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Asl� AYHAN

� Yaz�s� 6’da

Boston Maratonu
ABD'nin en prestijli

ve ikinci en eski
maratonudur.
Dünyanın altı

büyük yarı�ının da
içinde yer alır.
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Cadde’de sanatı hissedeceksiniz…

�� Haberi 8. Sayfada

GEÇM��� bundan 8 bin y�l öncesine
dayanan Ku�dili Çay�r�, �stanbul

tarihinin bilinen en eski buluntular�n�
sakl�yor. Arkeologlar Derne�i �stanbul

�ubesi, alanda mutlaka bir arkeolojik kaz�
yap�lmas�n� öneriyor. �ube Ba�kan�
Doç. Dr. Necmi Karul, Yenikap�’da

Marmaray çal��malar� s�ras�nda yap�lan
arkeolojik kaz�larda çok önemli buluntulara

rastland���n� an�msatarak, ‘Benzer
buluntular�n Ku�dili çay�r�nda da ç�kmas�

yüksek bir ihtimal. Olas� kaz� çal��malar�n�n,
o dönem �stanbul’unun karanl�k noktalar�na

���k tutaca�� aç�kt�r’ diyor.

GARPTA TERÖR,
ŞARKTA HARP?

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

KISITLANMADAN

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 8’de

Gazete Kadıköy’de
13 Temmuz 2012

günü “Dolmabahçe
Stadyumu-

Tophane Meydanı”
üzerine bir yazı
yayımlamı�tım. 

DOLMABAHÇE’YE
STADYUM OLMAZ;

KIYMAYIN!

DÜNYA Sanat Günü’ne ev sahipli�i yapan Ba�dat
Caddesi, haftasonu sergilerle, stantlarla, konserlerle

dolu bir açılı�a
sahne oldu. Açılı�ta

konu�an Ba�kan
Öztürk, “Bugün
ülkemizi sava�a

sürüklemek
isteyenlere buradan

sanatla cevap
veriyoruz” dedi.
� Sayfa 7’de

Uzun süredir
kamuoyunun

gündeminde cami
tartı�malarıyla yer
alan Kadıköy’deki

Göztepe 60. Yıl Parkı,
yenilenerek halkın

kullanımına açıldı. �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi Anadolu

Yakası Park ve Bahçeler Müdürlü�ü, 80
dönümlük parkı yakla�ık 4,5 milyon lira harcayarak “tematik

park”a dönü�türdü. “�stanbul'un ilk tematik parkı” oldu�u ifade
edilen parkta, a�açtan yapılan semazenden, akvaryumlara,

lale ve gül bahçelerinden do�al gölete pek çok
yenilik bulunuyor. Parkın resmi

açılı�ı 21 Nisan'da
yapılacak. Kadıköy

Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk, parka cami

tartı�malarını anımsatarak,
“�imdi do�ru olan yapıldı.

Büyük�ehir Belediyesi
muhte�em bir i� yaptı.

Olması gereken oldu” dedi.

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk

Bayramı, bu yıl da
Kadıköy’de bir dizi

etkinlikle kutlanacak.
Çocuklar oyunlarla,
�arkılarla, danslarla

e�lenecek; dolu dolu
bir bayram
geçirecek. 

� Sayfa 10’da

KADIKÖY’ÜN GENÇ KALEMLERi
KADIKÖY’ÜN genç yazarlarını bir gün gazetemizde
a�ırladık; onlarla �iirler, kitaplar, edebiyat gibi birçok

konuda sohbet ettik. Yazarlar kendi kitaplarının
hikâyelerini anlattı. Berkin Civelek, Burak Uyanık, Rıdvan

Özkurt ve Furkan
Tozduman ile

kitaplarının hikâyelerini
ve ya�anmı�lıklarını biz

de Gazete Kadıköy
olarak sizlerle
payla�ıyoruz. 
� Sayfa 9’da

Bahar geldi, do�a
kı� uykusundan

uyanıyor; a�açlar
tomurcuklanıyor,

incecik taze yapraklar
kuru dallara ayrı bir

hayat katıyor,
topraktan güller,
çiçekler fı�kırıyor.

Antik dönemin en önemli

kentlerinden olan Kadıköy’ün
Kuşdili Çayırı, önemli

bir arkeolojik zenginliği
barındırıyor... 

Kuşdili’nin altında Istanbul’un 
gizli tarihi yatıyor!

Kuşdili’nin altında Istanbul’un 
gizli tarihi yatıyor!

Kuşdili’nin altında Istanbul’un 
gizli tarihi yatıyor!

Kuşdili’nin altında Istanbul’un 
gizli tarihi yatıyor!

Kuşdili’nin altında Istanbul’un 
gizli tarihi yatıyor!

Kuşdili’nin altında Istanbul’un 
gizli tarihi yatıyor!

BU PARKA ÇiÇEK YAKIŞIYOR!

En güzel bayram bu bayram

FENERBAHÇE’nin efsane kaptanlarından ve
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü
Serkan Acar vefat etti. Fenerbahçe Spor

Kulübü’ne 11 yıl futbolcu olmak üzere
toplam 45 yıl hizmet veren Serkan Acar,

1948’de Ankara’da do�du. Fenerbahçe alt
yapısında futbola ba�ladı ve 1966 yılında 17
ya�ında A takıma yükseldi. Adı Fenerbahçe

ile özde�le�en spor adamı 1967-68
sezonunun 5 kupalı �ampiyon kadrosunda

yer alan özel sporcular arasına girdi ve
takımının kaptanlı�ını da üstlendi. Acar

1967-68,1969-70, 1973-74, 1974-75 ve 1977-
78  yıllarında lig �ampiyonlu�u kazanan

Fenerbahçe kadrolarında yeraldı. 
295 defa forma giyen Serkan Acar, Ignace
Molnar, Fikret Arıcan, Basri Dirimlili, Trian
�onescu, Constantin Teasca, Sabri Kiraz-

Selahattin Torkal, Waldir Pereira Didi,
Necdet Ni�, Abdullah Gegiç, �lie Datcu,
Nedim Güna, Tomislav Kaleperoviç gibi

teknik direktörlerle çalı�tı. 
1979-80 sezonundan bu yana da menajerlik,

kulüp müdürlü�ü ve idari koordinatörlük
görevlerinde bulundu, Faruk Ilgaz, Ali �en,

Fikret Arıcan, Tahsin Kaya, Razi Tarak,
Metin A�ık, Güven Sazak, Hasan Özaydın,
Aziz Yıldırım olmak üzere 9 ayrı ba�kanla
çalı�tı. 1979 yılında futbolu bırakana kadar
Fenerbahçe’de forma giydi. Daha sonra
kulübün yöneticiliklerinde bulundu. Türk

sinemasının Ay�ecik karakteriyle tanınan ilk
Türk çocuk yıldızı Zeynep De�irmencio�lu

ile evlendi. Erkan ve Volkan isminde iki
çocu�u dünyaya geldi.  

Serkan Acar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün
Genel Müdürüydü. Ayrıca 2009 yılından beri
Kadıköy Belediyesi meclis üyeli�i görevini

de yürütmekteydi. 
Acar, 19 Nisan Cuma günü Ata�ehir Mimar
Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının

ardından topra�a verildi. 

Serkan Acar (sa�da),
Meclis üyemiz Arma�an
Özel ile birlikte meclis

toplantısında.

SERKAN ACAR’I KAYBETTİK...

Foto�raflar: Tunahan YURDAKUL - Baran ÇEV�K
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Okan Üni ver si te si’nin
Tuz la Kam pü sü’nde bu
y�l 2’nci si ger çek le� ti ri -

len “Ye rel Yö ne tim An la y� -
��n da Ye ni Yak la ��m lar
Sem poz yu mu”na; �çi� le ri
Ba kan l� �� Müs te �a r� Sey-
 ful lah Ha c� müf tü o� lu,
Düz ce Va li si Ad nan Y�l-
 maz, �s tan bul Va li Yar -

d�m c� s� Meh met Türk ve
Okan Üni ver si te si Mü te vel -

li He yet Ba� ka n� Be kir
Okan’�n ya n� s� ra be le di ye mec -

lis üye le ri, be le di ye tem sil ci le ri, si vil

top lum ku ru lu� la r�, aka de mis yen ler ve
ö� ren ci ler ka t�l d�. 

Sem poz yu mun aç� l� ��n da ko nu �an
Okan Üni ver si te si Mü te vel li He yet Ba� -
ka n� Be kir Okan, “Üni ver si te-sa na yi i� -
bir li �i ne çok önem ve ri yor, sek tö rün
ih ti yaç la r� na yö ne lik prog ram lar aç� yo -
ruz. Ara la r�n da ye rel yö ne tim le rin de ol -
du �u, Tür ki ye ve dün ya y� il gi len di ren
tüm so run la r�; üni ver si te mi zin aka de mik
or ta m�n da ko nu nun ta raf la r�, aka de mis -

yen ler ve ö� ren ci le ri miz le bir lik te tar t� -
�� yor, çö züm öne ri le ri ge li� ti ri yo ruz” di -
ye ko nu� tu. Okan, Tür ki ye’nin h�z la
kent le� ti �i ni be lir te rek bu do� rul tu da ye -
rel yö ne tim le rin yet ki len di ril me si ge rek -
ti �i ni sözle-rine ekledi. 

� BA� KAN ÖZ TÜRK DE 
KO NU� TU

Ye rel yö ne tim ler le il gi li ça l�� ma la -
r�n, re form la r�n ve dün ya da ki ge li� me le -
rin ko nu �ul du �u sem poz yum da,
“Kent sel Dö nü �üm, Ye rin de Dö nü �üm,
Mül ki yet So run la r�, Ye rel De mok ra tik
Plat form lar, Ka t� l�m c� l�k, Met ro pol ler de
Ula ��m, Alt ya p� So run la r� ve Çö züm

Öne ri le ri, Sos yal Be le di ye ci lik, Sos yal
Fa ali yet ler, E-Be le di ye ci lik, Be le di ye -
ler de Ör güt Kül tü rü ve Ör güt sel Dav ra -
n��, Me kân sal Dö nü �üm le rin Çev re ve
Kent Es te ti �i ne Et ki le ri ve Eko-Be le di -
ye ci lik ve Kent sel Do ku” ko nu la r� ele
al�n d�. Top lan t� n�n “Kent sel Dö nü �üm /
Ye rin de Dö nü �üm, Mül ki yet So run la r�”
otu ru mun da bir ko nu� ma ya pan Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, kent -
sel dö nü �üm ko nu sun da, ‘’Bi li yor su nuz

kan ser te da vi si nin ba z� tür le ri vü cu da za -
rar ve ri yor ama so nuç ta te da vi edi yor.
Kent sel dö nü �üm de de böy le… Ufak
imar ar t�� la r� rad yo te ra pi dir. El bet te ken -
te yük ola cak t�r ama kan se rin öl dü rü cü
ris ki nin ya n�n da rad yo te ra pi ge rek li dir”
ör ne �i ni ver di. Öz türk, Ka d� köy’de 30
bin 500 bi na ol du �u nu, bu nun 20 bi ni -
nin ye ni len me yi bek le di �i ni an�m sa ta -
rak, “An cak bu sü reç te olu �an ar t�
de �e rin na s�l pay la ��l d� �� ve ki min ce-
 bi ne gir di �i önem li. Plan la ma dan do -
�an ar t� de �e ri ka mu ve ya yurt ta�
le hi ne kul lan mak ge rek. 

Ör ne �in Göz te pe’de ki Me te oro lo -
ji ara zi si ne ya p� lan 48 kat l� 4 bi na y� dü -
�ü nün… Ora ya 6 em sal ve rip de
he men ya n�n da ki çü rük bi na lar da ya -
�a yan la ra ‘sa na yüz de 10 art t� r�m yap-
 mam’ de mek, kent de �er le ri ni bi ri le ri
için ih ya edi ci bi ri le ri için en gel le yi ci
kul lan mak de mek tir!” yo ru mu nu yap -
t�. Fark l� ku rum ve ba kan l�k la r�n plan

yap ma yet ki si ol ma s� n� ele� ti ren Öz -
türk, �öy le de vam et ti: 

“Hü kü me tin bu ko nu da ön lem al-
 ma s�, STK ve üni ver si te le rin de hü kü -
me ti bu ko nu da uyar ma s� ge rek. Biz
ye rel yö ne tim le rin ba kan l� �� yap t� ��
plan la ra mü da ha le hak k� ol mu yor. Ka -
rar la r�n ka t� l� r�m/ka t�l mam o ay r� me -
se le ama en az�n dan Bü yük �e hir’in
yap t� �� plan la ra kar �� söz söy le me, yar -
g� ya git me hak k� m�z var. Bir de �u nu
an�m sat mak is ti yo rum. Bi zi Me te oro -
lo ji’de ki bi na lar dan do la y� çok ele� ti -
ri yor lar. Oy sa biz de bu bi na la r�n
ya p�l ma s� n� is te me dik ve hat ta da va aç -
t�k. Bu nun için mü ca de le eden de bi -
ziz, ta bi ri ca iz se va tan da� tan f�r ça y�
yi yen de biz! Oy sa Bü yük �e hir Be le -
di ye si’nin ol du �u yer de il çe be le di ye -
si nin plan yap ma yet ki si yok. Biz
sa de ce on la r�n ver di �i hak k�n ay nen
uy gu la n�p uy gu lan ma d� �� n� kon trol
edi yo ruz.” 

319- 25 N�SAN 2013HABER

Yerel yönetimlerin geleceği tartışıldı

0535 712 96 25
www.yavuzhoca.com

İTÜ MATEMATİK MÜH. VE
11 YILLIK TECRÜBELİ

ÖĞRETMENDEN

Her Seviyede
Matematik  ve

Geometri 
dersi verilir.

Bu yıl 2. kez düzenlenen
‘Yerel Yönetim 

Anlayışında Yeni Yaklaşımlar 
Sempozyumu’nda 
yerel yönetimlerin 

tüm sorunları masaya
yatırıldı. 

iNGiLiZCE DERS VERiLiR

Bilgi için: 0532 522 13 28

TECRÜBEL� �ngilizce
Ö�retmeninden lise ve üniversite
ö�rencilerine UYGUN ÜCRETL� 

özel ders verilir.
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Ra sim pa �a Ma hal le Evi’nde 4 Ni san
Per �em be gü nü 14.00- 15.30 sa at le ri
ara s�n da “Ma hal le gö nül lü sü ne dir?

Na s�l Gö nül lü olu nur?” konulu bir seminer
ger çek le� ti ril di. Su nu mu, KAS DAV’�n ku -
ru cu la r�n dan gö nüllülük ko nu sun da ki tap la r�
olan ya zar �nal Ay d� no� lu yap t�. 

Ha ya t�; “top la ma” ve “da ��t ma” dö ne mi
ola rak iki ye ay� ran �nan Ay d� no� lu, ma hal -
le de ya �a yan her ke sin sos yal so rum lu luk sa -
hi bi olup si vil top lum lar da gö nül lü ola rak
hiz met ver me si nin, in sa n�n ken di ne olan gü -
ve ni ni, bil gi ve be ce ri si nin art ma s� na ne den
ol du �u nu an lat t�.  

Gö nül lü �ün “hiç bir ç� kar ve men fa at gö -
zet mek si zin in sa n�n in sa n� sev me si, ho� gö -
rüy le yak la� ma s�, her ke se e�it me sa fe de yak -
la� ma s� ve ku cak la� mak” ol du �u nu vur gu la -
yan Ay d� no� lu, “Ka d� köy’de 22 gö nül lü evi
ve ma hal le evi var. 7 bin gö nül lü bu lu nu yor.
Bu ko nu da Ka d� köy, bir çok il ve il çe ye ör -
nek olu yor” de di.

� ATIK SE M� NE R�
2 Ni san Sa l� gü nü Ra sim pa �a Ma hal le

Evi Gö nül lü le ri’nin ve ma hal le sa kin le ri nin
ka t�l d� �� “Çev re At�k Se mi ne ri” dü zen len di.
Su nu mu, slayt gös te ri si des te �i ile Ka d� köy
Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü -

dür lü �ü At�k Ko or di nas yon Bi ri mi Çev re
Mü hen di si Mer ve Kul ba kan ile At�k Ko or di -
nas yon Mer ke zi’nden P� nar �en yap t� lar. So -
ru-ce vap �ek lin de de vam eden et kin li �e 35
gö nül lü ve ma hal le sa ki ni ka t�l d�. 

� �LK YAR DIM
E�� T� M� VE R�L D�

Ra sim pa �a Ma hal le
evi miz de 5 Ni san Cu ma
gü nü “Ma hal le miz de
Sa� l�k l� Ya �am - �lk yar -
d�m” et kin li �i dü zen -
len di.

Cen tral Hos pi tal
hem �i re si Duy gu Se ver
Öz türk ile tek nik ele -
man Es ra Acar yap t�k -
la r� su num da; ilk yar d�m
ve acil yar d�m hak k�n da
bil gi ver di ler, iki si ara -
s�n da ki far k� an lat t� lar.
Et kin li �e ka t� lan 35 gö nül lü ve ma hal le sa ki -
ni, önem li bil gi ler edin dik le ri ni be lir te rek,
hem �i re Duy gu Se ver Öz türk’e ve or ga ni -
zas yon da eme �i ge cen Me li ha Ka ra ca’ya te -
�ek kür et ti ler. 

� KAH VAL TI DA BU LU� TU LAR
Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri 2

Ni san Sa l� gü nü kah val t� da bu lu� tu lar. Kah -

val t� ya ka t� lan 50 gö nül lü, hem ba ha r�n co� -
ku su nu ya �a d� hem de bir bi riy le s� cak soh -
bet ler et ti ler. 

Ay n� so kak ta hat ta ay n� apart man da
otur duk la r� hal de hiç gö rü� me mi�, se lam la� -

ma m�� gö nül lü ler de kah val t� da bir bir le ri ni
ta n� ma im ka n� bul du lar..  

Kah val t� ya ka t� lan gö nül lü ler, dö nü� te
Fe ner bah çe Par k�’n� do la ��p, ba har ha va s� -
n�n ta d� n� ç� kar d� lar ve böy le gü zel bir par k�n
Ra sim pa �a Ma hal le si’ne ya p�l ma s� n� is te di -
ler. Ay r� ca bu et kin lik te eme �i ge çen gö nül -
lü Nu ran Gü ven’e de te �ek kür et ti ler. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk, Fi kir te pe li ler ile kah val -
t� da bu lu� tu.

Kah val t� da Ba� kan Öz türk’ün ya n� s� ra
Ka d� köy Be le di ye si Mec lis üye le ri  Nur han
Kut man, Gül çin Er gun, Ay �en Gü rer, Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye si Ha -
luk Oku mu� ile ha y�r se ver ve Ka d� köy Be -
le di ye si Gö nül lü sü Emi ne Çe ti nol ka t�l d�. 

Kah val t� da ge nel ola rak Fi kir te pe ko nu -
�ul du. Plan la il gi li ya p� lan de �i �ik lik ler den
do la y� va tan da� la r�n s� k�n t� l� ol du �u göz -
len di. Son du rum ile il gi li Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ten Fi kir te -
pe li ler aç�k la ma bek le di ler. “Al t� n� çiz mek
is ti yo rum ki bu ra da her kes ta pu sa hi bi dir,
mülk sa hi bi dir. Fi kir te pe ge ce kon du ala n�
de �il dir. Do la y� s� ile Fi kir te pe li le re ve mal -
la r� na say g� gös ter mek zo run da lar” diye
sözlerine ba�layan Av. Se la mi Öz türk, Fi -
kir te pe pro je si ko nu sun da a�� la ma ya cak bir
s� k�n t� ol ma d� �� n� dü �ün dü �ü nü be lir te rek,
Fi kir te pe ve çev re sin de uy gu la ma ya ko nu -
lan uy gu la ma imar pro je si sü re ci ni de �er -
len dir di. Fi kir te pe’nin y�l lar d�r çö züm bek -
le di �i ni, çe �it li dö nem ler de de böl ge ile il -
gi li ça l�� ma la r�n ol du �u nu ama bun la r�n
böl ge sa kin le ri nin bek len ti le ri ne ce vap ver -
me di �i ni ifa de eden Ba� kan Öz türk, Ka d� -
köy’de 2.07’den yük sek in �a at hak k� ol ma -
d� �� n� an cak mülk sa hip le ri nin ada ba z�n da
bi ra ra ya gel me si du ru mun da Fi kir te pe’ye
4.14 in �a at hak k� ta n�n d� �� n�, bu nun ba� ka
bir ör ne �i nin ol ma d� �� n� söy le di. Bu ge li� -

mey le Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� ola rak
Fi kir te pe li ler ad�na  se vin di �i ni, o dö nem
Fi kir te pe li’yle bu lu� tu �u bir top lan t� da Bü -
yük �e hir’e te �ek kür edip al k�� la d� �� n� be lir -
ten Öz türk, Bü yük �e hir’in son uy gu la ma s� -
n� ele� tir dik le ri ni de vur gu la d�.

Tüm bu olum lu ge li� me ler so nu cun da
mülk sa hip le ri ile mü te ah hit fir ma lar ara -

s�n da an la� ma lar ya p�l d� �� n� an cak Bü yük -
�e hir’in 80 met re yük sek lik s� n� r� ge tir me -
siy le bü yük s� k�n t�y la kar �� kar �� ya ka l�n d� -
�� n�, bu sü reç te Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
ola rak biz zat ken di si nin Bü yük �e hir Be le -
di ye si yet ki li le ri ile gö rü �e rek ka ra r�n yan -
l�� ol du �u nu ken di le ri ne an lat t� �� n� ifa de
eden Ba� kan Öz türk, �öy le de vam et ti:

“80 met re s� n� r� na Ka d� köy Be le di ye si
ola rak iti raz et tik. �n san la r�n hak la r� n� ko -
ru mak zo run da y�z. Sa de ce siz le rin de �il
Ka d� köy’de ki her yurt ta ��n hak k� n� ko ru -
mak zo run da y�z. 80 met re s� n� r� n�n ar d�n -

dan çek me me sa fe le ri ve yol pa y� ile il gi li
de �i �ik lik le re  de Ka d� köy Be le di ye si ola -
rak ya z� l� iti raz et tik. Ge li nen nok ta da iti -
raz la r�n ka bul edi lip edil me ye ce �inn bil -
mek müm kün de �il. Ama bu yol lar ola y�
du ru yor ora da. Top lu ola rak iti raz edi lir se
yol la r� kur ta r� r�z.  Bunu sa�lamak için  Fi -
kir te pe li le rin birlik olmas�, bir lik te ha re ket
et me le ri ge re ki yor.”

Sü re cin uza d� �� n�, �u an da pro jey le il gi -
li ba z� yet ki le rin Bü yük �e hir Be le di ye -
si’nde ol du �u nu, bu nun da  pro je nin önü nü
t� ka d� �� n� an la tan Öz türk, Fi kir te pe li le rin;
en ba� ta ve ri len hak la r� ge ri al mak için Bü -
yük �e hir Be le di ye si’ne ve si ya si le re bu ko -
nu da bas k� yap ma s� ge rek ti �i ni vur gu la d�.
Öz türk, Fi kir te pe’de birçok ye rin y� k�l d� �� -
n�, es na f�n i� ya pa ma d� �� n� ve pe ri �an bir
gö rün tü nün or ta ya ç�k t� �� n� ifa de et ti. Fi kir -
te pe’nin 40 y�l d�r  çek ti �i s� k�n t� la r� ya k�n -
dan bil di �i ni, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
ola rak Fi kir te pe’de ki so ru nun bir Ka d� köy -
lü ve Be le di ye Ba� ka n� ola rak ken di si ni de
çok üz dü �ü nü an la tan Ba� kan Öz türk, bun -
dan son ra ki sü reç te de Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� ola rak üze ri ne dü �e ni ya pa ca �� n�,
Fi kir te pe li le rin ya n�n da ha re ket ede ce �i ni
vur gu la d�. Di �er ta raf tan Fi kir te pe li le re
söz le� me ya par ken dik kat li ol ma s� n� bir
kez da ha tav si ye eden Öz türk, on la ra gü ve -
ne bi le cek le ri bir avu kat ve gü ve ne bi le cek -
le ri bir mi mar bul ma la r� n� öner di. 

Kah val t�, gö nül lü le rin ta lep le ri ve bir
saa te ya k�n soh be ti ile son bul du.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 19 - 28 N�SAN 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

MUTLU OLMA
SANATI

Ya�am Koçu �ffet
Aksu

Tarih: 19.04.2013 /
14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen:

Erenköy Gönüllü Evi
�LKYARDIM
E��T�M�  

E�itim Hem�iresi
Duygu Sever Öztürk

Tarih: 19.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Ko�uyolu
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Ko�uyolu
Gönüllüleri, Central
Hospital ��birli�i ile

SA�LIKLI
BESLENME

Diyetisyen Serap
Güzel

Tarih: 20.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Göztepe
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Göztepe Gönüllüleri
ZAFERDEN
BAYRAMA 

Müzik Ö�retmeni
Cengiz Molva

Tarih: 22.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

�LKYARDIM
E��T�M�

E�itim Hem�iresi
Duygu Sever Öztürk

Tarih: 22.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Zühtüpa�a

Gönüllüleri, Central
Hospital ��birli�i ile
23 N�SAN ULUSAL

EGEMENL�K VE
ÇOCUK BAYRAMI

KUTLAMASI
Tarih: 23.042013

Saat: 13.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Rasimpa�a
Gönüllüleri

23 N�SAN ULUSAL
EGEMENL�K VE

ÇOCUK BAYRAMI
Tarih: 23.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Ac�badem
Gönüllüleri

23 N�SAN ULUSAL
EGEMENL�K VE

ÇOCUK BAYRAMI
Tarih: 23.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Hasanpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Hasanpa�a Gönüllü
Evi

23 N�SAN ULUSAL
EGEMENL�K VE

ÇOCUK BAYRAMI
Tarih: 23.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid

23 Nisan Park�
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri
KADIKÖY

BELED�YES�
ÇOCUK KOROSU

KONSER�
�ef Suzan Bünül
Tarih: 23.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Ac�badem �stek

Vakf� Korosu
Konseri

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

NLP SOHBETLER�
NLP Uzman Ve
E�itmeni Cengiz

Eren
Tarih: 24.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe

Mah. Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

ACIBADEM
GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef O�uzhan Toprak
Tarih: 24.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:
Ac�badem
Gönüllüleri

Davetiyelidir.
�leti�im: 0216 325

78 38
RES�M SERG�S� 

 Tarih: 24-30 Nisan
2013

Aç�l�� Tarihi:
24.04.2013

Aç�l�� Saati: 16.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
Performans 1 Kat�

Düzenleyen:
Bostanc� Gönüllüleri

Bostanc� Halk
E�itim Merkezi

��birli�i ile
ÇEVRE �LE �LG�L�
B�LG�LEND�RME
Kad�köy Belediyesi
Çevre Mühendisleri
Suzan Bodur, Merve

Kulbakan
Tarih: 25.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton

Curi Park�
Gönüllüleri

GÖNÜLDEN
GÖNÜLLE TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSERi
�ef Taylan Aytüre
Tarih: 25.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Ac�badem �stek
Vakf� Konser Salonu

Düzenleyen: 
Müzik Gönüllüleri

Davetiyelidir. 
�leti�im:

Taylan Aytöre 
0535 494 51 04

MARMARA MUS�K�
TOPLULU�U

KONSER�
�ef Faruk Kestiren
Tarih: 25.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir.

�leti�im: 0535 340
28 10

GÜVENL�K
TEDB�RLER�
Kad�köy �lçe
Emniyet Md.

Toplum Destekli
Büro Amirli�i

Tarih: 26.04.2013
Saat: 14.00

Yer: 
Ac�badem Gönüllü

Evi
Düzenleyen:
Ac�badem
Gönüllüleri

EL SANATLARI
SERG�S�  

Tarih: 27  Nisan-03
May�s Tarihler Aras�

Aç�l�� Tarihi:
27.04.2013

Aç�l�� Saati: 14.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi Ba�kanl�k
Fuayesi

Düzenleyen:
Hasanpa�a
Gönüllüleri,

Kad�köy Halk E�itim
Merkezi ��birli�i ile
RES�M SERG�S�

Tarih: 27 Nisan-03
May�s Tarihler Aras�

Ba�lang�ç Tarihi:
27.04.2013
Saat:14.00

Yer: 
Kad�köy Belediyesi
Ba�kanl�k Fuayesi
Düzenleyen: Kriton

Curi Park�
Gönüllüleri, Kad�köy
Halk E�itim Merkezi

��birli�i �le

HABER

Rasimpaşa’da Gönüllülük semineri

Başkan Öztürk, Fikirtepeliler’le buluştu 
Fikirtepe sakinleriyle kahvaltıda
biraraya gelen Ba�kan Öztürk,
bölgede ya�anan son süreci

de�erlendirdi. 

ACI KAYBIMIZ

kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI AV. SELAMİ ÖZTÜRK ve 
KADIKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi, 
değerli dostumuz, spora ve Kadıköy’e

bağlılığını asla unutmayacağımız
sevgili yol arkadaşımız

SERKAN ACAR’ı
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28.09.2012 tarihli Kad�köy Belediyesi’ne ödemi�
oldu�um 107788 say�l� geçici teminat makbuzunu

kaybettik. Hükümsüzdür.
Uzmanlar Bili�im Temizlik Nakliyat ve Yemek

Üretim Hiz.T.San.ve Tic.LTD.�T�.

KAYIP iLANI

Geç ti �i miz gün ler de Pa ti ka Ki tap’tan ç� -
kan, ha len �s tan bul Üni ver si te si’nde
dok to ra e�i ti mi ne de vam eden Aras

Ala da�’�n ka le me al d� �� “He ge mon ya Ye ni -
den Ku ru lur ken Sol Li be ra lizm ve Ta raf”, ilk
bas k� s� n� 2007’nin Ka s�m ay�n da ya pan Ta raf
ga ze te si üze ri ne ya z� lan ilk ki tap.  He nüz çok
genç bir ga ze te ol ma s� na ra� men yap t� �� ha -
ber ler le ve aç�k la d� �� bel ge ler le yal n�z ca med -
ya da de �il, Tür ki ye si ya se tin de de önem li bir
ko nu ma ge len Ga ze te, AKP ik ti da r� n�n ye ri ni
sa� lam la� t�r mak ad� na sol-li be ral ce nah la kur -

du �u te ma s�n en so mut ha li. Ga ze te bu an lam -
da AKP’nin ta rih sel dü� man la r� n� he def alan
ya y�n lar ya pa rak ye ni bir he ge mon ya n�n ku -
rul ma sü re ci ne e� lik edi yor. Ala da� ki ta b�n da,
“sol” ile mu ha fa za kâr ik ti dar par ti si nin bu
flör tü nü Ta raf ga ze te sin de ç� kan ha ber ler üze -
rin den in ce li yor, ga ze te nin ve et ki le di �i ke -
sim le rin AKP ik ti da r� n�n sa� lam la� ma s� na
sun du �u kat k� y� göz ler önü ne se ri yor.

� TA RAF, SA� DE �ER LE R�N DE 
SA H�P LE N� C� S�

Ki tap, Ga ze te’nin di li ne pe le senk olan

“ve sa yet”, “de �i �im”, “de mok ra tik le� me”,
“si vil top lum” kav ram la r� n� mer cek al t� na tu -
ta rak ba� l� yor. Sol li be ral le rin bu kav ram la r�
kul la n�r ken, ta rih te ki tüm kö tü lük le rin mü seb -
bi bi ola rak gör dük le ri mo der niz mi ve ona da -
ir yön tem le ri top tan sil me ye ça l�� t�k la r� n� ak -
ta ran ya zar; gü nü müz post mo dern te ori le ri nin
için den ko nu �an Ta raf ya zar la r� n�n pek çok
ko nu da, si ya sal �s lam c� ta rih yo ru muy la ben -
zer lik gös te ren bir Tür ki ye ta ri hi an la t� s� kur -
duk la r� n� sa vu nu yor. An cak Ala da� bah si ge -
çen mo der nizm kar ��t l� �� n�n, mo der nizm den
ay r� dü �ü ne me ye ce �i miz ka pi ta lizm, pi ya sa -
c� l�k ve me ta la� ma söz ko nu su ol du �un da zik -
re dil me di �i ne dik kat çe ki yor.

Ki tap’ta Ta raf ya zar la r� n�n dü �ün sel ev ri -
mi ni iz le mek müm kün. Bir dö nem sol ör güt -

ler de yer al m�� ki mi ya zar la r�n bu gün sa vun -
duk la r� sis tem-içi fi kir le ri çar p� c� bir �e kil de
or ta ya ko yu yor Ala da�. Bu ba k�m dan ki tap,
Mu rat Bel ge, Ha lil Berk tay, Na bi Ya� c� gi bi
isim le rin Ta raf’ta ki kö �e le rin den yaz d�k la r�
gün cel po li ti ka ya ve ta rih sel olay la ra ili� kin
ma ka le le rin yal n�z ca ik ti da ra dö nük bi rer gü -
zel le me ol ma d� �� n�, ay n� za man da bu ki �i le rin
ken di sol geç mi� le riy le he sap la� ma ni te li �in -
de ol du �u nu an la t� yor. Ala da�’�n ese ri, sos ya -
liz mi hem ku ram sal ola rak hem de ta rih sel mi -
ra s� ba� la m�n da de �er siz le� ti ren yo rum lar ya -
y�n la mak tan çe kin me yen Ga ze te’nin bu ba -
k�m dan da, “tek va tan, tek mil let, tek bay rak”
di ye rek sa� de �er le rin de sa hip le ni ci si ol du �u
me sa j� n� ve ren hü kü met le uz la �� için de ol du -
�u nu gös te ri yor.

“Hegemonya Yeniden Kurulurken Sol Liberalizm ve 
Taraf” kitabının yazarı Aras Alada�, “sol” ile 

muhafazakâr iktidar partisinin “flörtünü” Taraf
gazetesinde çıkan haberler üzerinden inceliyor.

Taraf, kitap oldu!

30 YA� ÜSTÜ!!!
Herkesin  Kazanabilece�i

�� �mkanları!!!!
Doktorlar-Hem�ireler-

Asistanlar-Ö�retmenler-
Memurlar-Esnaflar-Gençler-

Emekliler-Bay-Bayan  Herkesi
ilgilediren �� Fırsatları…

Osman M�NTA�
KADIKÖY

TEL: 0532 501 46 26

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288
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● Semra ÇELEB�

�ehir Tiyatrolar�, sezon boyunca be�eni
toplayan oyunlar�n yer ald��� “Yaz Oyun-
lar�” ile 31 May�s - 9 Haziran 2013

tarihleri aras�nda Harbiye Cemil Topu-
zlu Aç�khava Sahnesi’nde seyircilerin
kar��s�na ç�k�yor. 

�ehir Tiyatrolar�’n�n gelenek-
selle�en “Yaz Oyunlar�”, 31 May�s
Cuma günü Kösem Sultan oyunuyla
ba�l�yor. �lk kez 1961 y�l� Temmuz
ay�nda Rumeli Hisar�’nda seyirciyle
bulu�an �ehir Tiyatrolar� Yaz Oyun-
lar�’nda, bu y�l Kösem Sultan, Ya�ar
Ne Ya�ar Ne Ya�amaz, H�drellez, Gö-
zlerimi Kapar�m Vazifemi Yapar�m
oyunlar� ve P�rtlatan Bal adl� çocuk
oyunu sahnelenecek. Böylece ilk kez
bir çocuk oyunu “Yaz Oyunlar�” içinde yer
alarak Aç�khava Sahnesi’nde izleyiciyle bu-
lu�acak. 

“Daha çok zaman varm��” diyenlere küçük
bir uyar�m�z var: �ehir Tiyatrolar� Yaz Oyun-
lar�’n�n biletlerini 15 Nisan’da sat��a sundu
bile! E�er Harbiye Aç�k Hava Sahnesi’nde
s�cak bir yaz rüzgâr� e�li�inde tiyatronun
keyfine varmak istiyorsan�z biraz acele etmeniz
gerekiyor. Biletler �ehir Tiyatrolar� gi�eleri ve

web sayfas�nda. ��te “Yaz Oyunlar�”nda izleye-
ce�imiz oyunlar: 

� Kösem Sultan / 31 May�s Cuma 20.30
Turan Oflazo�lu’nun iktidar üçlemesinin

(“IV. Murat”, “Deli �brahim”, “Kösem Sul-
tan”) son oyunu. Sultan �brahim’i öldürttükten
sonra torunu Sultan Mehmet’i tahta oturtan
Kösem Sultan’�n iktidar tutkusu bütün insanî
de�erleri hiçe sayacak derecededir. Kendi
ç�kar� u�runa halk�n ve devletin bekas�n� hiçe

saym��t�r. Gelini Turhan Sultan’la
çat��arak iktidar h�rs�yla ölüme ko�an
Kösem Sultan’�n tragedyas�, tari-
himizin önemli bir kesitini yans�t�yor.

� Ya�ar Ne Ya�ar Ne Ya�amaz /
1 Haziran Cumartesi 20.30

Ya�ar, okula ba�larken nüfus kay-
d�na göre ölmü� oldu�unu ö�renir.
Bundan sonra hiçbir olayda da
ya�ad���n� anlatamaz. Ama i� babas�n�n
vergi borcunu ödemeye gelince “res-
men ölü” oldu�unu söyleyip kurtula-
maz da... Büyük mizah ustam�z Aziz
Nesin’in devlet-birey ili�kisini sorgu-
lad��� bu oyunda, “vatanda�” Ya�ar’�n

bürokrasi kar��s�ndaki çaresizli�i anlat�l�yor. 
� P�rtlatan Bal / 2 Haziran Pazar 15.00
Türkiye ve Dünya Edebiyat�’n�n önemli

isimlerinden Aziz Nesin’in yazd��� “P�rtlatan
Bal”, çocuk klasikleri aras�nda hâlâ
vazgeçilmez bir yerde duruyor. Yoksullar�
görmezden gelip bencillik edenlerin ba��na
neler geldi�ini, Yönetmen Ha�met Zeybek’in
köy seyirlik motiflerle sahneye aktard��� bu

masalda izleyece�iz.
� H�drellez / 7 Haziran Cuma 20.30
Meriç nehri k�y�s�nda ya�ayan co�kulu

“Romanlar”dan hüzünlü bir a�k öyküsü... H�-
drellez, ruhu ne kadar özgür olursa olsun,
sevdi�inin gönlünde tutuklu kalan genç bir
k�z�n çaresizli�ini ve yaln�zl���n� konu al�rken,
bir dönemin siyasi ac�lar�na da tan�kl�k ediyor.

� Gözlerimi Kapar�m Vazifemi Ya-
par�m / 8 Haziran Cumartesi 20.30

31 Mart Olay� ile ba�layan ve 1960 y�l�n�n
ortalar�na kadar devam eden süreçte, ülkemizin
siyasal ve toplumsal durumu tüm gerçekli�iyle
yans�t�l�yor. 

Beraber büyüyen Vicdani ile Efruz’un il-
erleyen hayatlar� ve ili�kileri üzerinden,
ülkesinin ç�karlar�n� kendi hayat�ndan bile
üstün tutan Vicdani Yurdakuler’in her zaman
yenilmeye mahkűm, düzene ayak uydura-
mayan ve haks�zl�klarla dolu hayat� gözler
önüne seriliyor.

� �stanbul Hat�ras� / 9 Haziran Pazar
20.30

�stanbul Hat�ras�’nda bir mart�n�n
kanad�nda, bir dalgan�n k�vr�m�nda �stanbul’da
ya�anm�� k�r�k bir a�k hikâyesi anlat�l�yor.
Mekân �stanbul, zaman yüzy�l, a�k her yerde...
Meddah hikâyesini anlatmaya ba�lad���nda
art�k sadece söz vard�r. 
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os ton Ma ra to nu Ame ri ka Bir le �ik
Dev let le ri'nin en pres tij li ve ikin ci
en es ki ma ra to nu dur. Dün ya n�n al -
t� bü yük ya r� �� n�n da için de yer al�r.

Ken di ef sa ne si nin ya n� s� ra 1960’la ra
ait il ginç bir an� s� da var. Res mi ola rak
1972’ye ka dar Bos ton Ma ra ton'una ka -
d�n lar ka t� la m� yor du. 1966 Bob bi Gibb
res mi ola rak nu ma ra al mak s� z�n ya r� �a ka -
t� l�r ve so nu na ka dar ko �ar. Er te si y�l on -
dan il ham alan bir ba� ka ka d�n, Kat hri ne
Swit zer; ‘K.V. Swit zer’ ad�y la nu ma ra al�r
ama ka d�n ol du �u an la �� l�n ca ma ra to nun
ar d�n dan dis ka li fi ye edi lir. Ka d�n at let ler
1966’dan 1971’e ka dar gay ri-res mi ola rak
ko �u ya ka t� l�r lar. So nun da, 1972’de ka d�n
at let ler res mi ola rak ma ra to na ka t�l ma
hak la r� n� al�r lar.

Gö nül is ter di ki Bos ton Ma ra to nu böy -
le hi kâ ye ler le ha t�r lan s�n. An cak sa n� r�m
uzun ca bir sü re bu ma ra ton geç ti �i miz
haf ta ki ya r�� lar es na s�n da ya �a nan pat la -
ma lar la an� la cak. T�p k� 1972 Mü nih Olim -
pi yat la r� gi bi... 1972 Mü nih Olim pi yat la r�
da “Ka ra Ey lül” ör gü tü ne men sup Arap te -
rö rist le rin 11 �s ra il li spor cu yu re hin al�p
da ha son ra kat let me si ile “Mü nih Kat li -
am�” ola rak olim pi yat ta ri hi ne geç me mi�
miy di?

Bos ton Ma ra to nu Ni san'�n üçün cü
haf ta s�n da, Ame ri ka l� lar'�n ‘Pat ri ot's Day’
(Kah ra man l�k Gü nü) de dik le ri Ame ri ka Bir -
le �ik Dev let le ri’nin ulu sal bay ram la r�n da
dü zen le nir. Spo ru ve spor mü sa ba ka la r� -
n�, ge nel an la m�y la vü cut de vi ni mi nin çok
öte sin de ev ren sel kül tü rün bir par ça s� ola -
rak gör mek ge re kir. Ma ra ton lar, olim pi -
yat lar, ya r�� lar in san la r� bir le� ti ri ci, ruh sal
ge li �im le ri ne kat k� da bu la nan, dil, din, �rk
ol gu la r� n� ta ma men or ta dan kal d� ran sos -
yal ak ti vi te ler dir. He le at le tizm, tam an la -
m�y la bi re yin va ro lu �u nun bir ürü nü dür.

Te rör sal d� r� la r� n�n ya k� �a ca �� hiç bir yer
yok. An cak böy le si bir spor et kin li �in de,
üs te lik Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri’nin en
sa kin �e hir le rin den bi rin de ger çek le� mi�
ol ma s� bü tün dün ya y� �a� k� na çe vir di.
A��r l�k l� ola rak en te lek tü el le rin ya �a d� ��,
Har vard, MIT gi bi yer yü zü nün ön de ge len
üni ver si te le ri nin bu lun du �u Bos ton; ay n�
za man da Ku zey Ame ri ka'n�n �n gi liz le re
kar �� ayak la nan ilk �e hir dir. ABD’nin ku ru -
lu �u ora da ba� la m�� t�r.

Ame ri ka l� lar böy le olay la ra hiç al� ��k
de �il dir; ma lum bom ba lar ge nel lik le dün -
ya n�n ‘Ba t�’s�n da de �il ‘Do �u’sun da pat -
lar! En son Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri'nde
böy le bir olay 2011’de �kiz Ku le ler'e ya p� -
lan sal d� r�y la ya �an m�� t�. Son ra s�n da ora -
n�n mis liy le pat la ma lar, ça t�� ma lar Or ta -
do �u'da ger çek le� ti.

Ate� Ame ri ka'da yan d� m�, yan g�n Or -
ta do �u'da kö rük le nir. Üç ölü, yüz den faz -
la ya ra l� ile ABD'nin en pres tij li ma ra to nu
te rör le göl ge len di.. Ba ka l�m o üç ölü, ba� -
ka co� raf ya lar da ne ye te ka mül ede cek?

As l ı  AY HAN

B

GARPTA TERÖR,
ŞARKTA HARP?

�ehir Tiyatroları’nın 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Harbiye
Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneleyece�i altı oyunun biletleri satı�ta. Bu

yılki Yaz Oyunları içinde ilk kez bir çocuk oyunu da var. 

RESSAM Evrim Yurteri, “Özgürlüğe Merhaba”
adlı ilk kişisel sergisini; Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi Performansbir

katında açtı. Serginin açılışına katılan Kadıköy
Belediye Başkanı Selami
Öztürk, Yurteri’yi ilk kişisel
sergisi dolayısıyla kutladı.

Kadıköy’ün geçmişte olduğu
gibi günümüzde de sanata

ve sanatçıya destek
olduğunu belirten Öztürk,

“Yurteri de ilk sergisini bizim
salonlarımızda açtı.

Kendisine evsahipliği
yapmaktan mutluluk
duydum” dedi. Evrim Yurteri de yaptığı

konuşmada, “Özgürlüğün anlamı bugünlerde
çok daha anlamlı. Ben de sergimde sanatçı
özgürlüğüne yer verdim. Renkleri özgürce
kullandım. Sanat özgürlüğü ve evrensel

özgürlüğü anlatmak istedim” dedi. Yurteri’nin
ilk sergisinin açılışına, Yurteri’nin eşi gazeteci-
yazar Nail Güreli ve dostları da katıldı. Sergi,

18 Nisan’a kadar açık kaldı. 

Bu y�l 2. si dü zen le ne cek olan Ge le -
nek sel Genç lik Bu lu� ma s�’nda
Ya vuz Bin göl, Hüs nü Ar kan, Bur -

han Ber ken, Tol ga Sa�, Dü� baz ve Er dal
Bay ra ko� lu sah ne ala cak. Üni ver si -
te li ler ge ce de bi ra ra ya ge le rek
üni ver si te ler üze rin de oy na -
nan oyun la ra, bas k� la ra
kar �� üni ver si te le ri sa vu -
na cak. Genç-Sen ta ra -
f�n dan ya p� lan
aç�k la ma da �u ifa de le re
yer ve ril di: 

“Böl ge de ve Or ta do -
�u’da ya �a nan sa va� ko -
�ul la r� na inat, genç lik
ba r� ��n se si olup hay k� ra cak.
Üni ver si te le ri fa �ist pro va kas -
yon lar la sus tur ma ya ça l� �an ege men ler,
her dö nem de ye ni bir oyun la kar �� m� za
ç�k mak ta. Ara l�k ay�n da OD TÜ’de ya �a -
na lar olay lar so nu cu, bir çok üni ver si te ye
s�ç ra yan olay lar ve son ra s�n da or ta ya ç� -
kan gö rün tü her �e yi an lat ma ya ye ter li

ola cak t�r. �im di de Dic le Üni ver si te -
si’nde bas k� n�n ve �id de tin bir ba� ka tü -
rü nü yok la yan ve de ne yen ege men ler
üni ver si te li le ri bas k� al t� na al mak için

tüm gü cü ile sal d� r� yor. Fa �ist
grup ve çe te le rin sah ne al d� -

�� olay lar gün geç tik çe ar -
t� yor, Es ki �e hir’de
or ta l� �� pro vo ke eden
fa �ist grup lar bir çok
üni ver si te de olay ç� -
kar t�p ba� ka bir gün-
 de me ze min
ha z�r la ma gay re ti içe -

ri sin de ler. Tüm bu ya -
�a nan la ra kar ��,

üni ver si te nin ger çek se si
ol mak için, sa va� k�� k�r t� c� la -

r� na kar �� ger çek ba r� �� sa vun mak ve
di len dir mek için, üni ver si te nin tüm bi le -
�en le ri ile bir lik te 19 Ni san Cu ma sa at
19.00’da Ka d� köy Ca fe ra �a Spor Sa lo -
nu’nda ‘AKP’ye, YÖK’e kar �� Ba r�� için
Üni ver si te �s yan da’ di yo ruz.”

Yaz geliyor ‘Yaz Oyunları’ başlıyor!

Sabahattin Kudret Aksal Kadıköy’de anıldı
● Kadir �NCESU

Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� ve Ce mal
Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne �i, �a ir, öy -
kü cü, de ne me ve oyun ya za r� Sa ba hat -

tin Kud ret Ak sal’�, ara m�z dan ay r� l� �� n�n 20.
y� l�n da bir et kin lik le an d�. �e hir Ti yat ro la r�
Ka d� köy Hal dun Ta ner Sah ne si’nde ya p� lan
ve ti yat ro sa nat ç� s� Le vent Tü lek’in sun du �u
et kin lik te; Aba Müs lim Çe lik, U�ur tan Ata -
kan,  Eray Can berk, Nev zat Do �an, Meh met
Za man Saç l� o� lu, As l� Du rak, Adil �z ci, Nu-
 rul lah Can, Ak sal’�n öy kü le ri, �i ir le ri ile ti-
yat ro su üze ri ne ko nu �a rak, an� la r� n�
an lat t� lar.

�sa Çe lik’in ha z�r la d� �� ve Sa ba hat tin
Kud ret Ak sal fo to� raf la r�n dan olu �an bir dia
gös te ri si nin ya n� s� ra Ak sal ile ya p�l m��
söy le �i ler den al�n t� lar da
et kin lik te yer al d�. Em -
rah Eren, Gök han Boz -
kurt, Es ra Pa muk çu,
Sa ba hat tin Kud ret Ak-
 sal’�n “Kah ve de �en lik
Var” ad l� oyu nun dan bir
bö lü mü nü oku ma ti yat ro su
ola rak sun du ve Ak sal’n �i ir-
 le rin den ör nek ler de oku yan
ti yat ro oyun cu la r� na vi yo lon -
se liy le Ça� la yan Çe tin e� lik
et ti. Sa ba hat tin Kud ret Ak sal’�
an ma et kin li �i ne e�i Mü ni re
Ak sal sa� l�k so run la r� ne de niy -
le ka t� la ma d�. Et kin lik te ilk ola -
rak Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� Ge nel
Sek re te ri Aba Müs lim Çe lik söz al d�. Çe lik,
Ak sal ile il gi li an� la r� n� an la ta rak �ii ri üze ri -
ne ko nu� tu: “Or han Ve li, Ok tay Ri fat, M.
Cev det An day’da ol du �u üze re 1. Ye ni �a ir -
le ri nin yaz d�k la r� na uzak bir yön se me için de
gö zük se bi le ya l�n, aç�k, du ru söy le yi� le riy le
ad� n� an d� ��m bu ki �i le re bir se lam ça kar.

Oyun ya zar l� �� ve öy kü cü lü �ü,
�i ir le rin de ol du �u gi bi dir. Top -
lu mu, bi rey ci ba k� ��y la di dik -
le mi� tir sü rek li…” Ti yat ro
sa nat ç� s� U�ur tan Ata kan da
bu gü ne ka dar ya p� lan S.
Kudret Ak sal an ma la r�y la
il gi li bil gi ler ver di. O an ma -
lar da ya p� lan ko nu� ma lar -
dan da al�n t� lar ya pan

Ata kan “O, unu tul maz ki �i li �i ve ürün-
 le riy le her za man bi ze ör nek ol mu� tur” de di.

� “AK SAL’IN �� �R LE R� N�N
GEO MET R� S� VAR DIR”

�a ir Eray Can berk de Ak sal’�n �ii ri üze -
rin de de �er len dir me ler de bu lun du. Can berk,
bu gü ne ka dar ya p� lan de �er len dir me le rin
Ak sal’�n �i iri nin ta ma m� n� yan s�t ma d� �� n�
be lirt ti: “Ak sal’�n �i ir le ri nin ken di ne gö re bir
me ta fi zi �i, bir ma te ma ti �i, bir geo met ri si var.

Bu da �i iri ne bir ay r� ca l�k ge ti ri yor. Ben ce bu
özel lik ye te rin ce de �er len di ril me mi�.” Ak-
 sal’�n ar ka da �� Nu rul lah Can, Sa ba hat tin
Kud ret Ak sal’�n gün lük ya �a m� üze ri ne bil gi -
ler ve rir ken Prof. Dr. Nev zat Do �an, an� la -
r�y la bir lik te ya za r�n �ii ri üze ri ne
aç�k la ma lar da bu lun du.

Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne �i Ba� -
ka n� As l� Du rak, yap t� �� ko nu� ma da Ak sal’�n
ken di ni öne ç� kar ma ve gün dem de tut ma
kay g� s� ol ma d� �� n�n al t� n� çiz di; Adil �z ci ise
ko nu� ma s�n da Ak sal’�n de ne me le ri üze rin de
dur du. Meh met Za man Saç l� o� lu, us ta n�n öy -
kü cü lü �ü üze ri ne sap ta ma lar da bu lun du, ar -
d�n dan Le vent Tü lek, Ak sal’�n “Sa at ler” ad l�
öy kü sün den bir bö lüm oku du. Ede bi yat dün -
ya s� n�n en önem li isim le rin den bi ri olan Sa -
ba hat tin Kud ret Ak sal an� s� na dü zen le nen bu
et kin lik ne ka dar se vin di ri ciy se ka t� l� m�n az -
l� �� da o ka dar üzü cüy dü. 

�air, öykücü, deneme ve oyun yazarı Sabahattin Kudret
Aksal’ın aramızdan ayrılı�ının 20. yılı nedeniyle Kadıköy Haldun

Taner Sahnesi’nde anma etkinli�i düzenledi.

Sabahattin Kudret Aksal 1920’de �s-
tanbul’da do�du, 1993’te ayn� yerde
öldü. �stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.

Akademi ö�retim üyeli�i, konservatu-
var ve opera müdürlü�ü yapt�. �lk �iiri
1938’de Varl�k dergisinde, ilk öyküsü

1940’ta Küllük dergisinde ç�kt�. �lk
oyunu “Evin Üstündeki Bulut” 1948’de
oynand�. Aksal, �iirlerinde ba�lang�çta

Garip ak�m�n�n etkisinde, gündelik
ya�am�n bireysel
sevinç ve umut-
lar�n� dile getirdi;

1960’tan sonra, bir
ölçüde gizemci, in-
san�n, evrenin ve
zaman�n sorgu-
land���, genellikle

ölçülü ve uyakl� �iir-
ler yazd�. Öykü ve
oyunlar�nda ise

psikolojik ö�eleri ve
biçim aray��lar�n�

öne ç�kard�; “küçük insanlar�n” ya�am-
lar�n�, aile bireyleri aras�ndaki çat��-
malar� konu edindi. �iirleriyle 1980

Yeditepe ve 1990 Sedat Simavi ödül-
lerini, öyküleriyle 1955 Sait Faik, 1957
TDK ve 1985 ENKA ödüllerini, oyun-
lar�yla da 1965-66 Ankara Sanatse-

venler Derne�i ödülü ile 1980 ve 1987
Avni Dilligil ödüllerini kazand�. 1990’da

Kültür Bakanl��� Tiyatro Onur
Ödülü’ne, 1992’de Edebiyatç�lar

Derne�i Onur Ödülü’ne de�er görüldü.

SA BA HAT TiN KUD RET
AK SAL KiM DiR?

TÜRK Pop müziğinin ünlü ismi Çelik
14 Nisan Pazar günü “Şizoid” adını
verdiği müzikli gösteriyle Kadıköy

Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nin konuğu oldu. İzleyicilerin

karşısına birinci bölümde boxerla,
ikinci bölümde ise deli gömleği giyerek

çıkan Çelik son bölümde ise kadın kılığına girerek
dikkatleri üzerine çekti. 5 kişilik orkestra ile 3 saat

sahnede kalan Çelik, kendi yaşamından ve eğitiminden
örnekler vererek bu eğitimin gerçek yaşamla

örtüşmediğini anlatmak için bu kıyafetleri seçtiğini belirtti.
“Artık devir değişti, e tabii Çelik de değişti” şarkısı

üzerinden, değişimi protest bir tarzda sahneye
koyduğunu belirten Çelik, “Şizoid” adlı müzikli gösteride
“doğru ve yanlış ne, kime göre”  diye sorarak yol arayan

bir sanatçının ruh halini müzikle anlattığını belirtti.

Popçu Çelik
‘Şizoid’

gösterisiyle
şaşırttı

Popçu Çelik
‘Şizoid’

gösterisiyle
şaşırttı

Popçu Çelik
‘Şizoid’

gösterisiyle
şaşırttı

Popçu Çelik
‘Şizoid’

gösterisiyle
şaşırttı

Popçu Çelik
‘Şizoid’

gösterisiyle
şaşırttı

Popçu Çelik
‘Şizoid’

gösterisiyle
şaşırttı

Üniversiteli
gençlik sendikası

GENÇ-SEN, 2.
Geleneksel Gençlik

Bulu�ması’nı 19 Nisan
Cuma ak�amı Kadıköy

Cafera�a Spor
Salonu’nda

gerçekle�tiriyor.

Evrim Yurteri’nin
sergisi CKM’deydi

Üniversiteli gençlik BARIŞ için buluşuyor
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● Sem ra ÇE LE B�

2011 y� l�n da UNES CO Dün ya Sa nat
Der nek le ri Ge nel Ku ru lu’nda Tür ki ye
ko mi te si nin öne ri siy le ka bul edi len “15

Ni san Dün ya Sa nat Gü nü”, Ba� dat Cad de -
si’nde çe �it li et kin lik ler le kut la n� yor. Tüm
haf ta ya ya y� lan et kin lik le rin aç� l� �� 14 Ni san
Pa zar gü nü ger çek le� ti. Bu y�l ikin ci si kut-
 la nan Dün ya Sa nat Gü nü’nün ev sa hip li �i -
ni, öne ri nin sa hi bi sa nat ç� Bed ri Bay kam ve
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
yap t�. Çi� dem Tunç’un su nu cu luk yap t� ��
aç� l�� ta ko nu �an Bed ri Bay kam, Ulus la ra ra -
s� Plas tik Sa nat la r� Der ne �i ola rak sun duk -
la r� öne ri nin UNES CO ta ra f�n dan ka bul
edil me si nin ve he ye can la kar �� lan ma s� n�n
öne mi ne dik kat çe ke rek �un la r� söy le di:

“Leo nar do Da Vin ci’nin do �um gü nü
olan 15 Ni san’�n Dün ya Sa nat Gü nü ola rak
ka bul edil me si bi zi çok mut lu et ti. Ne den Da
Vin ci? Çün kü O, sa na t�n ve ha ya t�n bü tün
kat man la r� n� ay n� an da dü �ü nen bir sa nat ç�
ve bi lim in sa n� d�r. Leo nar do yal n�z kla sik
bir isim de �il bir de ha d�r. �� te bu yüz den
O’nun do �um gü nü nün Sa nat Gü nü ilan edil -
me si çok an lam l� d�r.”

Bay kam, Dün ya Sa nat Gü nü’nü ilk kez
ge çen y�l Ni �an ta ��’nda Va li Ko na �� Cad de -
si’nde kut la d�k la r� n� ha t�r la ta rak bu y�l Ka d� -
köy’ün ve �s tan bul’un en uzun ve ha re ket li
cad de si Ba� dat Cad de si’nde kut la mak tan
mut lu luk duy duk la r� n� ifa de et ti, bu nun için
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Öz türk’e te �ek -
kür et ti. Bedri Bay kam “Sa de ce bu ra da bu
gü zel cad de de de �il, �s tan bul ve An ka ra’n�n
ya n� s� ra Ana do lu’nun bir çok ken tin de Sa -

nat Gü nü kut la ma la r� var. He de fi miz in san
hak la r� n�n, öz gür lü �ün ve eme �in ürü nü
olan sa na t� öne ç� kar mak ve bu nun ne den
önem li ol du �u nu ço cuk la r� m� za, genç le -
ri mi ze an lat mak” de di. 

� ‘SA VA �A
SA NAT LA CE VAP

VE R� YO RUZ’
Ba� kan Se la mi Öz türk ise “�s tan -

bul Tür ki ye’nin göz be be �iy se, Ka d� -
köy de hem �s tan bul’un hem tüm
ül ke nin lo ko mo tif ken ti dir” di ye rek ba� la -
d� �� ko nu� ma s� n� �öy le sür dür dü: “Kül tü rün
ve sa na t�n in san ya �a m�n da ne ka dar önem -
li ol du �u bi lin ciy le Ka d� -
köy lü ye la y�k ol ma ya
ça l� �� yo ruz. Bu gün ül ke -
mi zi sa va �a sü rük le mek
is te yen le re bu ra dan sa -
nat la ce vap ve ri yo ruz.
Bu nun için ba� ta Bed ri
Bay kam ol mak üze re ek-
i bi ne ve tüm sa nat ç� ar -
k a  d a �  l a  r �  m a
te �ek kür le ri mi su nu yo -
rum.”

Ba� kan Öz türk’ün
ko nu� ma s� n�n ar d�n dan
Res sam Prof. Dr. Öz de -
mir Al tan, Y� l�n Sa nat ç� -
s� Onur Ödü lü’nü al mak
üze re sah ne ye da vet edil -
di. Al tan hak k�n da bil gi
ve ren Bed ri Bay kam,
“Ho ca m�z 1966’da Y� l�n
Genç Sa nat ç� s� ödü lü nü
al m�� t�, biz de 2013’te

ye ni den Y� l�n Genç Sa nat ç� s� ödü lü nü
ve ri yo ruz as l�n da. Çün kü Öz de mir

Al tan, sa nat ta hep ön cü ol mu�, genç
ku �a ��n önü nü aç m�� çok de �er li
bir ho ca m�z d�r” de di. Ödü lü nü
Ba� kan Öz türk ve Bed ri Bay -
kam’dan alan Prof. Dr. Öz de mir

Al tan ise “Da ha ön ce bir ta k�m ödül -
ler al m�� t�m an cak ilk kez ger çek pro-

 fes yo nel sa nat ç� lar dan bir ödül al t� ��m
için çok mut lu yum” di ye rek te �ek kür le ri -

ni sun du. 
Aç� l�� tö re ni nin ar -

d�n dan Bu lut suz luk
Öz le mi bir kon ser ver -
di. Kon ser s� ra s�n da ar -
tan kit le, kal d� r� ma
s�� ma y�n ca cad de ye
ta� t�. Pa zar gü nü nü
gez me ye ay� ran lar Bu-
 lut suz luk Öz le mi’yle
ke yif li da ki ka lar ya �a -
d�. 

� STANT LAR
KU RUL DU, 
V�T R�N LER 

SER G� YE DÖN DÜ
Dün ya Sa nat Gü nü

et kin lik le ri kap sa m�n -
da �a� k�n bak kal ile
Eren köy Ca mii ara s�n -
da önem li ya y� nev le ri,
sa nat ku rum la r�, mü ze -
ler ve va k�f la r�n kat k� -
s�y la 30 adet stant

ku rul du. Ka d� köy lü le rin il gi gös ter di �i bu
stant lar da sa nat ki tap la r� ve sa nat ku rum la -
r� n�n ta sa r�m ma �a za la r� n�n ürün le ri nin sa t� -
�� ger çek le� ti ri li yor. Bun lar ara s�n da �s tan bul
Mo dern, �KSV, �s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le -
ri TUR SAB, �s tan bul Oyun cak Mü ze si, Tür -
ki ye Ko run ma ya Muh taç Ço cuk lar Vak f�,
Mi len yum Ki ta be vi, Li ta ra tür Ya y�n c� l�k,
Bo yut Ya y�n c� l�k, Pa ti ka Ya y�n c� l�k, Ro bin -
son Ya y� ne vi, Sa ban c� Mü ze si, Pi ra mid Sa -
nat, AR GE PA (Esil) K�r ta si ye, �� Ban ka s�
Ya y�n la r� ve Ya p� Kre di Ya y�n la r� bu lu nu -
yor. 

Ay r� ca 23 Ni san’a ka dar de vam ede cek
Vit rin Ser gi le ri’nde 22 sa nat ç� n�n eser le ri 22
fark l� ma �a za n�n vit ri nin de ser gi le ni yor.
Al�� ve ri� ya par ken ser gi le ri ni ge ze bi le ce �i -
niz ma �a za lar ve sa nat ç� lar �öy le; Po lo Ga -
ra ge - Ti jen �i kar, �pek yol - �e li Ben ha bib,
Swa rovs ki - De niz Ba yav, Eren köy Net work
& Qu e - Hü se yin Rüs te mo� lu, Ga la ta sa ray
Sto re - Ha fi ze Eli bol larb Or taç, As li Bu tik -
Bas ri Er dem, Op ti pol (Po lo op tik) - Be tül
Ça k� c�, Cam per Eren köy - Öz lem Üner,
Men dos (Çi çek �ç Gi yim) - Zey nep Öz de -
mir, Trendy Op tik - Ba �ak Av c�, Te fal - Öz -
lem Ere nus, Der vi� Ba� z� ba� l� - Ay fer
Tut kan, Te kin Acar - Can Gök nil, Chak ra -
Fü gen Le man, Be yaz Bu tik - Cey lan Mut lu,
Wild li fe - Ay �e Hin nen kopf, Ga ri bal di -
Mus ta fa Al bay rak, Sony Cen ter �a� k�n bak -
kal - P� nar Se li mo� lu, Boy ner- As l� Özok,
De ri mod - Bah ri Genç, Ke mal Tan ca - Vu -
ral Y�l d� r�m, Ne zih Ki tap K�r ta si ye - �d ris
Kurt.

19 - 25 N�SAN 2013HABER 7

Dünya Sanat Günü’ne ev sahipli�i yapan Ba�dat Caddesi, haftasonu sergilerle, stantlarla,
konserlerle dolu bir açılı�a sahne oldu. Açılı�ta konu�an Ba�kan Öztürk, ‘Bugün ülkemizi

sava�a sürüklemek isteyenlere buradan sanatla cevap veriyoruz’ dedi.

CADDE’DE SANAT
RÜZGARI ESTİ

Foto�raflar: Gürbüz ENG�N
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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 Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN
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Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00
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ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.
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E-posta:gazetekadikoy@gmail.com
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Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
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aze te Ka d� köy’de 13 Tem muz 2012 gü nü “Dol -
ma bah çe Stad yu mu-Top ha ne Mey da n�” üze ri -
ne bir ya z� ya y�m la m�� t�m. Ga ze te ha ber le rin de
24 Ni san 2013 gü nü Be �ik ta� Ku lü bü’nün mev -
cut stad yu mun y� k� m� ve ye ri ne ye ni si nin ya p� -

m� n� iha le ye ç� kar ta ca �� yer al d�. 
Sö zü hiç uzat ma dan söy le ye lim. Bu ra ya ye ni den

bü yü tül mü� bir stad yu mun ya p�l ma s�, �s tan bul’a kar ��
suç i� le mek tir. Böy le suç la r� i� le yen ler için ne ya z�k ki
ce za hü küm le ri yok tur. Ama ce za y� y�l lar bo yu hem -
�eh ri ler çe ker. �eh rin en der gü zel lik te ki bir yö re si ay -
maz l�k so nu cu el den ç� kar. �e hir ha ya t�n da te la fi edil -
me si zor bir dert olur. �s tan bul’da Be �ik ta� Ku lü bü için
stad yum ya p� la cak yer mi yok? Si te le re, gök de len le re,
AVM’le re yer bu lan Bü yük �e hir Be le di ye si ve TO K�
stad için yer bu la m� yor mu? Ga la ta sa ray Stad yu mu ör -
ne �i son de re ce ta ze dir. Ben zer mo del el bet Be �ik -
ta�’�n da ge rek se me si ni kar �� la ya bi le cek tir. Ko lay c� l� �a
ka ça rak bu ka dar de �er li bir ye re fut bol sta d� yap t�r -
mak Be �ik ta� gi bi kök lü ça� da� bir spor ku ru mu na ya -
k�� maz. Po pü lizm ko ku lu yak la ��m la r�, dar gö rü� lü lü -
�ün ace le ci li �i ni gö �üs le mek Be �ik ta� yö ne ti ci le ri nin
so rum lu lu �u dur. Be �ik ta� bu �eh rin ve sem ti nin ku lü -
bü dür. Fut bol sa ha s� n� dü �ün dü �ü ka dar, ken di sem ti -
nin �e hir ci lik, imar ve çev re de �er le ri ni de ko ru ma s� so -
rum lu lu �u yok mu dur? Tem muz 2012 ta rih li ya z� n�n
Dol ma bah çe’yle il gi li bö lü mü nü yurt ta� la r�n, hem �eh ri -
le rin ve il gi li le ri nin dik ka ti ne tek rar su nu yo rum. 

“Ad� bir kaç de fa de �i �en ve 1946'da �s tan bul'un o
gün kü �art la r� için de çev rey le uyum lu bir mi ma ri du yar -
l� l�k la in �a edi len stad yu mun y� k� la rak ye ri ne ye ni ve da -
ha bü yü �ü nün ya p� la ca �� ka rar la� t� r�l m��. Ya ni amaç
da ha çok se yir ci ala bi len bo yut ta ki bir ya p� n�n ger çek -
le� ti ril me si. 

Böy le bir pro je nin ha ya ta ge çi ril me si �eh rin spor
ha ya t�n dan çok da ha önem li ola rak �e hir ci lik ve mi -
mar l�k la il gi li bir i� tir. Bir den çok se bep le de sa k�n ca l�
ve yan l�� bir ya p� la� ma d�r. Bi rin ci si, bu stad yum ya p� l�r -
ken bo yu tu bi linç li ola rak be lir len mi� tir. Bu nun aç�k ka -
n� t�, de niz ta ra f�n da ki k�s m�n bi le rek ba s�k ve kü çük tu -
tul ma s� d�r. O de vir de bi le bu ya p� n�n ye ri nin ra hat s�z
edi ci ol du �u nun mi mar ta ra f�n dan his se dil di �i ni tah min
ede bi li riz. Yok sa o za man da da ha bü yük öl çü de in �a -
s� müm kün dü. Bel li ki hiç de �il se çev rey le büs bü tün
oran t� s�z bir kit le den ka ç�n mak is ten mi� tir. 

Bir ba� ka hu sus, bu ala n�n esa s�n da Dol ma bah çe
Sa ra y� ara zi si nin par ça s� ol ma s� d�r. Za ma n�n da bu ra da
Sul tan I. Ab dül me cit'in yap t�r d� �� bir ti yat ro bi na s� da
var d�. Bu ti yat ro bi na s� yan d�k tan son ra da me kâ n�n
e� len ce ye ri �ek lin de hal ka aç�k bir kul la n� m� ol du �u bi -
li ni yor. Fa kat bü tün bun lar geç mi� te kal m��; ar t�k �s tan -
bul bil di �i miz sos yal ve fi zik sel ya p� ya gel mi� tir. Tra fik
ak� �� n�n bo �a z�n gi ri �in de ki bu böl ge de ne hal de ol du -
�u nu söy le me ye ge rek bi le yok. Kal d� ki me se le stad -
yu mun yal n�z ca tra fik ak� �� n� iyi ce boz ma s�n dan iba ret
ol ma sa ge rek. Dol ma bah çe mev ki i, �eh rin pres tij li böl -
ge le rin den bi ri. Üs te lik Bo �a zi çi k� y� s�n da ki tek mey -
dan. Bu gün kü kul la n� m�y la "mey dan l� �� kal m�� m�" di ye
so ra bi lir si niz. Çün kü ‘gel geç’ ye ri ve oto park. Böy le bir
yer için bun dan da ha ha zin bir kul la n�m �ek li ola bi lir
mi? �� te stad yum me se le si bu ra da yi ne kar �� m�z da. O
ya p� Dol ma bah çe'yi bo �u yor; ezi yor. �im di da ha bü -
yü �ü nü yap ma n�n ne de mek ol du �u nu göz önü ne ge -
ti ri niz. Bir he yu la �eh rin gü ze lim yö re si ne ka bus gi bi
otu ra cak. K� sa ca s� �s tan bul'a ya k� �an bu ra ya bü yü tül -
mü�, için de çar �� lar olan bir ucu be yi yer le� tir mek de �il;
hat ta mev cut bi na y� da or ta dan kal d�r mak t�r. Böy le ce
Bo �az k� y� s�n da ka mu ya aç�k muh te �em bir aç�k ha va
dü zen le me si yap ma �an s� do �a cak t�r. Bu gün gü ze lim
r�h t� m� i� gal eden oto büs ve mo tor lu araç lar, ye ni ka za -
n� lan ala n�n al t� na al� na bi le cek tir. Kü çük Çift lik Par -
k�'ndan de niz k� y� s� na ka dar olan böl ge de, i�i nin eh li
mi mar lar ve �e hir uz man la r� elin de mü kem mel bir �e hir
do ku su ya ra t� la bi le ce �i ni dü �ü nü nüz. Bü yük �e hir Be -
le di ye si'nin yö re nin çeh re si ni dün ya ya par mak �s�r ta -
cak bir es te tik an la y�� la ye ni le ye cek bir dü zen le me yi
gü zel bir so rum lu luk de �il mi dir? Bo �az k� y� s�n da, de -
niz le ku cak la� m�� bir ge ni� rek re as yon ala n� n�n �s tan -
bul'a ne ler ka ta ca �� n� dü �ü nün. Stad yu mun ye ni len -
me si ve bü yü tül me si, enin de so nun da pi� man l�k la so -
nuç la na cak ve her hal de ge le ce �in ida re ci le ri o ucu be -
yi or ta dan kal d�r mak zo run da ka la cak lar d�r. Ya p�l d� ��
an dan iti ba ren de �i ka yet ko nu su ola ca �� ku� ku suz -
dur.”

Dol ma bah çe Mey da n� �eh rin giz li ha zi ne le rin den -
dir. Stad ya p�l ma y� de �il, mev cut olan dan kur tu lup,
‘müs tes na’ ko nu mu na uy gun bir �e hir do ku su ola rak
de �er len di ril me yi bek li yor.

Murat  KATOĞLU

G

DOLMABAHÇE’YE
STADYUM OLMAZ;

KIYMAYIN!

● Gök çe UY GUN

Y�l lar ca Sa l� Pa za r� ola rak kul la n�l d�k -
tan son ra, �im di ler de oto park olan,
son ola rak da tek rar AVM pro je siy le

gün de me ge len Ta ri hi Ku� di li Ça y� r� as l�n da
zen gin bir ta ri hi ba r�n d� r� yor. Ke� fe dil me yi
bek le yen ta ri hi ka l�n t� la ra sa hip alan lar dan
bi ri olan ça y� r�n geç mi �i ne dik kat çek mek ve
yet ki li le ri uyar mak is te yen Ar ke olog lar Der -
ne �i, il gi li ku rum la ra bir bil gi no tu ilet ti. Ka -
d� köy Be le di ye si'ne de ula �an me tin de,
der ne �in �s tan bul �u be si Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� ve �s tan bul Üni ver si te si Ede bi yat
Fa kül te si Ar ke olo ji Bö lü mü Pre his tor ya An-
a bi lim Da l� Ö� re tim Üye si Doç. Dr. Nec mi
Ka rul, hem Ku� di li’nin geç mi �i hak k�n da bil -
gi ve ri yor hem de öne ri ler de bu lu nu yor. Ka -
rul, bu ala n�n �s tan bul’un An tik Dö ne mi’nin
en önem li kent le rin den bi ri olan Khal ke -
don’un, Kur ba �a l� de re alüv yon la r�y la
dol mu� olan Khal ke don Li man’�n
dol gu su üze rin de yer al d� �� n�
an�m sa ta rak,  Ku� di li Cad de -
si, Kur ba �a l� de re Cad de si,
Sö �üt lü çe� me, Yo �urt çu
Par k� ci va r�, Al t� yol, Ha -
san pa �a, Çi lek So kak,
Yel de �ir me ni, R�h t�m
Cad de si gi bi birçok ye rin -
de ya p�l m�� olan ka z� ça -
l�� ma la r�n da, Ne oli tik
Dö nem’den Ro ma Dö ne -
mi’ne  ka dar çok ge ni� bir
za man ara l� �� na ta rih le nen
çok sa y� da kül tür var l� �� ve do -
la y� s� ile çok önem li ar ke olo jik
bil gi el de edil di �i ni söy lü yor. Doç.
Dr. Nec mi Ka rul, �u bil gi le ri ve ri yor; 

“An tik Khal ke don �eh ri, gü nü müz Ka d� -
köy’ün de Ka la m�� ve Hay dar pa �a koy la r� n�n
ara s�n da ki te pe lik bu run üze rin de, Mo da Bur -
nu ile Yo �urt çu ara s� n� kap sa yan alan da MÖ
685-684 y�l la r�n da Me ga ra l� ko lo nist ler ta ra -
f�n dan ku rul mu� tur. Bi li ci lik mer ke zi Apol-
 lon Ta p� na �� ile ün sa lan Khal ke don �eh ri nin
et ra f� çev re le yen sur la r� n�n bu gün Al t� yol,
Sa k� za �a ç�, Mü hür dar, Sö �üt lü çe� me ara s�n -
da, ka ba ca dik dört gen olu� tu ra cak �ek lin de
uzan d� �� dü �ü nül mek te dir. Ya z� l� kay nak lar,
an tik Khalke don ken ti nin bi ri gü nü müz Ka -
d� köy mey da n�n da, ikin ci si Fe ner bah çe bur-
 nun da ki Hie ra Li ma n�, üçün cü sü Fe ner bah çe
bur nu nun ku zey ta ra f�n da ki Eut ro po, dör dün -
cü sü ise Kur ba �a l� de re çev re sin den Ka la m��
Ko yu’na do� ru uza nan alan da yer alan bü -
yük Khal ke don Li man ol mak üze re dört li-

 ma n�n dan söz et mek te dir ler. An tik ya zar lar -
dan Denys ve Byzan ce, Khalke don Li ma -
n�’n�n, Ka la m�� Ko yu’nun olu� tur du �u do �al
bir li man ol du �un dan, 500 m ge ni� li �in de ve
iki ka t� uzun lu �un da bir ala na sa hip ol du -
�un dan, ay r� ca Kur ba �a l� de re  gi ri �in de yer
alan li man bo yun ca uza nan bir cad de nin
Khal ke don’u Ni ko me di a’ya ba� lan d� ��n da
söz et mek te dir.”

� ÖN CE AR KE OLO J�K KA ZI!
Ar ke olog lar Der ne �i  �s tan bul �u -
be si Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Doç.

Dr. Nec mi Ka rul, met ro ve Mar-
 ma ray pro je le ri kap sa m�n da,

Ye ni ka p�’da ya p� lan ar ke olo -
jik ka z� lar da alüv- yon lar la
dol mu� an tik bir li man olan
The odo si os Li ma n� dol gu -
su üze ri ne ya p�l d� �� n� ve
bu ka z� ça l�� ma la r� s� ra s�n -
da 36 adet ba t�k ge mi, 48
adet ah �ap 2 adet ta� is ke le,

2 adet ta� r�h t�m ve 4500 en-
 van ter lik bin ler ce par ça etüt -

lük kül tür var l� ��
bu lun du �u nu, li man s� n�r la r� n�n

he men  d� ��n da yü rü tü len ça l�� ma -
larda li ma n� ko ru yan sur lar, de po ya p� -

la r�, sar n�ç lar, me zar lar gi bi bir çok mi ma ri

ka l�n t� ya rast lan d� �� n� an�m sa ta rak, “Ben zer
bu lun tu la r�n Ka d� köy Ku� di li ça y� r�n da in �a -
at ya p�l ma s� plan la nan alan da da ç�k ma s�
güç lü bir ola s� l�k t�r” yo ru mu nu ya p� yor. Ka -
rul, �un la r� an la t� yor; “An tik Khal ke don Li-
 man’�n�n he men ku ze yin de �s tan bul
Ar ke olo ji Mü ze le ri’nin yap t� �� kur tar ma ka -
z� la r�n da  çok sa y� da la hit ve me zar bu lun -
mu� tur. Do la y� s� ile Li man’�n çev re sin de
bü yük bir nek ro pol ala n� n�n yer al d� �� da bu
ka l�n t� lar dan an la ��l mak ta d�r. Bu nun ya n� s� -
ra  �s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri’nde ser gi le -
nen Ka d� köy bu lun tu la r� n�n ç� k�� yer le ri ne

b a  -
k�l d� ��n da bü yük bö -

lü mü nün in �a at ya p�l ma s� dü �ü nü len
ala n�n ya k�n çev re sin de or ta ya ç�k t� �� an la -
��l mak ta d�r. Bu bil gi ler ��� ��n da, ya p�l ma s�
plan la nan al�� ve ri� mer ke zi pro je si nin in �a at
fa ali yet le ri ne ba� lan ma dan ön ce, bu alan da
mut la ka ar ke olo jik bir ka z� ça l�� ma s� ya p�l -
ma s� ge rek mek te dir. Bu ka z� ça l�� ma la r� n�n
An tik Khalkedon ile il gi li bil gi le ri mi ze çok
önem li ye ni bil gi ler ek le ye ce �i ve o dö nem
�s tan bul’unun ka ran l�k nok ta la r� na ���k tu ta -
ca �� aç�k t�r.”

� ‘SA LI PA ZA RI PARK OL SUN’
Öte yan dan Ku� di li Ça y� r�’na AVM ya -

p�l ma ma s� için mü ca de le eden le rin sa y� s� da
gi de rek ar t� yor. 

Ka d� köy ka mu oyun da bü yük tep ki ye ne -
den olan Ku� di li Ça y� r�'na AVM pro je si ne
kar �� yü rü tü len mü ca de le ye des tek gel di. Ya -
�a m� n� bir �e kil de Ka d� köy’de sür dü ren de -
�i �ik dü �ün ce ve mes lek gru bun dan

yurt ta� lar bi ra ra ya ge le rek, Mart ay�n da “Sa -
l� Pa za r� Plat for mu”nu kur du. Ön ce lik le Ka -
d� köy’ün da ha ya �a n� l�r bir kent ol ma s� için
mü ca de le eden Sa l� Pa za r� Plat for mu, ken di -
ni; “de �i �ik dü �ün ce ve mes lek ler den yurt-
 ta� la r�n olu� tur du �u ak tif bir si vil top lum
ha re ke ti” ola rak ta n�m l� yor. Ad� n� Ka d� -
köy’ün hat ta �s tan bul’un sim ge le rin den olan
Sa l� Pa za r�’ndan alan top lu luk, ön ce lik le �im -
di oto park ola rak kul la n� lan ala n�n ye �il alan
ola rak dü zen len me si ni is ti yor ve bu nun için
ça l� �� yor. Ka d� köy’ün hat ta çev re il çe le rin de
tek ne fes al ma ala n� olan söz ko nu su ala n�n
ve çev re sin de ki uy gun alan la r�n (Sö �üt lü çe� -
me Tren �s ta yo nu’nun bu lun du �u alan, Yo -
�urt çu Par k�) bir le� ti ri le rek ye �il alan
ya p�l ma s� n� ta lep edi yor. Söz ko nu su ala n�n
ye �il alan ol ma s� d���ndaki tüm seçenekleri
red de den plat form, “�h ti yaç var ise al�� ve ri�
mer ke zi için de oto park için de hü kü met ko -
na �� için de al ter na tif alan lar bu lu na bi lir. An -
cak hal k�n ne fes ala ca ��, afet an�n da
kul la na ca �� sa de ce bu alan var” gö rü �ü nü sa -
vu nu yor. Ön ce li �i “Sa l� Pa za r�’n�n park ha li -
ne ge ti ril me si” olan plat form, bu nun la
bir lik te ken te kar �� i� le nen tüm suç la r�n kar -
�� s�n da bir ta v�r al� yor. Hay dar pa �a Gar’�n
otel ya p�l ma s� na da Göz te pe Par k�’n�n ima ra
aç�l ma s� na da kar �� du ru� ser gi le yip, al ter na -
tif pro je le ri ni sunmak, mü ca de le si ni ge ni�
kit le ler le pay la� mak ama c�n da olan Sa l� Pa -
za r� Plat for mu üye le ri �un la r� söy lü yor; “An -
cak bu pay la� ma kit le sel ey lem ler den çok,
ile ti �im araç la r�y la al g� yö ne ti mi üze rin den
ola cak. Biz kit le sel ey lem ler den da ha çok al -
g� yö ne ti mi üze rin den mü ca de le et me yi sa -
vu nu yo ruz. Ken di içi miz de de d� �a r� da da
hi ye rar �ik ya p� lan ma y� han tal bu lu yo ruz. Biz
acil ey lem ka rar la r�y la, h�z l� ha re ket ede bi le -
cek bir gru buz. Ay r� ca edil gen ol ma y� da red-
 de di yo ruz.” Plat form üye le ri, lo go da ki aç�k
ma vi nin gök yü zü nü, la ci ver tin de ni zi, ye �i -
lin or ma n�, ya z� n�n s�r t� n� da ya d� �� mor çiz gi -
nin ise ka d� n� tem sil et ti �i ni be lir te rek, “Bu
sü reç te en bü yük des tek çi le ri mi zin ka d�n lar
ol du �u nu/ola ca �� n� gö rü yo ruz” di yor.

www.sa li pa za rip lat for mu.org

ANT�K DÖNEM�N EN ÖNEML� KENTLER�NDEN OLAN KADIKÖY’ÜN 
KU�D�L� ÇAYIRI, ÖNEML� B�R ARKEOLOJ�K ZENG�NL��� BARINDIRIYOR... 

KU�D�L� Çay�r� Gönüllüleri, odalar,
Kad�köy Çar�� ve di�er sivil toplum kuru-

lu�lar�ndan olu�an Ku�dili Çay�r� Plat-
formu, 11 May�s Cumartesi günü “çay�r�n
beton de�il, a�açl� bir park”‘ olmas� için
eylem yapacak. Saat 14.30’de Kad�köy
�skele Meydan�’nda toplan�larak Ku�di-

li’ne do�ru yürüyü�e geçilecek. 11 May�s
tarihine dek Ku�dili Çay�r� Gönüllüleri de

haftada üç gün açaca�� masalarda
Kad�köy halk�na geli�meleri anlatacak ve
imza toplayacak. Her Sal� 15.00-17.00

aras� �tfaiye’nin yan�nda, yeni Sal�
pazar�na servislerin kalkt��� yerde,

Çar�amba günleri 18.00-20.00 aras� Ba-
hariye giri�inde, Cumartesi günleri de
15.00- 17.00 saatleri aras�nda Çar��

meydan�nda olacak..

KUŞDiLi’NDE EYLEM ÇAĞRISI..

KU�D�L�’ne AVM tart��mas�n� sürekli
gündeminde tutan Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk, �unlar� söylüyor:
“Kad�köy’ün yerel yönetimi olarak ilçem-

izin ye�il alanlar�n� her zaman için na-
musumuz gibi koruduk,

korumaya da devam
ediyoruz. Ama bazen
yarg� mücadelemiz

sonuçsuz kalabiliyor.
Göztepe’deki Meteo-

roloji arsas�na yap�lan 48
katl� 4 bina konusunda
oldu�u gibi... Yarg�ya

yapt���m�z ba�vurular bu
binalar�n yap�lmas�n� en-
gelleyemedi maalesef...

�imdiki hedefimiz;

Ku�dili’ni savunmak! Yine her zamanki
gibi önce yarg� yoluna gidece�iz. Bu-

radan Kad�köy lehine sonuç alamazsak,
Ku�dili’ne o AVM’yi yapt�rmamak için
gerekirse dozerlerin alt�na yataca��z!”

‘O AVM KUŞDiLi’NE YAPILMAYACAK!’

Kuşdili’nin altında Istanbul’un
GiZLi TARiHi YATIYOR!

Ku�dili Çayırı, 1977’de Do�al Anıt
olarak tescil edilmi� ve 1981’de de

�stanbul II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
kurulu tarafından Do�al S�T Alanı

olarak ilan edilmi�... Çayır,
arkeolojik açıdan pek çok önemli

bilgiyi barındırıyor. Kadıköy’ün
tarihine ili�kin ilk arkeolojik
verileri ile bilinen ve M.Ö.

6500’lere tarihlenen Fikirtepe
Höyü�ü’ne yakınlı�ı nedeniyle de

dikkat çekiyor. 

Son olarak AVM projesiyle gündeme gelen Ku�dili’nin geçmi�i
bundan 8 bin yıl öncesine dayanıyor. Ku�dili Çayırı, �stanbul

tarihinin bilinen en eski buluntularını saklıyor. Arkeologlar Derne�i
�stanbul �ubesi, alanda mutlaka bir arkeolojik kazı yapılmasını

öneriyor. �ube Ba�kanı Doç. Dr. Necmi Karul, Yenikapı’da
Marmaray çalı�maları sırasında yapılan arkeolojik kazılarda
çok önemli buluntulara rastlandı�ını anımsatarak, ‘Benzer

buluntuların Ku�dili çayırında da çıkması yüksek  bir ihtimal.
Olası kazı çalı�malarının, o dönem �stanbul’unun karanlık

noktalarına ı�ık tutaca�ı açıktır’ diyor.

Doç. Dr. Nec mi Ka rul
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● Bü� ra TAN RI TA NIR

Ka d� köy’ün genç ya zar la r� n� bir gün ga ze te miz de
a��r la d�k; on lar la �i ir ler, ki tap lar, ede bi yat gi bi
bir çok ko nu da soh bet et tik. Ya zar lar ken di ki tap -

la r� n�n hi kâ ye le ri ni an lat t�. Ber kin Ci ve lek’in “Sa de ce
Bir Gün”, Bu rak Uya n�k’�n “Bir Di lim El ma d�r A�k”,
R�d van Öz kurt’un “Ço na”, Fur kan Toz du man’�n “K� z�l
Saç l� Ka d�n” ile Ba ha Ç� ta ko� lu’nun “Ye ni Gök ler Bek-
 ler Se ni” ad l� ki ta b� n�n hi kâ ye le ri ni ve ya �an m�� l�k la r� n�
biz de Ga ze te Ka d� köy ola rak siz ler le pay la �� yo ruz.

� ‘B�R D� L�M EL MA DIR A�K…’
Bu rak Uya n�k’�n ilk ki ta b� olan “Bir Di lim El ma d�r

A�k”, �u bat ay� n�n 3. haf ta s� ya y�n lan d�. Ya y�n la nan bu
ki ta b�n as�l ama c� is, i�it me en gel li le re bir ���k tut ma s�.
Uya n�k, çok k� sa bir sü re duy ma prob le mi ya �a d� �� için ki -
ta b� n�n ge li ri ni ��it me En gel li ler ve Ai le le ri Der ne �i’ne ba -
��� la ma ka ra r� ala rak, on lar la dert or ta �� ol ma y� plan l� yor.
Ki tap, in sa n�n a� k� an la ya ma y� �� n�, al�� kan l�k la r� n�n dün ya -
da ki ger çek le rin önü ne ge çi �i ni çar p� c� ve sa mi mi bir üs-
 lup la an la t� yor. Uya n�k, ki ta b�n içi ne ser pi� tir di �i �i ir ler le
ya �a m�n dan bir çok an� y� oku yu cu la r�y la pay la �� yor. Genç
ya zar, “Ki ta b� oku yan her kes için de ki le ri an la ya m� yor. Ki-
 tap ta de rin an lam lar var. De rin an lam la r� ya ka la ya bi len ki -
�i ler, ki ta b�n so nu nu ge ti rip ba na me saj at� yor lar. Ve
duy duk la r�m kar �� s�n da mut lu olu yo rum”  diyor. �s tan bul
Ay d�n Üni ver si te si Rad yo Te le viz yon ve Si ne ma ö� ren ci -
si olan genç ya zar, ay n� za man da bu oku lun mü zik ku lü bü
ba� kan l� �� n� ve Ko ro Ay d�n mü zik gru bu nun �ef li �i ni yü -
rü tü yor. En gel siz Sa nat Kon se ri, Tür ki ye Si ga ra �le
Sa va� Der ne �i i� bir li �iyle “Si ga ra -
n� At M� z� ka n� Kap” kam pan ya -
s�, Do �u il le ri ne kü tüp ha ne
pro je si ve �A Ü Mü zik Gru buy la
be ra ber al t� na im za at t� �� 28 et kin -
lik ger çek le� ti ren Uya n�k, �im di -
ler de in ter net üze rin den ya y� n� n�n
ya p�l d� �� Dü �e� Fm’in yö ne ti ci li �i -
ni ve ö� ren ci le rin ders le ri ne yar d�m -
c� ola cak ‘Bi do lu E�i tim’in de mar ka
yö ne ti ci li �i ni ya p� yor. Ki ta b�
www.twit ter.com/bu ra ku ya nik34
ya da www.fa ce bo ok.com/bir di li -
mel ma di rask ad re sin den ta kip ede bi -
lir ve te min ede bi lir si niz.

� ‘ÇO NA’
Li se den be ri �i ir ler ya zan R�d van

Öz kurt, ilk ki ta b� “Ço na” ile ya �a d� �� hi -
kâ ye le ri Laz �ii riy le bu lu� tu ru yor. Öz -
kurt, ki ta b�n da ki �i ir le ri Laz ca yaz ma s� n�n
ne de ni ni �öy le an la t� yor: “Kül tü rün öl me si ni is te mi yo ruz.
Biz La z�z, da ha son ra ö� ren dik Türk çe ko nu� ma y�.
Ben or ta okul day ken ya sak ge lin ce Türk çe ö� -
ren dim. Za man geç tik çe Laz ca asi mi -
le ol ma ya ba� la d�. Ben de
far k�n da ol du �um için bu ki-
 tap ta ki �i ir le ri min ço �u nu
Laz ca yaz d�m.” Ay n� za man da
�i ir le ri nin hi kâ ye si ni de ya zan
Öz kurt, “Ka ra de niz fark l�. 25 y�l -
d�r ev li yim. 16 ya ��n da ev len di ril -
dim. Ay �e se nin, Fat ma be nim…
Ne ç� kar sa bah t� m� za. Ta k�m da oy-
 nar ken, ‘Ben ev le ni yo rum’ di ye izin
ala ma d�m. Ba ba an nem ya k�n za man -
da ve fat et mi� ti. Bu nun üze ri ne izin al -
d�m. Ev len dim ve er te si sa bah kam pa
ge ri dön düm. Ben se ne de bir gi der dim
ya n� na. Ama de di �im gi bi bi zim ev li li �i -
miz i� ev li li �i. �� te bun la r� yaz d�m �i ir le ri -
me.” �i ir le ri ni ya y�n la mak için çok
bek le di �i ni söy le yen ya zar, Ka ra de niz kül tü -
rü nün unu tul ma ma s� için bu ki ta b� ç� kart t� �� n�

vur gu lu yor. Ki ta b� n�n is mi olan “Ço na”,
���k an la m� na ge li yor. �u s� ra lar da ikin ci
ki ta b� n� ya zan Öz kurt, ki ta b� n�n is mi için
seç ti �i ‘Gö nül Va di si’ nin hi kâ ye si ni ise
�öy le an la t� yor: “�kin ci ki ta b�m, ‘Gö nül
Va di si’ Türk çe �i ir ler den olu �a cak bir
�i ir ki ta b�. Gö nül den çok faz la p� nar lar
ak t�, pe ki ne den ak t�? Çam l� hem �in’de
F�r t� na Va di si var. Be nim gön lüm den
akan va di. Ya �a d� �� m�z �ey ler, bu lun -
du �u muz yer ler et ki li yor �i ir yaz ma -
y�. Çam l� hem �in’de ki f�r t� na
va di sin den yo la ç� ka rak ki ta b� ma
Gö nül Va di si is mi ni ver dim.” 
� ‘KI ZIL SAÇ LI KA DIN’

Genç ya zar ve
Blog ger Fur kan

Toz du man, ilk ki ta b� “K� z�l Saç l�
Ka d�n”� Mart ay�n da ç� kart t�. 4 se ne dir

ya z� la r� n� blog say fa s�n da ya y�m la yan
genç ya zar, ki ta b� n�n ya y�n lan ma s� s� -
ra s�n da ya �a d� �� du rum la r� an lat -
t�:“Kuy tu kö �e den ya z� yor dum.
Son ra ‘ba sa y�m ba ka l�m ne ola cak?’
de dim. Ge zin dim, bas mak için ya y� -
ne vi ara d�m. Çok yük sek mik tar lar
söy le di ler. Ben bu ka dar öde me ya-
 pa ma ya ca ��m için, ken di ça p�m da bir
�ey ler yap t�m. Oku lun kar �� s�n da ki
fo to ko pi ci ler den ya z� la r� m� ç� kar t�p,
yor gan i� ne si ve ip lik le dik tim. Da ha
son ra El çi Bey’e rast la d�m. Uzun bir
soh bet ten son ra ki ta b� Word dos ya s�
ha lin de b� ra k�p ha ber bek le dim. Bir
haf ta son ra o ha ber gel di. Ba na ki ta -
b�m dan 20 ta ne si ni he di ye et ti.”
Mar ma ra Üni ver si te si �n gi liz ce
Ö� ret men li �i Bö lü mün de oku yan

blog ger Toz du man, ay n� za man da
Ay la Al gan’�n oyun cu luk kur sun da dra ma

ders le ri al� yor. Hi kâ ye ve gün lük ler den olu �an ki tap
ad� n�, K� z�l Saç l� Ka d�n’�n hi kâ ye sin den al� yor. Toz du -

man’�n ki ta b� na http://per sem be ru ya si2.word -
press.com/aut hor/per sem be ru ya si2/ ula �a bi lir si niz.

� ‘SA DE CE B�R GÜN’
Üni ver si te y�l la r�n dan be ri �i ir ma ce ra s� n� sür dü ren

Ber kin Ci ve lek, ilk ki ta b� olan “Sa de ce Bir Gün”ü Mart
ay�n da ç� kart t�. Ta ma men ma ne vi bir
ça l�� ma ol du �u nu söy le yen Ci ve lek,
yaz d�k la r� n�n bir �i ir ki ta b� ha li ne gel -
me si ne se bep olan te sa düf ola y� an lat -
t�. “Üni ver si te y�l la r�m da Mus ta fa
Bal bay’�n ç� kart t� �� “Dü �ü nü yo rum O
Hal de Sa n� ��m” ki ta b� var d�. Ben de ta -

kip edi yor dum Bal bay’�n
ki tap la r� n�. 2011 Mart
ay�n da Bal bay’�n ki ta -
b� n� al m�� t�m yi ne.
Oku yor dum. �i ir
yol cu lu �u mun en
yo �un ol du �u za-
 man lar d�. Kam-
 pan ya var d�,
ki ta b�n ka pa -
��n da gü ver -
cin res mi
var d�. Si liv -
ri’ye gi den
bir gü ver -
cin di bu.
Oku yu -
cu ki ta -

b� al� yor ve
is te yen in san lar

kart pos ta la dü �ün ce le ri ni
ya za rak pos tay la gön de ri yor. Ben de

ki tap ta ki kart pos ta l� al d�m ve �i iri mi
ya z�p pos ta la d�m. Ar d�n dan 2012 y� l� -
n�n Ka s�m ay�n da Bal bay’�n ye ni ki ta -
b� ç�k m��. Bu yol la nan mek tup la r� bir
ki tap ha li ne ge tir mi�. Ki ta b�n ç�k t� ��n -
dan ha be rim yok tu. Ar ka da ��m ara y�p
ba na ‘Bal bay’�n ki ta b�n da oku du �um
bir �i ir se nin yaz d�k la r� na ben zi yor’ de -

di. Ben de er te si gün
al�p ki ta b� oku -
dum. Yaz m�� ol du -
�um �ii ri ora da
gör düm.”  

A�k ve si ya si �i-
 ir ler den olu �an ki tap -
ta ya �a m�n dan
ke sit ler ol du �u nu be-
 lir ten Ci ve lek, ay n� za-
 man da Ka d� köy’de
avu kat l�k ya p� yor.
� ‘YE N� GÖK LER

BEK LER SE N�’
Ba ha Ç� ta ko� lu’nun

�n san c�l Ya y�n la r�n dan ç� -
kan ilk ki ta b� “Ye ni Gök-
 ler Bek ler Se ni”, ya �a m�n
için den kop mu�
�i ir le ri biz ler le
bu lu� tu ru yor. �lk
ki ta b� n�n ya y�m -
lan ma s� için ace le
et me yen Ç� ta ko� -
lu, yap t� �� göz lem -
ler le �i ir le rin de
so luk alan in san la r�
ko nu edi ni yor. Ger -
çek çi �i ir dün ya s� na
ye ni lik ler ge ti ren �a ir
ay n� za man da ama tör
ti yat ro lar da rol al� yor,
sos yal-i� ga ze te si nin
kül tür-sa nat say fa s� n�
dü zen li yor ve öy kü le ri ni
der gi ler de ya y�m l� yor.
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Ka d� köy Be le di ye si, tüm kül tür mer-
 kez le ri, ço cuk etüt mer kez le ri, Ço cuk
Sa nat Mer ke zi ile so kak lar da ve park-

 lar da dü zen le ye ce �i et kin lik ler le 23 Ni san
Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m�’n� tüm
Ka d� köy’e ya ya cak. Ka d� köy lü ço cuk lar tüm
haf ta ya ya y� lan et kin lik ler le bay ram la r� n�n
co� ku su nu zir ve de ya �a ya cak. 

23 Ni san et kin lik le ri 21 Ni san Pa zar gü -
nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde aç� la -
cak Ge le nek sel 2. Ço cuk Re sim le ri ser gi siy le
ba� la ya cak. Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� ren ci le -
ri nin re sim le rin den olu �an ser gi, 30 Ni san’a
ka dar gö rü le bi le cek. 

23 Ni san Sa l� gü nü ise Ka d� köy’ün dört
bir ya n� n� ço cuk la r�n gü lü� le ri kap la ya cak.
Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Etüt Mer kez le ri
sa at 12.00’de Sö �üt lü çe� me Ca mii önün de
bu lu �a rak kos tüm ler le ve ba lon lar la Al t� yol’a
yü rü ye cek. Ay n� gün Ba� dat Cad de si’nin
bir çok nok ta s�n da sa at 13.00-18.00 ara s� ti-
yat ro gös te ri le ri, kon ser ler, atöl ye ça l�� ma la -
r� gi bi et kin likler, gez me ye ge len ço cuk la r�n
kar �� s� na ç� ka cak. 

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk
Bay ra m� �en li �i’nin mer ke zi ise her za man -
ki gi bi Öz gür lük Par k� ola cak. 23 ve 24 Ni -
san gün le ri sa at 13.00-18.00 ara s� ai ki do
gös te ri le rin den mü zik ve dans
gös te ri le ri ne, Ca il lo u kon se -
rin den ödül lü ya r�� ma la ra,
bo ya ma et kin lik le rin den
el sa nat la r� atöl ye si ne
kadar on lar ca et kin lik
ço cuk la r� bek li yor
ola cak. Ay r� ca her y�l
ol du �u gi bi park içi ne
dev oyun par kur la r�
yer le� ti ri le cek. 23 Ni -
san Sa l� ak �a m� 20.00’de
ise Öz gür lük Par k� için de ki
Aç�k ha va Ti yat ro su’nda Eti
Ço cuk Ti yat ro su “Çiz me li Ke di”
ad l� oyu nu nu ço cuk lar için üc ret siz sah ne le -
ye cek. 

23 Ni san’�n öy kü sü nü ba le, dans, ko ro ve
or kes tra ö� ren ci le ri nin kur gu suy la an la tan
Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nin gös te ri si de üc ret -
siz ola rak Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz -
le ne bi le cek. Üç gün ön ce den da ve ti ye le ri nin
te min edil me si ge re ken gös te ri sa at 19.00’da
ba� la ya cak.
� NA K� YE Ö� RET MEN ANI LA CAK

23 Ni san, ço cuk hak la r� mü ca de le sin de
önem li bir ye ri olan Na ki ye ö� ret me ni an ma -
ya da ve si le ola cak. 1930 y� l�n da dün ya n�n
ilk Ço cuk Hak la r� Mi tin gi’ni dü zen le yen ve
ilk Ço cuk Hak la r� Bil di ri si ni oku yan ö� ret -
men Na ki ye El gün’ün röl ye fi 23 Ni san Sa l�
gü nü sa at 13.00’te bir tö ren le aç� la cak. Ka -
d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan hey kel t� ra� Ümit
Öz türk’e yap t� r� lan röl yef, Na ki ye ö� ret me -
ne bir say g� du ru �u ni te li �in de… Sö �üt lü çe� -
me Ba� ça vu� So kak’ta ki röl ye fin aç� l� ��n da
Ço cuk Sa nat Mer ke zi Ke man Or kes tra s� bir
kon ser ve re cek ve Na ki ye ö� ret men den y�l-
 lar son ra Dra ma bö lü mü ö� ren ci si Ço cuk
Hak la r� Bil di ri si’ni oku ya cak. 

� KU� LUK ÇO CUK �EN L� ��
19 Ma y�s Ma hal le si’nde ki Ku� luk ad� ve -

ren böl ge, ma hal le li Ali Eras lan’�n gi ri �i mi
ve Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün kat k� -
la r�y la “23 Ni san So kak” ad� n� al m�� t�. 23 Ni -
san 1996 gü nü ço cuk la r�n bo ya ya rak ad� na
ya ra ��r ha le ge tir di �i �en lik ten 17 y�l son ra
yi ne Eras lan’�n gi ri �i miy le “Ku� luk Ço cuk

�en li �i” dü zen le ni yor.
O gün mi nik le ri miz
ve ve li le ri, Mal te pe
Tür kan Say lan
Kül tür Mer ke zi
oyun ala n�n da e� -
le ne cek, Ar ka da�

Ak var yum’unu ge -
ze cek, Ka d� köy R�h -

t�m’da bu lu nan Türk
Ba lon kap ta n� Hak soy -

lu’nun bri fin gi ne ka t� la cak ve
19 Ma y�s ma hal le sin de 23 Ni san so -

kak ta bu lu nan “Ku� luk Ka le si”ni bo ya ya cak.
Et kin lik ler sa at 17.00’de ba� la ya cak. 

� OP T� MUM’DA 23 N� SAN 
KAR NA VA LI

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk
Bay ra m�, �s tan bul Op ti mum Out let’te kar na -
val co� ku suy la kut la na cak. 20 Ni san Cu mar -
te si gü nü ba� la ya cak et kin lik ler 5 gün
bo yun ca de vam ede cek.  20 Ni san Cu mar te -
si gü nü Uk ray na l� gös te ri gru bu ta ra f�n dan
ya p� la cak Bubb le Show sa de ce ço cuk lar için
de �il, ye ti� kin ler için de bü yü lü an lar ya �a -
ta cak. �e kil den �e ki le gi ren, için den in san ge -

çe bi len, bü yü dük çe bü yü yen kö pük ten ba -
lon lar, ço luk ço cuk her ke sin ha yal s� n�r la r� n�
zor la ya cak. 23 Ni san Sa l� gü nü ise Op ti mum,
ço cuk lar için ade ta bir pa na y�r ala n� na dö nü -
�e cek. Gü ne özel et kin lik ler çer çe ve sin de;
renk li kos tüm ve mak yaj la r�y la da dik kat çe -
ken jugg ling ve jong lör gös te ri le ri, con tact
ball per for mans la r�, ak ro bat la r�n den ge �ov -
la r�, las tik k�z la r�n kur da le ve hu la ho op gös-
 te ri le ri ço cuk la r� e� len di re cek. 
� OYUN CAK MÜ ZE S�’NDE 23 N� SAN

Ço cuk la r�n 23 Ni san ta ti lin de en
çok zi ya ret et ti �i me kân lar dan bi -
ri olan �s tan bul Oyun cak Mü -
ze si, zi ya ret çi le ri ni gü zel
ak ti vi te ler le kar �� la ma ya
ha z�r la n� yor. 13.00’te Ço -
cuk Caz Kon se ri,
13.45’te Be de ni miz Ens -
trü man Oyu nu,  14.30’da
�u le �e nol’un Si ner ji
Oyu nu, 15.00’te De niz
Do� ru öz’ün Dev Mi ka do
Oyu nu ve 15.30’da Tav �an
Yu va s� Oyu nu ile Ba lon Ko �u su
Oyu nu ço cuk la r�n e� len ce li va kit ge -

çir me si ni sa� la ya cak. Zi ya ret çi ler mü ze gi ri�
üc re ti d� ��n da bü tün et kin lik le re üc ret siz ka -
t� la bi le cek. 

� KOZZY’DE 2 GÜN
ÇO CUK �EN L� ��

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk
Bay ra m�, �s tan bul’da ki Kozzy AVM’de de
�en lik ha va s�n da ge çe cek. Tam 2 gün sü re -
cek et kin lik ler bo yun ca kü çük ler hem ço cuk
ol ma n�n, hem de bay ra m�n co� ku su nu do ya -
s� ya ya �a ya cak. Kozzy AVM, �en lik le rin 2.

gü nü olan 24 Ni san’da ise, ilk
200 zi ya ret çi si ne si ne ma

bi le ti ve ham bur ger
me nü he di ye ede-

 cek.
Ulu sal Ege-

 men lik ve Ço cuk
Bay ra m� kut la -
ma la r� na her kes;
23 ve 24 Ni san

gün le rin de, sa at
14.00 - 19.00 ara s�n -

da dü zen le ne cek et -
kin lik le re ço cuk la r� n�

gö tü re rek or tak ede bi le cek.
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ahar gel di, do �a k�� uy ku sun dan
uya n� yor; a�aç lar to mur cuk la n� yor,
in ce cik ta ze yap rak lar ku ru dal la ra
ay r� bir ef sun ve ha yat ka t� yor, top -

rak tan gül ler, çi men ler, ren gâ renk çi çek ler
f�� k� r� yor. Cu mar te si ha va gü zel di; he men
he men gü nün tü mü nü si te nin bah çe sin de
ge çir dim. �ki bah ç� van ise bah çe yi mev sim
bit ki le riy le renk len di re rek ya za ha z�r l� yor lar d�.
Bah çe nin bir kö �e sin de in �a at dö ne min den
ar ta ka lan par ke ta� la r� y� �� l�y d�. Öy le zan ne -
de rim ki, ek si len ve ya k� r� lan olur sa kul la n�l s�n
di ye mü te ah hit özel lik le b� rak m�� t�. Ço cuk lar
için teh li ke ola bi le ce �i ni dü �ün düm ve gö -
rev li le re ta� la r� de po ya ta �� ma la r� n� söy le dim.
Ta� lar kal d� r� l�r ken gör düm ki, alt la r� kurt ve
so lu can yu va s� ol mu�. Bah çe nin her ye ri ay -
n� top rak ol du �u hal de, do �al ya �a m� n� sür -
dü ren top rak ta gül ler, çi men ler, çi çek ler f�� -
k� r�r ken, üs tü ne y� �� lan ta� lar la ya �a m� k� s�t la -
nan top rak ta kurt lar, so lu can lar üre mi� ti.

Do �a da ki her �ey k� s�t lan ma d� ��, do �al
ya �a m� n� sür dür dü �ü tak dir de do �al ola rak
ge li �ir, bü yür. Do �a n�n bir par ça s� olan in sa -
n� Al lah, ruh, zi hin, be den den ge si için de ya -
�a mak üze re ya rat m�� t�r. �n sa n�n zi hin sel, fi -
zik sel ve ruh sal ge li �i mi bir bü tün ha lin de bir -
lik te yü rü me li dir. Yal n�z ca be den es te ti �i ne
önem ve ren ba yan lar, yal n�z ca pa z� la r� n� ge -
li� ti ren er kek ler, ken di ni zi hin sel ve bi lim sel
ge li �i me ada yan, hem dün ya dan hem ken di
iç dün ya s�n dan ko puk ya �a yan bi lim adam -
la r�, ruh sal ya �am dan uzak la ��p yal n�z ca
dün ya ya, mad de ye, ma la, mül ke odak lan m��
ya �am sür dü ren bir çok i� adam la r� var d�r.

Çev re me ba k� yo rum, in san la r�n bü yük bir
bö lü mü göz le ri ni dün ya ya dik mi� ler, ken di le -
ri nin ve ai le le ri nin mü ref feh bir ya �a ma ula� -
ma s� n� tek he def ola rak gö rü yor lar. Bir ta n� -
d� ��m an la t� yor du: “�ir ket te ge nel mü dür ol -
dum, ge li rim iyi, evim, ara bam var, ço cuk lar
iyi okul lar da ve iyi oku yor lar, ha ya t�m çok iyi,
da ha ba� ka ne is te ye bi li rim ki... Bun dan son -
ra ki tek ça bam bu dü ze yi ko ru mak ve re fa h� -
m� da ha ile ri dü ze ye ula� t�r mak t�r.” Tüm ya -
�a m� n�, ta n� d� ��m ge nel mü dür gi bi dün ya sal
de �er ler le öl çen in san lar, ay n� al�� kan l� ��
emek li lik te de sür dü rü yor lar. Ya he men ye ni
bir i� ar� yor lar ve ya emek li li �i tem bel lik zan -
ne di yor, gün le ri ni bom bo� ge çi ri yor lar.        

Al lah in sa na bu den li ba sit; ye mek le, iç -
mek le, gez mek le ve ya yal n�z ca i�e gi dip ça -
l�� mak la ge çe cek bir ha yat ver me mi� tir. Ha -
ya t�n ya �a m� sür dür mek ve gü ven ce al t�n da
tut mak tan öte bir ya n� var d�r. Ruh, zi hin, be -
den den ge si için de ya �a ma dan, ruh sal ge li -
�im yo lun da ol ma dan ula �� lan her ser vet, her
ma kam, her bil gi, her ba �a r� ek sik li de mek tir.
Dün ya ya odak la nan, za man la r� n�, ener ji le ri ni
da ha çok �e ye sa hip ol mak için kav ga lar la,
mü ca de le ler le ge çi ren in san lar bel ki çok �e -
ye sa hip ola bi lir ler. D� �ar dan bak t� �� n�z za -
man gör kem li ve im re ni le cek bir ha yat sür -
dük le ri ni de gö rür sü nüz. Fa kat iç le ri kar ma -
ka r� ��k t�r. �ç le rin de so lu can lar do la ��r, kurt lar
bü yür. H�rs l� dün ya la r�n da ki hu zur suz luk d�� -
la r� na yan s�r. Tan si yon la r� den ge siz dir, ko les -
te rol le ri yük sek tir, mi de le ri ya nar, uy ku la r�
dü zen si dir. �yi bir mu aye ne ya p� l�r sa gö rü lür
ki, kalp, böb rek, ci �er ler hep si prob lem li dir.

�ç le rin de ki ra hat s�z l�k ve s� k�n t� da ha iler -
le yip dep res yo na dü� mek ten kor kun ca dok -
to ra gi der ler. �laç lar la ve ya te ra piy le iç le rin -
de ki so run dan kur tu la cak la r� n� zan ne der ler.
Oy sa ki de rin de ki ne den le re ula� ma dan, on -
la r� ya �a m�n d� �� na ç� kar ma dan ve ruh sal ge -
li �im yo lu na gir me den iç te ki bo� luk dol du ru -
la maz, ya �a ma an lam ka t� la maz ve hu zu ra
ula �� la maz.

Bir üni ver si te nin �le ti �im Fa kül te si’ne ko -
nu� ma c� ola rak da vet edil mi� tim. “�le ti �im de
Sev gi” ko nu su nu seç tim. Na s�l se ve ce �i ni ve
se vi le bi lir ola ca �� n� bil me den, kar �� l�k s�z sev -
gi yi ö� ren me den, kar �� da ki in sa n� iç ten lik le
din le me den, de �er ver me den, duy gu sal ve
ruh sal bir an la y� �a ula� ma dan, yal n�z ca top -
lum sal ku ral la r�, ile ti �im tek nik le ri ni ve sos yal
ya �a m�n ge rek le ri ni ö� re ne rek in san lar la
sa� l�k l� bir ile ti �im ku ru la ma ya ca �� n� an lat t�m.

Ta rih bo yun ca din adam la r� Al lah kor ku -
sun dan söz et mi� ve in san la ra cen net, ce -
hen nem he sa b� yap t�r m�� lar d�r. Han gi di ne
ba� l� olur sa n�z olu nuz, �e kil sel tüm gö rev le -
ri ni zi ek sik siz ye ri ne ge tir se niz bi le Al lah kor -
ku sun dan kur tul ma dan, inanç ve ba� l� l�k la
Al lah sev gi si ne ula� ma dan ruh sal bü yü me
yo lu na gi re mez si niz. Ruh sal bü yü me is te �i
ce sa ret ve iman la do lup ta� ma y�, sü rek li ö� -
ren me ar zu su için de ol ma y� ve gü ve ne rek
kal bi Al lah sev gi si ne aç ma y� ge rek ti rir. Bu bi -
lin ce ula� t� �� n�z da ruh sal ge li �im için ay r� ca
bir ça ba gös ter me ni ze ge rek yok tur. Si zin d� -
�� n�z da olu �an ko �ul lar ve de �i �im ler bi le si -
zi et ki le mez, ruh sal bü yü me ni ze de vam
eder si niz. 

Al lah yo lu na gir di �i niz de O’nun sev gi si
yo lu nu zu ay d�n la t�r, be re ke ti niz ar tar, üze ri ni -
ze rah met ya �ar. Önü nüz de ki en gel le rin
kalk t� �� n�, yo lu nu zun hep aç�k ol du �u nu gö -
rür sü nüz. Ya �a m� n�z da ki kar ga �a lar uyu ma,
bil gi le ri niz bil ge li �e, üzün tü le ri niz se vin ce
dö nü �ür. Has ta l�k la r� n�z �i fa bu lur, içi ni zi ka -
rar tan kin ler, k�s kanç l�k lar, ha sis lik ler ru hu nu -
zun ay d�n l� �� için de kay bo lur. Al lah’�n ver di �i
ni met le re ve bol lu �a �ük ret tik çe fa kir lik duy -
gu su bi ter, zen gin li �e ka vu �ur su nuz. Al lah’�n
sev gi si ve ay d�n l� �� uf ku nu zu açar, ya �a m� -
n�z da ki k� s�t la ma lar bi ter, üze ri niz de ki yük ler
kal kar. Ger çek öz gür lü �e ula ��r s� n�z. O za -
man içi niz de kurt lar, so lu can lar üre mez, gül -
ler, çi men ler, çi çek ler açar.  

B
EN GÜZEL BAYRAM BU BAYRAM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da Kadıköy’de bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Çocuklar oyunlarla, �arkılarla, danslarla e�lenecek; dolu dolu bir bayram geçirecek. 
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Mar ma ra Üni ver si te si AB Bil gi Mer ke -
zi Ko or di na tör lü �ü’nde ger çek le� ti ri -
len “AB’ye Ka t� l�m Mü za ke re le rin de

Çev re Fas l� ve Sür dü rü le bi lir lik Tar t�� ma la r�”
ko nu lu kon fe rans, üni ver si te men sup la r� n� ve
si vil top lum ku ru lu� la r� n� bi ra ra ya ge tir di.
Mar ma ra Üni ver si te si Av ru pa Bir li �i Ens ti tü -
sü ile Çev re So run la r� Uy gu la ma ve Ara� t�r ma
Mer ke zi ile bir lik te �s tan bul ve Bo �a zi çi üni -
ver si te le ri ö� re tim üye le ri nin ve STK tem sil -
ci le ri nin ka t�l d� �� kon fe ran s�n ilk a�a ma s�n da,
Tür ki ye’nin AB ile yü rüt tü �ü ka t� l�m mü za ke -
re le rin den bi ri olan çev re fas l� ile il gi li bil gi ve -

ril di. Top lan t� da Tür ki ye ile AB ara s�n da ki ka -
t� l�m mü za ke re le ri nin top lam 35 ko nu ba� l� �� -
n� kap sa d� ��, bu nun da 100 bin say fa l�k AB
mev zu at� n�n ulu sal hu kuk sis te mi miz ta ra f�n -
dan üst le nil me si an la m� na gel di �i be lir til di.
Mü za ke re le rin, “uzun in ce bir yol” ola rak da
ta n�m la na bi le ce �i vur gu la n�r ken, özel lik le çev -
re fas l� n�n, AB mev zu at� n�n en ge ni� bö lüm le -
rin den bi ri ni olu� tur du �u ve çe tin mü za ke re
ba� l�k la r� ara s�n da yer ala ca �� ifa de edil di. 

� ÇEV RE DOS TU ENER J� 
KAY NAK LA RI GÜN DE ME GEL D�

Kon fe rans ta çev re dos tu ener ji kay nak la -
r� na yö ne lik gö rü� ler de tar t� ��l d�. Bu ba� lam -
da HES’ler, bi yo gaz ve özel lik le nük le er

ener ji ko nu la r�n da ha ra ret li tar t�� ma lar ya �an -
d�. Uz man lar, su kay nak la r� n�n ku ru ma s� na
ve do la y� s�y la do �a n�n tah rip edil me si ne ne -
den ol du �u ge rek çe siy le HES’ler ko nu sun da
çe �it li gö rü� ler ile ri sü rül dü. Di �er ener ji kay-
 nak la r�n dan, bi yo gaz ko nu sun da Tür ki ye’de
mev cut po tan si yel üze rin de du ru lur ken, nük-
 le er ener ji nin en dü �ük ma li yet li ener ji ol du -
�u, ener ji ge rek si ni mi nin gü ven ce al t� na
al�n ma s� ba k� m�n dan uzun va de de zo run lu luk
ol du �u ve ay r� ca, nük le er ener ji san tral le ri -
nin gü ven li ol du �u ifa de edil di. Bu na kar �� -
l�k, dep rem ku �a �� üze rin de bu lu nan bir
ül ke de nük le er san tral le rin na s�l gü ven li ola-
 ca �� ko nu sun da �üp he ler di le ge ti ril di. Ay r� -

ca, Av ru pa ka mu oy la r�n da bu ko nu da çe �it li
çe kin ce le rin di le ge ti ril di �i ve nük le er ener ji
üre ti mi ne kar �� l�k önü müz de ki sü reç te ba z�
AB ül ke le rin de ye ni le ri nin ya p�l ma ma s�, ba -
z� la r�n da ise atom san tral le ri nin ka pa t�l ma s�
gün dem dey ken, Tür ki ye’de nük le er ener ji
san tral le ri nin ku rul ma s� n�n iza h� zor bir du -
rum ol du �u özel lik le be lir til di. So nuç ta, bil-
 gi len dir me dü ze yi nin yük sek ol du �u ve
önü müz de ki sü reç te çev re ko nu la r� n�n da ha
spe si fik ele al�n ma s� yö nün de mu ta ba kat sa�-
 lan d�.

Ba z� bil di ri le rin “Mar ma ra Üni ver si te si
AB Ara� t�r ma la r� Der gi si”nde ya y�n la na ca ��
da be lir til di.

● �u le ÖZ ÇE L�K

Geç ti �i miz haf ta Düz ce’dey dim.
Git me ne de nim Düz ce Be le di ye
Ba� ka n� �s ma il Bay ram’�n 4 y�l-

 l�k ça l�� ma la r� n� an la ta ca �� ba s�n top -
lan t� s� ol sa da 99 dep re min den son ra
Düz ce’de ne ler ya p� l�p ya p�l ma d� �� n� en
yet ki li ki �i den din le mek is ti yor dum.
Çün kü ba ba ta ra f�n dan Düz ce li bi ri ola -
rak 1999 y� l�n da ya �a nan dep rem den
çok ac� ha t� ra la r�m var. Es ki ge le nek sel
bir ev olan ba ba evi miz, ya n�n da ya p� -
lan 7 kat l� bir apart ma n�n üze -
ri ne y� k�l ma s� so nu cu
yer le bir ol mu�, ev -
de ya �a yan 5 ak -
r a  b a  m �  z �
kay bet mi� tim.
Dep re min ol -
du �u 12 Ka s�m
1999 ge ce si, Ka -
d� köy Be le di ye si
ekip le riy le Düz ce’ye
yap t� �� m�z yol cu lu �u, uzun y�l lar
ai le min ya �a d� �� evi yer le bir ol mu� ola -
rak bul ma m�z, Be le di ye ekip le ri nin bir
an bi le ara ver me den ara l�k s�z ça l�� ma -
s�, ya k�n la r� m�n ce set le ri nin ç� ka r�l ma -
s� n� unut mam im kan s�z. Bu an la r�
Tür ki ye’de bin ler ce ki �i de be nim le bir-
 lik te o ge ce ya �a d�. 

Bu yüz den ha len bir çok ak ra ba m�n
ya �a d� �� Düz ce, ar t�k ne ya z�k ki dep -
rem ke li me siy le öz de� bir ha le gel di be -
nim için. Ak ra ba la r� m�n ora da ya �a ma s�
ne de niy le Düz ce’de ya �a nan lar la her
za man il gi liy dim as l�n da, an cak dep rem
son ra s�n da s�k s�k yap t� ��m zi ya ret ler de
bü yük bir y� k� ma u� ra yan Düz ce’de ki
ge li� me le ri da ha ya k�n dan iz le dim. Ara -
dan ge çen 13 y�l için de y� k�n t� lar kal d� -

r�l d�, yol lar, kal d� r�m lar
ya va� ya va� ye ni den
ya p�l d�, Düz ce il -
çey ken �e hir ol -
du. Za man la
y� k� lan ev le rin
ye ri ne ye ni bi-
 na lar in �a edil-
 me ye ba� lan d�.
Düz ce Be le di ye -
si’nin yap t� �� ça l�� ma -
la r� ga ze te ci le re
an la ta ca �� n� aç�k la yan, ga ze te mi zin de

da vet edil di �i et kin lik ler den ha b-
er dar olun ca gi dip, be le di -

ye ba� ka n� �s ma il
Bay ram’� din le -

mek is te dim ve
ka la ba l�k bir ga -
ze te ci gru bu ola -
rak geç ti �i miz

haf ta Düz ce’ye
git tik. Ba� kan Bay -

ram her ke se mer ha ba de -
dik ten son ra geç ti �i kür sü de

gö re ve gel di �i 4 y�l için de ger çek le� tir -
di �i alt ya p� dan ula �� ma, imar hiz met -
le rin den çev re ye, sos yal hiz met ler den
kül tü re ka dar ça l�� ma la r� an lat ma ya
ba� la d�. 

Ba� kan Bay ram’�n yap t� �� aç�k la -
ma lar için de imar ve kent sel dö nü �üm
ile il gi li olan lar dep rem den mad di ma -
ne vi bü yük za rar gö ren Düz ce li ler için
bü yük önem ta �� yor du. Tüm imar plan-
 la r� n�n dü zen len di �i ni ve ge re ken re vi -
ze le rin ya p�l d� �� n� kay de den Ba� kan
Bay ram, ilk ola rak plan la ma ya yö nel -
dik le ri ni vur gu la d�.   

Kent sel Dö nü �üm’ün Düz ce için
öne mi ni an lat t�, Ca mi ke bir Ma hal le -
si’nde 56 bin met re ka re lik alan da TO K�

i� bir li �iy le 200 top lu ko -
nut in �a edi le ce �i ni

söy le di. Ba� kan
Bay ram, 3194
say�l� �mar Ya -
sas�’n�n 18.
M a d  d e  s i
uyar�nca 20 ma-

 hal le de 74 farkl�
böl ge de uy gu la ma

yapt�klar�n�; 3 bin 250
ye ni par sel olu� tu ra rak va -

tan da� la ra ta pu lar�n� tes lim et tik le ri ni
kay det ti. Bay ram’�n söy le di �i bir di �er
önem li nok ta da Düz ce’de 3. kat s� n�r -
la ma s�y d�. Dep rem den ön ce sa y� s� h�z -
la ar tan 7-8 kat l� bi na la r�n ço �u ne ya z�k
ki dep rem de yer le bir ol du. Bu an lam da
ev le rin ar t�k 3 kat la s� n�r lan ma s� çok  i-
sa bet li bir uy gu la ma. Ba� kan Bay ram,
be ton la� ma n�n azal d� ��, ye �il alan la r�n
art t� �� bir imar pla n� ha z�r la d�k la r� n� ve
oy kay bet me le ri pa ha s� na bi le ol sa bu
du ru� la r�n dan ta viz ver me ye cek le ri ni
üs tü ne ba sa ba sa söy le di. 

�n �al lah bu uy gu la ma lar dan ge ri
ad�m at�l maz, Düz ce li ler ar t�k yük sek
bi na lar la çev ri li ol ma yan ye �il alan la r�n
bol ol du �u ye ni bir Düz ce’de ya �ar lar.
Dep rem de bü yük ac� ya �a m�� bi ri ola -
rak bu uy gu la ma n�n di �er yer le �im yer-
 le ri ne de ör nek ol ma s� n� di li yo rum.
Özel lik le de Ka d� köy’ün mer ke zin de ki
tek bo� yer olan Ku� di li Ça y� r�’n� ya p� -
la� ma ya aça rak AVM yap mak is te yen
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’ne….
Ka d� köy Be le di ye si’nin ve Ka d� köy lü -
le rin, “Ku� di li AVM ol ma s�n dep rem
ris ki ne kar �� aç�k alan la ra sa hip ç� ka -
l�m” slo ga n�y la sür dür dü �ü mü ca de le ye
des tek ver mek, du yar l� her kent li nin gö -
re vi ol ma l�. 
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Ye�il alanların ço�aldı�ı, betonla�manın azaldı�ı yeni bir imar planı hazırlayan
Düzce Belediyesi’nin bu uygulamasından taviz vermemesi, olası depremlerde yeni

acılar ya�anmaması için büyük önem ta�ıyor.  

Üniversite ve STK’ları
ÇEVRE biraraya getirdi

Düzce YAPILANIYOR!

Kadıköy’de rölyef ve
3D kartpostal sergisi

“Marmara Üniversitesi Avrupa Birli�i Enstitüsü
ile birlikte düzenledi�imiz etkinlikte AB katılım

sürecinde Türkiye’nin durumu ve
sürdürülebilirlik yakla�ımını ele aldık ve su poli-

tikalarını, su ayak izini masaya yatırdık. Ye-
nilenebilir ve nükleer enerji, iklim de�i�ikli�i de

konular arasında. Ö�renci, STK, ö�retim
üyeleri de katıldı. Bu ilkiydi ve ilgi çoktu”

Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları
Uygulama-Araştırma Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Barış Çallı: 

NİSAN AYINDA MAKYAJIN TÜM SIRLARI KADIKÖY’DE
MAKYAJ sanatının ustaları

Kadıköy'de bu ay 2 seminer verecek.
�lki 24 Nisan Çar�amba günü saat
11.00'de Kozzy Kozyata�ı Kültür

Merkezi'nde düzenlenecek.
Kulis Makyaj Akademi e�itmenleri

tarafından verilecek seminerde,
bahar ve yaz aylarının gelmesiyle
heyecanı artan gelin adaylarına

önemli bilgiler verilecek. 
28 Nisan Pazar günüyse Kulis

Makyaj Ekibi, Caddebostan Kültür

Merkezi'nde olacak. 
Televizyon, sinema, günlük ya�am
ve i� hayatında makyaj konularının

anlatılaca�ı seminerde görsel �ovlar
da yer alacak. 

Seminer saat 13.00’te Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonunda
gerçekle�tirilecek.

Kulis Makyaj Akademi'nin verece�i
seminerler, Kadıköy Belediyesi'nin

deste�iyle ücretsiz olarak verilecek. 

15 senedir sanatla iç içe olan Zekiye Zincir,
Kad�köy Belediyesi Fuaye Salonu’nda ikinci ki�isel

sergisine imza att�. Zincir’in, 3D kartpostal, rölyef ve
ya�l�boya tablolardan olu�an sergisi, 6-12 Nisan

tarihleri aras�nda aç�k kald�.
Do�a, Osmanl� dönemi ve �stanbul görüntüleri gibi

çe�itli konular�n i�lendi�i 3D kartpostallara
www.3dkartpostal.com adresinden ula�abilirsiniz. 
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SÜT di�leri 6. aydan
itibaren a��z içinde

görülmeye ba�layan
6-12 ya�lar aras�nda

da yerini daimi di�lere
b�rakan geçici

di�lerdir. Ancak geçici
olmalar�na ra�men

varl�klar� büyük önem
ta��r ve zaman�ndan
önce kaybedilmeleri

çe�itli sorunlar
yaratabilir.

Süt di�leri altta ki
daimi di�in geli�imiyle

birlikte köklerinin
rezorbe olmas�

sonucu dü�erler. Bundan önce meydana
gelen her türlü kay�p erken süt di�i kayb�
olarak adland�r�l�r. Süt di�leri travma ve
çürükler nedeniyle erken kaybedilebilir.

Süt di�lerinin erken kay�plar� beraberinde
baz� olumsuzluklar� da getirir. Bunlardan

en s�k kar��la��lan�, kaybedilen di�in
yerinin di�er di�lerce doldurulmas� sonucu

olu�an yer kay�plar�d�r. Yine özellikle az�
di�lerinin kayb� çocukta çi�neme ve
sindirim problemlerine neden olabilir.

Özellikle travmalar sonucu kaybedilen ön
di�ler de estetik ve fonasyon

problemlerine sebebiyet verir. Süt
di�lerinin erken kayb� sonucu olu�an yer

kay�plar� daimi di�lerin ç�kacak yer
bulamamas�na buna paralel olarak da

çapra��kl�klara ve ortodontik problemlere
neden olur.

Erken kay�plar sonras�nda yer tutucular
kullan�lmal�d�r. Yer tutucular çocu�un

kendisinin tak�p ç�kartabilece�i hareketli
apareyler olabilece�i gibi hekim taraf�ndan

di�lere yerle�tirilen sabit apareylerde
olabilir. Yer tutucular di�lere herhangi bir
kuvvet uygulamaz sadece daimi di� çene
kavsindeki yerini alana kadar di�er di�lerin

hareket edip bu bo�lu�u kapatmas�n�
engeller.

Yer tutucu kullanan çocuklar�n dikkat
etmesi gereken baz� noktalar vard�r.

Öncelikle temizlik aç�s�ndan, yap��kan
g�dalar�n tüketiminden kaç�nmak ve

k�r�lmalar� önlemek için ise tak�p
ç�kartmalar esnas�nda fazla kuvvet

uygulanmamas�na dikkat edilmelidir.
Özetle süt di�leri geçici di�ler olmalar�na
ra�men  nas�l olsa dü�ecek yerine yenisi
gelecek” denemeyecek kadar önemlidir.
Bu yüzden çocuklar�m�za erken ya�ta di�
f�rçalama al��kanl���n� kazand�rmal�, her y�l
periyodik olarak di� hekimi kontrollerine

götürerek rutin a��z di� sa�l��� kontrollerini
ve di� hekimi taraf�ndan gerekli bulunan

koruyucu uygulamalar� yapt�rmal�y�z.                                                               

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

ERKEN SÜT DİŞİ
KAYIPLARI
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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlı�ı, Çalı�ma Ve
Sosyal Güvenlik Bakanlı�ı, Maliye Bakanlı�ı,

Millî E�itim Bakanlı�ı Ve Sa�lık Bakanlı�ı;
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere

Verilecek Sa�lık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik Hakkında, 30 Mart 2013 Cumartesi
Resmî Gazetenin 28603 Sayısında 20 maddelik

Yönetmelik Yayınlanmı�tır.
Yönetmeli�in Birinci bölümü geçen hafta

kö�emizde yayınlanmı�tır. Bu hafta
Yönetmeli�in �kinci Bölümünün tamamı ve

Üçüncü Bölümünün 7. Maddeye kadar olan
kısmı a�a�ıda yer almaktadır.

�K�NC� BÖLÜM
Özürlülük sınıflandırması

MADDE 5 –(1) Özürlülere ili�kin s�n�fland�rma
çal��malar�nda, s�n�fland�rma sistemi olarak;
Dünya Sa�l�k Örgütü taraf�ndan sa�l�k ve

sa�l�kla ilgili durumlar�n tan�mlanmas� için ortak
standart bir dil ve çerçeve olu�turmak amac� ile
geli�tirilen ve insan�n i�levselli�i ve k�s�tl�l�klarla
ilgili durumlar�n�n tan�mlanmas�n� sa�layan çok
kapsaml� uluslararas� bir s�n�fland�rma sistemi

olan ��levsellik Yeti yitimi ve Sa�l���n
Uluslararas� S�n�fland�rmas� esas al�n�r.

(2) Özürlülerin sa�l��� ile ilgili durumlar�n�n
tan�mlanmas�nda ve her türlü bilginin

kodlanmas�nda, çe�itli disiplinler ve hizmetler
aç�s�ndan verilerin toplanmas�nda,

kaydedilmesinde ve kar��la�t�r�lmas�nda,
özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, e�itimi ve

istihdam� ile ilgili hizmetlerin
de�erlendirilmesinde, planlanmas�nda

��levsellik Yeti yitimi ve Sa�l���n Uluslararas�
S�n�fland�rmas� sisteminin kullan�lmas� amac�yla

e�itim, ö�retim, uygulama ve yayg�nla�t�rma
hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�n

koordinatörlü�ünde, ilgili kamu kurum ve
kurulu�lar� ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler

ve ilgili meslek kurulu�lar�n�n i�birli�i ile
yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özürlü Sa�lık Kurulu Raporu Düzenleme

Usul ve Esasları
Özürlü sa�lık kurulunun te�kili

MADDE 6 – (1) Özürlü sa�l�k kurulu; iç

hastal�klar�, göz hastal�klar�, kulak-burun-
bo�az, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji

veya ruh sa�l��� ve hastal�klar� uzmanlar�ndan
olu�ur.

(2) Özürlü sa�l�k kurulu raporu vermeye yetkili
sa�l�k kurumunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon

uzman hekiminin bulunmas� halinde, bu
uzman�n özürlü sa�l�k kurulunda yer almas�

zorunludur.
(3) De�erlendirilecek özür, birinci f�krada

say�lan uzmanl�k dallar�n�n d���nda ise ilgili dal
uzman�n�n da kurulda bulunmas� �artt�r.

Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine
karar veremezler.

(4) E�itim ve ara�t�rma hastanelerinde özürlü
sa�l�k kuruluna �efler, bulunmad�klar� zaman

�ef yard�mc�lar� veya �eflerin
görevlendirecekleri uzman hekimler girerler.

Kurulun ba�kan�, bu Yönetmeli�in 7’nci
maddesinde belirtilen hastanelerin ba�tabibi

veya ba�tabibin görevlendirece�i �ef veya ana
bilim dal� ba�kan�d�r.

(5) Asker hastanelerinde, ba�tabip yard�mc�s�

veya ba�tabibten sonraki en k�demli uzman
hekim; asker e�itim hastanelerinde ise

ba�tabip taraf�ndan görevlendirilecek di�er
üyelerden k�demli bir ö�retim üyesi kurula

ba�kanl�k eder.
(6) Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren
özürü bulunanlar için özürlü sa�l�k kurulu, o

özürü ilgilendiren bran�tan üç uzman ile
olu�turulabilir. Bu kurulun ba�kanl���n� ilgili �ef

ya da anabilim dal� ba�kan� yürütür.
Kaynak:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/
20130330-4.htm
B�ZE ULA�IN

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

Sadıko�lu Plaza 5 No: 49 Kadıköy-�stanbul
/Türkiye

Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 
E-Posta: engelsiz@kadikoy.bel.tr

Tel: 0216 338 2414 Faks: 0216 338 88 84               

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
SAĞLIK KURULU RAPORLARI YÖNETMELİĞİ 

● Mustafa SÜRMEL�

Ön der li �i ni Dr. Ay han Cin gi’nin yap-
 t� �� Ser best He kim ler Plat for mu’nun
ama c�, Ana do lu Ya ka s�n da Ça l� �an

Ser best He kim le rin her ay dü zen li ola rak bi-
 ra ra ya ge le rek bir bir le ri ni da ha ya k�n dan ta -
n� y�p kay na� ma la r� ve so run la r� n� tar t� �a rak,
çö züm yol la r� n� de �er len di re cek le ri ya rar l�
bir bir lik te lik olu� tur mak.

Mu aye ne ha ne si ya da di �er gö rev alan-
 la r� bir bir le ri ne çok ya k�n olan he kim le rin
da hi ma ale sef bir bir le ri ni ya k�n dan ta n� ma -
d�k la r� n�, hat ta bel ki de ba zen bir bir le riy le
il gi li olum suz ön yar g� la r� bi le ol du �u nu be-
 lir ten Dr. Ay han Cin gi, bu ek sik li �i gi der -
mek, so run lar la ve çe �it li gün cel
yö net me lik ler le il gi li bil gi pay la ��m la r�n da
bu lun mak, ge rek ti �i za man lar da do� ru çö -
züm yol la r� na hep bir lik te ula �a bil mek ama -

c�y la bu plat for mu olu� tur duk la r� n� ve he -
kim ler den çok olum lu ge ri bil di rim al d�k la -
r� n� söy le di.

Her ay�n ilk pa zar te si ak �a m� So no med
Pla za’da dü zen li ola rak top la na cak la r� n� be-
 lir ten Dr. Cin gi, or tak so run la r�n ya n�n da
her ay Ser best He kim ler Plat for mu bün ye -
sin den bir üye nin  ho bi siy le ya da özel il gi
ala n�y la il gi li de ko nu� ma ya pa ca �� n� ve  ka -
t� lan la r�n, mes lek ta� la r�y la  ni te lik li ola rak

2-3 sa at ge çir me im ka n� bu la ca �� n� söy le -
di.Özel lik le de �i �ik bran� lar dan 35 he ki min
ka t�l d� �� plat for mun ilk top lan t� s� ta n�� ma
ni te li �in dey di. �lk top lan t� ya ka t� lan he kim -
ler plat form la il gi li ola rak “Böy le bir olu -
�um bü yük bir ih ti yaç t�. Bu plat for mun
ku rul ma s� ve bu or ta m�n olu� ma s�n dan do -
la y� Dr. Ay han Cin gi’ye ve biz le rin bi ra ra -
da ola bil me si için me kâ n� n� esir ge me yen
So no med’e te �ek kür ede riz” de di ler.

● Mus ta fa SÜR ME L�

Mar ma ra Üni ver si te si Av ru pa Bir li �i Bil -
gi Mer ke zi, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü i�birli�iyle ö� ret men le re

yönelik “Av ru pa Bir li �i ve �n san Hak la r�” se m-
i ne ri dü zen le di. 

Mar ma ra Üni ver si te si AB Bil gi Mer ke zi ta -
ra f�n dan Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü ve Ka d� köy �l -
çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü ta ra f�n dan or ga ni ze
edi len se mi ne re, il çe de ki okul lar dan ö� ret men -
ler ka t�l d�.  Se mi ner, Mi mar Si nan Gü zel Sa nat -
lar Üni ver si te si’nden Doç. Dr.
Elif Ta rak ç� Ak yar ve Mar ma ra
Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa -
kül te si Mü zik Bö lü mü’nden
Yrd. Doç. Dr. Hyun So ok Te kin
ta ra f�n dan su nu lan mü zik din le -
ti si ile ba� la d�. Ar d�n dan ya p� lan
aç� l�� ko nu� ma la r�n da Mar ma ra
Üni ver si te si AB Ens ti tü sü Mü -
dü rü Prof. Dr. Mu zaf fer Dar tan,
Av ru pa Bir li �i’nin ha ya t� m� za
na s�l gir di �i ve ha ya t� m� z� na s�l
et ki le di �i ni, Mil li E�i tim �l çe
Mü dür lü �ü AB Bö lü mü �u be
Mü dü rü Fah ri Cü re bal ise Av ru pa Bir li �i sü re -
ci nin e�i tim sis te mi ne yö ne lik yan s� ma la r� n� de -
�er len dir di. 

Göz te pe Kam pü sü’nde ger çek le� ti ri len se -
mi ner üç su num üze rin den bir gün sür dü.  Ö� le -
den ön ce ki bö lüm ler de AB Ens ti tü sü ö� re tim
üye si Dr. Emir han Gö ral Av ru pa Bir li �i’nin na -
s�l or ta ya ç�k t� �� ve ge li �im sü re ci hak k�n da bir

su num yap t�. Ar d�n dan yi ne AB Ens ti tü sü ö� re -
tim üye le rin den Yrd. Doç. Dr. Yon ca Özer, Tür -
ki ye-AB ili� ki le ri nin dü nü ve bu gü nü nü de tay l�
�e kil de an la t�r ken, ö� ret men le ri mi zin so ru la r� ile
tar t�� ma bö lü mü ne ge çil di. 

Ö� le den son ra ki otu rum da ise Av ru pa Bir-
 li �i’nin te mel al d� ��, ay n� za man da ev ren sel bir
de �er ola rak ka bul edi len “in san hak la r�” ko nu -
su ele al�n d�. Mar ma ra Üni ver si te si Hu kuk Fa -
kül te si ö� re tim üye si Prof. Dr. �b ra him Ka bo� lu
ta ra f�n dan in san hak la r� n�n ge li �i mi ve bu gün
gel di �i nok ta de �er len di ril di. Ö� ret men le ri mi -

zin yo �un so ru la r� ve yo rum la -
r�y la zen gin le �en top lan t� n�n
so nu cun da in san hak la r� kav ra -
m� n�n ana oku lun dan ba� la yan
bir sü reç için de top lum bi lin ci -
ne yer le� ti ril me si ge re ken bir
ol gu ha li ne gel di �i ve Tür ki -
ye’nin bu ko nu da AB stan dart -
la r� n�n da öte si ne ge çe bi le cek
genç bir nü fu sa sa hip ol du �u
ko nu sun da uz la ��l d�. Bü tün gün
sü ren se mi ne ri yo �un bir il giy -
le ta kip eden ö� ret men le ri miz,

bu tür fa ali yet le rin da ha ge ni� bir ka t� l�m la ve
s�k l�k la ya p�l ma s� n� di le dik le ri ni be lirt ti ler. 

AB Bil gi Mer ke zi et kin lik le ri 9 Ni san’da
dü zen le nen “Ka t� l�m Mü za ke re le rin de Çev re
Fas l� ve Tür ki ye’de Sür dü rü le bi lir lik Tar t�� ma -
la r�” ba� l�k l� kon fe rans la de vam et ti. Göz te pe
Kam pü sü Mü hen dis lik Fa kül te si’nde ki et kin lik
ba� ta STK’lar ol mak üze re her ke sin ka t� l� m� na
aç�k �e kil de dü zen len di.

Artık hekimlerin de platformu var

(Kadıköy
Belediyesi Çocuk
A�ız ve Di� Sa�lı�ı

Merkezi Di�
Hekimi Songül

Yavuz)

Yakasında
çalı�an

hekimler
Serbest

Hekimler
Platformu’nu
kurarak bir
çatı altında
toplandılar. 
Toplantının

açılı�
konu�masını

Dr. Ayhan
Cingi yaptı.

Öğretmenlere 
AB anlatıldı

● Bü� ra TAN RI TA NIR

Dün ya ça p�n da ta n�n m�� bir bit ki bi lim -
ci ve ec za c� olan Dr. Te i– Fu Chen ile
t�p dok to ru e�i Dr. Oi-Lin Chen ta ra -

f�n dan ku ru lan Sun ri der, Tür ki ye ofi si ni Ka -
d� köy Ku yu ba ��’nda aç t�. Aç� l� �a Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ame ri ka ile
Rus Kon so los luk tem sil ci le ri ve ga ze te ci ler
ka t�l d�. Aç� l� ��n ar d�n dan, Ba� kan Öz türk’e
ürün ler hak k�n da bil gi ve ril di. Aç� l�� ta ko nu -
�an Öz türk, Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Di�
Sa� l� �� Mer ke zi’nde yap t�k la r� hiz met le ri an-
 lat t�. Ba� kan Öz türk, “Ata �e hir bi ze ba� l�y -
ken, k�r sal ke sim ler le be ra ber ba z� ev ler de
sa de ce 1 di� f�r ça s�y la di� le ri ni te miz le yen ai -

le ler var d�. Biz bun la r� y�k mak için Be le di -
ye ye ba� l� ola rak ço cuk di� sa� l� �� mer ke zi
aç t�k. Ço cuk la r� m� z�n di� te miz li �i ni sü rek li
ha le ge tir me si için 3 ay da bir di� f�r ça s� ve
ma cu nu he di ye et me ye ba� la d�k. Bu ko nu da
si zin le or tak bir ça l�� ma ya pa bi li riz” diye
konu�tu. 1982 y� l�n da Dr. Te i-Fu Chen’in
evi nin bod rum ka t�n da üret ti �i tek ürü nü Sun-
 Bre eze Ya �� ile ha ya ta ba� la yan Sun ri der,
400’den faz la bit ki sel g� da, içe cek, g� da tak -
vi ye si, ev ürün le ri, cilt ba k� m� ve koz me tik
ürü nü üre tip, da �� t� yor. Sun ri der  ürün le ri nin
hep si, kim ya sal ya p� dan uzak, vü cu du bes le -
me ye, den ge le me ye ve te miz le me ye yö ne lik
ola rak ge li� ti ri li yor. 

Sunrider Kuyubaşı’nda! 

AB Bilgi Merkezi,
Kadıköy e�itim

camiasıyla bir araya
gelirken, toplantıda

Türkiye’nin genç
nüfus potansiyeliyle
önemli bir konuma

sahip oldu�u
konusunda

uzla�ıldı.
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr KADIKÖY ENGELL� ORYANT�R�NG
YARI�MASI BA�LIYOR

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü “Kadıköy Engelli
Oryantiring Yarı�ması” düzenliyor. 11 Mayıs 2013 tarihinde Göztepe

Özgürlük Parkı’nda yapılacak olan ödüllü yarı�manın ba�vuruları, 
0216 348 42 54-347 46 89 numaralı telefonlardan yapılacak.

Ka d� köy’ün ö� ren ci le ri bu y�l spor da
yü zü mü zü gül dür me ye de vam edi -
yor. Her haf ta bir bi ri ar d� na ge len

spor da ba �a r� ha ber le riy le Ka d� köy lü ler gu-
 rur la n� yor. Son ha ber Eren köy Or ta oku -
lu’ndan gel di. 

Eren köy Or ta oku lu 25-29 Mart 2013 ta r-
ih le ri ara s�n da Ço rum'da dü zen le nen y�l d�z
vo ley bol mü sa ba ka la r� na ka t�l d�. B gru bun -
da yer alan ta k�m To kat, Sam sun, Gi re -
sun’dan ge len ta k�m lar la grup li der li �i
mü ca de le si yap t� ve oy na d� �� mü sa ba ka la r�
set ver me den  3-0 ka zan d�. Gru bun dan li der

ç� kan ta k�m di �er gru bu 2. ta mam la yan
Sam sun ta k� m�y la e� le� ti. Bu ta k�m la oy na -
d� �� ma ç�n set le ri ni 3-0 ka za na rak 14-19 Ni -
san ta rih le rin de Di yar ba k�r'da ya p� la cak
olan Tür ki ye fi nal le ri ne ka t�l ma ya hak ka -
zan d�. Okul Mü dü rü Mus ta fa Ye �i ova oku-
 lu mu zun vo ley bol bran ��n da ba �a r� la r�n dan
gu rur duy du �u nu be lirt ti �i aç�k la ma s�n da,

“Bu ba �a r� lar, di sip lin li ve dü zen li bir ça l�� -
ma so nu cu gel di. Ay r� ca mü sa ba ka ya ka t� -
lan ö� ren ci le rin Ata türk genç li �i ne ya k� ��r,
cen til men ce, spor ah la k� na uy gun mü ca de le
ver me le ri tak dir edi lir bir dav ra n�� t�r” de di.
Eren köy Or ta oku lu’nda sos yal ve spor tif et -
kin lik le re önem ve ril di �i ni be lir ten Ye �i ova,
bun dan son ra da bu ba �a r� la r�n kat la na rak

de vam ede ce �i ni ifa de ede rek, “Eren köy Or-
 ta oku lu olarak  bun dan ön ce ki y�l lar da da
bas ket bol bran ��n da Tür ki ye 1.’li �i  ya �a d�k.
Ka d� köy il çe si ni la y� k�y la tem sil et ti �imize
inan�yorum. Bu ba �a r� lar da eme �i ge çen
her ke se te �ek kür ediyorum” dedil.

Eren köy Or ta oku lu için de bu lun du �u -
muz e�i tim ve ö� re tim y� l�n da vo ley bol, fut-
 bol, yüz me, bas ket bol, sat ranç dal la r�n da da
il ve il çe fa ali yet le ri ne ka t�l d�. Okul da ay r� -
ca ni san ay� iti ba riy le ge le nek sel ola rak fut-
 bol, vo ley bol, bas ket bol, sat ranç
bran� la r�n da ba har �en lik le ri dü zen le ni yor. 

Haydi çocuklar coşturun Kadıköy’ü

Erenköy Ortaokulu ö�rencileri büyük bir ba�arıya imza attı.
Yıldızlarda rakip tanımayan Erenköy Ortaokulu Diyarbakır'da

yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Do�a Koleji Genç K�zlar Basketbol
Tak�m�, �stanbul Gençlik Hizmet-
leri ve Spor �l Müdürü Av. Numan

Güzey’i makam�nda ziyaret etti. K�br�s
Rum Kesimi’nde 28 Mart-5 Nisan tarihleri
aras�nda yap�lan ve 24 ülkenin kat�ld���
Dünya Liseleraras� Basketbol �ampiy-
onas�’nda dünya �ampiyonu olan Do�a

Koleji sporcular�, yöneticiler Tunç Da�al
ve Serkan Ulusoy ile antrenörler Aziz
Akkaya ve Ümit Damar �ampiyonluk ku-
pas�n�, Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürü Av. Numan Güzey’e getirdiler.

Türk milletine ya�att�klar� bu büyük
ba�ar�dan dolay� eme�i geçen herkesi kut-
layan �stanbul Gençlik Hiz met le ri ve Spor

�l Mü dü rü Av.
Nu man Gü zey,
“Si zin az mi ni zi,
inan c� n� z� ve ba -
�a r� la r� n� z� gör -
dük çe Türk spo ru
ad� na ge le ce �e
yö ne lik ümit le ri -
miz da ha da ar t� -
yor. Bu bü yük
ba �a  r �  la  r �  n �  z �n
dai mi ol ma s� n� ve
di �er e�i tim ku-
 rum la r� ta ra f�n dan
da ör nek al�n ma -
s� n� di ler, he pi ni zi
ay r� ay r� kut la r� -

m” de di. Dü zen le nen tö ren de, �s tan bul
Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü dü rü Av.
Nu man Gü ze y’ e,  Do �a Ko le ji Genç K�z lar
Bas ket bol Ta k� m� ’n�n bir for ma s� hediye
edildi.

Fenerbahçe Masa Tenisi Bayan A
Tak�m�, Avrupa Masa Tenisi Birli�i
Kupas� (ETTU CUP) Finali’nin ilk

maç�nda Polonya temsilcisi Zamek
Tarnobrzeg ekibi ile
kar��la�t�.  Polonya eki-
bini 3-1 ma�lup eden
Fenerbahçe, üst üste 2.
kez Avrupa �ampi-
yonu olma yolunda
önemli avantaj sa�lad�.
Rövan� maç� 27 Nisan
Cumartesi günü
Polanya’da yap�lacak.

Cafera�a Spor Sa-
lonu’nda oynanan maç� Ba�kan Aziz
Y�ld�r�m’�n yan� s�ra Yönetim Kurulu
Üyeleri Deniz Tolga Aytöre, Yalç�n

Haker ve Hüseyin Topba� ile çok say�da
taraftar izledi.

Maçta ilk olarak görev alan oyun cu lar
Pav lo vich ve Me lek Hu, ra kip le ri ni 3-1’le

ge çe rek,  set te du-
 ru mu 2-0’a ge tir di.
Ar d�n dan gö rev
alan Eli za bet Sa -
ma ra ise ra ki-bi ne
3-2 ma� lup ol du.
�kin ci kez sah ne ye
ç� kan Pav lo vich,
ra ki bi ni 3-2 ma� -
lup et ti. Bu so nuç -
la Ta k� m, maç tan

3-1 ga lip ay r�l d� ve Av ru pa �am pi yon lu -
�u yo lun da önem li bir avantaj yakalam��
oldu.

Gelecek için 
umut veriyorsunuz

�ampiyonlar aya�ının tozuyla
�stanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor �l Müdürü Numan Güzey’i

ziyaret etti

GENEL KURUL İLANI GENEL KURUL İLANI
SAS PLAST�K K�MYA SANAY� VE T�CARET A.�.

�DARE MECL�S BA�KANLI�INDAN
Ticaret Sicil: 163111/110557

�irketimizin 2011-2012 takvim y�llar� ola�an genel kurulu
a�a��daki gündemi görü�mek üzere 09.05.2013 tarih saat 10:00

da �stanbul Kad�köy Sö�ütlüçe�me Mahmut Baba Sokak Sö�ütlü
han no:1 kat:4 daire 28-29 daki �irket merkezinde toplanacakt�r.

Hissedarlar�m�z�n te�rifi rica olunur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1) Aç�l�� ve toplant� ba�kanl���n�n olu�turulmas�.

2) 2011-2012 y�llar� Yönetim kurulunca haz�rlanan y�ll�k faaliyet
raporunun okunmas� ve müzakeresi.

3) 2011-2012 denetçi raporlar�n�n okunmas�.
4) 2011-2012 finansal raporlar�n okunmas�, müzakere ve tasdiki.

5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibras�
6) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakk�, ikramiye ve

prim gibi haklar�n�n belirlenmesi.
7) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,

8) Yönetim kurulu üyelerine T.T.K’nun 395 ve 396 maddelerinin
gerektirdi�i  müsaadenin verilmesi,
9) Anasözle�menin madde 12 tadili,
10) �irketin tasfiyesinin görü�ülmesi,

11) �çyönergeye ili�kin esaslar maddesinin onaya sunulmas�,
12) Dilek ve temenniler.

Anasözle�me Tadil Tasar�s�,
Yeni �ekli;

Madde 12-�irketin i�leri ve idaresi genel kurul taraf�ndan Türk
Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 1(Bir)üyeden

olu�an yönetim kurulu taraf�ndan yürütülür.Yönetim kurulu üyeleri
en çok 3 y�l için seçilebilirler.

AL�O�LU �N�AAT TUR�ZM GIDA SANAY� VE T�CARET A.�
�DARE MECL�S BA�KANLI�INDAN 

Ticaret Sicil : 219124
�irketimizin 2011-2012 takvim yılları ola�an genel kurulu a�a�ıdaki gündemi görü�mek üzere 09.05.2013 tarih saat 11:00 da

�stanbul Kadıköy Sö�ütlüçe�me MahmutBaba Sokak Sö�ütlü han no: 1 kat :4 daire: 27 deki �irket merkezinde toplanacaktır.
Hissedarlarımızın te�rifi rica olunur.

YÖNET�M
GÜNDEM

1- Aç�l�� ve toplant� ba�kanl���n�n olu�turulmas�.
2- 2011 - 2012 y�llar� Yönetim kurulunca haz�rlanan
y�ll�k faaliyet raporunun okunmas� ve müzakeresi.

3- 2011 – 2012 denetçi raporlar�n�n okunmas�.
4- 2011 – 2012 finansal raporlar�n okunmas�, müzakere

ve tasdiki.
5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibras�,

6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakk�,
ikramiye ve prim gibi haklar�n�n belirlenmesi,

7- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
8- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K` nun 395 ve 396

maddelerinin gerektirdi�i müsaadenin verilmesi,
9- Anasözle�menin yeni T.T.Kanununa uyarlanmas�,

10- �çyönergeye ili�kin esaslar maddesinin onaya
sunulmas�,

11-Dilek ve temenniler.

Anasözle�me Tadil Tasarısı,
Yeni �ekli: 

YÖNET�M KURULU VE SÜRES� :
Madde 9- �irketin i�leri ve idaresi genel kurul

taraf�ndan Türk Ticaret Kanunu Hükümleri
çerçevesinde seçilecek 1 veya 3 (Bir veya Üç) üyeden
olu�an bir yönetim kurulu taraf�ndan yürütülür. Yönetim

kurulu üyeleri en çok 3 y�l için seçilebilirler. Görev
süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden

seçilebilirler. 
��RKET�N TEMS�L� VE YÖNET�M KURULU

ÜYELER�N�N GÖREV DA�ILIMI:
Madde 10- �irketin yönetimi ve d��ar�ya kar�� temsili

yönetim kuruluna aittir. �irket taraf�ndan verilecek

bütün belgelerin ve yap�lacak sözle�melerin geçerli
olabilmesi için, bunlar�n �irketin unvan� alt�na konmu�
ve �irketi ilzama yetkili 1 (Bir) ki�inin imzas�n� ta��mas�

gereklidir. 
GENEL KURUL:

Madde 11- Genel Kurullar, ola�an ve ola�anüstü
toplan�rlar. Ola�an genel kurul, �irketin hesap devresi

sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa;
ola�anüstü genel kurullar ise, �irket i�lerinin
gerektirdi�i hallerde ve zamanlarda toplan�r.

Genel kurul toplant�lar�nda, her pay sahibinin oy hakk�,
sahip oldu�u paylar�n itibari de�erleri toplam�n�n, �irket
sermayesinin itibari de�erinin toplam�na oranlanmas�yla
hesaplan�r. Pay sahibi genel kurul toplant�lar�na kendisi

kat�labilece�i gibi pay sahibi olan veya olmayan bir
temsilci de yollayabilir. 

�irket genel kurul toplant�lar�nda, Türk Ticaret
Kanununun 409.maddesinde yaz�l� hususlar müzakere

edilerek gerekli kararlar al�n�r. Genel kurul toplant�lar� ve
bu toplant�lardaki karar nisab�, Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine tabidir.
Genel kurul, �irketin merkez adresinde veya yönetim

merkezinin bulundu�u �ehrin elveri�li bir yerinde
toplan�r.
�LAN:

Madde 12- �irkete ait ilanlar,  Türk Ticaret Kanununun
35 inci maddesinin dördüncü f�kras� hükmüne göre

yap�l�r. 
Genel kurulun toplant�ya ça��r�lmas�na ait ilanlar Türk

Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü
gere�ince ilan ve toplant� günleri hariç olmak üzere en

az iki hafta önce yap�lmas� zorunludur.

HESAP DÖNEM�: 
Madde 13- �irket hesap y�l� Ocak ay�n�n birinci

gününden ba�lar ve Aral�k ay�n�n sonuncu günü sona
erer. Fakat birinci hesap y�l� �irketin kesin olarak

kuruldu�u tarihten itibaren ba�lar ve o senenin aral�k
ay�n�n sonuncu günü sona erer.
KÂRIN TESP�T� VE DA�ITIMI:

Madde 14- �irketin net dönem kâr� yap�lm�� her çe�it
masraflar�n ç�kar�lmas�ndan sonra kalan miktard�r. Net
dönem kâr�ndan her y�l %5 genel kanuni yedek akçe
ayr�l�r; kalan miktar�n %5’i pay sahiplerine kar pay�

olarak da��t�l�r. Kar pay�, pay sahibinin esas sermaye
pay� için �irkete yapt��� ödemelerle orant�l� olarak

hesaplan�r. 
Net dönem kar�n�n geri kalan k�sm�, genel kurulun

tespit edece�i �ekil ve surette da��t�l�r. Pay sahiplerine
yüzde be� oran�nda kar pay� ödendikten sonra kardan

pay alacak ki�ilere da��t�lacak toplam tutar�n yüzde onu
genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE:
Madde 15- �irket taraf�ndan ayr�lan ihtiyat akçeleri

hakk�nda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523.
maddeleri hükümleri uygulan�r.

KANUN� HÜKÜMLER:
Madde 16- Bu esas sözle�mede bulunmayan hususlar

hakk�nda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulan�r.
Geçiçi Madde 01- Eski anasözle�menin Madde 1,
Madde 2, Madde 3, Madde 4, Madde 5, Madde 6,

Madde 7 ve  Madde 8 ayn� kalmak kayd�yla; Madde 9,
Madde 10, Madde 11, Madde 12, Madde 13, Madde
14, Madde 15, Madde 16, Madde 17 ve Madde 18

�ptal edilmi�tir.

Göztepe tutulmuyor
VOLEYBOLDA Göztepe tutulmuyor.

Kad�köy’ün ba�ar�l� spor
kulüplerinden olan Göztepe Erkek
Voleybol A Tak�m� son maç�nda

�stanbulspor’u 3-1yendi.
Göztepe O.O. Mezunlar� Derne�i

Gençlik ve Spor Kulübü’nden yap�lan
aç�klamada, “Tak�m�m�z önümüzdeki
pazartesi günü Beyo�luspor maç�n�
al�rsa arada bir adet formalite maç�

olacak. Ondan sonraki yani iki buçuk
hafta sonra Büyükdere ile gerçek final

maç�na ç�kacak ve �ampiyon belli
olacakt�r” denildi.

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi
Derne�i’nde her cumartesi günü
13.00-19.30 saatleri aras� günlük

iki ki�ilik tak�m turnuvas�
düzenleniyor...

Her seviye ve ya�tan sporcular�n
kat�labilece�i turnuvada 4’er

tak�ml�k gruplar, lig usulü
yar���yor. Tak�mlar birbirleriyle iki

tek ve bir çift maç� yap�yor.
Gruplar�n ilk iki tak�m� final

elemelerine, son iki tak�m� teselli
elemelerine kat�l�yor. Finalistlere
kupa ve madalya veriliyor. Her

oyuncu en az 8 en fazla 12 maç
yapacak.

Turnuvaya kat�l�m ki�i ba�� 15 TL
ve ilk ba�vuran 16 tak�m

yar��acak. 
Erken ba�vuru yapmak tavsiye

edilir. �lgilenenler www.fbvtt.org
sitesinden 

532 505 56 07’den veya hafta içi
16.00’dan sonra

(216) 565 12 51’den bilgi alabilir.  

HER CUMARTESi GÜNÜ
MASA TENiSi TURNUVASI

FENERBAHÇE’NiN MASA
TENiSiNDEKi BÜYÜK BAŞARISI
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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

� 19 - 25 N�SAN 2013� 19 - 25 N�SAN 2013 Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61
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