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TÜRKiYE’NiN
ba�ar�l�

yazarlar�ndan, ayn�
zamanda öyküleri

sinemaya uyarlanan ve
ba�ar�l� bir senarist olan

Osman �ahin, ‘Kibar
Feyzo’ gibi hepimizin

zevkle seyretti�i
filmlerin de yarat�c�s�.

Eserlerinde Anadolu’yu
ve Anadolu insan�n�

anlatan Osman �ahin’le ya�am�n� sürdürdü�ü
Kad�köy’de s�cak bir sohbet yapt�k. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Yeni bir Yüksek
Ö�retim Kanunu

haz�rland���, haber
kanallar�ndan

halk�m�z�n bilgisine
sunuldu. Belli ki
bugünkü düzen
büyük ölçüde

de�i�ecek. 

Size de olur mu
bilmiyorum. Bazen

kendimi sürekli �ikâyet
ederken veya analiz
edip planlar kurarken
buluyorum. Bu durum

çok uzun sürerse,
genellikle bo�una
dü�ünmü� veya

konu�mu� oluyorum.

ÜNiVERSiTE ÖĞRETiMi
NASIL OLMALI?

DUVARLAR

İyimser, kötümser,
gerçekçi ve fırsatçı

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Gaziantep’te iki katl�
bir evde do�mu�tum.

Babam zenginlik
günlerinde yapt�rm��
oldu�u için büyükçe
bir evdi, son kat�n
üzerinde küçük bir
bölümde çat� vard�,

geni� bölüm ise
terast�. 

�� Haberi 8. Sayfada

‘UNUTMAYALIM,
YAZMAK

DiRENMEKTiR’

�� Haberi 11. Sayfada
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�� Haberi 7. Sayfada

100 öncesine kadar Kad�köy’ün mesire
yeri olan, ortas�ndan geçen

Kurba�al�dere’de sandal sefalar�n�n yap�ld���
Ku�dili Çay�r�, yine yap�la�ma tehlikesiyle kar��

kar��ya! Daha önce buraya yapmak istedi�i
AVM projesi, mahkeme karar�yla iptal edilen
�BB, yeni bir plan haz�rlayarak, Kad�köy'de

yap�la�maya aç�lmayan son alanlar�ndan biri
olan eski Sal� Pazar� alan�na, en az Tepe
Nautilus Al��veri� Merkezi büyüklü�ünde

bir AVM yapacak.
Kararı ‘facia’ olarak niteleyen Ba�kan
Öztürk, ‘Kadıköy'ün göbe�ine koca

bir in�aat dikecekler. Bunu yapmaya
kimsenin hakkı yok. Bilsinler ki buraya
AVM yapılamayacak, Kadıköylü buraya

AVM yaptırmaz!’ dedi. Kadıköy
Belediyesi'nin karara kar�ı itiraz ve dava
hakkını kullanaca�ını vurgulayan Ba�kan

Öztürk, Kadıköylülere de ‘Belediye
sitemizden itiraz için dilekçe örne�i

yayınlayaca�ız. Siz de itiraz hakkınızı
kullanın’ ça�rısını yaptı.
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 L
E FENERYOLU’NDA 3 ya�ındaki o�luyla birlikte

trene binerken, trenin hareket etmesi üzerine
vagonla peron arasındaki bo�lu�a dü�üp
ya�amını yitiren Ebru Gültekin Ilıcalı’nın
yakınlarının adalet arayı�ı sürüyor. �lk

duru�masında tüm sorumluların yargılanmasını
isteyen Ilıcalı’nın yakınları TCDD Genel Müdürü

ve ilgili teknik sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulundu. � Haberi Sayfa 10’da

KADIKÖY Belediyesi’nin sömestr
tatilinde çocuklar için düzenledi�i

etkinlikler sürüyor. Kültür
Merkezleri’nde sahnelenecek indirimli

çocuk oyunlarının yanı sıra Çocuk
Sanat Merkezi’nde de 5-6-7 �ubat
tarihleri arasında birbirinden renkli,

ücretsiz kurslar var! 
� Programları 13. ve 14. Sayfalarda

SEMTiNiZDE olan bitenden
haberdar olmanızı sa�layan,
soka�ın gündeminden sizi

haberdar eden BizimSokak.com
sitesi, kom�uluk ili�kilerini

yeniden canlandırmayı
hedefliyor! Sitenin kurucusu

Ça�da� Berksan, projeyi anlattı.
� Haberi Sayfa 3’te

Yarıyıl tatili Kadıköy’de çok zevkli!Sizin sokakta neler oluyor? EBRU

ILICALI’NIN

YAKINLARI: 
‘Sorumlulukların üstü örtülmesin!’

OSMAN ŞAHiN:

Evinin önünde, arabasına konan bombanın patlaması sonucu
hayatını kaybeden gazeteci-yazar U�ur Mumcu için Kadıköy
Belediyesi tarafından CKM’de bir anma töreni düzenlendi. 
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● Semra ÇELEB�

BÜYÜK E�itim Hakk�
Bulu�mas�’n�n ilk gününde

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Bomonti

Kampüsü’nde atölyeler yap�ld�,
ikinci günü ise �i�li Kent

Sinemas�’nda “E�itim Hakk�
Reformu” gerçekle�tirildi.

Ülkenin dört bir yan�ndan bine
yak�n veli, ö�renci, ö�retmen,
e�itim hakk� meclisi üyesinin
kat�ld��� foruma E�itim-Sen

MYK Üyesi Betül Öztürk
Korkut, D�SK �stanbul Bölge
Temsilcisi Önder Atay, Dev

Sa�l�k �� Genel Ba�kan� Arzu
Çerkezo�lu, Sine Sen Genel Ba�kan� Zafer
Ayden, �stanbul Tabip Odas� Ba�kan� Taner

Gören, �stanbul Tabip Odas� Genel Sekreteri Ali
Çerkezo�lu, �HD �stanbul �ube Yöneticisi

Hulusi Zeybel, �i�li Belediye Ba�kan Yard�mc�s�
Kahraman Ero�lu, TKP'li Ö�retmenler ad�na
Selçuk Bilir, Devrimci 78'liler Federasyonu

�stanbul Temsilcili�i ad�na Y�lmaz Yukar�göz de
kat�ld�. Forum, Halkevleri Çocuk Korosu’nun
söyledi�i �ark�larla aç�ld�. Aç�l�� konu�mas�n�
yapan Halkevleri Genel Ba�kan� Oya Ersoy

e�itimin milyonlarca ö�renci,
veli, e�itim emekçisinin en

temel hak mücadelesi
oldu�unu vurgulad�.

Halkevleri’nin 4+4+4’le s�n�rl�
olmayan ve y�llard�r yürüttü�ü

“paras�z e�itim”
mücadelesinin geni� kitleleri

seferber edip, y�k�m�n
ma�durlar�n� mücadelenin
özneleri haline getirdi�ini
söyleyen Ersoy, “E�itimle,

bu ülkenin bugünü ve
gelece�ini de�i�tirme ile

derdi olan herkesi
örgütlenmeye ça��r�yoruz”

dedi. Oya Ersoy’un ard�ndan
E�itim Sen MYK Üyesi Betül

Öztürk Korkut, �i�li Belediye Ba�kan�
Yard�mc�s� Kahraman Ero�lu ve Halkevleri

Genel Sekreteri Nuri Günay da birer konu�ma
yapt�. Konu�malar�n ard�ndan bir gün önce, alt�

ba�l�kta gerçekle�tirilen atölyelerin sonuç
konu�malar� yap�ld�. Atölye sonuçlar�n�n

aktar�lmas�n�n ard�ndan k�sa bir ara verildi. �kinci
oturum �stanbulimpro ile ba�lad�. Do�açlama

tiyatro yapan �stanbulimpro, forum
kat�l�mc�lar�n�n keyifli vakit geçirmesini sa�lad�.

�kinci oturumda veliler, ö�renciler, e�itim
emekçileri kürsüden mücadele

deneyimlerini payla�t�lar. �ki gün süren
Büyük E�itim Hakk� Bulu�mas�,

Halkevleri MYK Üyesi Özge Ozan’�n
sonuç bildirgesini okumas� ile sonland�.

Sonuç bildirgesine
http://www.sendika.org

/2013/01/halkevleri-buyuk-egitim-
hakki-bulusmasi-sonuc-bildirgesi/

adresinden ula�abilirsiniz.

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

FiR 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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● Gökçe UYGUN

Dün ge ce ar ka so kak tan ge len si -
lah se si ney di? Ev ar ka da �� ar� -
yo rum! Elek trik ke sin ti si ne

zaman bi te cek? Ye ni aç� lan pas ta ne -
nin po �a ça s� na s�l aca ba? Ge lin ara -
ba s� ki min di? K�r m� z� tas ma l�  bir
ke di bul dum!  Ara ba m�n ca m� k� r�l -
m��, gö ren ol du mu? 

Gün lük ha ya ta da ir de tay lar, so -
ru lar, dert ler... Siz bun la r� ki min le
pay la �� yor su nuz? Kom �u la r� n�z la m�?
“�s tan bul'da es ki kom �u luk ili� ki le -
ri kal ma d�”' di ye ya k�n d� �� n� z� du -
yar gi bi yim. Bu du rum dan ya k� nan
bi ri da ha var d�. Çö züm için dü �ün -
dü, pro je len dir di, ha ya ta ge çir di;
Tür ki ye'nin ilk “böl ge ye özel sos -
yal pay la ��m si te si olan  Bi zim So -
kak.com. ya y� na gir di.

De tay la r�, si te nin ku ru cu su
Ça� da� Berk san’a sor duk.

� Ye ni bir si te sa y� l�r  Bi zim -
So kak.com. Bi raz bah se der mi si -
niz? Na s�l bir ih ti yaç tan do� du?

Bü yük le ri miz hep bi ze an la t�r
ya, es ki den kom �u luk la r� m�z çok
gü zel di di ye. Ar t�k �s tan bul çok bü -
yü dü, ka la ba l�k la� t� ve bu ili� ki ler
de kay bol ma ya ba� la d�. �n san lar da
da ha çok di ji tal or ta ma kay d� lar.
Biz ‘Aca ba in san lar es ki kom �u -
luk la r� n� na s�l ka za n�r lar?’ so ru sun dan yo la ç�k t�k. Bi -
zim So kak.com, üye le ri ne ya �a d�k la r�, ça l�� t�k la r� ve ya
il gi len dik le ri ma hal le ler le il gi li tüm bil gi le ri ö� ren me
ve pay la� ma im ka n� su nu yor. Böy le lik le es ki kom �u -

luk ili� ki le ri nin, di ji tal or tam da tek rar can lan -
ma s� müm kün olu yor.

� Sa nal dün ya da kom �u luk na s�l
ola cak?

�n ter net ara c� l� ��y la dün ya n�n
öbür ucun da ki bi riy le ya z� �a bi lir si -
niz ama gün de lik ha ya t� n� z� as�l et -
ki le yen �ey ma hal le niz de olup bi -
ten dir. Ar ka so kak ta h�r s�z l�k ol -
mu� sa ge ce ra hat uyu ya maz s� n�z.
Bel ki Fa ce bo ok’ta 500 ar ka da �� n�z

var ama ge ce ya r� s� ba �� n� za bir �ey
gel di �i niz de kom �u nuz dur si ze ilk

yar d�m ede cek olan!
� Si te ye kim le r na s�l üye

ola bi li yor?
O böl ge de ya �a yan/ça l� �an her -

ke se aç�k. Be da va he sap aç�n, ta kip
et mek is te di �i niz böl ge le ri se çin ve
si te yi kul lan ma ya ba� la y�n. 

� Pi lot ola rak da Ka d� köy il -
çe si ni seç ti niz. Ne den?

Ka d� köy çok otur mu� bir böl -
ge. Biz de Ka d� köy lü yüz bu ra y� bi -
li yo ruz. Ka d� köy Be le di ye si'nin
tek no lo ji ver di �i öne mi, ön cü yö -
nü nü de ga yet iyi bi li yo ruz. Ka d� -
köy lü ler, ya �a d�k la r� böl ge yi sa hip -
le nen in san lar. Ka d� köy’de di ji tal
alt ya p� da var, si zin ga ze te niz Ga -
ze te Ka d� köy var. 

Ay r� ca Ka d� köy her an lam da
çok mer ke zi bir yer. Ka d� köy sa -

kin le ri ha ri cin de ö� ren ci le ri, ça l� �an la r� ile bir pi lot
böl ge de ara d� �� m�z tüm özel lik le re sa hip. 

� Di �er sos yal pay la ��m si te le rin den tam ola rak
far k� n�z ne?

Fo urs qu are’de me kân la r�, Twit ter’da önem
ver di �i niz ki �i le rin ne dü �ün dü �ü nü, Fa ce bo ok’ta
ar ka da� la r� n� z� ta kip edi yor su nuz. Bi zim So kak ise
sa de ce sem ti niz ve kom �u lu �u nuz üze ri ne odak l�!

� Kul la n� c� lar ne le ri pay la �a bi le cek, ne tür bil -
gi ler bu la cak si te de?

Tür ki ye’de 5 se ne ön ce si ne
dek kim se sos yal pay la ��m si te le -
ri ni bil mez di. �n ter net te içe rik
üret mez dik, pa sif tik.  Ama �im di
bir tür ‘mo no log tan di ya log’a ge -
çil di. �n san lar in ter ne ti kull la n� -
yor lar ar t�k. Si te miz de ol ma s� n� is -
te di �i miz �ey de bu. �n san lar is te -
dik le ri her  �e yi pay la ��n lar. Ma -
hal ley le il gi li �i kâ yet ler, me rak
edi len ler, es na f�n ilan la r�, ev ar ka -
da �� ara yan lar, ders ver mek is te -
yen ler... Biz sa de ce lo kal içe ri �i
al�p der le yip Ka d� köy lü le re su nu -
yo ruz. Ka d� köy lü ler si te ye gi rip
ak tif ola rak kul lan s�n lar is te riz.
Lo kal içe rik üre te bi len her ke se,
blog ger la ra, ku rum la ra, me kân la ra
aç� ��z. Böy le ce Ka d� köy'de ki di ji -
tal le� me ye de ön cü lük et mi� ola -
ca ��z. 

Semtinizde
olan bitenden

haberdar olmanızı
sa�layan, soka�ın
gündeminden sizi

haberdar eden
BizimSokak.com sitesi,

kom�uluk ili�kilerini
yeniden canlandırmayı

hedefliyor!

Bilgisayar� iyi derecede kullanabilen �� bilinci
geli�mi�  BÜRO ELEMANI ARANIYOR..

Mür.: 0216 450 60 86 Tel.: 0534 548 77 76

ELEMAN ARANIYOR

SiZiN SOKAKTA
NELER OLUYOR?
SiZiN SOKAKTA
NELER OLUYOR?
SiZiN SOKAKTA
NELER OLUYOR?
SiZiN SOKAKTA
NELER OLUYOR?
SiZiN SOKAKTA
NELER OLUYOR?
SiZiN SOKAKTA
NELER OLUYOR?

YENi bir siyaset yapmak
üzere yola ç�kan Ye�iller

ve Sol Gelecek
Partisi’nin (Ye�iller/Sol)

Kad�köy �lçe Örgütü
kuruldu. 20 Ocak'ta

düzenlenen konferansta
partinin yürütme kurulu
ve e� sözcüleri seçildi.
Kad�nlar�n, engellilerin,

gençlerin yeterli
temsilini sa�layacak
�ekilde olu�turulan
Yürütme Kurulu, e�

sözcüler dâhil toplam

12 ki�iden olu�uyor.
Partinin Kad�köy

örgütünün e� sözcüleri
Meltem Düzel Ayral ve

Erdem Vardar oldu.
Vardar i�letme mühendisi,
STK yöneticisi; Düzel de

ula�t�rma sektörü emeklisi
ve aktivist. �ki e� sözcü de

daha önce herhangi bir
siyasi partiye üye olmam��

ki�iler; yeni, yap�c� ve
kat�l�mc� bir siyaset için

yola ç�kt�lar. Kurulu�
toplant�s�nda, Ye�iller ve
Sol Gelecek Partisi'nin

kat�l�m, tan�nma, iklim ve
iktisadi adalet etraf�nda
kurgulanan “4-Adalet”

kampanyas� ba�lataca��
aç�kland�. Ayr�ca

geleneksel soldan
kopu�un sadece onu

ele�tirerek de�il,
alternatifini olu�turarak
gerçekle�tirilebilece�i

vurguland�.

Kadıköy Belediyesi ile i�birli�i içinde olan BizimSokak’ta
Gazete Kadıköy’ün haberleri de yayınlanacak.

Ye�iller ve Sol Gelecek Partisi
Kadıköy ilçe örgütü kuruldu. 

Kadıköy’de Yeşiller/Sol geldi!

İstanbul’da ‘Büyük
Eğitim Hakkı Buluşması’

Halkevleri’nin düzenledi�i
‘Büyük E�itim Hakkı

Bulu�ması’ ülkenin dört bir
yanından gelen bine yakın
veli, ö�renci, ö�retmen,
akademisyen ve kurum

temsilcisinin katılımıyla 26-27
Ocak günlerinde gerçekle�ti.

Ça�da�
Berksan
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Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri’nin or -
tak is tek le ri üze ri ne  23 Ocak Çar �am ba
gü nü 13.00-14.30  sa at le ri ara s�n da “Mev -

lit Kan di li” prog ra m� ger çek le� ti ril di. 
Ma hal le Evi’nde ya p� lan et kin li �e ko nu� ma c�

ola rak ma hal le de ika met eden Ku ran Ö� re ti ci si
Ah met Öz ka ra bü ber ile Fe ri dun pa �a Ca mii �ma -
m� Mu rat Al ka t�l d�. Ah met Öz ka ra bü ber gü nün
an lam  ve öne min den bah se de rek, Pey gam ber
Efen di mi zin ha ya t� n�  an la t�p,  onun ör nek ya �an -

t� s�n dan al�n ma s� ge re ken de �er le ri vur gu la ya rak
gü zel bir ko nu� ma yap t�. �n sa n�n iyi ah lak l� ve
dü rüst ol ma s� n�n en önem li me zi yet ol du �u nu
vur gu la d�. Mu rat Al Ho ca da Kur’an-� Ke rim’den
bir du a oku du, Türk çe aç�k la ma s� n� yap t�, ara da
da ila hi oku du. Et kin lik so nun da tüm iz le yen ler
ma ne vi duy gu lar için de te �ek kür et ti ler. Et kin li �e
Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lun dan Ay �en
Gü rer, Nur han Kut man ile Gül çin Er gun da ka t�l -
d�. Ay �en Gü rer gü nün an la m� na ili� kin k� sa bir

ko nu� ma yap t�. Et kin lik bi ti min de ka t� -
l�m c� lar,  eme �i ge çen Di lek Gü lap’a te -
�ek kür et ti ler. 

� ‘�LE T� ��M
BE CE R� LE R�’ SE M� NE R�

Ra sim pa �a Ma hal le Evi’nde, 21
Ocak Pa zar te si gü nü 12.00-13.30 sa at -
le ri ara s�n da “�le ti �im Be ce ri le ri” ko nu -
lu bir se mi ner ve ril di.  

Se mi ne rin ko nu� ma c� s� Ya �am Ko -
çu E�i tim Uz ma n� Fun da Ha be ral’d�.
�le ti �i min, ki �i ler ara s�n da  bil gi, duy gu
ve dü �ün ce al�� ve ri �i ol du �u nu, ken di
ya �am den ge mi zi kur ma y�, ken di po tan -
si ye li mi zi fark et me mi zi ve ge li� tir me -

mi zi sa� la d� �� n� vur gu la yan Ha be ral, “Af fet mek
in sa n� öz gür le� ti rir, do� ru ne fes al ma n�n bi le be -
de ni mi ze, sa� l� �� m� za ve zih ni mi ze olum lu et ki si
var, sev gi çev re miz de ki ler ile sa� l�k l� ile ti �im ku -
ra rak da ha hu zur lu ve ba r� ��k ol ma m� z� sa� l� yor”
de di.

Se mi ne ri iz le yen gö nül lü ler ve ma hal le sa -

kin le ri, et kin lik ten fay da lan d�k la r� n�, gün lük ya -
�am la r�n da dik kat le rin den ka çan olum suz luk la r�
da ha po zi tif ba k�� aç� s� ile de �er len di re cek le ri ni
söy le di ler. Bu tür et kin lik le rin tek ra r� n� ta lep
eden ka t� l�m c� lar, ko nu� ma c� E�i tim Uz ma n�
Fun da Ha be ral’a ve se mi ne ri dü zen le yen gö nül lü
üye Di lek Gü lap’a te �ek kür et ti ler.

Uzun bir sü re cin ard�ndan Mil li Ha ki mi yet
Park�’nda bir im za kam pan yas�yla ba� la yan ça l�� -
ma lar, park sa kin le ri nin yo �un is te �i ve ar zu suy la

yeni bir gönüllü grubunun ku rul ma a�a mas�na gel di.
�lk top lant�lar�n� Kad�köy Be le di ye si Gö nül lü

Mer ke zi’nde ger çek le� ti ren Mil li Ha ki mi yet Par k�
Gö nül lü le ri, ken di ara lar�nda ge çi ci bir yö ne tim ku ru -
lu olu� tur du lar. Geç mi� dö nem ba� kan lar�ndan Tü lin
Er kan’�nn bü yük des te �i ile çal��ma lar�na ba� la yan
“Mil li Ha ki mi yet Park� Gö nül lü le ri” çal��malar�n� ya -
pa cak lar� bir gö nül lü evi ara ma ya ba� lad�lar. Mil li
Ha ki mi yet Par k� Gö nül lü le ri ad� na bir aç�k la ma ya -
pan Tü lin Er kan, “Ba� lang�c�nda bu ka dar il gi gö re -
ce �i tah min edil mi yor du. �n san lar�n gö nül lü lü �ü  sa -
hip len me si ve des tek le me si biz le ri çok se vin dir di”
de di. Er kan, söz le ri ni �öy le sür dür dü: “Gö nül lü evi -
nin ku ru lu� amac�, Kad�köy lü’nün da ha sa�l�kl� ya �a -

ya bil me si için hiz met ver mek, ma hal le ler de kom �u -
luk ili� ki le ri ni ge li� tir mek, sa�l�k, e�i tim ve spor
çal��ma lar�n� te� vik et mek. Bu hiz met ler için gö nül -
lü ev le rin de e�it sel çal��ma lar yap mak. Gö nül lü lük
yard�ma ve or tak la �a bir gü ce ih ti yac� olan her ala -
na el uzat may� is ter. Di �er in san lar dan da bu ko nu -
da el le ri ni ta��nn alt�na koy ma lar�n� ar zu eder, dön -
gü ya rat�r. Gö nül lü lük mut lu luk tur, bi linç tir ve hu -
zur dur. Gö nül lü lük ba� kas�n� mut lu et me nin en bü -
yük mut lu luk ol du �u nu fark et mek tir. Gö nül lü lük
gü ve ni, dü rüst lü �ü, pay la� may� ö� re te bil mek tir.
Aç�la cak Gö nül lü Evi nin ma hal le mi ze ve her ke se
hay�rl� ol mas�n� di li yo ruz. Gö nül lü ev le ri ni biz le re
açan ve her za man des tek le yen Kad�köy’de ya -
�am�n bir ayr�cal�k ol du �u nu her za man biz le re his -
set ti ren Kad�köy Be le di ye Ba� kan�m�z Say�n Av.
Se la mi Öz türk'e çok te �ek kür edi yo ruz.”

HABER4 1 - 7 �UBAT 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 1 �UBAT - 10 �UBAT  2013

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KANSER �LE �LG�L�
B�LG�LEND�RME
Doç. Dr. Erol Filiz
Tarih: 02.02.2013

Saat: 09:30
Yer: Özgürlük Park�

Fua Cafe
Düzenleyen:
Feneryolu
Gönüllüleri

VANYA DAYI
T�YATRO OYUNU
Tarih: 04.02.2013

Saat: 20:00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
ERENKÖY

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

“Do�udan Bat�ya
Na�meler-5”

�ef Itri �MANLI
Tarih: 04.02.2013

Kokteyl: 19.30
Konser Saati: 20.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

DAVET�YEL�D�R.
�leti�im: 0216 302 71

83
YA�AMIN G�ZEM�

SU VE TUZ
Sosyolog,

Ara�t�rmac� Yazar
Yücel AYDEM�R
Tarih: 05.02.2013

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllün Evi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllü
Evi

KÖTÜ
ALI�KANLIKLAR

�LE �LG�L�
B�LG�LEND�RME

Ba��ml�l�k Dan��man�
Yavuz Tufan Koçak,
Psikolog Makbule

Uras
Tarih: 05.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri
BARI� MANCO

ANMA “BABA BEN�
EVERSENE”

F�LM�N� �ZLEME
Tarih: 05.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Bar�� Manço Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllü Evi
HAR�KA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSERi
�ef Harika Murteza

AKYÜZ
Tarih: 05.02.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davatiyelidir. �leti�im:

0533 563 02 06
A�LE �Ç� ��DDET

�leti�im Prof. Günseli
Malkoç

Tarih: 06.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen:

Fenerbahçe
Gönüllüleri

MUTLU TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Salih Çal���r

Tarih: 06.02.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri,
Davetiyelidir. �leti�im

0532 412 33 76
KENTSEL

DÖNÜ�ÜM
Kad�köy Mimarlar
Odas� B�k. Saltuk

Yüceer,
�ehir Planc�lar� Odas�

Kad�köy Temsilcisi  
Dr. Ahmet K�vanç

Kutluca
Tarih: 07.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
KALP SA�LI�I

Dr. Sinan Co�kun
Turan

Tarih: 07.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri
SA�LIKLI

BESLENME VE
D�YET

 Psikolog Banu
Akman �ahin,

Diyetisyen Hayriye
Ar�kan

Tarih: 07.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Moda Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllü Evi

5 SES 5 SAZ
“RÖNESANS

SANAT EV� TÜRK
MÜZ���

SOL�STLER�
KONSER�”

Yap�m Yönetim
Nesibe Musevito�lu
Tarih: 07.02.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
�LAÇ KULLANIMI

 Eczac� Feyza Öztürk
Tarih: 08.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü

Evi
KOM�ULUK

Tarih: 08.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

EVDE DO�AL
ÇÖZÜMLER

Biyolog Arzu Yakut
Kabakç�

Tarih: 10.02.2013
Saat: 14.00

Ye : Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN
KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N ARASINA
KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Danı�ma

Merkezi’ne çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 - 347 70 42 

E-MA�L:Gonullu.Merkezi@kadikoy.bel.tr
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

Bos tan c� Gö nül lü le ri, 111. do �um y�l dö -
nü mün de Nâ z�m Hik met’i an mak için
Gö nül lü Evi’nde top lan d�. 

22 Ocak Sa l� gü nü dü zen le nen et kin lik,
Ba� kan Tu nay Soy dan’�n aç� l�� ko nu� ma s� ve
Nâ z�m Hik met �i ir le rin den bi ri nin okun ma s�y -
la ba� la d�. Ar d�n dan et kin li �i yö ne ten Mus ta fa
Y�l maz ilk sö zü ken di si ala rak Nâ z�m Hik -
met’in öz geç mi �i
hak k�n da bil gi ver -
di. Emek li ö� ret men
�a ir-ya zar Me la hat
Ba ba l�k ise Nâ -
z�m’�n ka d�n la r� n�
ve �i ir le ri ni sev di �i
ka dar mem le ke ti ni
de sev di �i ni an lat t�.
Gü zel bir �i ir le ko -
nu� ma s� n� ta mam la -
d�. Ka t� l�m c� Ce mal
Sü rey ya Der ne �i
Ba� ka n� As l� Du rak
da “Sal k�m Sö �üt” �i iri ni oku du. Ar d�n dan Ah -
met Po lat “Ak�n Var Ak�n” ve “895 No lu Ka -
tar” �i ir le ri ni sun du. Üye ler den Mu az zez Çe -
vik, Mü zey yen Mut lu ve Ha san Ay bars oku -
duk la r� �i ir ler le et kin li �e kat k� da bu lun du lar.
Di �er ka t� l�m c� �a ir ve ya zar lar dan Tan se li Po -

li kar, �n ci Po nat ve Alev Ural, Nâ z�m’�n ha ya -
t� na ait söy le �i ve anek tod lar la gü zel bir su num
yap t� lar. Son ola rak Mus ta fa Y�l maz, Nâ z�m
Hik met’in ken di �i ir di liy le yaz d� �� oto bi yog -
ra fi si ni ses len di re rek et kin li �i bi tir di. 

� OKU LA ER ZAK YAR DI MI
Bostanc� Gönüllüleri En gel li Ko mi te si’nin

gerçekle�tirdi�i er zak yar d� m� için �öh ret Kur -
�u no� lu E�i tim Oku -
lu se çil di. Gö nül lü
Evi Ba� ka n� Tu nay
Soy dan, Ko mi te
Ba� ka n� Sem ra Gö -
ral, g� da spon so ru
Ve dat Bozkurt ve
Fo to� raf Ko mi te si
Ba� ka n� Mu az zez
Çe vik, top la nan g� da
yar d� m� n� 23 Ocak
Çar�amba günü
Okul Mü dü rü Mel -
tem Emiralio�lu’na

tes lim et ti. Ara ba n�n ba ga j�n dan in di ri len er -
zak lar ta �� n�r ken ö� ren ci le rin mut lu lu �u gö rül -
me ye de �er di. Ö� ren ci le r gö nül lü le re ay r� ay r�
sa r� larak te �ek kür ettiler. Çay ik ra m�n �n
ard�ndan sö mes tr ta ti li son ra s� tek rar gö rü� mek
üze re ve da la ��l d�. 

Bostancı’da ‘Nâzım
Hikmet’ anıldı

Rasimpaşa’da ‘Mevlid Kandili’ kutlaması

CKM’de ‘bedensel
imdat’ semineri

Eren köy Gö nül lü le ri Sa� l�k Ko mi te si üye le ri
18 Ocak Cu ma gü nü Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde Uzm. Psi ko log As l� �im �ek’i

“Be den sel �m dat” ko nu ba� l�k l� kon fe rans için ko -
nuk et ti ler.

Eren köy Gö nül lü Ba� ka n� Nes rin Kay -
nak’�n aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ko nu� ma -
c� As l� �im �ek ka t� l�m c� la ra ko nuy la il gi li bil gi -
le ri ak tar d�. As l� �im �ek, duy gu ve dav ra n�� la -
r� m� z�n ne de ni nin dü �ün ce le ri miz ol du �u vur -
gu la d� ve bey ni miz den gün de 70 bin dü �ün ce
geç ti �i ni be lirt ti. �n san la r�n güç süz ve ye ter siz

ol du �u ya da öy le his set ti �i du rum lar da or ta ya
ç� kan duy gu la r� “kay g�” ola rak ta n�m la d�. Kay -
g� la r�n se bep le ri nin; ai le, i� ve ev ile il gi li du -
rum lar dan, sos yal ili� ki ler den bu lun du �u muz
ge li �im dö ne mi nin öz gür ko �ul lar dan, ba �a r� ile
il gi li kay g� lar dan kay nak la na bi le ce �i ni, op ti -
mal dü zey de kay g� n�n ya �am için ge rek li ol du -
�u nu söy le di. Psi ko lo jik du ru mun vü cu du et ki -
le me si nin oto nom si nir sis te mi nin tep ki ler den
kay nak lan d� �� n�, psi ko lo jik stres le il gi li as t�m,

bel a� r� s�, ka b�z l�k, cil din k� zar ma s� ve �i� me si,
kalp çar p�n t� s�, ül ser li ko lit, uy ku suz luk, �id det -
li ba� a� r� s�, cin sel is te �in azal ma s�, gas trit ve
kas la r�n sü rek li ger gin li �in den do �an a� r� la r�n
olu �a bi le ce �i ni ifa de et ti.

Fi zik sel bir da ya na �� ol ma ma s� na ra� men
ya �a nan psi ko lo jik prob lem ler ne de niy le olu -
�an fi zik sel �i kâ yet le re “ro ma ti zas yon bo zuk -
luk lar” de nil di �i ni kay de den As l� �im �ek, sü re -
�en bir has ta l�k ol du �u nu, s�k tek rar la nan de �i -
�en ve a� r� ile ka rak te ri ze olan be den sel be lir ti -
ler gö rül dü �ü nü, ge nel de bu a� r� la r� aç�k la ya -

cak be den sel bir has ta l�k bu lun ma d� �� n� ve
bun la r�n ikin cil ka zanç la r� n�n var ol du �u nu
söy le di. Vü cu du muz da bu lu nan 13 çak ra nok -
ta la r� n� ve uya r�l ma �e kil le ri ni de uy gu la ma l�
ola rak gös te ren Psi ko log As l� �im �ek, se mi ner
so nun da ko nuk la r�n so ru la r� n� ce vap lan d�r d�.
Gö nül lü evi Ba� ka n� Nes rin Kay nak, As l� �im -
�ek’e te �ek kür ede rek, ko nuk la r� Gö nül lü Evi
ta ra f�n dan ya p� la cak olan se mi ner le re ve et kin -
lik le re kat�lmaya da vet et ti.

Milli Hakimiyet Parkı Gönüllüleri kuruluyorMilli Hakimiyet Parkı Gönüllüleri kuruluyorMilli Hakimiyet Parkı Gönüllüleri kuruluyorMilli Hakimiyet Parkı Gönüllüleri kuruluyorMilli Hakimiyet Parkı Gönüllüleri kuruluyorMilli Hakimiyet Parkı Gönüllüleri kuruluyor

SUADiYE Gönüllüleri ,
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde,
ROMATEM’den Dr. Ay�im

Oflazer’i, “Omurga
Problemleri” konu ba�lıklı

konferans için konuk
ettiler. Dr. Ay�im Oflazer,

omurga ile ilgili fizik tedavi
uygulamaları, çözüm

önerileri, tüm eklemlerdeki
bozukluk ve deformasyon ile ilgili önemli
konulara dikkat çekti, bu konuda özellikle

çocukların ve gençlerin duru�
bozukluklarını dile getirdi, omurgamız için

hayati bilgileri aktardı. 
Sa�lıklı bir ya�am için ba�ta egzersiz
olmak üzere duru� bozukluklarında

yapılması ve yapılmaması gerekenler
hakkında detaylı bilgiler veren Dr. Oflazer,

özellikle çocukların küçük ya�tan itibaren
yeti�melerinde omurgalarına çok dikkat

edilmesi gerekti�i vurguladı, ileride
çıkabilecek sorunları önleme

açısından bunun çok önemli oldu�unu
söyledi. Keyifli ve sıcak geçen söyle�iyi
dinleyenler önemli bilgiler edindiklerini

belirttiler ve bu söyle�inin ileriki günlerde
tekrarını dilediler.

Suadiye Gönüllüleri’nin sağlık semineri

MERD�VENKÖY  ve Bostancı Gönüllüler
i�birli�i ile 4 Ocak’ta Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde gerçekle�en “Organ Ba�ı�ı”

paneline; Nefrolog Dr. Hülya Ergin
Karadayı, M.Ü. �lahiyat Fakültesi Prof. Dr.

Vecdi Akyüz, Avukat Sunay Akyıldız ve
Organ Nakli Koordinatörü Tülay Özgezer

konu�macı olarak katıldılar. 
“Organ Ba�ı�ı” gibi

hassas ve önemli bir
konuda katılımcıları

bilgilendiren
konu�macılar,

dinleyicilerden gelen
soruları

cevaplayarak, bu

tarz hassas konularda halkı
bilgilendirmenin konu ile ilgili yanlı� bilinen
birçok detayı aydınlataca�ını ifade ettiler.

Bu etkinli�e ev sahipli�i yapan
Merdivenköy ve Bostancı Gönüllüleri,

konu�macılara ve sa�lık çalı�malarında
kendilerini destekleyen Kadıköy Belediyesi

Gönüllü Konsey Üyesi Gülsün I�ık’a
te�ekkür ettiler.

Etkinlik bitiminde
Merdivenköy

Gönüllüleri tarafından
hazırlanan ikramlar,
konu�macılara ve
katılımcılara ikram

edildi.

Merdivenköy’de organ bağışı paneli
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Li ons Ku lüp le ri bün ye sin de ki genç
bir si vil top lum ku ru lu �u olan Ka -
d� köy’de ki Ze ug ma Le o Ku lü bü,

ör nek bir kam pan ya ya im za at t�. �an l� -
ur fa’da Su ri ye s� n� r� na 500 met re uzak -
l�k ta olan E� ri ce kö yün de ki E� ri ce
�lkö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri ne des tek
ol mak ama c�y la bir yar d�m kam pan ya s�
dü zen le di. Sos yal so rum lu luk pro je le ri
üret mek ve des tek le mek he de fiy le ça -
l�� ma la r� n� sür dü ren Ze ug ma Le o Ku lü -
bü, bu amaç do� rul tu sun da 21 Ara l�k

2012 ta ri hin de bir yar d�m kam pan -
ya s� ba� lat t�. Top la nan yar d�m pa -
ra la r�y la 322 mont, 402 çift bot ve
411 çift ço rap al�n d�. 16 Ocak 2013
ta ri hin de yo la ç� kan kar go, 18
Ocak Cu ma gü nü �an l� ur fa-Su ruç
E� ri ce �l kö� re tim Oku lu’na ula� t�. 

Yap�lan yard�mlar, E� ri ce �lk
ve Or ta oku lun da e�i tim- ö� re ti me
de vam eden 320 ö� ren ci ye �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü Meh met Han
Öz de mir ta raf�ndan da��t�ld�.

Yard�mlar, ö� ren ci ler, ve li ler
ve ö� ret men ler ta raf�ndan se -
vinç le kar��land�.

Mü dür Öz de mir ko nu� ma -
s�n da Le o Ku lü bü’ne yap t� ��
yar d�m dan, E� ri ce �lk ve Or -
ta oku lu yö ne ti ci ve ö� ret men -
le ri ne de gös ter dik le ri il gi den
do la y� te �ek kür et ti. Bü yük
ek sik lik le ri olan köy okul la r� -
na ya p� lan bu yar d�m la r�n çok
önem li ol du �u nu vur gu la yan
�l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Meh met Han Öz de mir, bu
yar d�m kam pan ya la r�n de vam
ede ce �i ni be lirt ti ve okul lar -
da ki ek sik lik le rin gi de ril me si
için ça l�� ma la r�n sü re ce �i ni
vurgulad�. 
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TC. Kimlik No: 26324266786 Do�u�
Üniversitesi’ne ait 131 no’lu geçici mezuniyet

belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Tu�rul BAYO�LU

T.C. Kimlik belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. Mustafa KAZO

Beko 498 TR modeli MF AH 31100114 nolu
yazar kasa ruhsat�m� kaybettim.

Hükümsüzdür. Filiz SINIKSARAN

KAYIP iLANI

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.
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İlanlarınız için 

Zeugma Lions
Kulübü’nün

başlattığı yardım
kampanyasıyla

alınan kıyafetler,
Şanlıurfa-Suruç
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Okulu öğrencilerine

ulaştırıldı.
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● Semra ÇELEB�

�
s tan bul’un çeh re si h�z la bo zu lu yor… Ön ce
Hay dar pa �a Ga r�,  en son Ga la ta sa ray Üni -
ver si te si ve ara da on lar ca ta ri hi bi na bir bir

“ya na rak” yok olur ken, ta ri hi
ca mi le rin ar ka s�n dan yük se len
yük sek bi na lar �eh rin si lü eti ni
ta n�n maz ha le ge ti ri yor… Kent -
sel dö nü �üm ad� al t�n da ta ri hi ve
kül tü rel ya p� ade ta ta lan edi li -
yor…

Bu du ru ma iti raz eden Ça� -
da� Ya �a m� Des tek le me Der ne -
�i ve Fo top ya, “Ken te Kar �� �� -
le nen Suç lar” Fo to� raf Ya r�� -
ma s� dü zen li yor. Tür ki ye’nin en
gün cel so run la r�n dan bi ri olan
plan l� ve plan s�z ya p� la� ma üze -
ri ne ya p� lan ya r�� ma n�n ko nu su
�öy le aç�k la n� yor:

“Kent le ri miz de ki çar p�k ve
plan s�z ya p� la� ma la ra son y�l lar da bir ye ni si
ek len di: ‘Say g� s�z ve plan l� ya p� la� ma’... Özel -
lik le kent si lü eti ni tah rip eden ‘az man’ ya p� lar;
ta rih ten ge len kim lik li pey zaj la r� yok eden ‘�� -
ma r�k’ bi na lar; ko run ma s� ge rek li ta ri hi ve öz -
gün do ku la r� de lik de �ik eden ‘oto mo bil sev da -

l� s� yol ve kav �ak lar’ gi bi uy gu la ma la r�n, ör ne -
�in geç mi� y�l lar da ki ge ce kon du lar dan ve ka -
çak ya p� lar dan en önem li fark la r� ‘plan l�’ ol -
ma la r�... Çün kü yet ki li ler bu gi bi ‘ken te kar ��
suç’ ni te li �in de ki uy gu la ma la r� ar t�k ‘plan la -

ya rak’ ger çek le� ti ri yor lar; ay n�
uy gu la ma la r�n ya t� r�m c� la r� da
yi ne yet ki li ler den ge nel lik le
özel si ya si, ti ca ri ya da ba� ka
tür ya k�n l�k lar la al�n m�� ‘ay r� -
ca l�k l� izin’ler le amaç la r� na
ula �� yor lar.”
� AMAÇ KEN TE KAR �I

SUÇ LA RI BEL GE LE MEK
Ya r�� ma n�n ama c� ise �öy le

ifa de edi li yor:  “ÇYDD ve Fo -
top ya ola rak, ça� da� dün ya
kent le rin de gö rül me yen bu gi bi
uy gu la ma la r�n “ken te kar ��
suç” ni te li �i ta �� d� �� yö nün de ki
ele� ti ri le re kat k� da bu lun mak
ve fo to� raf sa na t� n�n e� siz ola -

nak la r�y la ay n� ko nu da ki ka mu oyu bi lin ci nin
yük sel me si ne yar d�m c� ol mak ama c�y la bu fo -
to� raf ya r�� ma s� n� dü zen le dik.

Ya r�� ma ya eser su na cak fo to� raf sa nat ç� la -
r� m� z�n ya �a d�k la r� ken te bu göz le de ba ka rak
ken te kar �� suç la r� bel ge le me le ri, ya r�� ma so -

nu cun da do �a cak ser gi ve ki ta b�y la bir lik te
top lum da ki kent kül tü rü ne önem li kat k� lar da
bu lu na ca �� na ina n� yo ruz.”

�n ter net üze rin den dü zen le nen ya r�� ma ya
fo to� raf lar, www.fo top ya.com.tr ad re si üze -
rin den gön de ri le cek. 

� B� R�N C� L�K ÖDÜ LÜ
FO TO� RAF MA K� NE S�

Ya r�� ma n�n ödül le riy se �öy le: 
� Bi rin ci lik Ödü lü: Ca non EOS 600D

DSLR Fo to� raf Ma ki na s� + 18-55mm f/3.5-5.6
Ob jek tif

� �kin ci lik Ödü lü: Mac Bo ok Pro 13-inch:
2.5GHz Du al-co re In tel Co re i5

� Üçün cü lük Ödü lü: iPad mi ni
� Jü ri Özel Ödü lü: “Ara’dan 77 y�l geç -

ti” ka za nan ad� na Ara Gü ler ta ra f�n dan im za -
lan m�� ki tap

� 6 x Man si yon Ödü lü: “Kom po zis yon -
Sa bit Kal fa gil” ka za nan ad� na im za l� ki tap

� 40 x Ser gi le me Ödü lü: www.fo top -
ya.com.tr’den 3 ay l�k üc ret siz Pre mi um Por tal
Üye li �i + “Ken te Kar �� �� le nen Suç lar” Fo to� -
raf Ya r�� ma s� Ser gi Ka t� l�m Ser ti fi ka s�.
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eni bir Yük sek Ö� re tim Ka nu nu ha z�r lan -
d� ��, ha ber ka nal la r�n dan hal k� m� z�n bil -
gi si ne su nul du. Bel li ki bu gün kü dü zen
bü yük öl çü de de �i �e cek. Mil le ti mi zin ih -

ti yaç la r� na ve is tek le ri ne gö re ye ni le ne cek.
Ben de yet ki li ler ta ra f�n dan ha ber dar edil me -
nin he ye ca n� n� ve ver di �i ‘il ham’�n ya ra t� c�
ate �i ni ya �� yo rum.

Bu il ham ve ço� kuy la aziz mil le ti mi zin bü -
tün fert le ri nin hül ya s� ve sev da s� ol du �un dan
ku� ku duy ma d� ��m ile ri ve KA TI LIM CI de -
mok ra si an la y� �� na da ya na rak ve s� �� na rak;
genç le rin ve ai le le rin de duy gu la r� n� yan s� ta -
ca �� na inan d� ��m bek len ti le ri oku yu cu la ra di -
li min ve ak l� m�n er di �i ka da r�y la ve s� ra s�y la
arz et me ye ce sa ret edi yo rum.

1-Üni ver si te ö� re ni mi gör me yi ar zu eden
ve az me den bü tün T.C. yurt ta� la r�; bi re yin ç� -
kar la r� n� odak alan ve dev le tin ç� kar la r� n�n
önün de tu tan ça� c�l fel se fe den kay nak la nan;
öz gür lük çü, de �i �im ci, glo bal, ka t� l�m c�, mü -
za ke re ci, ço �ul cu, kü re sel ci de mok ra si ge re -
�i hiç bir k� s�t la ma ya ve seç me ye, ele me ye ta -
bi ve ba� l� ol mak s� z�n ter cih et tik le ri üni ver si -
te ye/fa kül te ye ka y�t la r� n� yap t�r mak hak k� na
sa hip ol ma l� d�r lar.

2-Bu se bep le gi ri� s� nav/s� nav la r� gi bi bi -
rey öz gür lü �ü nü s� n�r la y� c�, ar zu la r� kö rel ten
en gel le me ler kal d� r�l ma l� d�r.

3-Ka y�t için ba� vu ran la r�n be yan la r�, bi re yi
esas alan öz gür lük çü, e�it lik çi, de mok ra tik
fel se fe an la y� �� uya r�n ca esas al�n ma l� ve ka y�t
i� le mi için va tan da� l�k nu ma ra s� d� ��n da her -
han gi bir bel ge is ten me me li dir.

4-Dev let, Va k�f, Ano nim �ir ket, Hol ding,
Ya ban c�, Ulus la ra ra s� Ser ma ye li, Ltd. �ir ket,
Be le di ye, �l Özel �da re le ri, Sa na yi Oda la r�, Ti -
ca ret Oda la r�, Ser ma ye Pi ya sa s� Ku ru lu, Men -
kul De �er ler Bor sa s� ve di �er Bor sa lar her -
han gi bir iz ne ba� l� ol ma dan ve be yan ede rek
ve Ti ca ret Si ci li Ga ze te si’nde ilan ve re rek ser -
best pi ya sa ku ral la r� ve esas la r� çer çe ve sin de
üni ver si te ve/ve ya fa kül te ler ku ra bil me li dir ler.

5-Ö� re tim üc ret le ri de el bet ser best ve re -
ka bet çi pi ya sa �art la r� n�n dü zen le yi ci li �in de,
üni ver si te ve fa kül te le rin yö ne ti min ce be lir len -
me li dir.

6-Bü tün üni ver si te ler bir bir le ri ne ö� ren ci
ak ta ra bil me li ler.

7-Ö� re nim sü re si bü tün üni ver si te ler de
dört y�l olup, T�p Fa kül te le ri de prog ram la r� n�
bu na gö re dü zen le mek le yü küm lü ol ma l� d�r.

8-Ö� re tim ve ders ler di ji tal or tam da ger -
çek le� me li, uy gu la ma ge rek ti ren la bo ra tu ar,
kli nik vb. sü reç ler de re sim li ve �e kil li ve ya
can lan d�r ma l� film ler le ve ril me li dir.

9-Hiç bir ö� ren ci üni ver si te de dört y�l dan
faz la kal ma ma l�. Ö� re tim ve s� nav sis te mi bu
esa sa gö re yü rü tül me li. Bü tün üni ver si te ler de
s� nav lar, y�l da iki de fa ve di ji tal or tam da test
yön te mi ile ya p�l ma l�. S� nav sa lon la r�n da ek ra -
na yan s� t� lan so ru lar, ö� ren ci ler ta ra f�n dan va -
tan da� l�k nu ma ra la r� n� gir mek su re tiy le ‘do� -
ru-yan l��’ se çe nek le ri ne gö re ce vap lan d� r�l -
ma l� d�r.

10-S� nav lar da ‘kal mak’ ve ‘geç mek’ kav -
ram la r� ve uy gu la ma s� ol ma ma l�. Her ö� ren ci -
nin ölç me ve de �er len dir me si 1000(bin) pu an
üze rin den ya p� l�p, dört y�l so nun da se kiz s� na -
va gir mi� olan ö� ren ci le rin dip lo ma la r� not or -
ta la ma la r� na gö re, be� cins ola rak ve ril me li dir.
0-200 pu an k�r m� z�; 200-400 pu an sa r�; 400-
600 pu an ma vi; 600-800 pu an tu run cu ve
800-1000 ara s� pu an alan lar ye �il dip lo ma ya
hak ka zan ma l� d�r.

11-Mil li E�i tim Ba kan l� ��, �çi� le ri Ba kan l� ��
Nü fus �da re sin de ki nü fus kü tük le rin de ol du �u
gi bi bir “T.C. Yük sek Ö� re tim Kü tü �ü” olu� -
tur ma l� d�r. Dört y�l da se kiz s� na va gir mi� olan -
lar, bu kü tü �e kay de dil me li. Böy le ce bü tün is -
tih dam alan la r�, i� ve ren ler, ele man ara yan lar
için mü kem mel bir in san gü cü ka ta lo �u/reh -
be ri de el de edil mi� olur.

12-Bu sis tem de do �al l�k la bü tün üni ver si -
te ler e�it ol ma l� d�r. Bu e�it lik çi, ser best pi ya sa
an la y� �� na kar �� me se la �s tan bul Tek nik Üni -
ver si te si, �s tan bul Üni ver si te si, Or ta do �u Tek -
nik Üni ver si te si, An ka ra Üni ver si te si ve ben -
zer bir kaç es ki püs kü ku ru mun bi lim/ö� re tim
üye si/ka li te vb. öte ki le� tir me ci ve üni ver si te ler
ara s�n da ay r�m c� l�k ya ra ta cak uka la l�k la r� na ve
ak�l da ne lik le ri ne as la pa buç b� ra k�l ma ma l� d�r.

13-Yük sek Ö� re tim Kü tü �ü’nde ye ri ni bu -
lan genç ler, de mok ra tik, kü re sel, e�it lik çi, re -
ka bet çi, pa zar la ma c�, aç�k, seç me ci, ada let li
ve arz/ta lep den ge si ne gö re pi ya sa ya arz
edil mi� olur lar.

14-Ö� re tim prog ram la r� n� yü rü te cek ö� re -
tim ele man la r�, her üni ver si te nin yö ne ti min ce
gö rev len di ril me li dir. Ö� re tim, ile ri ve yük sek
ile ti �im/bi li �im ci haz la r�y la ger çek le� ti ril me li,
ö� re tim ele man la r� ders le ri ni üni ver si te/fa kül -
te le rin bu amaç la ha z�r bu lun du ra cak la r� in ter -
net si te le ri ne yer le� tir me li, üc ret le ri üni ver si te
ida re le rin ce be lir len me li dir.

15-Ö� re tim hiz met le ri, ka y�t, s� nav, üni ver -
si te/fa kül te içi sos yal et kin lik ler Üni ver si te ler
Ka nu nu’na; her tür lü i� let me, ö� re tim ele ma -
n�, per so nel is tih da m� �ir ket ler/ti ca ret ve i� ka -
nun la r� na ta bi ol ma l� d�r.

16-Böy le ce dün ya da ön cü bir Türk üni ver -
si te mo de li ya ra t�l m�� olur.

Dü �ün ce siz lik ve ay maz l�k ne de niy le ya za -
ma d� ��m e�it lik çi, ço �ul cu, ka t� l�m c�, de mok -
ra tik, kü re sel, ho� gö rü sel ek sik ler için oku yu -
cu nun af f� na s� �� n� yo rum.

Murat  KATOĞLU
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Üniversite ö�retimi
nasıl olmalı? Kente karşı işlenen suçları

siz de belgeleyebilirsiniz!
Kente karşı işlenen suçları
siz de belgeleyebilirsiniz!
Kente karşı işlenen suçları
siz de belgeleyebilirsiniz!
Kente karşı işlenen suçları
siz de belgeleyebilirsiniz!
Kente karşı işlenen suçları
siz de belgeleyebilirsiniz!
Kente karşı işlenen suçları
siz de belgeleyebilirsiniz!

Ya�adı�ınız kentteki silueti bozan, kente saygısız yapıla�mayı
foto�raflamak istiyorsanız ‘Kente Kar�ı ��lenen Suçlar’ foto�raf

yarı�masına 12 Nisan’a kadar ba�vurabilirsiniz.
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Oyun cu luk ve oyun cu koç lu �u ya pan De niz
Er dem, bir sü re dir, Ka d� köy Sa nat Ti yat -
ro su (KAST)’ta za ma n� m� z�n en önem li

ti yat ro ku ram c� la r�n dan bi ri ola rak ka bul edi len
Eric Mor ris’in ken di ad�y la ge li� tir di �i me to du nu
ö� ret mek üze re oyun cu luk atöl ye le ri dü zen li yor.

‘No Ac ting Ple ase’ (Rol Yap ma y�n Lüt fen)
ve ‘Ir re ve rent Ac ting’ (Fü tur suz Oyun cu luk) ad l�
iki ki ta b� Tür ki ye’de de ya y�m la nan Eric Mor ris,
Holl ywo od’un en faz la ra� bet gö ren oyun cu ko -
çu. Jack Nic hol son, Ar nold Schwar ze neg ger ve
Johnny Depp gi bi star la r�n da ho ca s� olan Mor ris,
40 y�l d�r Los An ge les’ta ki oku lu ‘Eric Mor ris

Ac tors Work shop’ta e�i tim ve ri -
yor. Mor ris bu gü ne dek yak la ��k
20 bin oyun cu ya e�i tim ver di. 

Y�l lar ca �e hir Ti yat ro la r�’nda
oyun cu luk ya pan, Ah met Müm taz
Tay lan, �pek Bil gin, Hal dun Dor -
men, Naz Eray da, Jack Clancy, Er -
gin Or bey, Y�l d� r�m Fik ret Ura� gi -

bi yö net men ler le ça l� �an ve oyun cu
koç lu �u ya pan De niz Er dem de dü -
zen le di �i Oyun cu luk Atöl ye le -
ri’nde Eric Mor ris me to du nu ö� re -
ti yor. Er dem, Mor ris ve oyun cu luk
me to duy la il gi li �un la r� söy lü yor:
“Eric Mor ris’in oyun cu luk me to -
du nun te me li, üze rin de s�k ça dur -

du �u ‘ol ma’ kav ra m�... Ol ma, ki �i nin ken di içiy -
le ba� lan t� ya ge çe rek ger çe �i nin far k�n da ol ma s�
ve bu yol la ne his set ti �i nin far k�n da l� �� n� ya �a ya -
rak or ga nik bir var l�k ola rak i� le me si ve ger çek -
li �i ni ifa de et me si du ru mu dur. Ol ma ha lin de
oyun cu öz gür bir ya ra t� c� l�k de ne yi mi ni ya �ar.
Bu yüz den oyun cu nun ih ti ya c� bir ‘ha z�r l�k’ ça -
l�� ma s� d�r. Mor ris oyun cu lu �u, sah ne üze rin de
ha ki ki ger çek lik le rin ya ra t�l ma s� sa na t� ola rak ta -
n�m lar. Oyun cu nun ilk ve te mel so ru su; “ger çek
ne dir, bu nu ken dim de na s�l ger çek k� la r�m” ol -
ma l� d�r. Bu so ruy la ba� la yan bir oyun cu luk se rü -
ve nin de oyun cu, ken di ni hem sah ne üze rin de
hem de sah ne d� ��n da bü tü nüy le ke� fe der.”

De niz Er dem, atöl ye le rin de bir yan dan oyun -
cu la r�n ken di le ri ni ifa de le ri nin önün de ki en gel le -
ri kal d�r ma la r�n da ko lay la� t� r� c� l�k ya par ken, bir
yan dan da ça l�� t�k la r� ka rak te rin na s�l ‘ger çek’
k� l� na ca �� ko nu sun da i� çi lik yol la r� n� ö� re ti yor.
Böy le ce ka t� l�m c� lar atöl ye sü re sin ce ken di le ri
ile ba� lan t� ya geç me yi ö� re nir ken ya ra t� c� l� �� de -
ne yim le me �an s� n� ya ka l� yor lar.

“Sa de ce far k�n da ol mak ki �i yi öz gür le� ti rir”
di yen Er dem, pro fes yo nel oyun cu la r�n ya n� s� ra
ken di ni ge li� tir mek is te yen her ke si bu yol cu lu �u
de ne yim le mek üze re Ka d� köy Sa nat Ti yat ro -
su’na da vet edi yor. 

Eric Morris metodu Kadıköy’e geldi
Jack Nicholson, Arnold

Schwarzenegger ve Johnny
Depp gibi starların da hocası
olan Eric Morris’in oyunculuk

metodunu Kadıköy Sanat
Tiyatrosu’nda düzenledi�i

oyunculuk atölyesinde ö�reten
Deniz Erdem, ‘Sadece farkında
olmak ki�iyi özgürle�tirir’ diyor. 

Duru Tiyatro-her �eye ra�men-yeni
oyun provalarına kaldıkları yerden

tam gaz devam ediyor.
Yönetmenli�ini Emre Kınay’ın

yaptı�ı; Emre Kınay, Ay�e Erbulak,
Selahattin Ta�dö�en, Erdal

Cindoruk, Neslihan Yeldan, Ba�ak
Akan’ın da rol aldı�ı oyun, �ubat ayı
ikinci yarısından itibaren izleyicisiyle
bulu�maya hazırlanıyor. Son derece

e�lenceli geçen provalardan

anla�ıldı�ı üzere; sazlı-sözlü, bol
kahkahalı bir oyun daha geliyor.
Müzikli komedi türündeki “Nafile
Dünya”nın konusu kısaca �öyle:

“Polislik mesle�ine otuzlu yıllarda
ba�lamı� ve geçen zaman içinde

Cumhuriyet rejimine ve devlet hizmet
ilkesine ilk günkü gibi ba�lı kaldı�ı
için de�i�en, yozla�an toplumsal

ko�ullara ayak uyduramayan küçük
bir adamın trajikomik hikâyesi…

KADIKÖY Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nin bu y�l
ilkini düzenledi�i Çocuk Kitaplar� Günleri, çocuklar�n

yo�un kat�l�m�yla sona erdi. 25-31 Ocak tarihleri aras�nda
düzenlenen ve 20’nin üzerinde yay�nevinin kat�ld��� Kitap

Günleri’nde atölye çal��malar� düzenlendi, çocuklar
yazarlarla tan��ma f�rsat� yakalad�. Çocuklarla biraraya
gelen yazarlar, kitaplar�ndaki öykü ve karakterlerle ilgili

ayr�nt�l� bilgi verdi. Öykü canland�rma atölyesi ise
çocuklar�n en çok keyif ald��� etkinliklerden biri oldu.
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi, Çocuk
Kitap Günleri’ni geleneksel hale getirmeyi planl�yor.

Çocuklar kitaplarla
dolu bir hafta geçirdi

Süleyman ‘Aramızda Kalsın’ diyor
“ÖYLE Bir Geçer Zaman Ki” adl�

dizide canland�rd��� Süleyman
karakteriyle milyonlar�n sevgilisi haline
gelen Renan Bilek,

25 senelik müzisyen
ve oyunculuk

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

“Aram�zda Kals�n”
ad�yla sahneye

koydu�u tek ki�ilik
gösterisinde

sevenleri ve merak
edenleriyle
payla��yor.

Seyircileri, evine
gelen misafirleri, 40

y�ll�k dostlar� gibi
görüp, onlar� da

sohbetine ortak eden
Bilek, zaman zaman

araya s�k��t�rd��� �ark�lar�yla da
izleyenlere 2,5 saat boyunca tam
anlam�yla bir bulu�ma ya�at�yor.

Yap�mc�l���n� Deha
Yap�m’�n üstlendi�i

Renan Bilek’in 2
perdelik komedi
oyunu “Aram�zda

Kals�n”, 2012 y�l� Ocak
ay� sonu itibariyle
ba�lad��� Türkiye

turnesinde çe�itli il ve
ilçelerde, alt� ay

içersinde toplam 30
kere oynand�. Renan
Bilek 11 �ubat saat
20.30’da Kad�köy

Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde bir

kez daha izleyiciyle
bulu�acak.

�LK karma sergisini
e�iyle birlikte 1991

y�l�nda Emlak Bankas�
Beyo�lu Sanat

Galerisi’nde, ilk ki�isel
sergisini ise 1995’de

Göçerler Foto�raf
Kulübünde açan

foto�raf sanatç�s� ve
gezgin Günay Molo, 5.
sergisini açt�. 5. ki�isel

sergisini Kad�köy
Belediyesi Bar��
Manço Kültür

Merkezi’nde o�lu
Doruk Molo ile

açman�n heyecan�n�
ve mutlulu�unu
ya�ayan Molo,

duygular�n� Gazete

Kad�köy’e anlatt�: “15
Ocak 2013'de  açt���m

5. sergim benim
aç�mdan çok önemli.

Çünkü, ilk sergimi
1991’de e�imle birlikte
açm��t�m. Bu sergime
ise o�lum Doruk'un

kat�l�m� beni çok mutlu
etti ve gururland�rd�.

Onu da bu güzel
hastal��a bula�t�rmak
ve sonucunu görmek
bamba�ka bir duygu.

Herkese tavsiye
ederim. O�luma

buradan izninizle bir
kez daha �öyle

seslenmek istiyorum.
Allah çektirsin (!)”

‘NAFiLE DÜNYA’
Şubat’ta Duru Tiyatro’da

Baba-oğulun
fotoğraf sergisi
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Ga ze te ci U�ur Mum cu kat le di li �i nin 20.
y� l�n da öz lem le an�l d�. Ka d� köy Be le di -
ye si’nin her y�l dü zen le di �i U�ur Mum -

cu ve tüm de mok ra si �e hit le ri ni an ma et kin li �i,
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ya p�l d�. Ga ze te ci Fik ret Bi la ve Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün ko nu� ma c�
ol du �u ge ce de sa nat ç� lar Sa d�k Gür büz ve Sel da
Ba� can tür kü le riy le Mum cu ve De mok ra si �e -
hit le ri ne Ka d� köy’den se lam gön der di ler.

Mum cu ve De mok ra si �e hit le ri ni An ma ge -
ce sin de ilk ko nu� ma y� Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk yap t�. Mum cu’nun ka le mi ni
ken di ç� kar la r� u� ru na kul lan ma m�� ce sur bir ga -
ze te ci ol du �u nu kay de den Ba� kan Öz türk, �un -
la r� söy le di: “Mum cu ce sur bir ga ze te ciy di,
ara� t�r ma c�y d�, so ru� tur ma c�y d�. Ama en önem -
li si bu gü nün ga ze te ci le ri ne ders ve re cek bir ya -
zar ve hu kuk çuy du da. Ay d�n lan ma n�n, di ren -
me nin, bas k� la ra göz yum ma ma n�n sem bo lüy -
dü.  Ara� t� ran,  bil gi sa hi bi olan, ö� ren dik le ri ni
hiç bir bas k� ya al d� r�� et me den hal k� na ile ten
kor ku suz bir ya zar d�.  Bu gün onu ne çok ar� yo -
ruz de �il mi? Ada let ara yan her ke se sa hip ç�k -
mak zo run da y�z. Ya �a say d� Mum cu, rek tö rü ne
de ö� ret me ni ne de ö� ren ci si ne de emek li si ne de
sa hip ç� kar d�. On la r�n se si olur du!”
de di. U�ur Mum cu’nun k� z� Öz ge
Mum cu’nun bir ya z� s�n da ba ba s� ile
soh bet et ti �i ni be lir ten ve o ya z� dan bir
al�n t� ya pan Ba� kan Öz türk, ya z� s�n da
“Biz ger çek de mok rat lar isek, dü �ün ce -
le ri ne ka t�l ma d� �� m�z in san la r�n ce za la r� -
na da kar �� ç�k ma l� y�z. Mum cu, Ku bi lay,
Hab le mi to� lu, Emeç, �pek çi, Ak soy, K�� -

la l� ve tüm di �er le ri nin or tak nok ta la r�, ara m�z -
dan ko pa r�l d�k la r� müd det e ka dar Ata türk çü ol -
ma la r�y d�. On lar vaz geç me di ler biz ler de vaz -
geç me ye ce �iz. Bil dik le ri ni bas k� lar dan y�l ma -
dan, ölü mü gö ze ala rak söy le yen tüm de mok -
ra si �e hit le ri bu ül ke nin ger çek yurt se ver le ri -
dir” di yen Öz ge Mum cu’nun o ya z� s�n dan
çok et ki len di �i ni ifa de et ti.

� F�K RET B� LA: ‘MUM CU
SU KA TIL MA MI� ATA TÜRK ÇÜY DÜ’

Uzun y�l lar An ka ra da U�ur Mum cu ile bir -
lik te ça l� �an Mil li yet An ka ra Tem sil ci si Ga ze te -
ci Fik ret Bi la da Mum cu ile olan an� la r� n� pay -
la� t�. Ga ze te ci lik te birçok ki �i gi bi Mum cu’yu
ken di si ne ör nek al d� �� n� kay de den Bi la, “Mum -
cu ha ber ya par ken her �e -
yi en in ce nok ta s� na ka dar
ara� t� r�r, elin de bel ge ol -
ma dan yaz maz d�. Bu ne -
den le ara� t�r ma c� ga ze te -
ciy di. 20 y�l ön ce di le ge -
tir di �i dü �ün ce le ri ile ön -
gö rü le ri nin birço �u gü nü -
müz de ger çek le� ti. Mum -
cu’nun en bü yük özel li �i
de su ka t�l ma m�� Ata türk -
çü lü �üy dü. Mum cu, çok
teh dit al� yor du. Bu ne den -
le çe lik ye lek gi yer di.
Soh bet le ri miz s� ra s�n da
hep ken di si nin si lah la de -
�il, bom bay la öl dü rü le ce -

�i ni söy lü yor du ve bi li yor du. Ara ba s� na ön ce
ken di bi ner, ça l�� t� r�r son ra ai le si ni bin di rir di.
Ara c� n� hep ga ze te nin önü ne de �il bir kaç so kak
ar ka ya park eder di. Bom ba ol du �u za man ga ze -
te ve ba� ka la r� za rar gör me sin di ye dü �ü ne cek
ka dar in ce bir in san d�” diye konu�tu. 

� TÜR KÜ LER LE SE LAM
U�ur Mum cu ve De mok ra si �e hit le ri ni An -

ma ge ce si nin son bö lü mün de se vi len sa nat ç� lar
Sa d�k Gür büz ile Sel da Ba� can sah ne al d�. Gür -
büz ile Ba� can tür kü le ri ni U�ur Mum cu ve tüm
de mok ra si �e hit le ri için ses len dir di ler. Ka d� köy -
lü le rin yo �un il gi gös ter di �i kon ser ayak ta al k�� -
lan d�. 

1 - 7 �UBAT 2013HABER 7

Ba�arılı gazeteci-yazar U�ur Mumcu,
24 Ocak 1993'te Ankara'da Karl�

Sokak'taki evinin önünde, arabas�na
konan C-4 tipi plastik bomban�n

patlamas� sonucu suikaste kurban
giderek ya�am�n� yitirdi. Suikast�n

hemen ard�ndan olay yerinde inceleme
yapan uzmanlar�n hiçbir delil

bulamad���, patlamayla etrafa da��lan
ve c�mb�zla toplanmas� gereken

delillerin ise süpürgeyle süpürüldü�ü
iddia edildi. 

Suikasti; �slami Hareket, �BDA-C,
Hizbullah, PKK gibi örgütler üstlendi.

Suikastin arkas�nda Mossad'�n ve
kontrgerilla'n�n oldu�u da iddia edildi.
Ergenekon Davas� san�klar�ndan Ümit

O�uztan, iddianamede yer alan
ifadesinde, Mumcu'nun seri numaras�
silinmi� ve �u an Irak Devlet Ba�kan�

olan Kürdistan Demokratik Partisi lideri
Celal Talabani'ye götürülen silahlarla

ilgili ara�t�rmas� nedeniyle
öldürüldü�ünü iddia etti. Mumcu'nun

e�i Güldal Mumcu'yu ziyaretleri
s�ras�nda dönemin Ba�bakan�
Süleyman Demirel, Ba�bakan

Yard�mc�s� Erdal �nönü ve �çi�leri
Bakan� �smet Sezgin, "cinayeti

çözmenin, devletin namus borcu
oldu�u"nu belirterek, namus sözü

verdiler. Ancak aradan geçen 20 y�la
ra�men suikast�n failleri halen

yakalanamad�.

1993 YILINDA
KAYBETTiK

Evinin önünde, arabasına konan bombann patlaması sonucu hayatını
kaybeden gazeteci-yazar U�ur Mumcu için Kadıköy Belediyesi

tarafından CKM’de bir anma töreni düzenlendi.

UGUR MUMCU VE DEMOKRASi
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UGUR MUMCU VE DEMOKRASi
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● Gökçe UYGUN ● Semra ÇELEB�

Ka d� köy'ün gü zel ama ih mal edil mi�, ta ri hi
öne me sa hip, 3. de re ce de do �al S�T ala -
n� ilan edil mi� bir ye ri var bi li yor su nuz;

Ku� di li Ça y� r�... Di �er bi li nen ad�y la “Es ki Sa -
l� Pa za r�” ala n�... Za ma n�n da san dal se fa la r� na,
pik nik le re ev sa hip li �i ya pan, ar t�k “ça y�r” ol -
mak tan çok tan ç�k m�� bu alan, bi lin di �i gi bi
son dö nem de oto park ol mu� du ru mun da...
Ku� di li'ne da ir geç ti �i miz gün ler de �BB Mec li -
si’nden ye ni bir imar pla n� geç ti. Pla na gö re
ala na “sa bit pa zar, oto park, lo kan ta, it fa iye,
pas ta ne, ca fe, si ne ma, çar ��...vb” ya p� lar in �a
edi le bi le cek. Ka d� köy Be le di ye si �mar ve �e -
hir ci lik Mü dü rü Erol Öz yurt, Es ki Sa l� Pa za -
r�’na ya ni Ku� di li Ça y� r�’na AVM (Al�� ve ri�
Mer ke zi) ya p� la bil me si ne izin ve ren pla n�n
�BB Mec li si’nden geç ti �i ni ve Çev re ve �e hir -
ci lik Ba kan l� �� ta ra f�n dan onay lan d� �� bil gi si ni
ver di. Ka rar ile 3. de re ce S�T ala n� olan yer le re bu
tür ya p� la r�n ya p�l ma s� na izin ve ril di �i ni an la tan
Öz yurt, “1/5000 ve 1/1000’lik plan lar, 16 Ocak iti -
ba riy le �BB ta ra f�n dan as k� ya ç� ka r�l d�. 16 �u bat’a
ka dar as k� da ka la cak. An cak bu plan lar Ka d� köy
Be le di ye si’ne 28 Ocak gü nü sa at 17.00’de ula� t� -
r�l d�. Be le di ye ola rak iti raz et me ve da va aç ma
hak k� m�z bu lu nu yor'' de di.

� KU� D� L�’NDE AVM FA C� ASI!
Ka ra r�, “Tam an la m�y la bir fa ci a” söz le riy le

yo rum la yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, “Bir ken tin ya �a ya bi le ce �i en kö tü olay -
lar dan bi riy le kar �� kar �� ya y�z. Ka d� köy'ün en i� lek
ve mer ke zi ye ri ne bir AVM plan lan ma s�, ak�l ve
man t�k la ba� da �a cak bir
olay de �il. Bu bir ak�l tu tul -
ma s�” de di. Öz türk, tüm
dün ya da AVM’le rin kent
çe per le ri ne kay d� r�l mak ta
ol du �u nu an�m sa ta rak, “Siz
bu nu bir ken tin mer ke zi ne
ya par sa n�z, ora y� mah ve -
der si niz. Biz bu nu Ka d� -
köy'de ki ilk AVM olan Te -
pe Na uti lus’ta da ya �a m�� -
t�k. Ki o za man çev re si
bom bo� ol ma s� na ra� men
bu nu ha ta l� di ye ni te le mi� -
tik. �im di Bü yük �e hir, Ka -
d� köy'ün en mer ke zi ye ri ne
AVM ya p� yor. Plan not la r� -
na gö re, ye ni ya p� la cak
AVM de Te pe Na uti lus ka -
dar ya da on dan da ha bü yük
ola bi le cek” di ye tep ki gös ter di. Bu ra ya ya p� la ca k
AVM’nin ti ca ri ve tra fik an la m�n da çar ��, Ha li ta -
�a, Sö �üt lü çe� me, Ba ha ri ye ve Ku� di li es na f� na
bü yük dar be vu ra ca �� n� an la tan Öz türk, �öy le de -
vam et ti: “Es na f�n ti ca ri ola rak yok ol ma s� n�n ya -
n� s� ra tra fik an la m�n da da kö tü so nuç la r� ola cak.
Çün kü bu es na fa ge le cek olan hiç bir mü� te ri-bil -
has sa haf ta son la r�-Ka d� köy tra fi �i ne gir me ye cek.
Bu ra s� Ka d� köy’ün ta ri hi/ye �il ala n�. Ad� üs tün de
ta ri hi Ku� di li ça y� r�! Bu ra ya böy le bir �e yi na s�l ya -
par s� n�z? �u na dik kat çek mek is ti yo rum; bu ra n�n
mül ki ye ti Bü yük �e hir de �il, ka mu ya ait ti. Plan ya -
pa rak, mül ki ye ti üzer le ri ne al d� lar. Ka d� köy -
lü’nün, ka mu nun hak k� n� gasp et ti ler. Ön ce lik le
ko nu nun bu yö nüy le ara� t� r�l ma s� la z�m.”

� ÖN CE �HA LE, SON RA PLAN!
Ba� kan Öz türk, pla n�n as k� ya ye ni ç�k ma s� na

ra� men, bu ra n�n iha le si nin 4-5 y�l ön ce ya p�l d� �� -
n� an�m sa ta rak, �u ko nu la ra aç�k l�k ge ti ril me si ni
is te di; “Ka d� köy lü le rin böy le bir ta le bi yok. Hiç bir
Ka d� köy lü, ‘Bi zim AVM’miz ek sik, bi ze AVM
yap ey Bü yük �e hir’ de me di. Bi zim de öy le bir ta -
le bi miz yok, tam ter si ne kar �� du ru �u muz var. Pe -
ki o hal de kim dir bu ra ya AVM is te yen ler? �ma r�
bel li ol ma yan bir �e yin iha le si na s�l ya p�l d�? Kim -
ler bu ra n�n AVM ol ma s� için bas t� r� yor? Bu ala na
bu ka dar imar hak k� n� ne den ve ri yor? �ha le ne za -
man ya p�l d�? Ya p�l d�y sa kim le re ya p�l d�? Pro je or -
ta ya ç�k ma dan iha le na s�l ya p�l d�? �BB, tüm bun -
la r� aç�k la mak zo run da. Bu AVM’nin ar ka s�n da
kim ler var? Ka d� köy lü ler den da ha güç lü olan kim
bun lar? Sa y�n Ba� ba ka n� da bu ko nu da ara� t�r ma
yap ma ya ça �� r� yo rum. Ken di par ti si, mec li si için -
de bu ko nu nun ar ka s�n da kim ler var, ç� kar s�n!”

Ala n�n, da ha ön ce Ta bi at ve Kül tür Var l�k la r� -
n� Ko ru mu Ku ru lu’nun be lir le di �i ko �ul lar da, (�t -
fa iye'nin yan ta ra f� na) al t�n�n oto park, üs tünün ise
sa de ce pa zar  ye ri ol mak üze re dü zen le ne bi le ce �i -
ne, ba� ka imar hak k� n�n ol ma d� �� na dik kat çe ken
Öz türk, “Ka d� köy'ün bir hü kü met ko na �� yok. Bi -
zim hü kü met ko na �� bi na m�z, plan la ma da Ha san -
pa �a’da ki ye ni Sa l� Pa za r�'n�n ora day d�. Ka d� köy'e
oy na nan oyun �u; bu mey da na AVM ya p� la bil sin
di ye Ka d� köy’ün sa l� pa za r� kal d� r�l d�, hü kü met
ko na �� ola rak ay r� lan ye re ta ��n d�. Ora da ki hü kü -
met ko na ��, ma li ye ve ad li ye bi na la r� kal d� r�l d�.
Da ha son ra ad li ye Kar tal’a gi din ce bu ra ya is ti naf
mah ke me le ri ge ti ril di.

Son ra bu mah ke me ler de kal d� r�l d�. Ya ni
AVM için Ka d� köy’ün hü kü met ko na �� yok edil -
di, ma li ye bi na s�, ka mu bi na la r� or ta dan kal d� r�l d�,
ta ri hi sa l� pa za r� ta ��n d�. Ku� di li Ça y� r�, ye �il alan
ol ma l� d�r. Bir �ey ya p� la cak sa, al t� oto park, üs tü
hü kü met ko na �� ola bi lir” de di.

� KU� D� L� ÇA YI RI
GÖ NÜL LÜ LE R� TEP K� L�...

Ka d� köy’ün için de ki tek bü yük bo� ala n�n, es -
ki si gi bi ye �il ol ma s� için 6 y�l d�r mü ca de le yü rü -
ten Ku� di li Ça y� r� Gö nül lü le ri, ka ra ra tep ki li. Gö -
nül lü ler ad� na ko nu �an Gül Sök men, “Sa l� Pa za -
r�’n�n kalk ma s�n dan son ra Bü yük �e hir’in iha le ye
ç� kar t�p bu ra ya bir al�� ve ri� mer ke zi yap ma s� ka ra -
r� üze ri ne ku rul duk. Ba� ta �s tan bul Mi mar lar Oda -
s� ve �s tan bul Mi mar lar Oda s� Ana do lu Ya ka s� ile
�e hir Plan la ma c� la r� Oda s�, Pey zaj Mi mar la r�
Oda s� ve Ar ke olo ji Der ne �i’nin des te �i ile et kin -
lik ler dü zen le yip, Ku� di li Ça y� r�’n�n ye �il kal ma s�
için u� ra� ver dik. Üs te lik Ku� di li Ça y� r� S�T ala -
n�y d� ve Ta bi at ve Kül tür Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku -
ru lu, Ku� di li’nin ön ce ki y�l lar gi bi ol ma s� ge rek ti -

�i ni, hat ta a�aç la r�n bi le yer li ye ri ne di -
kil me si ge rek ti �i ne ka rar ver mi�, ya p� -
la� ma ola rak da sa de ce ‘Ham di'nin Ga -
zi no su’ gi bi bir yer ya p� la bi le ce �i ni be -
lirt mi� ti. Ne var ki Bü yük �e hir Be le di -
ye si, ne den se bu ku ru lu da ��t m��, ye ri -
ne ba� ka üye ler ge tir mi�, on lar  da is tek
üze ri ne bu ra ya ya p� la� ma ya izin ver -
mi� ti.. �� te bu nun üze ri ne biz Ka d� köy
Fen �� le ri Gö nül lü le ri ola rak Ku� di li
Ça y� r� için gö nül lü gru bu kur duk, çün -
kü Ka d� köy bi zim di! De fa lar ca �u nu
sor duk, ce vap ala ma d�k; Bü yük �e hir
Be le di ye si yet ki li le ri yurt d� �� na ç�k t� -
��n da yal n�z ca al�� ve ri� mer kez le ri ni mi
gö rü yor su nuz, ora da ki ya �am alan la r� n�
hiç gör me di niz mi? Biz Ka d� köy lü ler
ye ni ç� kan pla na kar �� yi ne si vil top lum
ör güt le ri nin ve oda la r�n yar d� m� ile yi ne

so nu na ka dar di re ne ce �iz. Ka d� köy kim se nin ma l�
de �il. Bu ra da biz ya �� yo ruz, biz di re ne ce �iz” de di.

� KA DI KÖY LÜ M� MA RIN
KA LE M�N DEN KU� D� L�

TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent

�u be si Ana do lu I. Böl ge Tem sil ci li �i Yö ne tim
Ku ru lu es ki ba� kan la r�n dan Arif At�l gan, Ku� di -
li Ça y� r�'n�n es ki gün le ri ni ve öne mi ni ka le me al -
d�:

“Ka d� köy lü le rin Sa l� Pa za r� ola rak bil di �i
ge ni� alan, as l�n da Ka d� köy’ün ta ri hî Ku� di li Ça -
y� r� ve Ko ru lu �u’dur. 1970’li y�l la r�n ba� la r� na
ka dar Yel de �ir me ni’nde haf ta da iki gün pa zar
ku ru lu yor du. Sa l� ve cu mar te si gün le ri ku ru lan
bu pa zar lar, so kak için de ki ev ler de otu ran in san -
la ra ra hat s�z l�k ver me si se be biy le Ta� köp rü Cad -
de si’ne al�n m�� t�. O y�l lar da et ra f�n da hiç ev ol -
ma yan bu cad de Ay r� l�k Çe� me si Me zar l� -
��’ndan Sö �üt lü çe� me Cad de si’ne ram pa a�a ��

ini yor ve bu cad dey le ke si� tik ten son ra Fe ner bah -
çe Sta d�’n�n ar ka s�n dan K� z�l top rak’a ba� la n� yor -
du. 1980’li y�l lar da Sö �üt lü çe� me Cad de si üze ri ne
köp rü ya p�l d� �� için Pa zar ye ri Ku� di li Ça y� r�’na
nak le dil di. Ku� di li Ça y� r� o y�l lar da ko ru luk ve ça -
y�r l�k özel li �i ni he nüz kay bet me mi� ti. Pa zar ye ri
ku rul ma ya ba� lan d�k tan son ra, a�aç la r�n yok ol du -
�u ve ta ba n� n�n da be ton la� t� �� bu alan gi de rek ça -
y�r l�k ve ko ru luk özel li �i ni kay bet me ye ba� la d�.
1990’l� y�l lar da ise cu mar te si gün le ri Fe ner bah çe
Sta d�’nda maç oy nan ma s� n�n do �ur du �u so run lar -
dan do la y� “Pa zar ye ri ku rul ma s�” i�i cu mar te si
gü nün den cu ma gü nü ne al�n d�. Ya ni bu y�l lar dan
iti ba ren Ku� di li Ça y� r�’nda sa l� ve cu ma gün le ri
pa zar ku rul ma ya ba� lan d�. Kur ba �a l� de re’de ki
kur ba �a la r�n se si ni, üze ri ör tü lü ka fes ler de ki sa ka,
is ke te, flor ya ku� la r� na din le te rek, on la r�n ka nar ya
gi bi “ma ka ra çek me si ni” sa� la yan ku� baz la r�n, bu
olay dan do la y� “Ku� Di li” ad� n� ver dik le ri bu ça -
y�r, en az yüz y�l d�r Ka d� köy ta ri hin de yer al mak -
ta d�r. Ka d� köy lü ler 1900’lü y�l la r�n ba� la r�n da bu -
ra da ki de re ke na r�n da “pi ya sa ya par lar”, di �er ta -
raf lar da pik nik, pa na y�r gi bi et kin lik ler de bu lu nur -
lar d�. Da ha son ra uzun y�l lar bay ram ye ri ola rak da
kul la n�l m�� olan bu ça y�r da; Fe ner bah çe Spor Ku -
lü bü Lo ka li, Ham di’nin Ga zi no su, tram vay de po -
su ola rak bi li nen han gar da Ku� di li Si ne ma s� gi bi
önem li sos yal te sis ler var d�.

Ka d� köy için çok önem li ta ri hî an� la r� olan bu
ala n�, gü nü müz de hiç kim se nin ko ru luk ve ça y�r -
l�k ola rak ha t�r la ma ma s� üzün tü ve ri ci dir. Ku� di li
Ça y� r� sa de ce do �al sit de �il ay n� za man da ta ri hî
sit ola rak da de �er len di ril me li dir. He nüz kay bol -
ma m�� olan bu alan, üze rin de ki be ton kal d� r� la rak
tek rar es ki do �al ha li ne ka vu� tu ru la bi lir. Bir kö �e -
sin de pa zar ye ri ku rul ma s�n da ise hiç bir sa k�n ca
yok tur. Zi ra pa zar lar hal k� m� z�n ge le ne �in de yer
al m�� sos yal bir olay d�r.”
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

BASKI: �HLAS GAZETEC�L�K A.�. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi �hlas
Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler / �STANBUL Tel: 0212 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ize de olur mu bil mi yo rum. Ba zen
ken di mi sü rek li �i kâ yet eder ken ve -
ya ana liz edip plan lar ku rar ken bu lu -
yo rum. E�er bu du rum çok uzun sü -

rer se, ge nel lik le bo �u na dü �ün mü� ve ya ko -
nu� mu� olu yo rum. Dü �ün me den hiçbir �ey
ol maz el bet te, ama ay n� za man da ha re ke te
geç mez se niz in sa n� ey lem siz le� ti ri yor.

Ba z� ko nu lar, bi rey sel ha yat ta da sos yal
ha yat ta ve hat ta po li ti ka da bi le öy le. Tar t�� -
ma ve dü �ün me sü re si uza d�k ça i� su la n�p,
çö züm süz le �i yor. Po li ti ka ve ki �i sel me se le -
le re faz la gir me den en ba si tin den bir ör nek
ve re yim: “Yu nan l� lar bak la va ya sa hip ç�k t�!”,
“Er me ni ler lah ma cu na sa hip ç�k t�!”, “�s pan -
yol lar dö ne re ve �i� ke ba ba sa hip ç�k t�!”..
‘Yok ar t�k’ de me yin, hep si ya y�n lan m�� ga ze -
te ha ber le rin den al�n t� d�r. Bu ka bak ta d� ve -
ren, o ye mek se nin di bu ye mek be nim di me -
se le si, özel lik le de Yu nan l� lar la ara m�z da se -
ne ler dir sü rüp gi der. Han gi ye mek as len ki -
min kül tü rü ne ait tir bi le mem. Ama ne den se
me se le hep, Yu na nis tan ve ya ba� ka bir ül ke,
ül ke mi zin ge le nek sel ka bul edi len ye mek le -
rin den bi ri ni, ken di ül ke si ad� na tes cil et mek
is te di �in de ç� k� yor. Eh, ma dem bak la va bö -
rek bi zim için bu ka dar onur me se le si, ne den
gi dip de bun ca y�l d�r hiç bir �e yi tes cil et mek
için ba� vur ma d�k?  

Mat rak bir al�n t� y� siz ler le pay la� mak is ti -
yo rum...

Ger çek çi, iyim ser ve kö tüm ser bir yer de
bu lu �ur lar. Otur duk la r� ma sa da ya r� s� do lu bir
bar dak var d�r. Ka lan ya r� s� n� içip iç me mek
ko nu sun da ka rar s�z ka l�r lar ve ara la r�n da tar -
t�� ma ya ba� lar lar. �yim ser bar da �� b� ra kan bir
ön ce ki mü� te ri nin gü zel bir k�z ol du �u nu dü -
�ün mek te dir. 

Kö tüm ser ise ay ya ��n te ki ol du �u ve sa r� -
l�k, grip gi bi bi lu mum has ta l�k ta �� d� �� ka n� -
s�n da d�r. Ger çek çi “kim se kim, bar da ��n ya -
r� s� bo� ol du �u na gö re, üze rin de bir ya ban c� -
n�n tü kü rü �ü ol du �u ke sin” der. Bir de ba -
kar lar on lar tar t� ��r ken bar dak bo �al m��, ya -
n� na da bir not b� ra k�l m�� t�r.

“Sa y�n �yim ser, Kö tüm ser ve Ger çek çi
Siz bir bar dak su hak k�n da tar t� ��p du rur -

ken, ben onu iç tim. 
Say g� lar; 
F�r sat ç�”
Ger çek çi ba na ka t� la cak t�r. �çin de ya �a d� -

�� m�z dün ya da ay nen böy le bir dü ze ne sa -
hip i� te. ‘F�r sat ç�’ de mek bel ki k� r� c� ola bi lir
ama, su yu f�r sa t� de �er len di ren içi yor. Ger -
çek çi nin de de di �i gi bi, ba� ka s� n�n tü kü rü �ü -
nü yut mak pa ha s� na!

Do� ru ka rar ve re bil mek için in sa n�n için -
de bi raz iyim ser, bi raz kö tüm ser, bi raz da
ger çek çi ol ma l�. Ama e�er f�r sat la r� de �er len -
dir me yi bil mez se, di �er üçü nü de çö pe ata -
bi lir. Çün kü ‘ey lem yok sa viz yon bir rü ya -
d�r’...

As l ı  AY HAN

S

İyimser, kötümser,
gerçekçi ve fırsatçı

100 yıl öncesine kadar Kadıköy’ün mesire yeri olan, ortasından geçen
Kurba�alıdere’de sandal sefalarının yapıldı�ı Ku�dili Çayırı, yine yapıla�ma
tehlikesiyle kar�ı kar�ıya! Daha önce buraya yapmak istedi�i AVM projesi,
mahkeme kararıyla iptal edilen �BB, yeni bir plan hazırlayarak, Kadıköy'de

yapıla�maya açılmayan son alanlarından biri olan eski Salı Pazarı alanına, en
az Tepe Nautilus Alı�veri� Merkezi büyüklü�ünde bir AVM yapacak.

Kararı ‘facia’ olarak niteleyen
Ba�kan Öztürk, ‘Kadıköy'ün

göbe�ine koca bir in�aat
dikecekler. Bu facia. Bunu
yapmaya kimsenin hakkı

yok. Bilsinler ki buraya AVM
yapılamayacak, Kadıköylü
buraya AVM yaptırmaz!’

dedi. Kadıköy Belediyesi'nin
karara kar�ı itiraz ve dava

hakkını kullanaca�ını
vurgulayan Öztürk,

Kadıköylülere de ‘Yakında,
belediye sitemizden itiraz

için dilekçe örne�i
yayınlayaca�ız. Siz de itiraz
hakkınızı kullanın’ ça�rısını

yaptı.

Kuşdili’nde facia gibi karar;
AVM yapılacak!
Kuşdili’nde facia gibi karar;
AVM yapılacak!
Kuşdili’nde facia gibi karar;
AVM yapılacak!
Kuşdili’nde facia gibi karar;
AVM yapılacak!
Kuşdili’nde facia gibi karar;
AVM yapılacak!
Kuşdili’nde facia gibi karar;
AVM yapılacak!

nolu telefon
numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

İlanlarınız için 
Gazete Kadıköy

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

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

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1824768
28/01/2013
Konu: Meclis Gündemi

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

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 5.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� �ubat Ay�
Toplant�lar� 04 �ubat 2013 Pazartesi-08 �ubat 2013 Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

�ubat Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 04 �ubat 2013 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. Sa�l�k ��leri Müdürlü�ünün, Çocuk Yuvalar� Yönetmeli�i ile ilgili teklifi. 
2. Hukuk Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlü�ünün Görev ve Çal��ma Yönetmeli�i ile

ilgili, 18.01.2013 gün ve 2013/3 say�l� raporu. 
3. Hukuk Komisyonunun, ICLEI’ye (Sürdürülebilir Kalk�nma �çin Yerel Yönetimler) üye

olunmas� ve üyelik sürecinde yürütülecek çal��malar�n ve ödemelerin yap�labilmesi ile ilgili,
21.01.2013 gün ve 2013/4 say�l� raporu. 

4. Hukuk Komisyonunun, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü�ünün Görev ve Çal��ma
Yönetmeli�i ile ilgili, 22.01.2013 gün ve 2013/5 say�l� raporu. 

5. Plan – Bütçe ve Hukuk Komisyonlar�n�n, 2013 y�l� May�s ay�nda düzenlenecek fuara
belediye olarak kat�labilmemiz ve fuar kat�l�m bedelinin ödenebilmesi ile ilgili, 22.01.2013
gün ve 2013/1 say�l� mü�terek raporu.

Fo to� raf lar: Gür büz EN G�N

ARKEOLOGLAR Derne�i �stanbul �ubesi'ne
göre bu alan, �stanbul tarihinin bilinen en eski

buluntular�n� sakl�yor. Fikirtepe gibi, yak�n
çevrede yap�labilen az say�da arkeolojik kaz�,
Ku�dili Çay�r�’ndaki buluntular�n günümüzden

8 bin y�l öncesine uzand���n� gösteriyor.
Kad�köy’ün imar görmemi� son alanlar�ndan

olan yakla��k 40 bin metrekarelik Tarihi Ku�dili
Çay�r�, ayn� zamanda olas� bir �stanbul

depreminde Kad�köy’de çad�r kurulabilecek
ender alanlardan biri olarak da öne ç�k�yor.

TARiHi 8 BiN YIL
ÖNCESiNE UZANIYOR

KONUYLA ilgili görü�lerini sordu�umuz
Ku�dili esnaf�, Sal� Pazar� ta��nd���ndan beri

i�lerin dü�tü�ünü belirtiyor ve o bölgeye
yap�lacak herhangi bir yat�r�m�n ticarete

hareketlilik getirece�ini dü�ünüyor.
Otopark�n kald�r�lmas�n� isteyen esnaf “Yeter

ki buraya hareket gelsin!” diyor. Esnaf�n
söyledikleri �öyle;

Petshop / Mustafa Genç: “11 y�ld�r
buraday�m. Sal� Pazar� buradan

kald�r�ld���ndan beri hiç hareketlilik yok.
Otobüs duraklar�n�n yap�laca��n� duymu�tuk.

Ama otobüs duraklar� m�, ye�il alan m�
yoksa AVM mi diye sorarsan�z bence en son

seçenek AVM olmal�. Çünkü AVM olursa
sat��lar�m�z� olumsuz etkileyebilir ve bu

bölgede trafik çok yo�unla��r. Her kazanc�n
bir kayb� var.”

ESNAF ‘HAREKET’
iSTiYOR!

Ku�dili Çayırı'na yükseklik serbest olmak üzere,
(otoparklar, sı�ınaklar, seyir kulesi gibi ortak

alanlar hariç) 71 bin 403 m2 in�aat yapılabilecek.

�BB’nin AVM pla nı na, 16 �u bat’a ka dar
iti raz da bu lun mak müm kün.

Ku�dili kurtulmu�tu! Ku�dili Çayırı'na daha
önce de AVM haberleriyle gündeme

gelmi�ti. �BB'nin Ku�dili'ne AVM projesi
�dare Mahkemesi tarafından iptal edilmi�,

Danı�tay da bu kararı onaylamı�tı.

‘En son seçenek AVM’

PVC Pencere Sistemleri / Ahmet Burçin
Koç: “AVM, insanlar�n buraya ak���n�

sa�layaca�� için bir hareketlilik sa�lar. �nsan
sirkülâsyonu olur. Ama AVM’lerdeki büyük
ma�azalar çevredeki küçük esnaf� olumsuz
etkiler. Trafi�in kilitlenece�i de kesin! Ye�il

alan olmas�n� tercih ederiz.”

‘Yeşil alan tercihimiz’

Halı Satı� Ma�azası
/ Mine ve Ali Macit:
“Daha önce ye�il alan

olsun diye imza
verdik. Bizim için bu
bölgeye insanlar�n

gelmesi önemli. AVM
olursa içindeki büyük

ma�azalar bizim i�lerimizi olumsuz etkiler.
Burada Sal� Pazar� varken i�lerimiz çok

iyiydi. Madem yine al��veri� merkezi
yapacaklard� pazar� niye kald�rd�lar ki? Sal�

Pazar� gidince Ku�dili bitti. Esnaf kan
a�l�yor. �u otopark kalks�n da ne olursa

olsun. Hareket olsun yeter ki!”

‘Pazarı niye
kaldırdılar ki’

Pastane–Fırın / �ahinaz Sarı-Osman
Çorlu: “Bu otopark kalks�n, egzos kokusu
ç�ks�n da ne olursa olsun. Yeter ki hareket

gelsin, buras� biraz bereketlensin. Sal� Pazar�
gibi tarihi bir yeri buradan kald�rmalar� çok
büyük bir hatayd�. Pazar gitti�inden beri

esnaf çok zor durumda.”

‘Egzos kokusundan bıktık’
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KADIKÖY Belediyesi Kozyata�ı
Belediye Meclis Salonu’nda, 14

Ocak Pazartesi günü saat
10.00’da gerçekle�en Kadıköy
Kent Konseyi Çocuk Meclisi

toplantısında, “Çalı�ma
Gruplarının olu�ması ve 2013

yılında
yapılabilecek
faaliyetler”
konu�uldu. 

Çocuk Meclisi
Koordinatörü

Erdo�an Kadir
Karadeniz

sorumlulu�unda
gerçekle�en,
genel kurul
üyeleri ve
danı�man

ö�retmenlerin de
hazır bulundu�u

toplantıda
Mustafa Kemal

Atatürk ve arkada�ları için saygı duru�unda

bulunuldu, �stiklal Mar�ı
okundu.

Ardından Çocuk Meclisi
Ba�kanı Ali Aksu ile yürütme
kurulu üyeleri  Kerem Cimilli,
Ege Köse, Gökçe Atılgan ve
Ege Yalçınkaya, toplantıyı

yönetmek üzere
Ba�kanlık Divanı’nda

yerlerini aldılar.
Toplantı sürecince

yapılan konu�malar,
görü� ve öneriler

sonucunda Çalı�ma
Grupları a�a�ıdaki

�ekilde olu�tu:
� Çevre Çalı�ma

Grubu
� Sa�lık Çalı�ma

Grubu
� E�itim Çalı�ma

Grubu
� Kültür-Sanat
Çalı�ma Grubu

� Spor Çalı�ma Grubu
DEMOKRAT�K B�R

PLATFORM
Demokratik platform olan
okul meclisleri ile paralel

çalı�ma yönergesine sahip
olan Kadıköy Kent Konseyi

Çocuk Meclisi;
� Kentle ilgili sorunların

çözümünde aktif rol almak,
� Kentlilik bilinç ve

farkındalı�ını geli�tirmek, 
� “Çocuk Dostu Kent

Kadıköy’ü”  hedeflemek,  
� Dayanı�ma ve payla�ma

duygularını geli�tirmek,
� Çocukların enerjilerine ilgi

alanları olu�turmak ve
� Çocukların sosyal

hayattaki rollerini geli�tiren
bir platform olarak

çalı�malarını sürdürüyor. 

1 - 7 OCAK 2013YA�AM 9

� Acaba �artlar� nas�l ?
� Hijyen ko�ullar�na uyuyorlar m� ?

� �slami �artlara uyuyorlar m� ?
� Kurbanl�klar sa�l�kl� m� ?

BU T�P SORULARA SON…

840 METREKAREL�K B�R ALANDA….
SON S�STEM KES�M BÖLÜMLELR�…

ADAKLIK VE KURBANLIKLARIN BAKIM
BÖLÜMLER�… MÜ�TER� BEKLEME

SALONLARIMIZLA H�ZMET�N�ZDEY�Z…

ADAK - KURBAN
SATIŞ ve KESİM YERİ

ATAŞEHİR BELEDİYE İZİNLİ

S�Z ÇAYINIZI
YUDUMLARKEN…
USTA ELLER S�Z�N
�Ç�N ÇALI�IYOR…

ADRES: Barbaros Mahallesi Sütçüyolu cad. no.35 ATA�EH�R

Tel. 0216 470 58 49 – 470 58 50 -470 58 51
www.kadikoyadakkurban.com / www.atasehiradakkurban.com

� Y�llar�n tecbübeli kasaplar�, 
en hijyen ko�ullarda …

� Bir operatör titizli�i ile …
S�Z�N EMR�N�ZDE…..

�Ç�N�Z RAHAT OLSUN…

ÇOCUKLAR BELEDİYE MECLİS
BİNASINDA TOPLANDI

Kadıköy Kent
Konseyi Çocuk

Meclisi toplantısı
yapıldı. Toplantıda

yeni çalı�ma
grupları

olu�turuldu.
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● Semra ÇELEB� - ● Baran ÇEV�K

Ö
� re tim gö rev li si Eb ru Gül te kin Il� ca l�’n�n
ih mal ler so nu cu ölü müy le il gi li ai le si, ar -
ka da� la r� ve ö� ren ci le ri nin ada let ara y� ��

sü rü yor. Eb ru Gül te kin Il ca l�, 11 Tem muz 2012
gü nü Fe ner yo lu tren is tas yo nun da, 3 ya ��n da ki
o� lu nu tre ne bin dir dik ten son ra be bek ara ba s� -
n�n üze ri ne ka p� n�n ka pan ma s� ve ara ya s� k� �an
be bek ara ba s� yü zün den ka p� aç�k hal dey ken
tre nin h�z la ha re ke te geç me siy le, va gon la pe ron
ara s�n da ki 40 cm’lik bo� lu �a dü �e rek ya �a m� n�
yi tir mi� ti. Olay la il gi li Dev let De mir yol la r�’n�n
yap t� �� so ru� tur ma da; Eb ru Il� ca l� “ta li ku sur lu”
bu lu nur ken gö rev li kon dük tör ve ma ki nist hak -
k�n da da va aç�l d�. Da va n�n ilk du ru� ma s� 24
Ocak Per�embe günü Ka d� köy Ad li ye si’nde gö -
rül dü. Du ru� ma ön ce si Ad li ye’ye ge len Il� ca -
l�’n�n ai le si ve ya k�n la r�, TCDD Ge nel Mü dü rü
Sü ley man Ka ra man, TCDD Ge nel Mü dür lü �ü
An ka ra CER Da ire si Ba� ka n� Tur gut Ku ma�,
TCDD 1. Böl ge Mü dü rü Ha san Ge dik li ve
TCDD 1. Böl ge CER Ser vis Mü dü rü Sü ley man
Ya� mur hak k�n da Ka d� köy Sav c� l� ��’nda suç
du yu ru sun da bu lun du. 
� OLAY YE R�N DE KE ��F YA PI LA CAK

Eb ru Gül te kin Il� ca l�’n�n e�i Sab ri Ak�n Il� -
ca l�, ab la la r� Ca nan Fer gan ile Bin naz Ak gül,
aka de mis yen ar ka da� la r� ve tu tuk suz sa n�k lar

Sü ley man Öz koç ile Ab dul lah Çi� dem’in ka t�l -
d� �� du ru� ma da ta raf lar sa vun ma la r� n� yap t� ve
ta n�k lar din len di.  Du ru� ma so nun da 22 Mart
2013 ta ri hin de olay ye rin de ke �if ya p�l ma s� na
ka rar ve ren mah ke me he ye ti, bir son ra ki du ru� -
ma n�n 2 Ma y�s’ta ya p� la ca �� n� bil dir di. 
� ‘ÖN LEM LER EK S�K VE YE TER S�Z’

Du ru� ma son ra s� Ad li ye önün de bir aç�k la -
ma ya pan aka de mis yen Eb ru Gül te kin Il� ca -
l�’n�n ai le si, ar ka da� la r� ve ö� ren ci le ri “So rum -

lu luk la r�n üs tü ör tül me sin!” ça� r� s�n da bu lun du.
Ya p� lan aç�k la ma da �u ifa de le re yer ve ril di:
“Bi lin me li dir ki de mir yo lu yol cu ta �� ma c� l� ��n -
da, in san la r�n can gü ven li �i ni sa� la ma n�n tüm
so rum lu lu �u sa de ce kon dük tör ve ma ki nis te ait -
mi� gi bi dav ra n�l d� �� ve ola s� ‘ka za’lar dan yol -
cu la r�n an cak ve an cak ‘in sa nüs tü’ bir so �uk -
kan l� l�k la kur tu la bi le ce �i man t� �� yü rü tül dü �ü
sü re ce, ora da ki ölüm tu za �� va r ol ma ya de vam
ede cek ve t�p k� Eb ru gi bi da ha ni ce le ri nin ya �a -

ma hak k� böy le  ac� bir �e kil de el le rin den al� na -
cak t�r. Bu gü ne ka dar ki sü reç te aç�k ça gör dük ki
‘ara da böy le ka za lar olur’ �ek lin de ki ‘ida ri ih -
mal le ri nor mal le� tir me ye ça l� �an’ sa kat man t�k,
bu ül ke in san la r� na ha ka ret eder ce si ne ay nen
de vam et ti ril mek te dir. Bu tav r� ve man t� �� tüm -
den red de di yo ruz. �u nu da bir kez da ha yi ne li -
yo ruz; ban li yö tren le ri nin bir k�s m� gü ven li �in
ge rek tir di �i stan dart lar dan uzak t�r. Ha re ket me -
mu ru, uya r� i�a ret le ri ve anons la r� gi bi ön lem ler
ek sik ve ye ter siz dir. Va gon-pe ron ara s�n da ki in -
san yu ta cak bo� luk hâ lâ ora da dur mak ta d�r.”
� �M ZA KAM PAN YA SI BA� LA TIL DI

TCDD üst dü zey yö ne ti ci le ri hak k�n da suç
du yu ru sun da bu lu nan Eb ru Gül te kin Il� ca l�’n�n
ya k�n la r� bir de im za kam pan ya s� ba� lat t�.
http://im za.la/eb ru-nun-olu mu ne-ne den-
olan-tum-so rum lu lar-yar gi lan sin-ih mal-ci -
na yet le ri-en gel len sin lin kin den de vam eden
im za kam pan ya s�n da ta lep ler �öy le s� ra lan d�: 

1) Ko nuy la il gi li so ru� tur ma, bu ola ya yol
açan sis te ma tik ih mal le rin hep si ni ay r�n t� la r�y la
or ta ya ç� ka ra cak �e kil de ge ni� le til me li ve so -
rum lu lu �u bu lu nan Ula� t�r ma Ba kan l� �� ile
TCDD’nin tüm yet ki li ve gö rev li le ri bu so ru� -
tur ma ya da hil edi le rek yar g� lan ma l� d�r,

2) Es ki tip va gon lar der hal kul la n�m dan kal -
d� r�l ma l�, va gon ile pe ron ara s�n da ki bo� luk la il -
gi li ola rak can gü ven li �i ni sa� la ya cak tek nik
ön lem ler ek sik siz al�n ma l� d�r,

3) Olay son ra s�n da is tas yon lar da ba� la t� lan
anons uy gu la ma s� n�n sü rek li li �i sa� lan ma l� ve
is tas yon lar da can gü ven li �i ni sa� la mak la yü -
küm lü e�i tim li per so nel sa y� s� ge re ken dü ze ye
ge ti ril me li dir.
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azi an tep’te iki kat l� bir ev de do� mu� tum.
Ba bam zen gin lik gün le rin de yap t�r m�� ol -
du �u için bü yük çe bir ev di, son ka t�n üze -
rin de kü çük bir bö lüm de ça t� var d�, ge ni�

bö lüm ise te ras t�. Ya z�n ha va lar s� cak ol du �u
için ge ce le ri te ras ta ki lim ler üze ri ne se ri len yer
ya tak la r�n da ya tar d�k. Te ra s�n et ra f�n da ah �ap
kor ku luk lar var d�. Ba bam if las et tik ten son ra ev
sa t�l m�� t� ve biz ay n� ev de ki ra ile otu ru yor duk.
Ah �ap kor ku luk lar çok es ki mi� ti ama yap t� ra bi -
le cek ola na �� m�z yok tu. 6-7 ya �� na gel mi� tim,
ai le nin en kü çü �ü idim. An nem kor ku luk la ra
yak la� ma m� ya sak la m�� t� ve sü rek li ikaz la r�y la
he pi miz de üçün cü kat tan a�a �� ya dü� me kor -
ku su ya rat m�� t�. Bu kor ku ben de yük sek lik kor -
ku su ola rak yer le� ti kal d�. Bun dan be� se ne ön -
ce kor kum la yüz le �ip kur tu lun ca ya ka dar sür dü. 

Her in sa n�n için de, geç mi� de ne yim le ri, dü -
�ün ce le ri, duy gu la r�, fi kir le ri, inanç la r�, umut la r�
ve ha yal le riy le ör dü �ü yük sek du var lar var d�r.
Bu du var lar ya �a m� m� z� k� s�t lar, yol la r� m� z� ke ser,
ge li� me mi zi en gel ler ve bi zi öz gür lük ten uzak -
la� t� r�r lar. Du var lar öy le si ne ka l�n d�r ki ar ka s� na
hiç ���k geç mez, si zi iç le ri ne ka pa t�r, ken di ka -
ran l�k la r� na hap se der ler. Her bi ri mi zin için de ço -
cuk lu �u muz dan bu gü ne örüp ge li� tir di �i miz ne
ka dar du var var bi lir mi si niz? Kor ku lar, k�s kanç -
l�k lar, kin ler, ha sis lik ler, a�a �� l�k duy gu la r�, me -
ga lo ma ni ler, kap ris ler, komp leks ler, her bi ri içi -
miz de yük sek du var lar olu� tu rur, ay d�n l� �� ke ser
ve ru hu mu zu ka rar t�r lar. Du var la r�n tüm ça ba la r�
ya �a mak, kök le� mek ve içi miz de dal bu dak sal -
mak için dir. Her f�r sat ta ba� kal d� r�r, ken di le ri ni
ha t�r la t�r ve ye ni ya �am ener ji si ka za n�r lar.

Bu du var lar kar �� s�n da in san la r�n ya pa ca ��
iki �ey var d�r. Ya far k� na va r�r, yüz le �ir ya �am la -
r�n dan ç� ka r�r lar ve ya du var la r� ko ru ma ya ça l� ��r,
ge li� ti rir, bü yü tür ha yat la r� n�n yö ne ti mi ni ona b� -
ra k�r lar. Bir ar ka da ��m var d�r, duy gu na s�l olu� tu
bil mi yo rum ama ya �a m� n�n tü mü nü, e�iy le ve
ço cuk la r�y la olan ili� ki le ri dâ hil, a�a �� l�k duy gu su
yö ne tir. Bir gün ya n� l�p da “Ar ka da�, sen de a�a -
�� l�k duy gu su var” de se niz hiç te red düt et me -
den yum ru �u gö zü nü zün üs tü ne pat la t�r. Ke sin -
lik le du va r� na do ku nul ma s� n� is te mez. Dün ya s� n�
olu� tu ran, kim li �i ha li ne ge len a�a �� l�k duy gu su -
na toz kon dur maz, sa vu nur. Ko run du �u nu gör -
dük çe a�a �� l�k duy gu su yan kol la r� n� ge li� ti rir.
Ken din den güç lü gör dü �ü her ke si k�s ka n�r,
ayak la r� na çel me tak ma ya, etek le rin den a�a ��
çek me ye ça l� ��r. Güç lü in san lar la çe ki� me nin
zor lu �u nu gö rün ce, ege men li �i ni za y�f in san lar
üze rin de ku rar, on la r�n a�a s�, pa �a s� olur, me ga -
lo ma ni si ni ar t� r�r. A�a �� l�k duy gu su, bur nu nu Kaf
Da ��’na ç� ka r�r. Ken din den ba� ka hiç kim se nin
isa bet li bir �ey söy le ye me ye ce �i ne ina n�r, bu -
lun du �u her yer de söz hak k� n� ve yö ne ti mi tek
ba �� na ele al ma ya ça l� ��r. A�a �� l�k duy gu su için -
de, ken di ni ka n�t la mak için, e�i ni, ço cuk la r� n�,
ya k�n la r� n�, gü cü nün yet ti �i her ke si ezer, ufal t�r.

�çi niz de ki du var la r�n ne den li k� s�t la y� c� ol duk -
la r� n� gör mek için on la ra do� ru yü rü me ye ça l� �� -
n�z. Ben dü� mek ten kork tu �um için 60 y�l yük -
sek lik kor ku su için de ya �a m�� t�m. Bir gün, ar t�k
bu kor ku ba na ya k�� m� yor de dim, yüz le� tim ve
kur tul dum. �i im di yük sek ler den man za ra ya
bak ma n�n key fi ni ya �� yo rum fa kat bu ke yif ten 60
y�l mah rum kal d� ��m için ha y�f la n� yo rum. 

�n san lar ken di duy gu ve dü �ün ce le riy le ör -
dük le ri du var la ra bü yük bir tut kuy la ba� l� ka l�r lar.
Bu du var lar da en ufak bir de lik aç�l d� ��n da ve ya
y� k�n t� ol du �un da on lar da du var la bir lik te y� k� l�r -
lar. Bir i� ye ri mi ze fi zik ola rak gör kem li bir gü ven -
lik ele ma n� ar� yor duk. Tav r� n� pek be �en di �i miz
uzun boy lu, ya k� ��k l� bir de li kan l� y� ka p� nö bet çi -
si ola rak al d�k. ��e ba� la d�k tan son ra her gün bi -
raz da ha mut suz gö rü nü yor du. Bir gün mü dü re
gi dip üzün tü için de, ar t�k ça l� �a ma ya ca �� n� söy -
le mi�. Ne de ni so ru lun ca

“Ben as ker de ça vu� tum; bir y�l alay bo ru,
tram pet ta k� m� n�n �ef li �i ni yap t�m, �im di ka p� c�
ol mak çok a� r� ma gi di yor” de mi�. Bil mi yor ki ar -
t�k as ker lik bit mi�, bo ru tram pet ta k� m� yok, ça -
vu� rüt be si yok, ek mek pa ra s� n� ka zan ma zo -
run lu �u var. Oy sa ki o ça vu� luk la, �ef lik le ken di -
ne bir kim lik olu� tu rup öy le ka l�n du var l� bir kö�k
yap m�� ki, ken di ni �ef ten ba� ka tür lü gö re mi yor.
As ker den ön ce ki ger çek ha ya t� na dö ne mi yor.
Zü �ürt A�a fil mi ni an�m sar s� n�z. �e ner �en, a�a -
l�k dö ne min de ki tüm var l� �� bi tin ce �s tan bul’a
göç et mi� tir. Ge çi mi ni sa� la mak için sey yar çi�
köf te ci li �e ba� lar, fa kat a�a l�k ko na �� için de ha -
la dim dik du ru yor dur, ha ya t� n� bü yük ac� lar çe -
ke rek ko mik du rum la ra dü �e rek sür dü rür. Ya -
�am ac� ma s�z d�r. Ya �a m�n do �al ak� �� her gün
ger çek le ri yü zü nü ze çar par. Du va r� n�z a��r ya ra -
lar al�r. Sü rek li çat la yan du var la r� ta mir et mek
ye ri ne “Ar t�k a�a l�k bit ti” de yip du va r� y�k sa ko -
mik ol mak tan kur tu la cak, r�z k� n� ara yan bir in san
ko nu mu na gi re cek tir.    

�çi miz de ki du var lar la öy le bir bir lik olu� tu ru -
ruz ki, ken di mi zi o du var lar zan ne de riz. D� �ar -
dan ba kan her kes bu du var la r� gö rür ama biz
var l� �� n� da hi ka bul et me yiz. “Ben k�s kanç de �i -
lim, ha sis de �i lim, kin tut mam” der, söy le ni len -
le ri ha ka ret ola rak gö rü rüz. �n san ken di ni bil me -
den, ken din de olan la r� fark et me den, fark et ti �i
�ey ler le yüz le� me den ya �a m� n� yö ne ten duy gu -
la r�n; kap ris le rin, komp leks le rin et ki sin den kur -
tu la maz.      

Ya �a m� n� z� esir alan her duy gu bir ener ji dir.
�çi niz de ki her ener ji si zin bir par ça n�z d�r, ama siz
on lar de �il si niz. Siz on la r�n far k� na va r�p on la r�
sey re den ol ma l� s� n�z. O za man her gün önü nüz -
den ge çen sa y� s�z ener ji gi bi on la r�n da ge çip
git me si ni sa� la ya bi lir si niz. So run, siz de han gi
du var la r�n olu� tu �u nu fark et me niz ve on la r�n da
tüm ener ji ler gi bi ge çip gi de bi le ce �i ni ka bul et -
me niz le çö zü le bi lir. Ge çip git tik le ri za man esa -
ret le rin den kur tu lur öz gür olur su nuz.

G

ÖN CE SEV Gİ �
DUVARLAR

118 Y Lions Korosu, geçti�imiz y�l kaybetti�imiz
üstat Halil Karaduman Hoca’ya vefa konseri verdi.

Geçti�imiz hafta Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)
Büyük Salon’da gerçekle�en konsere hava

ko�ullar�n�n kötü olmas�na ra�men kat�l�m büyüktü.
�ki y�la yak�n Lions Korosu’nu çal��t�ran Halil

Karaduman’�n ani vefat� sanat camias�n� yasa
bo�mu�tu. Koronun çal��t�rmas�n� üstlenen Halil
Karaduman’�n karde�i Ate� Karaduman, konser

gecesi �eflik görevini üstlendi. Bunun yan� s�ra Halil
Karaduman’�n bir eserini de seslendirdi. Lions

Korosu, iki bölümlük konserinin son bölümünde Halil
Karaduman’�n eserlerini seslendirdi. Lion Belma
Bozyi�it’in sundu�u konseri, Halil Karaduman’�n e�i ve
çocuklar� da izledi. Slayt gösterisiyle hocan�n hayat�ndan
kesitler ve konu�malar�, salonu dolduranlara hüzünlü
dakikalar ya�att�. Konsere misafir sanatç� olarak kat�lan
Melihat Gülses de çok üzgün oldu�unu belirterek, mini
bir konser verdi. Konser sonunda Halil Karaduman’�n
e�ini sahneye davet eden 118 Y Lions Genel Yönetmeni
Ercüment Yüceler, Halil Karaduman’�n ya�l�boya bir
portresini e�i Türkan Han�m’a verdi.

Pa na so nic'in, çev re ci bir si vil
top lum ku ru lu �u olan FE E
(Çev re sel E�i tim Vak f�) ile

bir lik te ge li� tir di �i çev re ci e�i tim
prog ra m� “Oku lu muz Ye �il” prog ra -
m�, ik lim de �i �ik li �i
ve ge ze ge nin ko run ma
yol la r� na da ir ko lay ve
e� len ce li bir ö� re nim
ola na �� n� il kö� re tim
ö� ren ci le ri ne su nu yor.
Ka d� köy Be le di ye si
ise ik lim de �i �ik li �i ile
mü ca de le et mek, ener -
ji ve su ve rim li li �i ni ile
ye ni le ne bi lir ener ji
kay nak la r� n� des tek le -
mek, sür dü rü le bi lir kent sel plan la ma
ça l�� ma la r� ger çek le� tir mek ko nu la -
r�n da yo �un ça l�� ma lar da bu lu nu yor.
Bu y�l Ka d� köy Be le di ye si, ça l�� ma -
la r� n�n kap sa m� n� ge ni� let mek için

Pa na so nic “Oku lu muz Ye �il” prog -
ra m� na da hil ol du. E� len ce li ve e�i -
ti ci ma ter yal le rin kul la n�l d� �� prog -
ram kap sa m�n da, Ka d� köy Be le di -
ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü -

dür lü �ü, Ka d� köy Be -
le di ye Ba� kan l� �� Bri -
fing Sa lo nu'nda hem
yet ki li le rin hem de ö� -
ren ci le rin ka t� l� m�y la
pro je bil gi len dir me
e�i ti mi ve AE EE (At�k
Elek trik li ve Elek tro -
nik E� ya lar) ko nu sun -
da bir top lan t� dü zen le -
ye rek pro je ye ba� la d�.
  Tür ki ye’nin de �i �ik

il le rin de de ha ya ta ge çi ri len pro je
kap sa m�n da çev re bi lin ci e�i ti mi nin
yak la ��k 35 bin ö� ren ci ye ula� t� r�l -
ma s� plan la n� yor.

Ebru Ilıcalı’nın yakınları:
‘Sorumlulukların
üstü örtülmesin!’
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üstü örtülmesin!’

Ebru Ilıcalı’nın yakınları:
‘Sorumlulukların
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Ebru Ilıcalı’nın yakınları:
‘Sorumlulukların
üstü örtülmesin!’

Ebru Ilıcalı’nın yakınları:
‘Sorumlulukların
üstü örtülmesin!’

Ebru Ilıcalı’nın yakınları:
‘Sorumlulukların
üstü örtülmesin!’

Feneryolu’nda 3 ya�ındaki o�luyla birlikte trene binerken, trenin hareket etmesi üzerine vagonla peron
arasındaki bo�lu�a dü�üp ya�amını yitiren Ebru Gültekin Ilıcalı’nın yakınlarının adalet arayı�ı sürüyor. Makinist ve
kondüktöre açılan davanın 24 Ocak Per�embe günü görülen ilk duru�masında tüm sorumluların yargılanmasını
isteyen Ilıcalı’nın yakınları TCDD Genel Müdürü ve ilgili teknik sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.  

Halil
Hoca’ya

vefa
konseri

Öğrenciler, çevre bilincini
OKULDA KAZANACAK

Panasonic,
‘Okulumuz Ye�il’

programı
kapsamında

Kadıköy
Belediyesi ile

i�birli�i kurarak
5 okulu daha

projeye dahil etti.
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● Ka dir �N CE SU

O� lak ço ba n�y d�… Ç�p lak ayak la r�y la ko -
�u yor du o� lak la r� n�n pe �in de… Ara dan
yak la ��k 60 y�l geç ti… Al t�n Por ta kal sa -

hi bi, bol ödül lü bir ya zar ol du…  Tür ki ye’nin ön -
de ge len ‘�kin ci Do �um Ye rim’ de di �i Dic le Köy
Ens ti tü sü’nden me zu nu Os man �a hin ile K�r m� z�
Ke di Ya y�n la r� ta ra f�n dan ya y�n la nan “Ölü mün
Süt Di� le ri” ad l� ki ta b� te me lin de ya �a m� ve sa na -
t� üze ri ne ko nu� tuk…

� Os man �a hin’in öy kü le ri nin özel lik le ri
ve fark l� l� �� ne ler dir?

Bu so ru nu zun ya n� t� n�, de �er li okur la r�m dan,
Sev gin ad�n da ki ba yan ar ka da �� m�n ba na yaz d� ��
mek tup la ya n�t ve re yim. �öy le: “Si zin öy kü le ri -
niz de, yaz g� la r� n� ken di le ri ya zan, da� la r�n, boz -
k�r la r�n in san la r� n�n bü tün hal le ri ni, kor ku la r� n�,
aç maz la r� n�, ça re siz lik le ri ni, kan da va la r� n�, bek -
len me dik bir an da ölüm le yüz le� me le ri ni bu lu yo -
rum. Öy kü le ri ni zi bes le yen �a ��r t� c� uç lar var.
To ros do �a s� ile Do �u-Gü ney do �u �s s�z la r�n da ki
giz li ruh lar la ta n� ��r ken, or ta l�k gün lük gü ne� lik -
ken, bol �im �ek li gök gü rül tü le ri, in sa n�n su ra t� -
na ini ve ren do lu ve ya� mur sa �a nak la r� d�r, her an
de �i �en in san do �a s� d�r. Bi zim gi bi ra hat kol tuk -
la r�n da otu ran la r�n, haz me de bi le ce �i öy kü ler de -
�il dir, yaz d�k la r� n�z…”        

� Öy kü le ri ni zin kah ra man la r� hep ya �a m�n
için den… Bu kah ra man lar dan han gi si ni ken -

di ni ze da ha ya k�n his set ti niz?
Son öy kü ki ta b�, Ölü mün Süt Di� le ri’ne ad� n�

ve ren öy kü nün ger çek ki �i si Ha ti ce ab lam d�r.   
� Dic le Köy Ens ti tü sün de ki gün le ri ni zi K�r m� -

z� Ke di Ya y�n la r�’ndan ç� kan “Ölü mün Süt
Di� le ri” ad l� ki ta b� n�z da an lat t� n�z. Ens ti tü

gün le ri ni an lat mak için ne den bu ka dar 
bek le di niz?

“Ölü mün Süt Di� le ri”nde an la t� lan lar ger çek
bi rer öy kü bel ge se li dir. Öy kü le rin hiç bi rin de bir
se vin cin ç�n la ma s� yok tur, bu la maz s� n�z. Okur la -
r� et ki le mek için uy du rul mu� olay lar da yok tur.
Öy kü le rin te me lin de ya tan de rin, de rin se fa let,
ya za r�n (be nim) ço cuk lu �um dur. Ki ta b�m da 60-
62 y�l ön ce si ne ine rek, ço cuk lu �u ma bir ay na tut -
ma ya ça l�� t�m. �n sa n�n ken di siy le yüz le� me si, 62
y�l ön ce si nin iz le ri ne ula� ma s� zor dur. (Sa y�n
okur la r�m, bu ki ta b� m� al�p, oku ma l� d�r lar.)
� Ya �ar Ke mal ile aran�zda ki ben zer lik ler den

söz edi li yor… Kim le ri ör nek al d� n�z?
Ya �ar Ke mal ile aram�zda ki ben zer lik, ol sa

ol sa, ayn, yö re le ri, To ros lar la, Çu ku ro va’y� yaz -
mam�zdan ile ri ge le bi lir. Ya �ar Ke mal bir des tan
ya zar�d�r. Us tamd�r. Bir des tan top ra�� olan Ana -
do lu’nun Nâz�m Hik met’ten son ra, dün ya da ki en
bü yük se si dir. Ya �ar Ke mal gi bi bir ya zar üç yüz
y�lda zor ge lir.  Ben öy kü cü yüm. Yu nus Em re,
Da da lo� lu gi bi k�sa, öz söz cük ler le yaz ma ya
çal���yo rum öy kü le ri mi.  Kim le ri ör nek ald���m
so ru nu za Türk ve Dün ya ede bi yat�ndan say�s�z
ya zar ad� sa ya bi li rim. Çok ki tap oku du �um söy -
le nir. Evim de ki ki tap say�s� 18 bi nin üze rin de dir.
Y�l�m�n dört ay�n� ya za rak ge çi ri yor sam, alt� ye -
di ay�n� da oku mak la ge çir di �im bi li nir.  
� Yaz d� �� n�z bir ro man ele� ti ri si ne de niy le 1,5

y�l ha pis yat m�� s� n�z. Ha pis ha ne gün le ri 
ya zar l� �� n� z�  na s�l et ki le di?

Hiç bir bas k�, hiç bir du var, zin dan, ke lep çe,
zin cir to mar la r� dü �ün ce nin önü ne ge çe -
mez. Oku duk ça, yü zü mü ze, ru hu -
mu za kan ge len, Nâ z�m Hik -
met, a�a��da ki di ze le riy le en
gü zel ör ne �i ni ver mi� tir
bu nun: “Ben bir ce viz
a�ac�y�m, Gül ha ne Par -
k�’nda,  Ne sen bu nun
fark�ndas�n, ne de po lis
fark�nda…”     Ya ni
“Ne ya par san�z yap�n,
ben ül ke min rüz gâr�y�m,
bu lu tu yum, ha vas�y�m,
as la önü me geç mez si -
niz”  de mek is ti yor bü -
yük �a iri miz.  On se kiz
ayl�k �i le ve Ya lo va ha -
pis li �im de, 12 Ey lül fa -
�iz mi nin i� ken ce le ri ni, zin cir le re sar�l�p pa ket len -
mi� mah kum sevk le ri ni, ölüm le so nuç la nan açl�k
grev le ri ni, 14 öy kü den olu �an, Kol lar� Ba�l� Do -
�an’da yazd�m ve ta ri he tan�kl�k et tim. Hül ya

Koç yi �it ile Ta lat Bu lut’un oy nad�klar�, �e rif
Gö ren’in ba �ar�yla çek ti �i ‘Fi rar’ fil mi nin öy kü -
sü nü yazd�m.  Unut ma yal,m, yaz mak di ren mek -
tir.      
� “Öy kü, ya za r�n ken di si ni bir çe �it ter si ne çe -
vir me si” di yor su nuz… Bu sö zü nü zü bi raz aça -

l�m is ti yo rum…
Ya zar lar, oku yan, gö ren, ara� t� ran sa nat ç� lar -

d�r. Ru hu na de po et ti �i çe �it li in san dav ra n�� la r� -
n�, do �a s� n� ve kül tü rü nü, öy kü ve ro man bo yu -
tun da kur gu la ya rak yaz ma ya ça l� ��r lar. Söz cük le -
rin içi ni d� �� na ç� ka r�r lar. Ters yüz eder ler.   
� 1970 TRT Öy kü Bü yük Ödü lü’nü al�n ca To -
ros lar da ki kö yü nü ze, ana n�z la ba ba n� za tel graf
çe ke rek “Bi rin ci” ol du �u nu zu bil di ri yor su nuz.

Ana n�z si ze mek tup ya z�p gön de ri yor. Siz de
yaz ta ti li niz de kö ye gi dip ana n�z la ko nu �u yor -
su nuz… Ana n�z si ze ne yaz m�� t�, ne ler ko nu� -

mu� tu nuz?
1970-TRT Öy kü Bü yük Ödü lü nü ka za n�n ca,

anam la ba ba ma bir tel graf çek tim. O za man �im -
di ki gi bi te le fon, cep te le fo nu yok -
tu. Anam la ba bam,
rad yo la r� ol ma d� -
��n dan, TRT’yi,
öy kü ya r�� ma s� n�
da bil mez ler di.
Tür ki ye ça p�n da
bir ya z� yaz ma i�in -
de bi rin ci ol du �u mu
onlara bil dir dim. Bir
ay son ra ana m�n, to -
ru nu na yaz d�r d� ��
mek tup eli me geç ti.
“Sa r� Os ma n�m, ya z�-
çi zi i�in de bi rin ci ol -
du �u nu duy dum.
Üzül me! �n �al lah ile ri de ikin ci, üçün cü de olur -
sun...”

Bo zul dum. Son ra yaz gel di. Kö yü me, anam la
ba ba m� gör me ye git tim. Bir el ma a�a c� n�n di bin -
de anam la ko nu� tum. “Ana ben si ze bi rin ci ol du -
�u mu ya z� yo rum, siz ise ba na üzül me me mi, in -
�al lah ile ri de ikin ci, üçün cü de ol ma m� is ti yor su -
nuz. Bi rin ci ol mak her za man iyi dir” de dim.

Anam al d�r ma d�. “O si zin he sa b� n�z o� lum”
de dik ten son ra a�aç tan üç el ma ko par d� ay r� koy -

du, iki el ma ko par d� ay r� koy du, bir el ma
ko par d� ay r� ye re koy du ve ba na el -

ma la r� gös te re rek: “�im di sa na
so ru yo rum o� lum, bu el ma -

lar dan han gi si çok?” de di.
Ben de üç el ma y� gös te -
re rek “Bu çok” de dim.

“O za man ikin ci,
üçün cü ol ma n�n ne re si
kö tü o� lum? Çok ol -
mak her za man iyi dir.

Unut ma, ka la ba l�k ür -
kü tür, de rin su ba t� r�r. On
üç kar de� si niz, bu nun
ne re si kö tü?” di ye rek
müt hi� bir ders ver di ba -
na.
� Os man �a hin’in öy -

kü le rin de bir an la t�m zen gin li �i var. Bu zen -
gin li �in kay nak la r� na iner sek, kar �� m� za na s�l

bir gö rün tü ç� k� yor? 
Ya za ca ��m öy kü ler için me kân arar, ba ka r�m.

Do �a y�, öy kü ka rak ter le ri ni eni ne bo yu na dü �ü -
nü rüm. Kur gu, söz cük se çi mi ve öy kü de ki me kâ -
na gö re folk lo rik ö�e ler le et len di ri rim öy kü yü.

Si ne ma m� z�n de ha la r�n dan Y�l maz Gü ney,
1971’de ba na sor mu� tu: “Her söz cü �ün gö rün tü
ve ri yor ba na. Her öy kün, be� du yu ma hi tap edi -
yor. Bu ne re den ge li yor?” di ye. “A�a bey ya �a -
d�k la r� m� gör dük le ri mi ya z� yo rum” de mi�tim,
be �en mi� ti.
� Ma lat ya Li se si'nde ö� ret men iken, Ma lat ya,
Ela z��, Tun ce li'ye ba� l� otu za ya k�n köy de ge -
ni� halk bi lim ça l�� ma la r� yap t� n�z. Bu ça l�� ma -
la r�n öy kü cü lü �ü nü ze ne gi bi kat k� la r� ol du?

Bir ya za r�n do �a y� psi ko lo ji yi, fel se fe yi, folk -
lö rü, renk le ri, mü zi �i iyi bil me si ve al çak gö nül -
lü ol ma s� ge re ki yor. Ana do lu in sa n�y la, han gi
ya� ta olur sa ol sun çok iyi di ya log lar ku ra r�m. Bu
ça l�� ma la r�m da sa y� s�z halk bil gin le ri ne, halk
kay nak la r� na ula� t�m. Söz sa na t� n�, e� re ti le me le -

ri iyi bil dik le ri ne ta n�k
ol dum. Ve bu bil gi le ri
pek çok öy küm de kul -
lan d�m. 1600’e ya k�n
bul ma ca y�, ‘Su Ku ru -
su’  ad�y la ya y�m la -
d�m. Ki ta ba ad� n� ve -
ren ‘Su Ku ru su’nun
da bir bul ma ca ol du -
�u nu, ya n� t� n�n,
‘buz’ ol du �u nu ye -
ri gel mi� ken söy le -
me li yim.

� Emin Öz -
de mir “�a hin'in

öy kü �r ma ��, K�r m� z� Yel'le
aç t� �� ya tak tan ak�p git mi� tir hep.
Ku� ku suz her ye ni öy kü süy le bu

ya ta �a de rin lik ler, ye ni bo yut lar ka zan d�r m�� -
t�r” di yor… Siz öy kü cü lü �ü nü zü na s�l de �er -

len di ri yor su nuz?
Ben top lum cu, ger çek çi öy kü an la y� ��n dan

ya na y�m. Ele� ti rel öy kü ler ya z� yo rum. Yer yü -
zün de ki sö mü rü ve em per ya list teh li ke de vam
eder ken, top lu mun so run la r�n dan ka ça rak, post-
mo dern ede bi yat an la y�� la r� gi bi, söz cü �ü çü rü -
ten an la y�� la ra s� �� na mam. “Pos tu mu” post-mo -
dern’e kap t� ra mam.

Sö zü mü, Köy Ens ti tü le ri nin ya ra t� c� s�, bü yük
e�i tim ci �s ma il Hak k� Ton guç’un �u söz le riy le
bi ti ri yo rum: “Elim de im kân ol say d�, bü tün dün ya
okul la r� na, in sa n�n in sa n� sö mür me me si için bir
ders ko yar d�m…”
� Ka d� köy ile olan ba �� n�z dan söz eder mi si niz?

�z mit’ten ge lip de Ka d� köy’e yer le �e li tam 41
y�l ol du. Hep de ay n� yer de otur dum. O za man lar
1. Or ta So ka �� ça mur için dey di, he nüz as falt lan -
ma m�� t�. Bu ra dan Al t� yol’a gi der ken kor kar d�k,
kim se yok tu. Bah çe için de ev ler var d�. Ba� dat
Cad de si de çift gi di�-ge li� ti. �im di ki Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nin ye rin de de yaz l�k bir si -
ne ma var d�. E�im ve ço cuk la r�m la si ne ma ya gi -
der dik. Ora s� da ha son ra kül tür mer ke zi ya p�l d�.
Tek kat l�y d� o za man lar.

� Ka d� köy’de na s�l za man ge çi ri yor su nuz?
Ren gâ renk çi çek ler le do lu Fe ner bah çe Par -

k�’na gi de rim. Göz te pe Par k�’na da s�k s�k gi de -
rim. Do �a y� çok se vi yo rum. Yaz la r� sa hil de 8 ki -
lo met re yü rü yo rum. K�� la r� ise yü rü yü� le ri mi
Ba� dat Cad de si’nde ya p� yo rum. Gü nün ço  �u nu

ma sa ba ��n da ya za rak ge çir di �im ve es ki bir be -
den e�i ti mi ö� ret me ni ol du �um için çok yü rü -
rüm.

Yal n�z ya �� yo rum. Y�l da 7 ay ki tap oku rum.
Bel le �im de çok güç lü dür. Ya za ca ��m za man, ta -
ma men ya za ca ��m ko nu yu dü �ü nü yo rum. Sa bah -
la r� da 03.00-04.00’de yaz ma ya ba� la r�m. Ni san
ay�n da ç� ka cak bir ki ta b� m�n ça l�� ma la r� na de -
vam edi yo rum. Ko nu yu çok özen le se çi yo rum.
Hey kel ya pa cak yon tu cu nun mer me ri ni seç me si
gi bi… Sa de ce onu dü �ü nü rüm. Yö rük ço cu �u ol -
du �um için de er ken uya n� r�m. Bü tün öy kü le ri mi,
se nar yo la r� m� hep sa ba h�n çok er ken sa at le rin de
ya za r�m. Ön ce du� al�r, son ra ken di me kah ve ya -
pa r�m. Ard�ndan da ma sama ge çe rim. Bey nim
müt hi� ça l� �� yor. D� �a r� da �p�s s�z bir dün ya…
11.00’e ka dar ya za r�m. Ça l� ��r ken ha fif bir de
kah val t� ya pa r�m. 11.00’den son ra ya rat ma sü re -
ci za y�f l� yor. O sa at ler de de oku ma ya ba� l� yo -
rum. Or ta la ma al t� sa at lik oku ma sü re cin den son -
ra da e�of man la r� m� gi yip, yü rü yü �e ç� k� yo rum. 

Ak �am la r� nötr du rum da y�m d�r. Er ken ya ta -
r�m. En geç 22.00’de uyu mu� olu rum. Bu du rum
41 y�l d�r böy le…

� �lk öy kü nü zün ya z� l� �� -
n�n üze rin den 41 y�l m�

geç ti?
Evet. “K�r m� z�

Yel”i ya za l� 41 y�l
ol du. O za man �z -
mit’tey dim. As l�n -
da o öy kü yü
1968’de yaz m�� -
t�m. Be kir Y�l d�z
öy kü yü oku du, çok
be �en di, “O� lum bu
öy kü yü bir der gi ye gön -
der, ya y�n lan s�n” de di.

Mah mut Ma kal da oku -
du hi kâ ye mi. �im di öy kü yü
ata cak, y�r ta cak di ye bek ler ken “Çok gü zel ol -
mu�. Bir der gi ye gön der” de di. “Yap ma abi, ya -
y�n la maz lar sa” de dim. Ba na ”Kar de �im sen ne
yaz d� �� n� bil mi yor mu sun?” de di. Ben ge ne de
gön der me dim. �yi ki de gön der me mi �im. Bir y�l
son ra ye dek su bay ol dum, Tuz la Pi ya de Oku -
lu’nda… Ko man do ola rak se çil dim, güç lü fi zi -
�im den do la y�…

Spor su ba y�y d�m. TRT’nin öy kü ödül le ri ne
ba� vur dum. �ki ay son ra Da vut pa �a K�� la s�’nda
nö bet çi su bay ken ad� m� rad yo da duy dum: “TRT
Öy kü Ödül le ri aç�k lan d�. �ki bü yük ödü lü Os man
�a hin ‘K�r m� z� Yel’ ile Ümit Kaf tan c� o� lu ‘Dö -
ne meç’ ad l� ki ta b�y la ka zan d�.” Er te si gün Cum -
hu ri yet ga ze te sin de “Ede bi ya t� m�z da ta ze kan lar”
ba� l� ��y la fo to� raf la r� m� z� ya y�n la d� lar. Türk
ede bi ya t� na gi ri �i miz pa ra �üt le, ha va dan iner gi bi
ol du. 

O za man lar da Ana do lu ede bi ya t� na kar �� bir
cep he var. Sa it Fa ik’i hep sa hip len di ler. Sa it Fa -

ik zen gin le ri hiç sev mez. Sa it Fa ik si zin de �il, bi -
zim dir.  O ka dar al çak gö nül lü bir adam. Sa it Fa -
ik’in “�n sa n� sev mek le ba� lar her �ey” sö zü nü
söy lü yor lar. Pe ki siz ni ye sev mi yor su nuz Ana do -
lu in sa n� n�… Ana do lu ya z� n� n� sev mi yor su nuz. 

Ya �ar Ke mal, bir din le se niz... Abi din Di no
TKP Da va s� ne de niy le sür gü ne gön de ril di �i Ada -
na’da ke� fet ti Ya �ar Ke mal’i… Or ta o kul ikin ci
s� n�f ö� ren ci si, bir gö zü gör mü yor…

Ya �ar Ke mal bir halk oza n�. E�er Abi din Di -
no el at ma say d� halk oza n� ola rak ka la cak t�. 

Abi din Di no, Cum hu ri yet ga ze te si ge nel ya -
y�n yö net me ni olan bir ar ka da �� na “Sa na bi ri si ni
gön de ri yo rum. Ana do lu’yu ka r�� ka r�� bi li yor”
di yor. Ya �ar Ke mal öy le ge li yor �s tan bul’a.

Fo to� raf ma ki ne si ve rip Ana do lu’ya gön de ri -
yor lar. �s tan bul bur ju va s� Ana do lu’yu ilk de fa
Ya �ar Ke mal’in rö por taj la r�y la ö� ren di. Des tan s�
bir an la t� �� var.
�  Siz ken di ni zi na s�l ka bul et tir di niz?

Ben bi raz �ans l�y d�m ga li ba… TRT Ödü lü’nü
al d�k tan son ra Do �an H�z lan be nim le ilk rö por ta -
j� yap t�. Rö por taj s� ra s�n da diz le rim tit ri yor du.

Da ha son ra da Ad nan Öz yal ç� ner be -
nim le rö por taj yap t�. Cum hu ri yet

ga ze te sin de �l han A�a be yin
oda s�n da Ümit Kaf tan c� -

o� lu ve be nim le bir rö -
por taj yap t�. “Ken di -
ni zi ta n� t�r m� s� n�z?”
so ru su na ver di �im
ya n�t da çok be �e -
nil di: “K� raç yer ler -

de do ma tes fi de si bi -
ter ya ha ni… Ba ka n�,

su la ya n�, ça pa la ya n�
yok tur. Bir iki ta ne do ma -
tes var d�r dal la r�n da…
Avu cu nuz da s�k t� �� n�z da
bir avuç çe kir dek ç� kar.

He men he men hep si döl dür. Çün kü bit ki nin ge le -
ce �i ne gü ve ni yok tur. Onun için çok çe kir dek
üre tir. Be nim ai lem bu do ma tes fi de si ne ben zi -
yor. 13 kar de �iz. Her tür lü ba k� m� ya p� lan, 9-10
ki lo do ma tes ve ren fi de le re bir ba k�n, çe kir de �i
çok az d�r. Di ya lek tik, ha yat tan ö� ren di �im bu…”
Çok be �e nil di. Ödül alan ki ta b�m he men ba s�l d�.
3 ay için de ikin ci bas k� y� yap t�… Hem iki bas k� -
dan, hem de öy kü mün film hak k� n� sa t�n alan Y�l -
maz Gü ney’den ge len pa ra lar la Ka d� köy’de otur -
du �um bu evi al d�m. Y�l lar d�r se çi ci ku rul lar da
gö rev al� yo rum. Ge len her dos ya y� da oku yo rum.
Yak la ��k 4 ay sü re sin ce bu dos ya la r� oku yo rum.
Ar t�k ede bi yat ta Ana do lu çok az. Hep bu na l� m�
ya z� yor lar. Çek me ce le ri çe kil mi� ya zar lar… Kö -
pe �i 100 met re lik bir ip ile a�a ca ba� lar s� n�z,
a�a c�n et ra f� n� do la n�r, sa rar, so nun da k� m�l da ya -
maz ha le ge lir. Ba z� ya zar la r� da ona ben ze ti yo -
rum. Ya ni top lum ile il gi si ni kes mi�… Ya zar ay -
d�n ol mak zo run da d�r.

Türkiye’nin ba�ar�l� yazarlar�ndan, ayn� zamanda öyküleri sinemaya uyarlanan ve ba�ar�l� bir senarist olan
Osman �ahin, ‘Kibar Feyzo’ gibi hepimizin zevkle seyretti�i filmlerin de yarat�c�s�. Eserlerinde Anadolu’yu

ve Anadolu insan�n� anlatan Osman �ahin’le ya�am�n� sürdürdü�ü Kad�köy’de s�cak bir sohbet yapt�k. 

K�BAR FEYZO’NUN YARATICISI
OSMAN �ahin, ayn� zamanda Türkiye’nin
önde gelen senaristlerinden biri. Bugüne
dek, yirmiüçü çekilen otuz film için
senaryo yazd�. Bu filmler,
Türkiye’de ve yurt
d���nda otuzun üzerinde
ödül kazand�. 
�ahin, kitap ödüllerinin
yan�nda, Türk Sinemas�na
verdi�i emekten dolay�
Ankara Uluslararas� Film
Festivalinde “Aziz Nesin”
Emek Ödülü ve 36. Antalya
Film Festivali’nde “Ya�am
Boyu Ba�ar�” ödülleri kazand�. 
�ahin’in öykülerinden uyarlanan
filmler ve senaryosunu yazd���
filmler �unlar:
ESERLER�NDEN UYARLANAN
F�LMLER
� YA�MURDAN SONRA, 2008,
Yönetmen: Faruk Turgut 
� KUR�UN ADRES SORMAZ, 1992,
Yönetmen: Bilge Olgaç
� A�KIN KES��ME NOKTASI, 1990,
Yönetmen: Bilge Olgaç
� GÖMLEK, 1988, Yönetmen: Bilge Olgaç

� Z�NC�R, 1987, Yönetmen: Korhan
Yurtsever
� GÜLÜ�AN, 1985, Yönetmen: Bilge Olgaç
� KER�Z, 1985, Yönetmen: Kartal Tibet
� AYNA, 1984, Yönetmen: Erden Kiral
� F�RAR, 1984, Yönetmen: Serif Gören
� DERMAN, 1983, Yönetmen: �erif
Gören
� TOMRUK, 1982, Yönetmen: �erif
Gören
� ADAK, 1979, Yönetmen: At�f
Yilmaz
� K�BAR FEYZO, 1978,
Yönetmen: At�f Y�lmaz
� FIRAT’IN C�NLER�, 1977,
Yönetmen: Korhan Yurtsever

� KIZGIN TOPRAK, 1973, Yönetmen:
Feyzi Tuna
SENARYOLAR:
� AVCI,1997, Yönetmen: Erden K�ral
� Z�LLER, 1994, Yönetmen: Eser Zorlu
� DÖNÜ�, 1988, Yönetmen: Faruk Turgut
� �PEKÇE, 1987, Yönetmen: Bilge Olgaç
� SU, 1986, Yönetmen: Erdo�an Kar
� KAN, 1985, Yönetmen: �erif Gören
� KURBA�ALAR, 1985, Yönetmen: �erif
Gören

OSMAN ŞAHiN:
‘Unutmayalım, 
yazmak direnmektir’

Osman �ahin, Kadıköylü Yazarlar
Bulu�ması’nda/13-15 Mart 2009

Osman �ahin, bugün artık aramızda
olmayan �smet Aydıno�lu ve Kadir �ncesu

ile birlikte Caddebostan Kültür Merkezi’nin
tek katlı oldu�u dönemlerde/2000 yılı

Osman �ahin, Ustalara Saygı
Gecesi’nde/5 Aralık 2011
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3. ULUSLARARASI ENGELS�Z F�LM
FEST�VAL� KISA F�LM YARI�MASI

BA�VURULARI BA�LADI
Mind the AD-�stanbul taraf�ndan bu y�l

üçüncüsü düzenlenecek olan 3. Uluslararas�
Engelsiz Film Festivali, 20-25 May�s 2013

tarihleri aras�nda hayata geçiyor. Engellilik, i�
göremezlik konusunda k�sa ve uzun metrajl�

filmlerle toplumda fark�ndal�k yaratmay� ve bu
bilincin güçlenerek yay�lmas�n� sa�lamay�

hedefleyen Uluslararas� Engelsiz Film
Festivali; “Herkes �çin E�it Ya�am Ko�ullar�,

E�it Sayg� ve Adalet” ana temas�yla
çal��malar�n� sürdürmeye ba�lad�.
KISA F�LM YARI�MASI JÜR�S�

AÇIKLANDI…
Ulusal alanda yar��ma düzenlenecek olan

festivalde EN �Y� KISA F�LM, EN �Y�
SENARYO ve JÜR� ÖZEL ÖDÜLLER�

verilecektir. Bunun çerçevesinde Türkiye
genelinde “HERKES �Ç�N E��T YA�AM

KO�ULLARI, E��T SAYGI VE ADALET”
temal� bir k�sa film yar��mas�

düzenlenece�inin duyurusu yap�ld�. K�sa film
yar��mas�n�n jürisi de �u isimlerden olu�uyor:

� Tu�rul Tülek (Oyuncu, Yönetmen) 
� Yelda Reynaud (Oyuncu) 
� Erhan Kozan (Yönetmen)

� Hülya Uçansu (Üniversite Ö�retim
Görevlisi)

� Türker Korkmaz (Yap�mc�) 
� Melis Behlil (Sinema Yazar�, Ö�retim

Görevlisi)
� Muhsin Akgün (Foto�raf Sanatç�s�) 

� Bülent Doruker (Digital Film Academy
Türkiye Direktörü, Yap�mc�) 
� Serkan Çakarer (Yap�mc�) 

� Nizam Eren (Sinema Halkla �li�kiler
Uzman�)

YARI�MA B�R�NC�LER�N�N ÖDÜLLER�
K�sa film yar��mas�nda En �yi K�sa Film, En �yi
Senaryo ve Jüri Özel Ödülü sahipleri Digital

Film Academy’den çe�itli sinema e�itimleri ve
Edelkrone firmas�ndan kamera ekipmanlar�
ödüllerini almaya hak kazanacaklar. Ayr�ca
jüri özel ödülünü kazanan yönetmen, bir

sonraki çekece�i k�sa film çekiminde
kullanaca�� tüm ekipmanlar�

ekipmanlazim.com �irketinden ücretsiz
olarak kiralamaya hak kazanacak.

YARI�MAYA SON KATILIM TAR�H�:
1 N�SAN 2013

Yar��maya kat�lmak ve ba�vuru ko�ullar�n�
incelemek için www.engelsizfilm.com web

sitesini ziyaret edebilirsiniz.
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi:
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.

Sad�ko�lu Plaza 5 No:49 Kad�köy - �stanbul
/Türkiye

Web:  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel: 0216 338 2414 

Faks: 0216 338 8884  

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Ka d� köy Be le di ye si Dr. Ra na Be �e Sa� l�k
Po lik li ni �i’nde 26 Ka s�m 2012 ta ri hin de
ba� la yan Ge be Oku lu’nda e�i tim, 10’ar ki -

�i lik grup lar ha lin de de vam edi yor. E�i ti me ka t� -
lan ge be le re ser ti fi ka ve ri li yor. Ge be oku lu; ha mi -
le lik dö ne mi, do �um ey le mi, do �um son ra s� dö -
nem ve be bek ba k� m�y la il gi li bi lim sel do� ru la r�
içe ren e�i tim içe ri �i ile ha mi le ka d�n la r�n do �um
ile il gi li ön yar g� la r� n� ve kor ku la r� n� azalt ma y�, an -
ne aday la r� n�n be bek ba k� m� ko nu sun da ki bi linç -
len me le ri ni ve sa� l�k l� be bek ler ye ti� tir me le ri ne
yar d�m c� ol ma y� amaç l� yor.

Ge be Oku lun da yer alan ko nu lar; de ne yim li
bir kad ro (Ka d�n Has ta l�k la r� ve Do �um, Ço cuk
Has ta l�k la r�, Bes len me ve Di yet Uz man la r� ve Psi -
ko log) ta ra f�n dan an ne aday la r� na ak ta r� l� yor. An -
ne aday la r�, ha mi le lik sü re si ve son ra s� ile il gi li
ola rak me rak et tik le ri tüm ko nu lar da bil gi al� yor.
Dr. Ra na Be �e Sa� l�k Po lik li ni �i E�i tim Sa lo -
nu’nda 10.00-13.00 ara s� ve ri len e�i tim le re ba� -
vur mak is te yen ler  0216 418 88 30  nu ma ra l� te le -
fo nu ara ya bi lir ler. Ba� vu ran la r�n ön kay d� al� n� -
yor, 6, 7 ve 8 ay l�k ha mi le olan an ne aday la r� na
ön ce lik ve ri li yi or. 

E�i ti mi ta mam la yan
an ne le re be bek ürün le rin -
den olu �an bir pa ket he di ye
edi li yor. 
� E�� T�M KO NU LA RI

Ge be Oku lu’nda e�i -
tim, Pa zar te si gü nün den
Cu ma gü nü ne 5 gün de vam
edi yor. 

Prog ram �öy le: 
� 1.Gün: Ha mi le lik te

Sa� l�k ve Do �um - Do �um
Son ra s� Ka d�n Sa� l� ��

� 2.Gün: Ha mi le lik Sü re cin de Psi ko lo jik De -
�i �ik lik ler 

Do �um Son ra s� Dep res yon -  An ne lik Ro lü ve
�le ti �im

� 3. Gün: Ha mi le lik ve Lo hu sa l�k Dö ne mi
Bes len me – An ne Sü tü

� 4. Gün: Be bek Sa� l� ��, Ba k� m� ve Bes len -
me si

� 5. Gün: Be bek ve Ço cuk lar da �lk yar d�m

Ge be Oku lu eği tim le ri sürüyor…Ge be Oku lu eği tim le ri sürüyor…Ge be Oku lu eği tim le ri sürüyor…Ge be Oku lu eği tim le ri sürüyor…Ge be Oku lu eği tim le ri sürüyor…Ge be Oku lu eği tim le ri sürüyor…

KADIKÖY Belediyesi, sosyal belediyecilik
alan�nda yapt��� yeniliklere bir yenisini daha

ekleyerek, evlerinden ç�kamayan engelli ve 65
ya� üstü yurtta�lara yönelik “Evde Psikolojik

Destek Hizmeti” uygulamas�n� ba�latt�. Kad�n,
çocuk, ya�l� ve engellilerden olu�an

dezavantajl� gruplara yönelik hayata geçirdi�i
sosyal sorumluluk projeleri ile ad�ndan s�kça
söz ettiren Kad�köy Belediyesi'nin ba�latt���
bu çal��ma ile ilçede ya�ayan ve evlerinden

ç�kamayan engelli ve 65 ya� üstü yurtta�lar�n,
toplumsal hayata kat�l�m�n� artt�rma,

ya�ad�klar� bireysel ve çevresel sorunlarla
ba�a ç�kma becerilerini kazand�rarak ya�am
kalitelerinin artt�r�lmas� hedefleniyor. Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi taraf�ndan
yürütülecek organizasyonla, görü�meler,

ihtiyac� olan bireylerin kendi evlerinde uzman
psikolog taraf�ndan gerçekle�tirilecek.

Hizmetten yararlanmak isteyen yurtta�lar�n,
Kad�köy Belediyesi Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezi'ni arayarak randevu
almalar� gerekiyor. 

Detay bilgi ve randevu için:
0216 337 21 21- 330 71 74

12

Yaşlılara ve engellilere
evde psikolojik destek

An ne aday la rı nın ha mi le lik dö ne mi ne ve do �u ma ha zır lan ma sı, be bek ba kı mı
ko nu sun da bil gi len me si ni sa� la mak ama cıy la Ka dı köy Be le di ye si Ra na Be �e

Sa� lık Po lik li ni �i’nde 5 gün sü rey le Ge be Oku lu dü zen le ni yor. 

AVUSTURYA Liseliler Derne�i Korosu,
KASEV Huzurevi yarar�na Türk Sanat

Müzi�i konseri verdi. 16 Ocak
Çar�amba ak�am�, Irmak Okullar�n�n ev

sahipli�i yapt��� büyük salonda,
Avusturya Liseliler Derne�i’nden �ef Dr.

S�tk� Anlam Altay’�n yönetiminde bir
TSM konseri verildi. KASEV Huzurevi
yarar�na verilen konsere ilgi büyüktü.

Konser sonunda KASEV Yönetim Kurulu
Ba�kan� Kamil Çetin Oraler, koro

grubuna te�ekkür belgeleri ile çiçeklerini
takdim etti. Ayr�ca konser salonunu
KASEV’e ücretsiz tahsis eden okul
müdürü Meral Bilgin’e de te�ekkür

belgesi verdi.

KASEV YARARINA KONSER
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Dün ya bi lar do �am pi yo nu ve iki dün ya re ko nu
sa hi bi Se mih Say g� ner, Can-Bo ra Me de to� -
lu kar de� le rin Bos tan c�’da spo ra ka zan d�r d� -

�� Tu run cu Bi lar do Sa lo nu’nun ko nu �u ola rak Ka -
d� köy Bos tan c�’day d�. Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan
Yar d�m c� s� Mah mut Tan yol’un da ka t�l d� �� ve dün -
ya �am pi yo nu bi lar do cu muz la k� sa bir gös te ri ma ç�
yap t� �� bu lu� ma, renk li gö rün tü le re sah ne ol du.

Tan yol ve �am pi yon bi lar do cu bir sü re spor,
bi lar do spo ru ve top lu mun bi lar do spo ru na ba k� -
�� üze ri ne soh bet et ti ler. Da ha son ra iki li bi lar do
ma sa s� n�n ba �� na ge çe rek koz la r� n� pay la� t�. Ün -

lü bi lar do cu, Ba� kan Tan yol ile bir sü re gös te ri
amaç l� bi lar do ma ç� yap t�. Renk li ge çen kar �� la� -
ma so nun da Ba� kan Tan yol, “��i us ta s� na b� rak -
mak ge re kir. Tür ki ye’nin ad� n� yurt d� ��n da du -
yu ran �am pi yon bi lar do cu muz Se mih Say g� ner’i
bu ba �a r� s�n dan do la y� kut lu yo rum” de di.

Can-Bo ra Me de to� lu kar de� le rin Ka d� köy’e
ka zan d�r d� �� spor komp lek si bir �am pi yo nu ve
bir ba� ka n� a��r lar ken, bi lar do se ver ler de Ka d� -
köy Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� s� Mah mut
Tan yol ve Se mih Say g� ner ile soh bet et me �an s�
da bul mu� ol du. Can ve Bo ra kar de� ler, “Bi lar -
do fe de ras yo nu na ba� l� Mil li Ta k�m spor cu la r� -
m� z� �u bat ay�n da An tal ya da ger çek le� ti ri le cek
dün ya �am pi yo na s� n�n ar d�n dan sa lo nu mu za da -
vet ede ce �iz. Ka d� köy’de bi lar do sev gi si ni ar t�r -
mak için tüm im kân la r� m� z� se fer ber ede ce �iz.
Bi lar do spo ru nun gü zel li �i ni an lat ma ya ça l� �a -
ca ��z” de di ler. Can Me de to� lu ay n� za man da bi -
lar do spo ruy la ak tif ola rak il gi le ni yor ve ye rel
tur nu va lar da �am pi yon luk la r� da var. Sa lon, 300

met re ka re ala n�, 4 maç ma sa s�, bir Ame ri kan bi -
lar do ma sa s�y la ve gör sel li �iy le dik kat çe ki yor. 

� B� LAR DO �AM P� YO NA SI NIN
AR DIN DAN

Öte yandan Bah çe li ev ler’de ya p� lan 2013
y� l� 3 Bant Tür ki ye 1 Li gi’nin �am pi yo nu, Bah -
çe li ev ler Be le di ye Spor Ku lü bü Bi lar do Ta k� m�
ol du. Tür ki ye Bi lar do Fe de ras yo nu 2013 y� l� fa -
ali yet prog ra m�n da yer alan ve Bah çe li ev ler Be -
le di ye si’nin ev sa hip li �in de ya p� lan Tür ki ye 1.
lig kar �� la� ma la r�, fi nal mü sa ba ka la r� ile so na
er di. 2012 y� l�n da el de et ti �i �am pi yon luk ile
dik kat le ri üze ri ne çe ken Bah çe li ev ler Be le di ye

Spor Ku lü bü Bi lar do Ta k� m�, bu y�l da lig de
�am pi yon ol du. �s tan bul Bah çe li ev ler Si ya vu� -
pa �a Kül tür ve Spor Mer ke zi'nde dü zen le nen lig
kar �� la� ma la r� 30 sa y� ma ra ton sis te min de tek
dev re li ola rak oy nan d�. Bu se zon 1. lig kar �� la� -
ma la r� na yük sel me li gin de ba �a r� el de eden Ela -
z�� Yol Spor ve Ka ra man GS�M dâ hil ol mak
üze re top lam 24 ta k� m�n 23 ü mü ra ca at et ti.

K� ya s� ya ge çen �am pi yon luk mü ca de le le ri -
nin ga li bi tur nu va y� na ma� lup bi ti ren Bah çe li -
ev ler Be le di ye Spor Ku lü bü olur ken, ikin ci li �i
ise Es ki �e hir tem sil ci si Eta sis Spor Ku lü bü el de
et ti.

1 - 7 �UBAT 2013
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS
YEN� NESL�N Z�H�NSEL VE F�Z�KSEL GEL���M�,

OKUL ÖNCES� E��T�M

Elif Victoria SMYR

09 �ubat Cumartesi Saat: 16.30 - 18.30
Ya�ad���m�z ça��n astronomik h�z�na yeni neslin
rahat ayak uydurabilmesi için zaman�nda bizim

gördü�ümüz e�itim ve geli�im metotlar� art�k yeterli
olmuyor. Yeniça� daha h�zl� adaptasyon, daha

k�vrak zekâ ve daha güçlü haf�za niteliklerini
gerektiriyor. Bu yüzden erken geli�im ve düzenli

okul öncesi e�itim çok önem kazan�yor. 
Çocuklar�m�z� sa�l�kl� yeti�tirip ba�ar�l� gelece�e

haz�rlamam�z için do�um an�ndan beri takip
edilmesi gereken püf noktalar� ve sa�l�kl� zihinsel

ve fiziksel geli�imleri ad�na uygulanabilecek
pedagojik yöntemlerini ö�renmek istiyorsan�z, 

Konferans�m�za bekliyoruz.
Kısa içerik:

1. Do�adan gelen sa�l��� korumak
2. Adaptasyon niteliklerini yükseltmek

3. Çocuklar�n sa�l�kl� beslenme, uyku, giyim ve
oyun düzeni

4. Zihinsel, kültürel ve entelektüel geli�im
5. Okuma sevgisini geli�tirmek

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup,
koltuklar�m�z numaralanm��t�r.

Yer numaras� fi�lerinizi en erken konferans
zaman�ndan 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER
T.C. KADIKÖY BELED�YES�

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

Tel.: 0216 362 11 05-362 11 09 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr. 

www.19mayis.gen.tr

Voleybol’da 12’de 12’lik ba�ar�
BAYAN Voleybol 3. Lig B Grubu’nda mücadele
veren Ata�ehir Belediyespor Bayan Voleybol
Takımı, 27 Ocak Pazar günü oynanan maçta
Silivrispor’u 3-0 yendi.  Oynadı�ı 12 maçın

tamamını kazanarak büyük bir ba�arıya imza
atan Ata�ehir Belediyespor Bayan Voleybol

Takımı bir sonraki maçını Edirne’de Kırcasalih
Maden ile 2 �ubat tarihinde oynayacak.

SAMPiYON KADIKOY’DEYDiSAMPiYON KADIKOY’DEYDiSAMPiYON KADIKOY’DEYDiSAMPiYON KADIKOY’DEYDiSAMPiYON KADIKOY’DEYDiSAMPiYON KADIKOY’DEYDi
Bilardonun ‘Mr. Magic’i ya da
‘Turkish Prince’ lakaplı ismi

Semih Saygıner Kadıköy’deydi.

KADINLAR Futbol Ligi’nde ikinci
yar�n�n ilk maç�na ç�kan Ata�ehir

Belediyespor, Eski�ehirspor’u 6-0
yendi. �lk yar�y� Reyhan’�n att��� 2

golle önde bitiren Ata�ehir
Belediyespor, ikinci yar�da da

Reyhan’�n att��� 3. gol ve Ya�mur
Yeliz ile Merve’nin att��� gollerle

fark� 6-0’a ta��d�. Ata�ehir
Belediyespor Kulüp Ba�kan� Sad�k
Kayhan da maç�, transfer i�lemleri
devam eden S�rp oyuncu Marija
Radojicic ile birlikte izledi. Lisans

i�lemleri süren 20 ya��ndaki S�rp
forvet Marija Radojicic Ata�ehir
Belediyespor’un forvet hatt�nda
maçlara ç�kacak. Ligde ikinci

s�rada yer alan Ata�ehir
Belediyespor, 03 �ubat tarihinde

ligde lider durumda bulunan
Konak Belediyesi ile deplasmanda

kar��la�acak. �ampiyonluk
yar���nda çok önemli bir maça

ç�kacak Ata�ehir Belediyespor bu
maç için muhakkak galibiyet

hedefliyor.

Ka d� köy der bi sin de gü len KGSK
2012-2013 Vo ley bol

se zo nu Tür ki ye ba -
yan lar dep las man l�

böl ge sel li gi J g ru bu ma -
ç�n da tec rü be li ta k�m Ka d� -
köy Genç lik, Li gin ye ni ta -
k� m� K� z�l top rakspor’u 3-0
yen di.

1. Se te Zey nep, As l�,
Be nil, Duy gu, I��n su,
�ey ma al t� s�y la ba� la yan
Ka d� köy Genç lik, li be ro
Gü lay’�n da oyu na kat k� -
la r�y la ilk se ti 25-12 ka -
zan d�. 

2. se te ay n� al t�y la
ba� la yan Ka d� köy Genç lik, bu se ti de 25-14 ala rak 2-0 öne
geç ti. Son set te bir ara K� z�l top rak ma ça or tak ol ma ça ba -
la r� gös ter diy se de bu set te oyu na Emel de dâ hil ol du. Bu
set te man �et ge tir mek te prob lem ler ya �a yan Ka d� köy
Genç lik se ti öne ç� kar ta rak 25-17 sa y�y la maç tan 3-0 gi bi
net bir skor la ay r�l d� ve li ge 3 pu an la ba� la d�.

Ka d� köy Genç lik A Ba yan Vo ley bol ta k� m�, Böl ge sel

lig J gru bun da ki 2. ma -
ç�n da Sa man yo lu eki bi ni
de  3-0 ye ne rek 2 haf ta
so nun da 6 pua na ula� t�.

Ma ça Zey nep, I��n -
su, Be nil, �ey ma, Duy -
gu, As l� al t� s�y la ba� la -
yan Ka d� köy Genç lik,
I��n su’nun et ki li uzun
ser vis le ri ve Be nil’in
ak�l l� or ta hü cum la r�y la
1. se ti 25-15 geç ti.

2. se te ay n� al t�y la
de vam eden Ka d� köy
Genç lik’te Duy gu re si ta -
li var d�. Duy gu, at t� ��

ser vis ve ak�l l� hü cum lar la ta k� m� n�n se ti ko par ma s� na
yar d�m c� ol du ve eki p  se ti 25-11 ka zan d�. Ma ç�n son se -
tin de or ta oyun cu ola rak Emel’i oyu na alan Ka d� köy, Be -
nil, I��n su, Duy gu’nun h�rs l� ve mü ca de le ci oyu nu ve li be -
ro Gü lay’�n ba �a r� l� man �et le riy le, bu se ti de 25- 11 ka za -
na rak, 2. ma ç� n� da 3-0 ka zan d�. KGSK 2 haf ta so nun da
pu an� n� 6’ya yük selt ti.

O G B M A Y AV P
1.KONAK BEL. 10 9 0 1 38 5 33 27
2.ATA�EH�R BELED�YE SPOR 10 8 1 1 45 7 38 25
3.TRABZON �DMANOCA�I 10 6 2 2 24 11 13 20
4.LÜLEBURGAZ 39 SPOR 9 6 1 2 18 10 8 19
5.KDZ.ERE�L�SPOR 9 5 1 3 20 17 3 16
6.DER�NCE BELED�YESPOR 10 4 2 4 19 18 1 14
7.ÇAMLICASPOR 10 3 0 7 13 24 -11 9
8.ADANA �DMANYURDUSPOR 10 2 1 7 12 23 -11 7
9.FOMGET GENÇL�K VE SPOR 10 1 1 8 4 33 -29 4
10.ESK��EH�RSPOR 10 0 1 9 6 51 -45 1

Ataşehir Belediyespor galibiyete devam etti

iKL’DE
BASKET

TURNUVASI
● Nusret KARACA

1957 y�l�ndan beri
e�itim ve ö�retime

gönül verenlere
hizmet eden

�stanbul Kad�köy
Lisesi (Eski Kad�köy
K�z Lisesi) y�llard�r

sürdürdü�ü spor ve
sanat a��rl�kl�
çal��malar�n�

gelenekselle�tirdi.
Ö�rencilerin her y�l
merakla bekledi�i

“S�n�flararas�
Basketbol

�ampiyonas�” bu y�l
da çeki�meli

maçlara sahne
oldu. �KL kapal�
spor salonunda

gerçekle�en
turnuvan�n

�ampiyonu 12-E
s�n�f� oldu.

�ampiyon s�n�fa ve
dereceye giren
di�er s�n�flara

ödülleri ve
madalyalar�, beden
e�itimi ö�retmeni
Dilek Akansu’nun

sunumlar�yla
yöneticiler ve
ö�retmenler

taraf�ndan da��t�ld�. 
Okul Müdürü

Ahmet
Figankaplan,
bu etkinli�i

gerçekle�tiren
ba�ta beden e�itimi
ö�retmenleri Dilek

Akansu ve Elif
Arifa�ao�lu ile katk�

sa�layan tüm
ö�retmenlere
te�ekkür etti.
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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

� 1 - 7 �UBAT 2013
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