
Ara zi de ya ba ni ke kik, ya ba ni na ne ve as pa ra gus
gi bi pek çok tür do �al hal de ye ti �i yor.  Gü nü müz -
de Fet hi be yin to ru nu Fet hi Ok yar’a ait olan bu
bah çe de or ga nik zey tin ve üzüm ma mül le ri üret -
mek üze re ya p� lan ça l�� ma lar sü rü yor.

� ADA'DA B�R �TAL YAN BAH ÇE S�!
� Va ti kan Kon so los lu �u Yaz l�k Sa ra y�: 19.

yy'da in �a edi len sa ra y�n bah çe le rin �tal yan tar -
z�n da ta sar lan m�� ve gü nü mü ze ka dar ori ji nal ha -
li ne ya k�n �e kil de ko run mu�. Sa ray bah çe si 4  bö -
lüm den olu �u yor. Bi na n�n he men önün de 'Se yir
Bah çe si' de di ye bi le ce �i miz gi ri� bö lü mü yer al�r,
bu alan da özen le dü zen len mi� çi çek tarh la r� ve
pal mi ye ler zi ya ret çi le ri kar �� lar. Mü� te mi lat ve
es ki den ah�r ola rak kul la n� lan bi na da bu bö lüm -
de yer al� yor. Gi ri� bö lü mü nün bir alt se tin -
de ise mey ve ve seb ze bos ta n� bu -
lu nu yor. Bos ta n�n tam or ta s�n -
dan ge çen bah çe yo lu nu
göl ge len dir mek ama c�y -
la ya p� lan döv me de -
mir, çar dak üzüm as -
ma s� ile kap l�. Ser vis
için olu� tu rul mu�
ha vuz lu su de po su
ve bos ta n�n tüm alt
s� n� r� bo yun ca di kil -
mi� as�r l�k ser vi ler dik -
kat çe ki yor. Üçün cü bö -
lüm ise sa ra y�n yan ta ra f�n -
da ve he men ar ka s�n da ko num -
lan m�� fark l� form ve fonk si yon lar da
olu� tu rul mu� aç�k ha va oda la r� d�r. Bah çe nin bu
bö lü mün de ki mi alan lar su oyun la r� zen gin le� ti ri -
lir ken, döv me de mir çar dak la r� kap la yan sar ma -
��k lar ve def ne a�aç la r� ile kom po zis yon ta mam -
la n� yor. Sa ray bah çe si nin en ar ka bö lü mü ise do -
�al ha lin de bir çam or ma n� �ek lin de ol du �u gi bi
b� ra k�l m��. Bu bö lüm de ki ya� l� çam a�aç la r� n�n
en di bin de ise du va ra gö mül mü�, ön ta ra f� buz lu
cam kap l� bir do lap ve için de mül kü ko ru du �u na
ina n� lan bir aziz hey ke li var. Tür lü a�aç la r�n yer
al d� �� bah çe de en dik kat çe ken tür ler ise as�r l�k
pal mi ye ler ve çam lar. Bah çe nin ön bö lü mün de ki
tarh lar da yer alan pal mi ye le rin et ra f� n� da tür lü
tür lü gül ler çe vi ri yor. Bah çe nin so ka �a ba kan
yük sek du var la r�n dan ise çok na dir gö rü len ke di-
pen çe si-as ma s� (Mac fad ye na Un gu is-ca ti) sar k� -
yor. 
� CL�N TON'UN A�A CI HEY BE L�'DE!
� Hey be li ada Ruh ban Oku lu: Hey be li -

ada’n�n te pe si ne ko num lan m�� oku lun ku ru lu� ta -
ri hi, Bi zans dev ri ne ka dar uza n� yor. Bah çe si
1960’l� y�l lar da ye ni den el den ge çi ri lip, bu gün kü
�ek li ni alan oku lun gi ri� bö lü mün de yer alan as�r -
l�k zey tin a�aç la r� ve gül bah çe si ay nen ko run -
mu�. Bi na ana gi ri� ka p� s� n�n he men önün de olu� -
tu rul mu� ye �il alan ise, göl ge ve ren, an�t sal se dir
a�aç la r� ile çev re len mi�. Ana bi na dan ar ka da ki
ma nas t� ra ge çi� te ki av lu da ise ya� l� pal mi ye ler,
ser vi ler ve as ma lar gö ze çar p� yor. Ma nas t� ra ge -
çi� te göl ge ver me si için ya p�l m�� de mir çar da ��
ise as�r l�k mor sal k�m lar kap la m��. Av lu da fark l�
ül ke ler den he di ye edil mi� ta ri hi bronz çan lar ve
di ni strük tür ler gö ze çar p� yor. Or ji nal ta� pa ti ka
ve iki yan da yer alan çi çek tarh la r� ve gü ne� saa -
ti de bu kom po zis yo nu ta mam l� yor. Ki li se nin ar -
ka du va r� na bi ti �ik set te ise bu ra da ya �a m��
önem li din adam la r� n�n mer mer me zar ta� la r� ren -
ga renk gül ler le kap lan m��. Ki li se nin de üze rin de
yer al d� �� bü yük te ras tan mer di ven ler le ini len ge -
ni� ça y�r ilk ya p� lan oku lun yer al d� �� ala n� i�a ret

eder. Bu ça y� r�n he men so lun da ise hay van ba r� -
nak la r� yer al�r. Ade ta bir hay va nat bah çe si ni an -
d� ran ah�r da ko yun lar, ke çi ler, kaz lar, ör dek ler,
e�ek ve ta vus ku� la r� yer al�r. Ay r� ca bah çe nin her
bö lü mün de rast la nan la van ta bit ki si de Bi zans
bah çe ci li �in de bol ca kul la n� lan bir bit ki dir. Bah -
çe nin gi ri� ka p� s� yö nün de ise se ra lar ve ‘çev re ve
ile ti �im’ ko nu lu kü çük bir ha t� ra bah çe si var d�r.
Bu ha t� ra bah çe sin de es ki ABD Ba� ka n� Bill
Clin ton’un ek ti �i a�aç da yer al�r.

� SÜR DÜ RÜ LE B� L�R BAH ÇE DE
OR GA N�K TA RIM

Hey be li ada Ruh ban Oku lu Bah çe si'nin en
önem li özel li �i gü nü müz de çok mo da olan ‘sür -

dü rü le bi lir lik’ kav ra m� n�n uzun za man d�r
bu ra da uy gu la n� yor ol ma s�. Bi na -

n�n ça t� s� na dü �en ya� mur su -
la r� bü yük sar n�ç lar da top -

la n�p din len di ril dik ten
son ra bah çe su la ma -
s�n da kul la n� l� yor.
Or ga nik ta r� m�n her
tür lü sü ne rast la n� lan
seb ze bah çe le rin de
ise yi ne ken di hay -

van la r�n dan el de et -
tik le ri, 1 se ne bek le til -

mi� ko yun güb re le ri kul -
la n� l� yor. Bu ra da ye ti �en

or ga nik seb ze ve çe �it li süt
ürün le rin den, ay n� za man da ‘Çev re ci

Pat rik’ ola rak da bi li nen  Bart ho lo me os da ya rar -
la n� yor. 

� RA SAT HA NE DEN OTE LE
� Miz zi Kö� kü: 19.yüz y�l Os man l� dö ne mi -

ne ait kö�k �n gi liz uy ruk lu Mal tiz Ge or ge Miz zi
ta ra f�n dan yap t� r�l m��. So lun da ki dört kö �e li ku -
le nin te pe si ne Miz zi ta ra f�n dan ikin ci bir ku le ek -
len mi�. Bu ku le, dört ta ra f� cam la çev ril mi�, oto -
ma tik bir dö ner ra sat ha ne ku le si dir.  Bir dö nem
ra sat ha ne ola rak kul la n� l�r m��, evin sa hi bi Miz zi
te les kop la gök yü zü nü iz ler mi�. Bir dö nem Le -
vant He rald ad l� ga ze te ye de ev sa hip li �i ya pan
kö�k, 10 y�l (1930-1940) ka pa l� kal m��; 1952'de
ye ni den aç� la rak gü nü mü ze ka dar, yaz ay la r�n da
oda oda ki ra ya ve ril mi�. Bir za man lar “San Re mo
Ote li” ad� n� ta �� m�� olan kö�k, hal  ara s�n da “Al
Pa las” ya da “K�r m� z� Ku le li Kö�k” ola rak an� l� -
yor.  

YA �AM 1131 A�USTOS - 6 EYLÜL 2012

Adalar Müzesi'nin düzenledi�i ‘Ada Bahçeleri’ turları, normalde gezilmesi zor olan
birçok özel bahçeyi ve tarihi yapıyı tanımak isteyenlere fırsat sunuyor. Yazın �u sıcak

günlerinde, Adalar'a do�ru serin bir yolculuk yaparak Ada bahçelerinde gezebilir,
geçmi�ten bugüne  uzanan bu bahçelerin tarihini ö�renebilirsiniz... 

Gür san Er gil, Har vard Üni ver si te si
Pey zaj Ta sa rı mı ve Ta ri hi Bö lü mü me zu nu

Bah çe tur la rıy la il gi li de tay lı bil gi için www.ada lar mu ze si.org

Kültürel miras�m�z: Ada bahçeleriKültürel miras�m�z: Ada bahçeleriKültürel miras�m�z: Ada bahçeleriKültürel miras�m�z: Ada bahçeleriKültürel miras�m�z: Ada bahçeleriKültürel miras�m�z: Ada bahçeleri
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Ka d� köy lü di� he ki mi ve CHP �s -
tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök -
men Ö�üt, TBMM’ye i� ye ri

he kim le ri ile il gi li bir so ru öner ge si
ver di. 

Gök men, �çi� le ri Ba ka n� �d ris Na -
im �a hin ta ra f�n dan ya z� l� ola rak ya -
n�t lan ma s� ta le biy le sun du �u öner ge -
de, i� yer le ri nin i� ye ri he ki mi ça l�� t�r -
ma s� zo run lu lu �u nu ha t�r la ta rak, bu
ku ra la uy ma yan i� yer le ri nin tes pit
edil me si ni ta lep et ti. 

Dev le tin te mel gö rev le ri ara -
s�n da ça l� �an la r�n sa� l� �� n� ko ru -
ma n�n ve ge li� tir me nin ol du �u nu
vur gu la yan Ö�üt, öner ge sin de �u
gö rü� le ri di le ge tir di:

“Ça l� �an la r�n gün lük ya �am -
la r� n�n or ta la ma üç te bi ri ni ge çir -
dik le ri i� yer le rin de sa� l�k la r� n�
olum suz et ki le ye bi le cek et ken le -
re kar �� ko ru yu cu ön lem ler al -
mak, sos yal dev le tin gö rev le ri
ara s�n da d�r. 4857 sa y� l� i� ka nu -
nu nun 81. mad de si ne gö re, de -
vam l� ola rak en az el li i� çi ça l�� -
t� ran i� ve ren ler, i� çi le rin sa� l�k
du ru mu nun ve al�n ma s� ge re ken
i� sa� l� �� ve gü ven li �i ön lem le ri -
nin sa� lan ma s�, ilk yar d�m ve acil

te da vi ile ko ru yu cu sa� l�k hiz met le ri ni
yü rüt mek üze re i� ye rin de ki i� çi sa y� s� -
na ve i�in teh li ke de re ce si ne gö re bir
ve ya da ha faz la i� ye ri he ki mi ça l�� t�r -
mak ve bir i� ye ri sa� l�k ve gü ven lik
bi ri mi olu� tur mak la yü küm lü dür.  Bu
mad de ye da ya n� la rak ç� ka r� lan i� ye ri
sa� l�k ve gü ven lik bi rim le ri ile or tak
sa� l�k ve gü ven lik bi rim le ri hak k�n da
yö net me lik 15.08.2009 ta rih ve 27320
sa y� l� Res mi Ga ze te’de ya y�n la na rak

yü rür lü �e gir mi� tir. Ay r� ca 6331 sa y� -
l� �� Sa� l� �� ve Gü ven li �i Ka nu nu
20.06.2012 ta ri hin de ka bul edil mi� -
tir.” 

Gök men, öner ge sin de bu de �er -
len dir me ler do� rul tu sun da a�a �� da so -
ru la r�n ce vap lan d� r�l ma s� n� is te di:

1) �s tan bul �l Özel �da re si'nde
1000'e ya k�n per so nel ça l�� t� �� bi lin -
mek te dir. Ku rum bün ye sin de sa� l�k
per so ne li için ay r�l m�� kad ro lar han gi -
le ri dir ve kad ro sa y� la r� kaç t�r?

2) �s tan bul �l Özel �da re si bün ye -
sin de ça l� �an i� ye ri he ki mi ol ma d� ��
id di ala r� do� ru mu dur; do� ru ise ge -
rek çe si ne dir?

3) Ku rum bün ye sin de i� ye ri he ki -
mi bu lun du rul ma ma s� ya sa la ra ay k� r�
ol du �u gi bi il gi li yö ne ti ci ler suç i� le -
mek te de �il mi dir? 

4) Tür ki ye ça p�n da ki 81 il özel
ida re si nin ka ç�n da i� ye ri he ki mi bu -
lun mak ta d�r? 
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BAZI çocuk hastal�klar� için
bekleyelim görelim yakla��m�

uygundur. Ama a�a��da
bahsedece�imiz durumlar için
bu geçerli de�il. Avusturya Sen
Jorj Hastanesi Çocuk Sa�l��� ve
Hastal�klar� Uzman� Dr. Osman
Ayataç görmezden gelmemeniz

gereken 6 belirtiyi aç�kl�yor… 
1-Üç aylıktan küçük

bebeklerde 38 derece veya
daha yüksek, üç-altı ay arası

bebeklerde 38,3 veya altı aylık
ile iki ya� arası çocuklarda

39.4 derece ate�:
Bebeklerde yenido�an dönemi

(genellikle ilk 15 gün ve
baz�lar�na göre 21 gün) ve üç ay öncesi olu�an
ate�lenmeler önemlidir, bebe�in matürasyonu

(gebelik süreci ve bebe�in kilo, boy, ba� çevresi
ve di�er vital bulgular�),  immun (ba����kl�k

sistemi) sisteminin matürasyonu çok önemlidir.
�ntrauterin (anne rahminde) dönemde herhangi

bir mikrop almas� ciddi sepsis (kan
zehirlenmeleri) ve bronkopnömoni (zatüree) ve
Menenjitlere sebep olabilir. Bu ciddi hastal�klar
bazen ate� yükselmeden olu�abilir, bu nedenle
yüksek ate�lenme ilk 3 ve 6 ayda mutlaka bu

ciddi olas�l�klar dü�ünülerek de�erlendirilmelidir.
Ayr�ca yenido�an bebeklerin �s� ve su kay�plar�
çok çabuk ve de�i�kendir, böbrekler de tam

geli�medi�i için bu durumda ilk üç ve alt� ayda
ate�lenmeler de önemlidir.

2-Ate�, boyun tutulması, ba� a�rısı ve ciltte
çürü�e benzer ya da küçük kırmızı noktalar

halinde beliren deri döküntüsü e�lik
etti�inde:

Çocuklarda ate� olmas� genellikle mikrobik bir
enfeksiyon dü�ündürse de s�cak bir ortamda
s�k� bir giysi, az su içme, di� ç�karma süreci,

periyodik uygulanan a��lamalar sonras� ve buna
benzer bir çok durumlarda ate� sebebi

enfeksiyon olmayabilir. Aileden al�nan hastal�k
öyküsü, çocu�un do�um öncesi ve sonras�

durumu, a�� tablosu, geçirdi�i önemli
hastal�klar, aile yani genetik özellikli hastal�klar,
te�his için laboratuar tetkikleri
ile t�bbi görüntüleme (USG,

Röntgen, MRI) metotlar�ndan
önce gelir. T�p ve özellikle

çocuk hastal�klar� yol
haritas�nda, mevcut hastal�k
bulgu ve bulgular�n�n hangi
bulgular� ile beraber olup

olmad���n�n de�erlendirilmesi
�eklindedir, örne�in ba� a�r�s�, ate�, kusma,

ense sertli�i ile beraber ise menenjitler gözden
kaç�r�lmamal�d�r, bu bulgulara cilt ve

mukazalarda kanama ve morluklar�n ilavesi
durumunda daha ciddi bir enfeksiyon

ara�t�r�lmal�, çocuk hekimi ve hastaneye
ba�vurulmal�d�r. 

3-Ciltte bir nokta ve çevresinde bir halka
�eklinde beliren ya da birçok minik

noktadan olu�an ve
bastırdı�ınız zaman yok

olmayan alerjik reaksiyon veya
ciddi miktarda çürüme: 

Çocuklarda özellikle travma yani
çarpma tarif edilmeden ve

vücudun çe�itli bölgelerinde
muhtelif büyüklükte morluklar�n
tespiti önemlidir, bunun yan�nda

sebepsiz ve s�k tekrar eden
burun kanamalar�n�n olu�mas�,
yine bast�r�nca kaybolmayan
çe�itli büyüklükte döküntüler

(pete�i, ekimozlar), renk
soluklu�u, i�tahs�zl�k, vücudun

çe�itli bölgelerinde lenf bezi
büyümeleri son derece önemlidir,

çe�itli kan hastal�klar� (Lösemiler, kemik ili�i
hastal�klar�, henoch schönlein purpuras�,

hemofili gibi) dü�ünerek ciddi ve acil tetkikler
için çocuk hastal�klar� uzman�na

ba�vurulmal�d�r.
4-Karnın sa� alt tarafında beliren, aniden
kramp �eklinde giren ve gelip giden a�rı:

Çocuklar genellikle a�r�lar�n� 2 ya��ndan sonra
ifade ederler, bu ifade �ekli ve bunun do�ru
olarak ifade edilmesi her çocukta farkl�d�r.

Ayr�ca 2-5 ya� aras� bir çocuk karn�n�n belirli
bölgelerinin a�r�s�n� tüm kar�n a�r�s� �eklinde
ifade edebilir, bazen bizler bile kendi kar�n

a�r�m�z� tam olarak tan�mlayamay�z. Elimizin
�s�s�, çocuk ile diyalo�umuz, kar�n muayenesi

s�ras�nda uygulad���m�z bask� a�r�n�n
tan�mlanmas�nda önemlidir. Bu

muayenenin çok sab�rl�, çocuk ile
uyum içinde yap�lmas� gereklidir, bu

a�r�n�n kusma, ishal ile beraber
olmas�, ate�in varl���, vücutta

herhangi bir döküntü, k�zar�kl�k ve
ka��nt� ile beraber olmas�, öksürü�ün
varl���, daha önce aile fertleriyle veya

ayr� yenilen yemeklerin, içeceklerin
sorgulanmas�, kulland��� ilaçlar ve özellikle

antibiyotikler sorgulanmal�d�r. Kar�n
muayenesinin yan�nda kan tetkikleri, idrar

tetkikleri, ate�in koltuk alt� ve rektal
de�erlendirilmesi, gaita (büyük
aptes) tetkiki, Ultrasonografi
ve röntgen çekimi gereklidir.

Çocu�un belirli süreçte
gözlemi önemlidir. Bazen basit
üst solunum yollar� hastal�klar�
(Akut Rinofarenjitler vb.) bile
kar�n a�r�s� yapabilir (kar�n içi

lenf bezlerinde büyüme yapt���
için). Akut bron�it, tonsillit, geniz eti, zatüree gibi

hastal�klarda kar�n a�r�s� yaparlar.
�drar yollar� enfeksiyonlar� özellikle k�z

çocuklar�nda kar�n a�r�lar�na sebep olabilir,
özellikle yaz�n çocuklarda gördü�ümüz Akut

Gastro-enteriler kar�n a�r�s� ile beraber kusma
ve ishallere sebep olur. Geçici ba��rsak

gazlanmalar� da ciddi kar�n a�r�lar�na sebep
olabilir. Çok çe�itli nedenlerle olu�an ba��rsak

ve safra yollar� hastal�klar� özellikle karn�n sa�
alt bölgesinde a�r� yapan Akut Apandisitler

önemli a�r� nedenleridir.
5- Dil, dudak ya da gözlerde �i�me. Özellikle

de buna istifra ve ka�ıntı e�lik ediyorsa:
Çocuklarda hastal�k belirtileri genel olarak

eri�kinlerden farkl�d�r. Özellikle ate�, vücutta
ka��nt�, dil ve dudaklar�n �i�mesi, ses k�s�kl���,

gözlerde �i�me ve k�zar�kl�k ile ani geli�en
kusma acil de�il çok acil bir hastal�k tablosudur.

Çocuk acil servislerine getirilenlerde s�kça bu
belirtilere rastlar�z, tedavilerine bekletilmeden
ba�lanmal�d�r. Çe�itli nedenlerle olu�an bir

(Anaflaksi) tablodur, acilen solunum yollar�n�n
aç�lmas�, oksijen verilmesi, damar yolu aç�lmas�

ve adrenalin ile di�er ilaçlar�n uygulanmas�
gereken bir durumdur. Acil ve etkin bir tedavi
uygulanmaz ise çocuk kaybedilebilir. Çe�itli
enfeksiyonlar, alerjenler, toksinler, uygulanan

ilaçlar özellikle antibiyotikler buna sebep olabilir,
hastane �artlar�nda tedavisi gereklidir.

6-Çocu�unuz altı aylıktan küçükken dü�erse
ya da �a�kınlık veya bilinç kaybı gibi çok
belirgin nörolojik de�i�iklikler gösterirse,

ayrıca durum istifraya ya da vücutta kemik
gibi birhasara yol açarsa:

Çocuklar�n ve özellikle bebeklerin (0-1) ya�
periyodik kontrolleri yap�l�rken hekimlerin

bebe�in nörolojik geli�imini de�erlendirmesi
önemlidir. Örne�in bir ayl�k bir bebek s�rt üstü

yatarken ellerinden tutularak oturtulmaya
çal���l�rken ba��n� tutmal�d�r. Alt� ayl�k bir bebek

çok az destekle veya desteksiz
oturmal�, s�rt üstü yatarken
sa�a ve sola dönmelidir. Bu

hareketler her bebekte
de�i�kendir, ancak nörolojik
(beyin) geli�imi iyi ise biraz

erken veya biraz geç bebek
taraf�ndan yap�lmal�d�r.

Do�um öncesi, do�um
esnas�nda ve do�um sonras�nda

çe�itli sebeplerden (Konjenital, Metabolik,
genetik ve yüksek sar�l�k olu�mas� ile beynin
yetersiz oksijen almas� durumlar� vb.) bebek
ba��n� tutam�yor, oturam�yor, yürüyemiyor ise
acilen hekime ba�vurulmal�d�r. Bu dönemde

geçirilen ate�li hastal�k ve konvülziyon (havale)
sonucu çocuklarda zekâ ile ilgili gerilikler

(Mental Retardasyon), kol ve bacaklarda felçler
(cerebral palsy) olu�abilir. Çocuklarda

do�umdan itibaren, oyun ve okul döneminde
dü�melere s�kça rastlar�z. Genelde alt� ayl�ktan

küçük çocuklarda tabii ki dü�menin �iddetli
önemli olmakla beraber kafa yap�s� özellikle

kafa çarpmas� ve beyin kanamalar�n� önleyici
(genellikle k�k�rdak özellikli) özelliklidir. Tam

benzemese de pingpong topu gibidir, ancak
dü�me ve çarpma sonucu sürekli kusma,

dalg�nl�k, �uur kayb�, kol ve bacaklarda
hareketsizlik dokununca çok a�r� duyulmas�,

kafa içi kanamalar� ile kemik k�r�klar�n�
dü�ündürdü�ünden çocuklar acilen hastaneye

götürülmelidir.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

GÖRMEZDEN GELMEMENiZ GEREKEN 6 BELiRTi

12
Öğüt’ten işyeri hekimi önergesi
CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Ö�üt, i� yer le rin de he kim

ça lı� tır ma yan i� let me ler le il gi li TBMM’ye ver di �i so ru
öner ge sin de bu i� yer le ri nin tes pit edil me si ni is te di. 
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�STANBUL Süper Amatör Ligi ile �stanbul
1. Amatör Ligi Anadolu Yakası kuraları

çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) �stanbul �ubesi Konferans

Salonu’nda çekilen kuralara göre,
2012-2013 futbol sezonunda Süper
Amatör Lig’te ve 1. Amatör Lig’te

mücadele edecek olan, içinde
Kadıköy’den ve civar ilçelerden

takımların da yer aldı�ı gruplar ve
fikstürler belli oldu. Puantaj ve fikstür
tabloları Türkiye Futbol Federasyonu

(TFF) �stanbul �ubesi internet sitesinden
yayınlandı.
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Kad�köy’de pilates
mevsimi ba�l�yor!

�K� y�l� a�k�n bir süredir, yakla��k 500’ü a�k�n
kat�l�mc�s�yla birlikte sürdürdü�ümüz Pilates
derslerimiz A�ustos ay�nda verdi�i bir ayl�k
moladan sonra tüm h�z�yla tekrar ba�l�yor…

Derslerimizde vücüdumuzun forma girmesini, kar�n
ve bel inceltme metotlar�n� uygulamal� bir �ekilde
kullan�yoruz. Gurup Derslerimizde Pilates Topu,

Stretch Bant, Pilates Çemberi derslerine kadar pek
çok seçenek mümkün. Vücudun duru�unu

düzelten, do�ru nefes tekni�ini ö�renmemize
yard�mc� olan, hamilelik sonras�nda mide

bölgesinin toparlanmas�n� sa�layan derslerimiz, bel
ve s�rt a�r�s�n�n önlenmesine yard�mc� oluyor. 12
ya��ndan sonra her ya� grubunun yapabilece�i

dingin bir spor tekni�i olan pilates, özellikle kaslar�
uzatarak çal��t�rd��� için ergenlik ya�lar�nda

gençlere tavsiye edilen bir aktivite. Bu kurs ile
kat�l�mc�lar�m�z hem forma girip hem de yeni çevre

ediniyorlar. Örne�in ayn� çevreden s�k�lm�� olan
Aynur Karao�lu kursumuza kat�larak kaliteli, e�itimli

ve yepyeni bir çevre edinip memnuniyetini �u

sözlerle ifade etti: “Buraya geldi�im için çok
mutluyum… Öneri üzerine buraya ba�lad�m ve �u

an vazgeçemiyorum. Çok s�cak kanl� ve pozitif
insanlarla harika vakit geçiriyoruz. Kendimi daha
zinde ve sa�l�kl� hissediyorum.” Her kesimden

insana hitap eden bu spor dal� bütün
kat�l�mc�lar�m�z için keyifli bir bulu�ma noktas�

haline geldi. Pelates sadece bir spor dal� de�il ayn�
zamanda bir ya�am tarz�. Birçok insan d��ar�dan

bak�ld���nda zorlu ve devaml�l�k isteyen bir spor dal�
gibi görür pilatesi. Özellikle kilo vermek veya

a�r�lar�n� geçirmek için ba�layan kat�l�mc�lar�m�z bir
süre sonra ula�t�klar� sonuçlara kendileri bile

�a��r�yor. Her sporda oldu�u gibi pilatesin de kendi
içinde baz� a�amalar� var. Ben bunu �öyle

tan�ml�yorum; ilk üç derste hiçbir fark
hissetmezsiniz, be�inci derste sanki bir �eyler

de�i�iyor, sekizinci derste zevk almaya
ba�l�yorsunuz. Onuncu derste art�k

vazgeçemezsiniz ve son olarak yirminci derste
hem ruhunuzda hem de bedeninizdeki de�i�imleri

siz de hissedersiniz. Hareketli bir çal��ma
hayat�n�ndan sonra art�k kendine zaman ay�rmak
isteyen kat�l�mc�m�z Alpaslan Ersen bu dönemde

ald��� kilolardan �ikâyetçi olmas� üzerine bir
arkada��n�n tavsiyesi ile merkezimizdeki pilates
dersine kat�ld���n�, bunun kendisi için büyük ve

ba�ar�l� bir ba�lang�ç oldu�unu ifade ediyor.
Kad�köy Belediyesi Gençlik Merkezi’nin

Kalam��’taki derslerine kat�lmas� Alparslan Bey’in
kilo vermesinde destekleyici bir etken olmakla

birlikte sa�l���na yeniden kavu�mas�nda da katk�s�
olmu�. Pilatesin vücudun toparlanmas�ndaki etkisi

art�k inkar edilemez bir gerçek. Ancak bunun
yan�nda insana verdi�i özgüven enerji ve

prezantasyon yetene�i ancak tecrübe edilerek
anla��labilir. Alparslan Ersen pilates ile ilgili

duygular�n� �u sözler ile dile getiriyor: “Ba�lad���m
günden beri y�ad���m de�i�iklikten hem ben hem

de ailem son derece memnunuz. Bir süre sonra 18

ve 22 ya�lar�nda o�ullar�m da benimle gelmeye
ba�lad�lar ve bu bizim için hem spor hem de bir
aile aktivitesi haline geldi.” Önümüzdeki sezon
Eylül ay� ile ba�layacak olan pilates derslerimiz
Zumba Danslar� ile kombine edilece�ini duyan
kat�l�mc�lar�m�z Arzu, �ebnem, Ferah, Berna,

Gamze, �ükrü Murat ve di�erleri bu haberden çok
memnun. Geçti�imiz dönemde pilates ile
vücutlar�n�n toparlanarak �ekle girdi�ini ve

proporsiyonlar�nn son derece düzeldi�ini belirten
arkada�lar�m�z �imdi de zumba ile ter atmak

istiyorlar. Latin müzi�inin k�vrak ve bir anda insan�
saran ritmi ile pilates programlar� e�lenceli ve parti
niteli�inde geçecek. Profesyonel e�itici taraf�ndan
tamamen ücretsiz olarak sunulacak bu program

eski üyelerimizi çok mutlu ederken yenilik pe�inde
olan ve hayat�na sa�l�k ve renk katmak isteyen

kat�l�mc� adaylar�m�z� da heyecanland�racak.
Hepinizi, Kad�köy Belediyesi

Gençlik Merkesi’ndeki düzenlenen ücretsiz pilates
ve zumba derslerine kat�lmaya bekliyoruz.

Nurcan Bengin
(KGM Pilates E�itmeni)

● Mustafa SÜRMEL�

Y�l lar ön ce Ka d� köy’de aç t� �� ka -
ra te oku lun da Türk hal k� na ka ra -
te yi sev di ren Hak k� Ko �ar, ka ra -

te ye olan a� k� n�n ilk gün kü gi bi ta ze ol -
du �u nu söy le di. Hak k� Ko �ar Ka ra te
Oku lu’nun ka p� la r� n� Ga ze te Ka d� köy’e
açan ka ra te spo ru nun Tür ki ye’de ki du -
aye ni Hak k� Ko �ar ile hem spor dan hem
ha yat tan ko nu� tuk. Tüm ço cuk la r� ka ra -
te ci olan, to run la r� na da bu spo ru sev di -
ren Hak k� Ko �ar ile ger çek le� tir di �i miz
bu lu� ma n�n çok özel bir öne mi da ha var -
d�. Bi len ler bi lir; Hak k� Ko �ar Ye �il çam
film le ri nin bir dö nem unu tul maz ka ra te
fi gü rüy dü. Pek çok ün lü Ye �il çam jö nü
ile de ay n� sah ne yi pay la� m�� t�. Hak k�
Ko �ar’�n da yer al d� �� bir çok sah ne yi
fo to� raf la r�y la ölüm süz le� ti ren, Ye -
�il çam ka me ra ma n� ve fo to� raf ç� s�
Gün gör Öz soy da ora day d�. Ga ze te
Ka d� köy iki es ki dos tu y�l lar son ra bi ra -
ra ya ge ti ren ta ri hi bu lu� ma n�n da
ta n� �� ol du. 

� KA RA TE ONUN
YA �AM FEL SE FE S�

Hak k� Ko �ar ken di
ad�y la kur du �u spor
sa lo nu nun ya n� s� ra
dev le tin çok önem li
ku rum la r�n da spor
ho ca l� �� yap m�� ka ri -
yer sa hi bi bir spor cu.
Bu gü ne ka dar spor ya �a m�
bo yun ca on bin ler ce ki �i ye ka ra te ve
sa vun ma sa na t� n�, ka ra te nin ya �am
fel se fe si ni ö� ret ti. Tür ki ye’ye ka ra te
spo ru nu ge ti ren ve ka ra te de nil di �in de
ilk ak la ge len isim ol du. Bu gü ne ka dar
bin ler ce ö� ren ci ye ti� tir di �i ni söy le di �in -
de �a ��r ma d�k de sek ya lan olur. Ka ra te ye
olan a� k� onu bu spor dan, sa lo nun dan ve ka -
ra te dün ya s�n dan ay� ra ma m�� ol ma l� ki hâ lâ
ö� ren ci ye ti� tir me ye de vam edi yor. Hem de
ye di den yet mi� ye di ye va ra na ka dar her
ya�tan ö� ren ci si var. Spo ra ha ya t� n� ver di
ama ya �a m�n da sa na ta da ka y�t s�z kal ma -
d�. Ye �il çam’�n unu tul maz film le rin de
yi ne ha yal le ri miz de bi le ula �a ma d� �� -
m�z bir bi rin den unu tul maz ak tör ve
ak tris ler le sah ne al d�. Spor da ol du -
�u ka dar sa nat ta ve si ne ma da da
ba �a r� l� ol du.

� ‘GÜN GÖR ÇOK ES K� DOS TUM’
Hak k� Ko �ar ne ye el at t�y sa ba �a r� l�

ol du. Çün kü yap t� �� her i�i se ve -
rek, is te ye rek ve o i�e say g�
gös te re rek yap t�. Bir dö nem
Ye �il çam film le rin de Uzak -
do �u fur ya s� es me ye ba� la -
y�n ca yö net men le rin ara d� ��

bir isim ol du. Dö ne min vur du -
lu k�r d� l� ya p�m la r�n dan tek lif ge lin ce

o da ha y�r de me di. Bir kaç Ye �il -
çam fil min de rol al d�.

Hak k� Ho ca, rol al d� ��
film ler de fo to� ra f� n�
çe ken Gün gör Öz soy’u
y�l lar son ra kar �� s�n da
gör dü �ün de �a� k�n l� �� -
n� ve mut lu lu �u nu giz -
le me di. �ki es ki dost
sar ma� do la� ol du lar.
Ne de ol sa y�l lar ön ce si -

nin ta n� ��y d� Gün gör Öz soy çek -
ti �i fo to� raf lar la. Hak k� Ho ca
bir kaç gün son ra da bir ba� ka

es ki dos tu Cü neyt Ar k�n ile
yi ne ken di spor sa lo nun da
bu lu �a cak la r� n� ve çok mut -

lu ol du �u nu söy le di. 
Biz de bü yük ler ko nu �ur ken din le mek say g� -

dan d�r. Ne de mi� ler: bir ko nu� bin din le… �ki

bü yü �ü müz ve ay n� za man da iki dost bi -
ra ra ya ge lin ce bi ze de so ru la r� m� z� so rup,
iki es ki dos tun mu hab be tin den ya ka la d�k -
la r� m� z� siz de �er li okur la r� m� za ak tar mak
kal d�. Bir de bu an la r� gö rün tü le mek…

� Hak k� ho cam duy gu la r� n� z� ö� re -
ne bi lir mi yiz?

Bu gü ne ka dar 160 bi nin üze rin de ö� -
ren ci ye ti� tir dim. Çok önem li res mi ku -
rum lar da çok önem li mev ki le re ge len ö� -
ren ci le rim ol du. Be nim için en en önem li
�ey; Cum hu ri yet ta ri hi miz de ama tör spor
bran� la r�n da Av ru pa’da tek nik di rek tör lü -
�ü nü ya pan in san lar dan bi ri si nin gü re� te
Veh bi Em re, ka ra te de ise be nim ol mam.
Üçün cü bir spor ada m� da ha Tür ki ye’de
mev cut de �il. Fa kat bu na ra� men ma ale -
sef Tür ki ye’de ama tör spor la ra ve ri len de -
�er ma ale sef ar zu edi len se vi ye de de �il. 

� Ho cam ya� kaç ol du bu ara da?
2012’nin Ara l�k ay�n da 70 ya �� n� kut -

la ya ca ��m. 
� Çok genç gös ter me ni zin var sa s�r -

r� ne dir?
Ge nel de 28 der ler ne den böy le di yor su nuz?

(Gü lü� me ler…) Ka ra te nin en bü yük özel li �i ek -
lem yer le ri ve vü cu da a��r l� ��n da ��l ma s�. Me se -
la gü re� çi le ri he men ta n�r s� n�z, bo yun la r� ka l�n -
d�r. Yü zü cü le ri ta n�r s� n�z omuz lar yük sek, gö -
�üs ler inik tir. Fut bol cu la r� ta n�r s� n�z ayak lar bi -
raz da ha içe do� ru ba sar ama ka ra te de vü cu du -
nuz nas�lsa siz de öy le si niz dir. 48 y�l d�r bu i�i ya -
p� yo rum hiç bir ye rim de bir �ey yok. Son s� n�f ta
ney sem hâ lâ ayn�y�m.

� Ye �il çam si zi ka ç�r ma m�� an la d� �� m�z ka -
da r�y la...

Bir kaç film çe vir dim Ye �il çam’da.  Bir ta ne -
sin de Cü neyt Ar k�n la “Ça re siz ler”i yap t�k. Kar -
tal Ti bet’le bir fil mi miz var d�. Sad ri Al� ��k la
“Tat l�m”� yap t�k.  Fat ma Gi rik’le “Da� dan �n dim
�e hi re”de, �r fan Ata soy’la “Gör dü �ün Yer de
Vur” film le rin de oy na d�m. Di zi film le rim de ol -
du.

� Film ler le spo ra hiz met et ti �i ni zi be lir ti -
yor su nuz...

Film le rim Türk ka ra te si ne bü yük kat k� sa� la -
d�. On la r� iz le yen ler bi zim sa lon la r� m� za gel di ler.
Ama c� m�z ka ra te yi bir ye re ge tir mek ti, bi rin ci s� -
n�f rol le ri ke sin lik le ka bul et me dim. He men he -
men her gün bir ga ze te de ç� k� yor dum. Bu nun ya -
n�n da da 70’li y�l lar da vam pir ve seks film le ri ta -
van yap m�� t�. Ba� rol tek lif le ri gel di ama ka bul
et me dim. Bü yük bir y�l d�z ola bi lir dim. Ama bu
�e kil de star ol mak tan da ha mut lu yum. 

� Ka ra te e�i ti mi ver di �i niz bu mer ke zi na -
s�l de vam et ti ri yor su nuz?

Spor aç� s�n dan kim se den her han gi bir yar -
d�m ve des tek gör me dim. Film le rim den ka zan d� -
��m pa ray la bu ra y� sa t�n al d�m. Ki ra s� ç� ka ma ya -
cak �e kil de ha ya t� m� z� de vam et tir me ye ça l� �� yo -
ruz. Çok bü yük zor luk lar içe ri sin de yiz ama �u
var; bu ra s� bir aka de mi, spor aka de mi si, ka ra te
aka de mi si. Bu okul da, Bal kan lar’dan, Or ta do -
�u’dan, �ran’dan ve hat ta Av ru pa’dan ge lip e�i -
tim al�p ül ke le ri ne dö nen in san lar var. Bi ze en
gü zel tep ki ler psi ki yatr lar dan ge li yor. Ço cuk lar
hak k�n da öv gü ler ge li yor. 

� HAKKI KO�AR SEM�NER VER�YOR
Hakk� Ko�ar, 8 Eylül Cumartesi günü

�stanbul Eyüp Spor Salonu’nda ücretsiz seminer
verecek. Antrenman saatleri �öyle:

� 8 Eylül 2012 Saat 10.00-12.00 aras�
Mavi Ku�ak ve Üstü.

� 8 Eylül 2012 Saat 14.00-16.00 aras�
1. Dan ve Üstü.

AMATÖR FUTBOL MEVSiMi BA�LIYOR

HAKKI HOCA,
Özsoy’la buluştu
HAKKI HOCA,

Özsoy’la buluştu
HAKKI HOCA,

Özsoy’la buluştu
HAKKI HOCA,

Özsoy’la buluştu
HAKKI HOCA,

Özsoy’la buluştu
HAKKI HOCA,

Özsoy’la buluştu
Türk karatesinin duayen ismi Hakk� Ko�ar, kendi ad�n� ta��yan spor salonunda, Ye�ilçam

döneminde kendisini görüntüleyen kameraman ve foto�rafç� Güngör Özsoy’la y�llar sonra bulu�tu.

YEN� sezon haz�rl�klar�n� tüm h�z�yla sürdüren
Ko�uyoluspor, bu hafta �stanbul Süper Amatör Ligi
ekiplerinden Karacaahmet ile bir haz�rl�k maç� yapt�.
Ko�uyoluspor, 2-1 yenilmesine ra�men yeni sezon

için umut verdi. Bu arada kulüpten yap�lan
aç�klamada; Karacaahmet maç�nda hatal� goller

yedi�i için yeni transfer edilen kaleci
Ozan ile yollar�n ayr�ld��� belirtildi.

Geçti�imiz hafta yap�lan kura
çekiminde �stanbul 1. Amatör Ligi 17.
Grupta yer alan Ko�uyoluspor ile ayn�

grupta Kad�köy ve civar�ndan
Bostanc�spor, Modafenspor ve

Taçspor da yer al�yor. Ko�uyoluspor
Genel Kaptan� Metin Karabiber,
Gazete Kad�köy’e yapt��� özel

aç�klamada, bulunduklar� gruptan
memnun olduklar�n� aç�klarken, 8’li

grupta 2 tak�m�n yükselirken, 2 tak�m�n da
dü�ece�ini vurgulayarak, ba�ar�l� ve örnek bir sezon

geçirmek istediklerini söyledi. Ko�uyoluspor bir
haz�rl�k maç� da Sultanbeyli ile gerçekle�tirdi.

Ko�uyolu
umut verdi

Metin
Karabiber

Kaleci Ozan

AROMA Bayanlar 3.Lig temsilcisi Seramiksan Spor
Kulübü, tecrübeli ismi daha renklerine ba�lad�. Tak�m
kaptan� olarak görev alacak Tercan Gülsoy Karal ligin

önemli oyuncular� aras�nda yer al�yor.
� ‘1. L�G’E YÜKSELECE��Z’    

32 ya��nda smaçör olarak görev yapan tecrübeli
oyuncu 1.82 boyunda. Daha önce Göztepe,

Marmaris, Salihli, gibi kulüplerde oynayan tecrübeli
oyuncu son olarak Arkasspor’da görev ald�. Genç ve

y�ld�z milli tak�m formas� giyen deneyimli oyuncu,
imza töreninde Seramiksan Spor Kulübü’nü tercih
etmesindeki en önemli nedenin Seramiksan’�n Türk

voleyboluna yapt��� yat�r�mlar ve k�sa sürede
gösterdi�i ba�ar�lar oldu�unu belirtti. Seramiksan’�n

ba�ar�lar�n� yak�ndan takip etti�ini ve Seramiksan
Spor Kulübü’nde oynamaktan çok mutlu oldu�unu
belirten ba�ar�l� oyuncu, Seramiksan olarak 1.lige

kadar yükseleceklerini ifade etti. Seramiksan Spor As
Ba�kan� Burak Ersoy da, imza töreninde yapt���

aç�klamada deneyimli oyuncunun yeni sezonda hem
kaptanl�k hem de tak�ma ablal�k yapaca��n� belirtti.
�mza töreni sonras� aç�klamalarda bulunan kulüp

ba�kan� N. Bülent Erkul ise Tercan Gülsoy Karal’�n
uzun y�llard�r birçok ba�ar�lara imza att���n�n alt�n�
çizerek, tak�m kaptan� olarak tak�ma yeni birçok

galibiyet kazand�raca��n� belirtti. Erkul; bir ya da iki
oyuncu ile daha anla�arak transfer sezonunu

kapatacaklar�n� ifade etti. Tercan Gülsoy Karal,
2. Lig yolunda mücadele edecek filenin ku�ular� için

önemli bir ba�ar� kayna�� olacak.

Filenin
ku�ular�ndan
büyük transfer

Filenin
ku�ular�ndan
büyük transfer

Filenin
ku�ular�ndan
büyük transfer

Filenin
ku�ular�ndan
büyük transfer

Filenin
ku�ular�ndan
büyük transfer

Filenin
ku�ular�ndan
büyük transfer
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● Ünal ÖNAL

Üs kü dar Kuz gun cuk Ma -
hal le si sa kin le ri, Kuz gun -
cuk Bos ta n� mü ca de le le -

rin de bü yük bir za fer ka zan d�.
Ken di ne has özel lik le ri ile �s tan -
bul'un en gü zel yer le rin den bi ri
olan Kuz gun cuk'ta �l ya’n�n Bos -
ta n� ola rak bi li nen ar sa y� 1990,
2000 ve 2010 y�l la r�n da ima ra
aç�l ma giri�imini, ver dik le ri mü -
ca de le ile püs kür ten ma hal le sa -
kin le ri ge çen haf ta se vin di ri ci bir ha -
ber al d�. Va k�f lar Ge nel Mü dür lü -
�ü'nün ida re sin de olan bos tan, Kül tür
ve Tu rizm Ba kan l� �� ta ra f�n dan tes cil
edi le rek ‘2. Grup Kül tür Var l� ��’ ola -
rak be lir len di. An cak bos ta n�n Va k�f -
lar �da re si'nin elin de bu lun ma s�, bu
teh li ke nin bir ka ra bu lut gi bi ma hal le -
nin üze rin de do la� ma s� na se bep olu -
yor. Kuz gun cuk lu lar Bos tan'�n Va k�f -
lar'dan al� n�p Ha zi ne'ye ak ta r�l ma s� n�
is ti yor ve “An cak bu �e kil de bos tan
ge le cek ne sil le re ak ta r� l�r” di yor. 

� TÜM PLAN LA RI
MA HAL LE L� BOZ DU

Ma hal le nin tam or ta s�n da ade ta
ye �il ada ha lin de du ran 16 bin dö -
nüm lük Bos tan; Va k�f lar Ge nel Mü -
dür lü �ü’nce 1990’da özel okul,
2000’de ise Böb rek Has ta ne si ve Ya -
n�k Mer ke zi ya p�l mak üze re ki ra ya
ve ril mek is ten di. An cak ma hal le sa -
kin le ri nin gün ler sü ren di re ni �i son ra -
s�n da ge ri ad�m at�l d�. Ge len tep ki ler
üze ri ne ar sa Ak de re Pey zaj isim li bir
fir ma ya ki ra la na rak, ye �il alan ola -
rak kal ma s� sa� lan d�. 2010'da da
yi ne ala n�n iha le ye ç� ka r� la ca ��
yö nün de ki ha ber üze ri ne yi ne
mü ca de le ba� la tan Kuz gun cuk
hal k� bun dan da ba �a r�y la ç�k -
m�� t�. Bo �a zi çi �mar Ku ru -
mu'ndan ge çen pro je ler her se fe -
rin de hal k�n da bas k� s�y la Kül tür
ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma
Ku ru mu ta ra f�n dan ip tal edil di.
Al� nan son ka rar la da Bos tan ar t�k bir
kül tür var l� ��.
� KUZ GUN CUK LU LAR BUN DAN
SON RA DA MÜ CA DE LE EDE CEK

Ka ra r�n, sa de ce Kuz gun cuk de �il
tüm �s tan bul hal k� için se vin di ri ci
ol du �u nu söy le yen Kuz gun cuk
Muh ta r� Ali Fa ik Kap tan, ara zi -
nin ba �� na her 10 y�l da bir i�
gel di �i ni ha t�r la ta rak, “Ön ce
özel okul, son ra özel has ta ne
ya p�l mak is ten di. �ki se ne
ön ce de iha le ye ve ri le ce �i
söy len di. Ama bi linç li Kuz -
gun cuk Hal k� her se fe rin de
bu gi ri �im le ri nin so nuç suz
kal ma s� n� sa� la d�. Biz ler Bos -

tan'�n ken di ne has özel lik le ri ni
yok et me den, hal k�n fay da s� na
ola cak pro je ler le de �er len di ril -
me si ni is ti yo ruz. Me se la sos yal
bir din len me ala n�, yaz l�k bir si -
ne ma ay n� za man da kü çük öl çek -
li ta r�m alan la r� ve ya bun la ra
ben zer pro je ler ya �a ma ge çi ri le -
bi lir. Biz ler be le di ye miz den bu
ko nu da bir �ey ler yap ma s� n� bek -
li yo ruz” de di. 

“Kuz gun cuk Bos ta n� bu ma -
hal le de ya �a yan in san la r�n d�r,

on la r�n hak k� d�r” di yen Kap tan, �öy le
de vam et ti: “Kuz gun cuk lu lar �im di ye
ka dar na s�l bos tan la r� na sa hip ç�k t� -
lar sa bun dan son ra da sa hip ç� ka cak.
On lar sa hip ç�k t� �� sü re ce kim se  de bu
bos ta n� yok ede me ye cek. Y�l lar d�r bu
mü ca de le yi ve ren Kuz gun cuk lu lar
Der ne �i'ne ve ma hal le li ye çok te �ek -
kür edi yo rum” de di.

� BOS TAN GE LE NE ��
SÜR DÜ RÜL ME L�

Ka rar tüm ma hal le sa kin le rini ol -
duk ça se vin dir mi�. Bu ra n�n ge le ce �i
ile il gi li ise de �i �ik gö rü� ler var. Bos -
ta n�n bu lun du �u cad de de res to ran i� -
le ten ay n� za man da ma hal le sa ki ni
olan Si bel Ki lim ci ise bos tan ge le ne -
�i nin sür dü rül me si ge rek ti �i ni söy lü -
yor. Ki lim ci, “Kuz gun cuk lu lar �im di -
ye ka dar mü ca de le et ti bun dan son ra
da ede cek tir; bun dan kim se nin �üp he -
si ol ma s�n. Bos tan yok edil me me li

bun dan son ra de �er len di ri le cek  pro je -
ler de bos tan ge le ne �i ni sür dü ren ça l�� -
ma lar ol ma l�. Kuz gun cuk hal k� na fay da
ge ti re cek bir pro jey le de �er len di ril me -

li” ifa de si ni kul la n� yor. 
Ma hal le nin 55 y�l l�k ma na v�

Meh met �a hin ise bos ta na ya p� la cak
has ta ne ve ya ben ze ri bir ya p� n�n es -
na f�n i�i ni can lan d� ra ca �� n� be lir te -
rek, “Evet bel ki bi zim i� le ri miz ar -
tar ama biz bu ra n�n ima ra aç�l ma s� -
n� is te mi yo ruz. Ya p� la cak pro je ler

için de ma hal le de ki araç kir li li �i se be -
biy le ke sin lik le bir oto park bu lun dur -

ma l� ve ye �il ala n� yok et me ye cek pro -
je ler ol ma l�” di ye ko nu �u yor.

� OTO PARK ÜS TÜ TA RIM
Kuz gun cuk'ta do �up bü yü mü� ma -

hal le nin genç le rin den Ha kan �i� man
da �un la r� söy lü yor: “Biz ma hal le -

nin genç le ri ola rak bos ta n� m� z�n
bos tan ola rak kal ma s� n� ve bu -

ra da seb ze mey ve ye ti� ti ri ci -
li �i ne de vam edil me si ni is -
ti yo ruz. Kim se bos ta na be -
ton dik me ye kalk ma s�n.
Bu na izin ver me dik, ver -
me yiz” di yor. Ma hal le de
yak la ��k 40 se ne dir ika met

eden Mi ne Ök ten ile La ti fe
P� nar ba �� ise bos tan la il gi li
is tek le ri ni �öy le s� ra l� yor lar;
“Bu bos ta na ne ya p� l�r sa ya -
p�l s�n ön ce lik le dik kat edil -
me si ge re ki len hu sus bos ta -
n�n ken di ne has özel lik le ri ni
ko ru mak ve ekip biç mek
için be lir li bir alan ya rat -
mak t�r. E�er bu nu yap maz -
sak ile ri de ço cuk la r� m�z
seb ze mey ve le rin na s�l ye -
ti� ti ril di �i ni da hi bil me ye -
cek. Bu önem li hu sus göz
önün de bu lun du ru la rak bos -
ta na in san la r�n ge lip yü rü -
yü� ve spor ya pa bi le ce �i ve
ay n� za man da ge lip ai le siy le
otu ra bi le ce �i bir çay bah çe -
si de ya p� la bi lir. Ma hal le -
miz de park eden araç lar cid -
di bir ra hat s�z l�k ve ri yor lar
bu nun için  de ya p� la cak pro -
je ne olur sa ol sun al t� na bir
oto park ya p�l s�n” de di.

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

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

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

� 31 A�USTOS - 6 EYLÜL 2012

‘Kah ra man Bos tan’
ar tık tes cil len di!
‘Kah ra man Bos tan’
ar tık tes cil len di!
‘Kah ra man Bos tan’
ar tık tes cil len di!
‘Kah ra man Bos tan’
ar tık tes cil len di!
‘Kah ra man Bos tan’
ar tık tes cil len di!
‘Kah ra man Bos tan’
ar tık tes cil len di!
�mara aç�lmamas� için adeta sava� verdikleri 700 y�ll�k Kuzguncuk Bostan alan�n�n, Kültür ve
Turizm Bakanl��� taraf�ndan ‘2. Grup Kültür Varl���’ ilan edilmesi mahalleliyi sevince bo�du.
Kuzguncuklular, ‘Bostan�m�z�n bostan olarak kalmas�n�, burada sebze-meyve yeti�tiricili�ine

devam edilmesini istiyoruz. Kimse bostana beton dikmeye kalkmas�n art�k’ diyor.

Bos tan kor ku luk la rı, bos ta nı ko ru mak için gö rev yap mı� tı!

Muhtar
Ali Faik Kaptan

Esnafta bostanın
ya�atılmasından yana.
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