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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 
542 50 00 / 1288 

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Tren istasyonda durur,
yolcular iner, yolcular
biner, bu devinim yüz
elli-iki yüz yıldır böyle

sürer gider...

Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Deniz

Gezmi�, Hüseyin �nan ve Yusuf Aslan’ın
idam edili�inin 41. yılında, “üç fidanın,

68’lerin ve tüm devrim �ehitlerinin anısına”
büyük bir etkinlik düzenliyor. 4 Mayıs’ta

açılacak ve Denizler’in �imdiye kadar gün
yüzüne çıkmamı� e�yalarıyla, döneme dair
foto�rafları ve gazete kupürlerini izleyiciyle

bulu�turacak serginin bir de katalo�u
olacak. Sergiyle e� zamanlı olarak belgesel

gösterimi ve söyle�i de yapılacak. 
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Olimpiyatlardan Kavak Sarayı’na…

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 6. Sayfada

Kad�köy Belediyesi’nin 23 Nisan
etkinlikleri çocuklara unutulmaz bir

gün ya�att�. Tüm Kad�köy’e yay�lan
kutlamalarda Kad�köylü çocuklar doyas�ya

e�lendi. Belediye bu seneki
23 Nisan etkinliklerine farkl� bir bak�� aç�s�

getirerek, dünyada ilk çocuk mitingini
düzenleyen Nakiye ö�retmenin ad�n� bir

rölyefle Kad�köy'de ölümsüzle�tirdi.

ANAHTAR:
SÖĞÜTLÜÇEŞME

iSTASYONU

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

PARA

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

Her yurtta�ın
güvencesi olması

gereken yargı
organı, zaman

zaman bu güveni
sarsacak

kararlara varır. 

YARGININ
SiYASALLAŞMASI VE
PiYANiSTiN ÇiLESi

HAYDARPA�A Limanı’nın bulundu�u yerde bir zamanlar
Kavak Sarayı yükseliyordu. Topkapı Sarayı erkânı, sıcak

yaz günlerini burada geçirmek için gemileriyle gelir,
Kavak �skelesi’ne demir atarlardı. Bir rivayete göre ise
Bizans �mparatoru Teodoros Laskoris güne�in batı�ını

ve �stanbul’u seyretmek için
buraya Heraeum Sarayını
yaptırır. Olimpiyat Stadı ile
gündeme gelen bölgenin

tarihi dokusunu Mimar Arif
Atılgan’dan dinledik.

� Sayfa 11’de

49. Cumhurba�kanlı�ı Bisiklet Turu’nun, Kadıköy’ün de
içinde yer aldı�ı �stanbul aya�ı hafta sonu

gerçekle�ecek. Yarı�manın 28 Nisan Pazar günü
düzenlenecek olan �stanbul etabının 12.35’te ba�laması
planlanıyor. Bisikletçiler, Kadıköy parkurunda Kadıköy

kav�a�ından girip, Fenerbahçe
Stadyumu, Kızıltoprak,
Göztepe, Caddebostan,

Bostancı, Suadiye’ye
u�rayacaklar. Yarı� süresince

bu güzergâhlar araç
trafi�ine kapatılacak.

Şimdi Fazıl Say dinleme zamanı!
SON dönemde
müzi�inden çok

fikirlerinden dolayı
aldı�ı hapis
cezasıyla

konu�ulan ünlü
piyanist Fazıl Say,

5 Mayıs Pazar günü
CKM’de

Kadıköylüler’le
bulu�uyor. 
� Sayfa 6’da

Ba�arıyı yalnızca
zengin olmak  olarak

mı görüyorsunuz,
yoksa ba�arıyı gerçek
insan olmak; ruhsal,

zihinsel, fiziksel
geli�im yolu olarak

çok yönlü mü
görüyorsunuz?

68’lerin ve tüm devrim şehitlerinin anısına…

Kadıköy 23 Nisan

geleneğine sahip

çıkıyor

Kadıköylü çocukların şenlikli günü!Kadıköylü çocukların şenlikli günü!Kadıköylü çocukların şenlikli günü!Kadıköylü çocukların şenlikli günü!Kadıköylü çocukların şenlikli günü!Kadıköylü çocukların şenlikli günü!

Bağdat Caddesi Pazar günü kapalı!

BiR AVUÇTULAR “DENiZ” OLDULAR

Kadıköy’ün

AVM’ye değil YEŞiL ALANA
iHTiYACI VAR!
YEŞiL ALANA

iHTiYACI VAR!
YEŞiL ALANA

iHTiYACI VAR!
YEŞiL ALANA

iHTiYACI VAR!
YEŞiL ALANA

iHTiYACI VAR!
YEŞiL ALANA

iHTiYACI VAR!

�� Haberi 9. Sayfada

CHP Kadıköy �lçe Ba�kanlı�ı,‘Kadıköy Ranta Kurban Edilemez’ diyerek
�BB’nin Tarihi Ku�dili Çayırı’na AVM projesini protesto etti. Eyleme

Kadıköylülerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü ile CHP Genel
Ba�kan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP �stanbul Milletvekili Kadir Gökmen

Ö�üt ve Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk de katılarak destek verdi. 

23 Nisan’ın öyküsünü bale, dans,

koro ve orkestra öğrencilerinin

kurgusuyla anlatan Çocuk Sanat

Merkezi’nin gösterisi Kozyatağı

Kültür Merkezi’nde sergilendi.
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MODEL Grup Yap� alan�nda h�z
kesmeden büyümeye devam
ediyor. Mü�teri memnuniyetini
ön planda tutarak hizmet
vermeye devam ettiklerini
belirten Yönetim Kurulu
Ba�kan� Baran Akar,
�stanbul’un tamam�nda
hizmet verdiklerini,
Pendik, Tuzla, Kartal,
Sancaktepe, Çekmeköy
ilçelerinden sonra �imdi
de Kad�köy’de yeni
projelere
ba�layacaklar�n� söyledi. 
Bir yap� denetim firmas�
olarak i�e ba�layan
Model Grup Yap�, elde
etti�i mimarl�k ve
mühendislik tecrübelerini
yap� alan�na aktar�yor. Bu
gün bünyesinde üç tane yap�
denetim firmas�, mimarl�k ve
mühendislik firmas� olmak üzere
ço�u mimar ve mühendis olan 80
çal��an�yla hizmet veriyor.
Ayn� zamanda �irketlerinin mimari proje,
statik proje, mekanik tesisat projesi, yal�t�m
projesi ve elektrik tesisat projelerinde
mü�terilerine yap� alan�nda ak�lc� çözümler

sunuyor. Gayrimenkul alan�nda
uzmanla�t�klar�n� vurgulayan

Yönetim Kurulu Ba�kan� Baran
Akar, in�aat alan�nda h�zla

ilerlediklerini, �stanbul’un
Anadolu yakas�nda yo�un
olarak in�aata devam
ettiklerini belirtti.
Kad�köy’de yeni
in�aatlara ba�layacaklar�
söyleyen Akar,
“Kad�köy, �stanbul’da
ya�am kalitesi en
yüksek olan ilçe, bunu
hepimiz biliyoruz. ��inize
ne kadar özen
gösterirseniz gösterin
burada daha fazla

göstermek zorundas�n�z.
Çünkü insanlar�n neye

önem vererek sat�n ald�klar�
önemli, konutlarda detaylar

ön plana ç�km�� oluyor. Biz
firma olarak her zaman, insanlar�n
ba��n� sokacaklar� bir konut

yapmaktansa ya�am alan�na sahip konut
yapmay� tercih ettik. ��te bu nedenlerden
dolay� tercih edilen bir �irket olduk ve olmaya
devam ediyoruz. Model Grup Yap� olarak,
sizin için ya�am alanlar� olu�turuyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu
Ba�kanı Baran Akar

�LAN HABERD�R. Zabıta personeline eğitim

Be le di ye ye ye ni ata nan 53 za b� ta per so -
ne li ne 5 Ni san-16 Ni san ta rih le ri ara -
s�n da 8 gün lük e�i tim ve ril di.

“Or yan tas yon ve Mev zu ata Yö ne lik Mes le ki
E�i tim” prog ra m�n da Ki �i sel Ge li �im Uz ma -
n� S�t k� As lan han, Pro ak tif ve Em pa tik �le ti -
�im ko nu sun da; yi ne Ki �i sel Ge li �im Uz ma n�
Ali Say dam ise “�n san K�y met tir, Kay nak
De �il” ile “�li� ki ve �le ti �im Yö ne ti mi” ko nu-
 la r�n da e�i tim ve ril di. 

E�i tim ler le, ye ni gö re ve ba� la ya cak Za -
b� ta Me mur la r� n�n mo ti vas yo nu nun ar t� r� la -
rak, ki �i sel ge li �im ala n�n da ye ni ba k�� aç� la r�
ka zan d� r�l mak ve mes le ki mev zu at hak k�n da
bil gi len dir mek amaç lan d�.  E�i tim le rin il ki ni
geç ti �i miz haf ta, Ka d� köy Be le di ye si Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi Kon fe rans Sa lo nu’nda
ile ti �im du aye ni Ali Say dam ver di. Mar ma ra
Be le di ye ler Bir li �i ta ra f�n dan dü zen le nen
prog ra ma ko nuk olan Say dam, önem li aç�k la-
 ma lar da bu lun du. Be le di ye ba� kan la r� için en
önem li gö rev ler den bi ri nin de za b� ta per so -
ne li ta ra f�n dan ya p�l d� �� n� be lirt en Say dam,
“Be le di ye ba� ka n� n�n d� �a r� da gö rü nen yü zü
ko nu mun da olan za b� ta la ra, stres yö ne ti mi ve
öf ke kon tro lü e�i tim le ri nin da ha faz la dü zen -
len me si ge re ki yor. Za b� ta n�n halk la ile ti �i mi,
be le di ye ba� ka n� n�n ka de ri ni be lir -
le ye cek dü ze ye ula �a bi lir. Za -
b� ta mes le �i, bü yük öz ve ri
is te yen bir mes lek da l� d�r”
di ye ko nu� tu.

� �Y� K� B�R
‘�EY’�M�Z VAR !!

Za b� ta me mur la r� na
ikin ci e�i tim, e�i tim ci-
ya zar S�t k� As lan han ta -
ra f�n dan ve ril di.  

E�i ti min de ile ti �i min
öne mi ne vur gu ya pan As lan -
han, ile ti �im tek no lo ji si nin her
gün iler le me si ne ra� men, in san la r�n dü ne ra�-
 men da ha az ile ti �im kur du �u na dik kat çek ti.

“Tek no lo ji nin bü tün ni met le ri ni kul la n� -
yo ruz ama maa le sef dil ile ti �i mi mi ze önem
ver mi yo ruz” di yen As lan han, söz le ri ne �öy le

de vam et ti:
“Bir ül ke, di li ni kay bet ti �in de

kül tü rü nü kay be di yor, me de ni -
ye ti ni kay be di yor. Dil yok ol-
un ca ül ke yok olu yor. Geç mi�
y�l la ra ba k�l d� ��n da Ana do -
lu’da 70 ila 80 ya� la r�n da ki
in san lar, 40 bin 50 bin ke li me
ile ko nu �u yor. Dö ne min ede-
 bi yat ç� la r�, ya zar la r�, Meh met
Akif Er soy gi bi �a ir le ri 60 ile 80

n bin ke li me ara s�n da ko nu �u -
yor ve ya z� yor lar. Ma le sef bu -

gü ne gel di �i miz de 500-600 ke li me
ile ko nu �u yo ruz ve ya z� yo ruz. Al-
 lah’dan bir ‘�ey’imiz var, her �e yi
‘�ey le �ey’ ya p� yo ruz. �ey de ol ma sa
cüm le le ri mi zi ta mam -
la ya cak bir ke li me bu-

 la m� yo ruz. Her �e ye
‘�ey �ey �ey’ de yip ge çi -

yo ruz. Bu ‘�ey’ ney!” Ko -
nu� ma s�n da ki tap oku ma n�n

öne mi ne dik kat çe ken S�t k�
As lan han, “Ül ke miz de in san -
la ra; ‘ay da kaç ki tap oku yor -
su nuz?’ di ye so ru yo ruz.
‘Y�l da de �il de bir kaç ki tap

söy le ye yim’ di yor lar. Oku maz sak ke-
 li me haz ne miz na s�l ge li �e cek? Ki -

tap oku maz sak ile ti �i mi mi zi na s�l
güç len di re ce �iz? Bir top lan t� ya
gi ri yo ruz,’ko nu� ma ya y�m da
re zil ol ma ya y�m’ di ye su su yo -
ruz. Ko nu� maz sak ken di mi zi
na s�l ifa de ede ce �iz? Ko nu� -
tuk la r� m� z�n an la �� l�r ha le gel -

me si ni na s�l sa� la ya ca ��z?
Ak �am la r� 15 da ki ka n� z� ki ta ba

ay� r�n, ge çin ay na n�n kar �� s� na yük-
 sek ses le san ki bir top lu lu �a ko nu �u -

yor mu� ca s� na ki tap oku yun. Ba k�n gö rün
bir kaç ay son ra hem dik si yo nu nu za hem de
ke li me da �ar c� �� n� za yan s� ya cak” di ye ko -
nu� tu.  

MODEL GRUP YAPI
Kad�köy’de yeni projeye haz�rlan�yor

Göreve yeni ba�layacak olan Kadıköy Belediyesi zabıta personeline çe�itli konularda
e�itim veriliyor. �leti�im duayeni Ali Saydam ile e�itimci-yazar Sıtkı Aslanhan, personele,

halkla ili�kiler ve ileti�im konularında e�itim verdi. 

Ali Saydam 

Sıtkı Aslanhan
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�
ç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimin
Geli�tirilmesi Projesi kapsam�nda olu�tu-
rulan Yerel Önleme ve Güvenlik Komis-

yonu, Kad�köy Kaymakam� Birol Kurubal
ba�kanl���nda 16 Nisan Sal� günü topland�.  

Avrupa Komisyonu taraf�ndan finanse
edilen, Birle�mi� Milletler Kalk�nma Pro-
gram�’n�n teknik deste�iyle �çi�leri Bakanl���
taraf�ndan uygulanan projenin ilk a�amas� A-
ral�k 2008-May�s 2010 tarihleri aras�nda
gerçekle�tirildi. Bu ba�lamda projenin 1. a�a-
mas�nda pilot il olarak seçilen Erzurum, Ni�de
ve �stanbul’da Eyüp ile Kad�köy ilçelerinde,
valilik bürolar� ve seçilmi� ilçe kaymakam-
l�klar�n�n kurumsal incelemesi gerçekle�tirildi.
Yerel Güvenlik Komisyonlar� Yerel Güvenlik
planlar� haz�rlad�. Projenin hedeflerine ula�a-
bilmek, 1. a�amada gerçekle�tirilen faaliyet-
lerin sürdürülebilirli�ini sa�lamak amac�yla
Temmuz 2012 tarihi itibariyle projenin 2. a�a-
mas� ba�lad�. 

Bu kapsamda 16 Nisan Sal� günü düzen-
lenen toplant�da konu�an Kad�köy Kay-
makam� Birol Kurubal, projenin 2. a�amas�n�n
ba�lad���n� vurgulayarak, “Ülkelerin yöreti-
mindeki en önemli unsurlardan biri de güven-
liktir. Bir ülkenin güvenli�ini sa�lamak çok
önemlidir. Bu durum ülkemiz için de geçerli.
�ç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimin
Geli�tirilmesi Projesi sayesinde insanlar�m�z�n
medeni haklar�ndan yararlanmas� ve özgür-
lüklerin güvence alt�na al�nmas� sa�lanacak.
Bürokratik yönetim anlay��� yerine vatan-
da�lar�n da görü�lerini belirtti�i bir yönetim
yap�s� sa�lanacak. Vatanda�lar kendi güven-
likleri konusunda  neler yap�labilece�i

konusundaki görü�lerini aktarma f�rsat� bula-
caklar” dedi. 

Proje Ba� Teknik Dan��man� Prof. Dr. Se-
bastian Roche ise sözlerine, toplant�daki
kad�n-erkek oran�na vurgu yaparak ba�lad�.
Türkiye’de birçok il ve ilçede toplant�lar yap-
t�klar�n� söyleyen Roche, Kad�köy’de kad�n-
lar�n komisyonda e�it oranda yer almas�n�n
memnuniyet verici oldu�unu kaydetti. Proje
hakk�nda da bilgi veren Roche, “Fransa gibi
merkezi yönetimin çok güçlü oldu�u ülke-
lerde yerel insanlar�n talepleri yönetimde nas�l
yank�lanabilir? Sizler yerel yöneticiler ve
yerel insanlar olarak bunu iyi biliyorsunuz,
sorunlar ve çözüm yollar� hakk�nda bilginiz
var. Bu dü�ünceden hareketle projede yerel
güvenlik komisyonlar� yerel halklar�n iste�i
kapsam�nda �ekillendi. Ma�duriyetin olma-

mas� veya ma�duriyetin az olmas� için yap�l-
mas� gerekenler nelerdir? Burada önleyici ted-
birler öne ç�k�yor. Suç olu�madan önlenmesi
için hangi önlemler al�nmal�d�r? Polis tek
ba��na sorunu çözemez, çünkü sorunun sebe-
bini ara�t�rmaz. Projemiz, bu konulara çözüm
bulmay� amaçl�yor. Amac�m�z, proje ortaklar�
yoluyla koordinasyon sa�layarak suçlar�n ön-
lenmesi” diye konu�tu. 

� PROJE NEY� AMAÇLIYOR?
�ç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözeti-

minin Geli�tirilmesi Projesi,  Avrupa Komis-
yonu taraf�ndan finanse edilip,  �çi�leri
Bakanl��� taraf�ndan Birle�mi� Milletler
Kalk�nma Program�n�n teknik deste�i ile
yürütülüyor. Bu proje, sivil toplum örgütleri
ve vatanda�larla i�birli�i halinde hayata geçi-
riliyor. Muhtarlar, baro temsilcileri, sa�l�k
grup ba�kanl���, belediye, üniversite, sivil
toplum örgütleri ve yerel medya temsilci-
lerinin oldu�u bir yap�. Amaç, halihaz�rda var
olan sivil gözetim mekanizmalar�n�n geli�ti-
rilmesi. Proje ile güvenlik ve toplum em-
niyetinin insan odakl� oldu�u, sivil toplumun
da i�birli�i ile �effaf bir güvenlik sektörü yön-
temine geçilmesi, asayi� ve huzurun üst dü-
zeye ç�kar�lmas�, �çi�leri Bakanl��� ile vali ve
kaymakamlar�n iç güvenlik birimleri ü-
zerindeki denetim yetkilerinin i�levsel hale
getirilmesi, vatanda�lar ve sivil toplumun iç
güvenlik birimleri ile ili�kilerinin kurumsal-
la�t�r�larak iç güvenlik hizmet kalitesinin art-
t�r�lmas� ve vatanda� memnuniyetin
art�r�lmas� hedefleniyor.  Bir di�er amaç da
Türkiye’nin Avrupa Birli�i'ne kat�l�m
sürecine destek vermek...
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Ö�retmeninden
lise ve

üniversite
ö�rencilerine

UYGUN
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ders verilir.

iNGiLiZCE
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VERiLiR

Kadıköy’ün de pilot bölge
seçildi�i �ç Güvenlik

Sektörünün Sivil
Gözetiminin Geli�tirilmesi

Projesi devam ediyor.
Muhtarlar, baro

temsilcileri, sa�lık grup
ba�kanlı�ı, belediye ve

üniversite temsilcilerinin
yer aldı�ı Kadıköy Yerel
Güvenlik Komisyonu da

Kadıköy Kaymakamı Birol
Kurubal ba�kanlı�ında

biraraya geldi. 

● Semra ÇELEB�
��Ç�LER�N birlik, mücadele ve dayan��ma günü

1 May�s’�n nerede kutlanaca�� yine tart��ma
konusu oldu. ��çi ve memurlar�n uzun y�llar büyük

mücadeleler sonucu kazand��� ve son y�llarda
onbinlerce ki�inin ak�n etti�i co�kulu 1 May�s

kutlamalar�na sahne olan Taksim Meydan�, bu y�l
“Yayala�t�rma Projesi” gerekçe gösterilerek

yeniden yasakland�. �çi�leri Bakan� Muammer
Güler, bir bas�n toplant�s� düzenleyerek

yasaklama gerekçesini �öyle aç�klad�: “Taksim
Meydan�’n� Yayala�t�rma Projesi nedeniyle orada

yeterli önlemleri alacak fiziki ortam mümkün
de�il. Taksim Meydan�’nda bas�n aç�klamas�,

Kazanc� Yoku�u’na çiçek b�rak�lmas� gibi
etkinlikler yap�labilecek. Ancak yürüyü� gibi

di�er etkinliklerin ba�ka alanlarda sa�l�kl� 
ekilde yap�lmas� için sendika yetkililerine

öneride bulunaca��z”. 
SEND�KALAR: “1 MAYIS’TA TAKS�MDEY�Z”

�çi�leri Bakan� Gülen’in Taksim Meydan�’n�
1 May�s kutlamalar�na yasaklama
aç�klamas�na sendikalar�n cevab�

gecikmedi. D�SK, KESK ve Türk-��’ten,
“Biz 1 May�s’ta Taksim’de olaca��z”

aç�klamalar� geldi. D�SK Genel Ba�kan�
Kani Beko, “�çi�leri Bakan� Güler’in,
Taksim’deki fiziki ko�ullar� gerekçe
göstererek, kutlamalara yasaklama

giri�imini k�n�yoruz. Taksim alan�n� biz
de gördük, inceledik. Fiziki ko�ullar

aç�s�ndan baz� handikaplar ta��d���n�
biz de biliyoruz. Ancak bu fiziki
durumun, 1 May�s’�n Taksim’de
kutlanmas�na engel oldu�unu

dü�ünmüyoruz” derken KESK Genel Ba�kan�
Lami Özgen “Fiziki alan gerekçesiyle Taksim’in
yasaklanmas�n� f�rsatç� ve yasakç� politikalar�n

devam� olarak görüyoruz” diye konu�tu.
1 May�s’�n �stanbul’da Taksim’de olaca��n�

aç�klayan Türk-i� de, “TÜRK-��, düzenleyece�i
mitinglerde tüm emek ve meslek örgütleri ile
omuz omuza olmay� dilemektedir” ifadelerini

kulland�. “Taksim 1 May�s alan�d�r, öyle kalacak”
diyen Ça�da� Hukukçular Derne�i ise

Taksim’in yasaklanmas�n� k�nad�;  siyasal,
sendikal ve toplumsal muhalefetin sesinin siyasi

iktidar eliyle kapat�lmayaca��n� bir kez daha
dosta dü�mana göstermek için Taksim

Meydan�’nda olaca��n� aç�klad�.
TKP: ‘1 MAYIS’TA KADIKÖY’DE OLACA�IZ’

Türkiye Komünist Partisi ise bu y�l 1 May�s'�
Kad�köy’de kutlayaca��n� duyurdu. Birbirinden

çok farkl� siyasi tercihlere sahip sendika
konfederasyonlar�n�n ‘ortakla�acaklar�’ zeminin

‘bir a��rl��� olmayaca��’ öne sürülen aç�klamada,
“TKP, 1 May�s 2013’te Kad�köy’de

sermayeye, emperyalizme
ve gericili�e meydan
okuyanlar�n, direnen

i�çilerin, boyun e�meyen
ö�rencilerin, e�itlik ve

ayd�nl�k talep eden Alevi
emekçilerin, gerçek ve

kal�c� bir bar���n, hakk�n�
arayan Kürtlerin, siyasi

iktidara kafa tutan kad�nlar�n
kürsüsünü hep

birlikte kurmaya
ça��rmaktad�r” denildi.

1 Mayıs’ta Taksim tartışması

Yerel Güvenlik
Komisyonu toplandı

Yerel Güvenlik
Komisyonu toplandı

Yerel Güvenlik
Komisyonu toplandı

Yerel Güvenlik
Komisyonu toplandı

Yerel Güvenlik
Komisyonu toplandı

Yerel Güvenlik
Komisyonu toplandı

Son birkaç yıldır 1 Mayıs
mitingine açık olan TaksimMeydanı, “Yayala�tırmaProjesi” gerekçegösterilerek bu yıl yeniden

yasaklandı. �çi�leri Bakanı
Gülen, Taksim’de 1 Mayıskutlamasına izinverilmeyece�ini açıklarken
Türk-��, D�SK ve KESK,“1 Mayıs alanı TaksimMeydanı’dır” dedi. TKP ise1 Mayıs’ta Kadıköy’deolaca�ını duyurdu. 

30 YA� ÜSTÜ!!!
Herkesin  Kazanabilece�i �� �mkanları!!!!
Doktorlar-Hem�ireler-Asistanlar-Ö�retmenler-

Memurlar-Esnaflar-Gençler-Emekliler-Bay-Bayan
Herkesi ilgilendiren �� Fırsatları…

Osman M�NTA�
KADIKÖY TEL: 0532 501 46 26
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Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü
Evi’nde geç ti �i miz ay ga ze te ci Fet hi
Al tay �� cen, “Ata türk ve Türk Ka -

d�n�” ko nu lu bir söy le �i yap t�.
Ata türk’ün Türk ka d� n� na bü yük bir

gü ve ni ol du �u nu vur gu la yan �� çen, “Her
za man ka d� n� yü celt mi� ve er kek me sai ar -

ka da� la r�n dan bir an bi le ge ri kal ma s� n� is -
te me mi� tir. Türk Ka d� n� da her za man
onun izin den yü rü mü� ve bu gün kü mo -
dern Tür ki ye’nin ya ra t�l ma s� n� sa� la m�� -
t�r. Ne mut lu bir Ata türk ye ti� tir mi� Türk
ka d� n� na, Ne mut lu ona sa hip olan Türk
Mil le ti ne. Aziz Ata türk’e Türk ka d� n� her

za man min net tar d�r” di ye rek söy le �i si ni
bi tir di.

� FAH RET T�N KE R�M GÖ KAY 
HU ZU RE V� Z� YA RE T�

Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü lü le ri,
Fah ret tin Ke rim Gö kay Hu zu re vi’ni zi ya -
ret et ti. Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü Evi

Türk Halk Mü zi �i Ko ro su, ziyaret
s�ras�nda �ef Bir sen Çak mut yö ne ti min de
gü zel bir kon ser ver di. Ko rist ler Ro man
gi yi si le riy le hu zu re vi sa kin le ri ni co� tur -
du lar. �ki sa at sü ren kon ser den mem nun
ka lan hu zu re vi sa kin le ri bu kon se rin tek -
rar lan ma s� n� is te di ler.

BOS TAN CI Gö nül lü -
le ri Do �a Çev re Ko -
mi te si’nin ha zır la dı �ı
“Ev bit ki le ri ile il gi li”

top lan tı da zi ra at
mü hen di si Ni da i

Kar nı cı ko nuy la il gi li
bil gi ver di.

Et kin li �e çi çek se -
ven ve ye ti� ti ren

üye le rin ka tı lı mı ve
il gi si yo �un du. Kar -
nı cı, çi çek ba kı mıy la
il gi li ya rar lı bilgiler
ver di. Et kin lik so -
nun da be le di ye nin

da �ıt tı �ı gül fi dan la -
rın dan bir bö lü mü

ka tı lım cı la rın da kat -
kı la rıy la Gö nül lü Evi
bah çe si ne di kil di. 

� ME NO POZ VE �LK YAR DIM 
SE M� NE R�

Bos tan cı Gö nül lü Evi’nde geç ti �i -
miz haf ta iki önem -

li sa� lık so ru nu
hak kın da se mi ner

var dı.
�lk se mi ne rin ko nu -
su, “me no poz son -
ra sın da ya pı la cak -
lar ve ra him kan se -
ri ile il gi li bil gi len -

dir me”ydi. 
Bü yük il gi olan se -
mi ner de ko nu �an Uz man Dr. Me -
te Bos tan cı, ra him a� zı kan se rin -
den ko run mak için 26-64 ya� ara -
sın da ta ra ma, 1 ile 3 yıl ara sın da
da mut lak sme ar tes ti ya pıl ma sı

ge rek ti �i ni vur gu la dı.
Me no poz la da il gi bil gi ve ren Dr.

Bos tan cı, bu dö nem de stres, ter le -
me, uy ku bo zuk lu �u ya�andı�ını, ki -
lo al ma ve en fark tüs ge çir me ris ki -

nin art tı �ı nı vur gu la dı. 
8 Ni san Pa zar te si gü nü de Cen tral

Hos pi tal Has ta ne si i� bir li �iy le
düzenlenen seminerde, Gö nül lü

Evi’nde ilk yar dım la bil gi ve ril di. E�i -
tim hem �i re si Duy gu Se ver Öz türk,

önem li bil gi ler ver di. 

CKM’de Cad de bos tan Gö nül lü le ri ve
hay van se ver ler “Ça� da� bir çev re de
hay van lar la bir lik te ya �a mak” ko nu -

su nu tar t�� t�.
Ka d� köy Be le di ye si, Cad de bos tan Gö -

nül lü ler Evi ta ra f�n dan 18 Mart’ta ya p� lan
pa nel de, Tür ki ye’nin çev re mev zu at� ve
Hay van la r� Ko ru ma Ka nu nu tar t� ��l d�.
CKM’de ki et kin li �in da vet li ko nu� ma c� s�
olan Mar ma ra Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te -
si ö� re tim üye si Doç. Dr. Ru ki ye Ak ka ya
Ki a, sa� l�k l� bir çev re de ya �a ma n�n tüm
can l� lar için bir te mel hak ol du �u nu ve Tür -

ki ye’de ki mev zu -
at�n do �a y� ko ru -
ma ya de �il da ha
çok do �a y� tah rip
et me ye yö ne lik dü -
zen le me ler içer di -
�i ni söy le di. Ki a,
a�aç ke si min den
bi yo lo jik çe �it li li -
�in ko run ma s� na,
or man alan la r� n�n
tah ri bin den eko
sis te min ko run ma s� na ka dar ge ni� bir alan -

da ya �a nan so run -
la r�n sa de ce Ka d� -
köy’ün de �il tüm
Tür ki ye’nin so ru nu
ol du �u na dik kat
çek ti. So ru lu-ce -
vap l� ge çen pa nel -
de, ül ke miz de bu
ko nu da ya �a nan
de �i �ik ha ber ler -
den yo la ç� ka rak
so ru nun bo yut la r�

or ta ya ko yan Ru ki ye Ak ka ya Ki a, gör sel

su num lar la zen gin le� tir di �i ko nu� ma s�n da,
“Çev re ye kar �� du yar l� ol ma yan her kes, ya -
�a nacak fe la ket ler den so rum lu ola cak t�r”
de di. So kak hay van la r� ile il gi li çe �it li ko -
nu la ra da de �i nen Ki a, 5199 sa y� l� Hay van -
la r� Ko ru ma Ka nu nu'nda ya p�l ma s� ön gö -
rü len de �i �ik li �in ba z� mad de le ri nin ikin ci
bir Ha y�r s� za da va ka s� n�n ya �an ma s� n�n
yo lu nu aça ca �� n� söz le ri ne ek le di. 

Ki a, Ka d� köy Be le di ye si’nin so kak
hay van la r� ko nu sun da “sa hip len dir me”ye
özen di ri ci yak la �� m� n�n ör nek al�n ma s� ge -
rek ti �i ni de vur gu la d�. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 26 N�SAN - 5 MAYIS 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

GÜVENL�K
TEDB�RLER�

Kad�köy �lçe Emniyet
Md. Toplum Destekli

Büro Amirli�i
Tarih: 26.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem

Gön.Evi
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri
EL SANATLARI

SERG�S� 
Tarih: 27 Nisan - 03

May�s 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  Aras�

Ba�lang�ç Tarihi:
27.04.2013

Ba�lang�ç Saati:14.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi Ba�kanl�k
Fuayesi

Düzenleyen: Kriton
Curi Park� Gönüllüleri,
Kad�köy Halk E�itim
Merkezi ��birli�i ile

KÖY
ENST�TÜLER�N�N

KURULU�U, YAPISI,
GÜNÜMÜZE

UYARLANMASI
Marmara Ünv.

Ö�retim Görevlisi
Hacer Mertler

Türk Dili ve Edebiyat�
Ö�retmeni A. Ece

Olpak
Tarih: 30.04.2013

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem Gön. Evi

Düzenleyen:
Ac�badem Gönüllüleri

ARMON� MUS�K�
TOPLULU�U

KONSER�
�ef Sabri ÖZTÜRK
Tarih: 30.04.2013

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

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

0544 787 37 57
SAHRAYICED�D
GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MUZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Ahmet Güçlüer
Tarih: 30.04.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:

Saharay�cedid Gön.
Davetiyelidir. �leti�im:

0216 411 85 42 - 
368 79 57

A�LE �Ç� �LET���M
�leti�im Prof. Günseli

Malkoç
Tarih: 01.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
S�NEMA KU�A�I
“ÇINAR A�ACI”

F�LM GÖSTER�M�
Yöneten - Senaryo

Handan �pekci
Tarih: 02.05.2013

Saat: 13.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gön. Evi
SULARIMIZ VE

EROZYON
Tema Çevre E�itim
Gönüllüsü, Bio Arzu

Bozgül
Tarih: 02.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Moda Gön. Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
2. GELENEKSEL

ENGELL� �ENL���
Tarih: 02.05.2013

Saat: 11.00
Yer: Sahray�cedid 23
Nisan Park� Gön. Evi

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gön.
KARMA RES�M

SERG�S�
Tarih: 02 - 08 May�s

2013
Aç�l�� Tarihi:
02.05.2013

Aç�l�� Saati: 14.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
Performans 1 Kat�

Düzenleyen:
Caddebostan

Gönüllüleri
BO�AZ�Ç� MUS�K�

VAKFI TÜRK SANAT
MÜZ��� KONSER�
�ef  Sözer Ya�mut
Tarih: 02.05.2013

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

Gönüllüleri
Davetiyelidir. 

�leti�im: 
0532 341 95 27

KORKULARIMIZI
NASIL SEVG�YE

DÖNÜ�TÜRÜRÜZ
Ki�isel Geli�im

Uzman� Sevgi �ahin
Tarih: 03.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gön. Evi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
�LKYARDIM E��T�M� 

E�itim Hem�iresi
Duygu Sever Öztürk

Tarih: 03.05.2013
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton
Curi Park� Gönüllüleri,

Central Hospital
��bili�i ile

HALK DANSLARI VE
HALK MÜZ���

�ÖLEN�
Tarih: 03.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri, Pendik
Halk Danslar�

Toplulu�u ��birli�i ile
ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI
Tarih: 04.05.2013

Saat: 09.30
Yer: Selami Çe�me
Özgürlük Park� Fua

Cafe
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri
RES�M SERG�S�  
04 -10 May�s 2013
Ba�lang�ç Tarihi:

04.05.2013
Aç�l�� Saati: 14.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Fuayesi
Düzenleyen:
Merdivenköy

Gönüllüleri, Kad�köy
Halk E�itim Merkezi

��birli�i ile
RES�M SERG�S�  
Tarih: 04-10 May�s

2013
Ba�lang�ç Tarihi:

04.05.2013
Aç�l�� Saati: 14.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Fuayesi
Düzenleyen:
Rasimpa�a

Gönüllüleri, Kad�köy
Halk E�itim Merkezi

��birli�i ile
“D�LEKLER�N�Z�

GÖKYÜZÜNE
YOLLAYIN”
HIDIRELLEZ
KUTLAMASI

Tarih: 05.05.2013
Saat: 20.30

Yer: Caddebostan
Sahili

Düzenleyen:
Zühtüpa�a Gönüllüleri

“AYAK-BACAK
FABR�KASI”

T�YATRO OYUNU  
Tarih: 05.05.2013

Saat: 19.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Yazan:
Sermet Ça�an

Yöneten:
Buket �rtem Görmü�

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

ATATÜRK VE TÜRK KADINI

Erenköy Gönüllüleri çocukları
YUNUSLARLA BULUŞTURDU 
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü

Evi Sos yal Hiz met ler Ko mi te si, 27
Mart’ta Üm ra ni ye �a ki re Ha n�m

E�i tim Uy gu la ma oku lun dan en gel li ö� ren -
ci ve ö� ret men le riy le bir lik te yu nus gös te ri -
si ni iz le di ler. �s tan bul Dolp hi na ri um’da mi -
sa fir edi len grup, e�i tim li yu -
nus la r�n, fok la r�n ve be yaz ba li -
na la r�n et ki le yi ci gös te ri si ni
merakla iz le di ler. Gös te ri nin so -
nun da Gö nül lü Evi Ba� ka n�
Nes rin Kay nak, i� let me mü dü -
rü ne Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk’ün im za s�y la ha -
z�r la nan te �ek kür bel ge si ni su -

nar ken, Gö nül lü Evi ad� na da te �ek kür  etti.
Gös te ri nin ar d�n dan ö� ren ci ve ö� ret men le -
ri Eyüp Mer kez Bur ger King’de ö� le ye me -
�in de bu lu� tu ran gö nül lü ler, ay n� te �ek kür
bel ge si ni mi sa fir per ver lik le rin den do la y� te -
sis yö ne ti ci le ri ne de sun du.

Caddebostan Gönüllüleri’nin sağlık semineri

Bostancı Gönüllü Evi’nde özel bir gün

Osmanağa’da ‘Feng Shui’ semineri
Os ma na �a Gö nül lü Evi’nde 5 Ni san

Cu ma gü nü “Feng Shu i” ko nu lu bir
se mi ner dü zen len di.

E�it men Tü lay Kah ya o� lu, otur ma ve
ya tak oda s�n�n Feng Shu i’e gö re na s�l dü -
zen le nece�ini, de ko ras yo nu n na s�l ya p�la ca -
�� n� an lat t�. 

Feng Shu i, Çin’de 3000 y� l�n dan gü nü -

mü ze ka dar gel mi�, bi lim sel te mel le re da -
yanan bir ö� re ti.

Her �e yin bir ener ji ye sa hip ol du �u te zi -
ni da ha fark l� bir �e kil de ele ala rak, Çin li le -
rin “chi” de di �i ya �am ener ji si ni den ge le ye -
rek ki �i ye mut lu luk, sa� l�k, zen gin lik ve ba -
�a r� ge tir me yi amaç l�yor. Ya �a d� �� m�z or -
tam da ki e� ya la r� yön le ri ne ve renk le ri ne gö -

re dü zen le ye rek kö tü
ener ji le ri en gel le me yi,
iyi ener ji nin ise ko lay
ge çi �i ni sa� la ya rak (ying
yang) iyi ve kö tü ener ji -
le ri den ge le mek için kul -
la n� l�yor.

Ba� kan �ük ran Gül -
gen’in, Tü lay Kah ya o� -
lu’na te �ek kür bel ge si ve
çi çek ver me si ve ka t� l�m -
c� la ra çay ik ra m�y la se -
mi ner so na er di.

Mo da Ço cuk Atöl ye si, Mo da Gö nül lü -
le ri’nin ev sa hip li �in de 30 Mart Cu -
mar te si günü ba�lad�. 

Mo da Ço cuk Par k�’nda oyun lar la co �an,
ço cuk la ra göz lem ci lik ya pan ai le ler, ta n�� t� lar,
ar ka da� ol du lar ve ço cuk la r� na ma hal le ar ka -
da� l� �� bi lin ci ni ve re bil mek ama c�y la bir me -
kân ara y� �� na gir di ler, ilk ak la ge len yer Mo -
da Gö nül lü Evi’ydi, Ba� kan Su na Ak �en on -
la ra gö nül lü evi nin ka p� la r� n� so nu na ka dar
aç t�. �lk de ne me bu lu� ma s�, 30 Mart  Cu mar -
te si gü nü ki tap oku ma et kin li �i ile ya p�l d�. Bu
haf ta dan iti ba ren her cu mar te si sa at 13.00-
15.00 ara s� ko nu sun da uz man ab la lar, a�a -
bey ler on lar la, ki tap oku ma, ya ra t� c� dra ma,
re sim ve çe �it li e� len di ri ci e�i ti ci ak ti vi te ler
ya p�yor. Ço cuk la r�n an ne le ri ba ba la r� da çay -
la r� n�, kah ve le ri ni içip de ni ze na z�r soh bet
ediyorlar.  Ka t� l�m için, Mo da Gö nül lü le ri fa -
cebo ok say fa s�n dan de tay l� bil gi edi ne bi lir, bu
et kin li �i da ha faz la zen gin le� ti re bi lir si niz.
� ‘DÜ DÜK LÜ DE KIY MA LI BAM YA’

ADA NA’DA SAH NE LE N� YOR
Mo da Gö nül lü le ri,

sos yal, kül tür et kin lik le ri ni
gi de rek zen gin le� ti ri yor ve
ar t�k ara nan bir me kân ha -
li ne ge li yor. Üye le rin den
olu �an ti yat ro eki biy le, yö -
net men le ri Hü se yin Ak -
�en’in sah ne le di �i Me met
Bay dur’un yaz d� �� “Dü -

dük lü de K�y ma l� Bam ya” ad l� ac�k l� gül dü rü -
yü her ay sah ne le me ye de vam edi yor. Bü yük
be �e ni ka za nan oyun, 12 Ni san’da Ada na’da
ya p� la cak olan “Por ta kal Çi çe �i” kar na va l� na
da vet edil di. 3 Ma y�s’ta da “Ay va l�k Ti yat ro
Fes ti va li”ne ka t� l� yor. 

� KON FE RANS VE KA DIN LAR 
GÜ NÜ ET K�N L� �� VAR DI

Sos yal Ko mi te’nin geç ti �i miz Per �em be
gü nü or ga ni ze et ti �i “�sim le rin Ha ya t� m� za
Et ki le ri” kon fe rans, üye ler den ve Mo da l� -
lar’an bü yük il gi gör dü. Bu ko nu da uz man
gö nül lü Ke mal Ha luk Ce be, gü ler yü zü ve hi -
tap �ek liy le do yum suz bir soh bet ger çek le� tir -
di. 

Her y�l kut la nan Ka d�n lar Gü nü et kin li �i -
ne ise Gö nül lü Evi’nin abo ne si olan ve bu y� -
l�n onur ödü lü ne la y�k gö rü len Mo da l� sa nat ç�
La le Bel k�s dam ga s� n� vur du. Tüm ka d�n üye -
le rin ya �am de ne yim le ri ni an lat t� �� �i ir ler
oku du �u gün de, La le Bel k�s da sa nat ha ya t�n -
da ya �a d� �� olay la r� es pri li bir dil le an la ta rak,
ko nuk la r�n ne �e li sa at ler ge çir me si ni sa� la d�.

Moda Çocuk Atölyesi başlıyor
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● Mustafa SÜRMEL�

Kut lu Do �um Haf ta s� Ka d� köy’de de dü zen le -
nen et kin lik ler le kut lan d�. Re bi ülev vel ay� -
n�n 12. ge ce si olan Mi la di Tak vi me gö re 14

Ni san 2013 ta ri hi ne denk ge len Kut lu Do �um Haf -
ta s� kap sa m�n da Hz. Mu ham med (S.A.V.)’in dün -
ya ya ge li �i Ka d� köy’de de dü zen le nen et kin lik ler le
kut lan d�. 2013 y� l� Kut lu Do �um Haf ta s� kap sa m�n -
da Ka d� köy �l çe Müf tü lü �ü “O Nur la Onur lan d�k”

slo ga n�y la bir di zi or ga ni zas yon ger çek le� tir di. �l çe
Müf tü lü �ü’nün ha z�r la d� �� “Hz. Pey gam ber
(S.A.V.) ve �n san Onu ru” te ma l� Kut lu Do �um
Haf ta s� kut la ma la r� kap sa m�n da ilk ola rak 16 Ni san
2013 Sa l� gü nü Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde
Prof. Dr. Ali Bar da ko� lu’nun ko nu� ma c� ola rak ka -
t�l d� �� bir kon fe rans dü zen len di. �l çe Müf tü lü �ü 18
Ni san 2013 Per �em be gü nü de Ka d� köy Halk E�i -
tim Mer ke zi’nde Dr. Ül fet Gör gü lü’nün ko nu� ma c�
ola rak ka t�l d� �� bir kon fe rans or ga ni ze et ti. Di �er
ta raf tan Ka d� köy Meh met Akif Er soy �mam Ha tip
Or ta oku lu’nda da Kut lu Do �um Haf ta s� kap sa m�n -
da bir kut la ma prog ra m� dü zen len di. Okul yö ne ti -

mi, ö� ret men ve
ö� ren ci le rin kat k� la r�y la 17 Ni san
Çar �am ba gü nü dü zen le nen Kut lu Do �um Prog ra -
m� na; Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal, Ka d� -
köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka d� -
köy K� z� lay �u be Ba� ka n� Nu man Ho ca o� lu, ö� -
ren ci, ö� ret men ve ve li ler ka t�l d�. Ço cuk lar, Hz.
Mu ham med (S.A.V)’e olan sev gi le ri ni, ha z�r la d�k -
la r� tem sil ler, �i ir ler ve mek tup lar la duy gu lu bir �e -
kil de ifa de et ti ler. Ö� ren ci ler prog ram so nun da tüm
iz le yen le re k�r m� z� gül da ��t t� lar. 
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‘O Nurla Onurlandık’‘O Nurla Onurlandık’‘O Nurla Onurlandık’‘O Nurla Onurlandık’‘O Nurla Onurlandık’‘O Nurla Onurlandık’

Yol üstü lokantalarının hikâyesi...
Kadıköy'ün ünlü lokantas� Çiya'n�n yay�n� olan “YemekveKültür”ün k��

say�s� yay�nland�. Son cemrenin de topra�a dü�tü�ü ve bahar�n
müjdelendi�i bugünlerde, dergi de her zaman güncelli�ini koruyan bir yaz�

ile ba�l�yor bu say�s�na; 1949 y�l�nda
Aydede'de yay�nlanm�� olan Refik Halid

Karay'�n Domates’in ikbâli yaz�s�...
Dergide, bir süre önce ya�am�n� yitiren

Bu�day hareketinin fikir babas� ve
Bu�day Derne�i'nin kurucusu, ekolojik
ya�am� destekleme konusunda herkese

örnek olan Viktor Ananias, kendi
kaleminden (derginin 3. say�s�na yazd���)

bir makale ile an�l�yor. Dergide, “Yol
Üstü Lokantalar: S�k�nt�y� Doyurmak”
ba�l�kl� bir yaz� kaleme alan Tan�l Bora
ile Fuat �en bizi yol üstü lokantalar�na

götürüyor. Musa Da�deviren de
kahve(hane) kültürünün, günümüzdeki
kaybolan ve yozla�an yap�s�na bak�yor.

Dergide Alanya mutfak kültüründen
pastanelere farkl� konularda ilginç ve

doyurucu yaz�lar yer al�yor.

Ehliyetimi kaybettim.Hükümsüzdür. �an BABACAN

Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali GÜRLÜ

07/01/2013 tarihinde Kad�köy Evlendirme Dairesi’ne
ödemi� oldu�um I-191161 no’lu makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür. Murat ��M�EK

Kad�köy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlü�üne
01/02/2013 tarihinde ödemi� oldu�um 

I 230589 ve I 230588 no’lu makbuzlar�m� kaybettim.
Hükümsüzdür. Mahmut Celal FIRAT

0580049214 numara ile Üsküdar Vergi dairesine 
ait ve Üsküdar 2. Noterli�inin 2010 tarih, 38890

yövmiye ile tasdikli serbest meslek makbuzlar�ndan
2 cildini zayii ettim. Yenisini ç�karaca��mdan

eskisinin hükmü yoktur.
Av.K.Haydar Alpsan

Kim. No. 23018118802

KAYIP iLANI

KAYIP MAKBUZ

Kadıköy’de düzenlenen Kutlu Do�um Haftası kutlamaları kapsamında
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya geli�i kutlandı.
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BA LE sa na t� n�n
te mel di rek le rin den; Dans ç�, Ko re og raf
ve Ba le yö net me ni Je an-Ge or ges No -
ver re‘in  (1727- 1810) do �um gü nü
olan 29 Ni san’�n, Ulus la ra ra s� Ti yat ro
Ens ti tü sü’nün Dans Ko mi te si ve UN-
ES CO ta ra f�n dan Dün ya Dans Gü nü
ilan edil me si nin ü-ze rin den tam 30 y�l
geç ti. 1983 y� l�n dan be ri 29 Ni san bü -
tün ül ke ler de Dün ya Dans Gü nü ola rak
çe �it li et kin lik ler le kut la n� yor. Dün ya
Dans Gü nü’nün ama c� “tüm si ya si, kül -
tü rel ve et nik en gel le ri a�a rak or tak dil
olan dans ara c� l� ��y la in san la r� bir ara -

ya ge tir mek, bu sa na t�n ev ren sel li �i
için de e� len mek ve kut la mak” ola rak
aç�k la n� yor. �� te bu ama ca uy gun et -
kin lik le rin ad res le rin den bi ri de her y�l
ol du �u gi bi bu y�l da Ka d� köy. Ka d� -
köy’de iki te mel et kin lik ya p� la cak. Ka -
d� köy Be le di ye si, Pe ra Gü zel Sa nat lar
ve �s tan bul Ope ra ve Ba le si’nin des te -
�iy le dü zen le nen bu et kin lik le re ka t� l�m
ta ma men üc ret siz ola cak. Vi ole ta Bar-
 ri o Col la do ve Pe ra Fla men co Dans
Top lu lu �u, Dün ya Dans Gü nü et kin lik -
le ri kap sa m�n da 27 Ni san Cu mar te si
ak �a m� sa at 20.00’de Ka d� köy Be le di -
ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde un-
u tul maz bir gös te ri su na cak. Ta ma men
üc ret siz olan bu gös te ri nin da ve ti ye le -
ri gös te ri den 3 gün ön ce KKM gi �e sin -
den te min edi le bi le cek. �s tan bul Dev let
Ope ra ve Ba le si de 29-30 Ni san 2013
ta rih le rin de Sü rey ya Ope ra Sah ne -
si’nde Dün ya Dans Gü nü nü kut lu yor.
Bu y�l Dün ya Dans Haf ta s� Et kin lik le ri
çer çe ve sin de �DOB, �s tan bul’da ge le -
ce �in sa nat ç� la r� n� ye ti� ti ren M.S.Ü De-
v let Kon ser va tuv ar�’n� 29 Ni san
Pa zar te si gü nü, �.Ü. Dev let Kon ser va -
tuv ar�’n� ise 30 Ni san Sa l� gü nü Sü rey -
ya Ope ra Sah ne si’nde üc ret siz ola rak
se yir ci ile bu lu� tu ru yor. Gös te ri le rin
ba� la ma saa ti 20.00. Ke -yif li bir gös te -
ri iz le mek is ti yor sa n�z bu et kin lik le ri ka -
ç�r ma y�n!

● Semra ÇELEB�

Nâ z�m Hik met, Sa ba hat tin Ali, Y�l maz
Gü ney ve �im di de De niz Gez mi�, Hü -
se yin �nan, Yu suf As lan… Ka d� köy

Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri si, bu
top rak la ra çok �ey ka zan d� r�p
tek al d�k la r� bü yük ac� lar olan
�a ir le ri, ya zar la r�, sa nat ç� la r� ve
dev rim ci le ri, unu tul maz et kin -
lik ler le an ma ya de vam edi yor.
6 Ma y�s 1972 gü nü sa ba ha
kar �� 01.25’te An ka ra Mer kez
Ka pa l� Ce za evi av lu su na ku ru -
lan da ra �a c�n da idam edi len ve
Tür ki ye halk la r� n�n zih nin de
ve gön lün de 41 y�l d�r ya �a ma -
ya de vam eden genç dev rim ci
ön der ler De niz, Hü se yin ve
Yu suf an� s� na CKM Sa nat Ga-
 le ri si’nde bir ser gi aç� l� yor. 4
Ma y�s Cu mar te si gü nü aç� la -
cak “Bir Avuç tu lar De niz Ol du lar” ad� n� ta �� -
yan ser gi, 4 Ha zi ran’a ka dar ya ni tam bir ay
bo yun ca gö rü le bi le cek. 

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si ça l� �an la r� n�n özel eme -
�i ve ça ba s�y la ger çek le� ti ri len et kin lik sa de ce
ser giy le s� n�r l� de �il. Ser gi nin bir de katalo�u
haz�rlan�yor. S� n�r l� sa y� da ba s� lan katalog, zi-
 ya ret çi le re üc ret siz ola rak da �� t� la cak. 
� 41 YIL DIR D�N ME YEN GÖZ YA �I

Tür ki ye ta ri hi aç� s�n dan önem li
bir dö ne me ta n�k l�k et-
 me mi zi sa� la ya cak
bel ge sel ni te li �in de ki
bu ser gi yi ha z�r la mak
hiç ko lay ol ma m��. Al t�
ay ön ce ha z�r l�k la r� na
ba� la nan ser gi için dö ne -
me ta n�k l�k et mi� ki �i ler -
le, De niz ler’in ai le le riy le,
ar ka da� la r�y la ve o dö ne mi

ya �a yan ga ze te ci ler le gö -
rü �ül mü�; 1968-1972 y� -
l� na ait ulu sal ba s� na ait
tüm ga ze te ler ta ra na rak
özen li bir ar �iv ça l�� ma s�
yü rü tül mü�. Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi Sanat
Galerisi Sorumlusu Se def
Nar ç�n, ser gi he nüz pro je
ha lin dey ken ilk ola rak
De niz Gez mi�’in a�a be yi
Bo ra Gez mi�’le gö rü� -
mü�. Bo ra Gez mi�’in yü -
rek len dir me siy le di �er
ai le le re ula� -
m�� ve ser gi

böy le ce ger çe �e dö nü� mü�: “De -
niz’ler ad� na ka l� c� bir �ey ol ma s�
ai le le ri ni mut lu et ti sa n� r�m. Bo ra
Be yin de ay n� he ye can ve is tek le
so nu na ka dar kat k� ve re ce �i ni söy -
le me si de bi zim için ay r� bir mut-
 lu luk ol du. Bo ra Be yin
yön len dir me siy le Hü se yin �nan’�n
ai le si ne ula� t�k.

Hü se yin’in
kar de �i �r -
fan �nan’�
e v i n  d e
z i  ya  r e t
et tik. Bu ser gi pro je -
si ni ha ya ta ge çir mek
hiç ko lay bir i� de -
�il di. Ai le ler le her
ko nu� tu �u muz da
de rin ac� la r� n� bir

kez da ha ya �a d�k hep bir lik te.

On la r�n e� ya la r� n� gör mek is te di �i miz dey se 41
y� l�n ar d�n dan din me yen göz ya� la r� na �a hit ol -
mak ger çek ten çok üzün tü ve ri ciy di.”

� DE N�Z’�N POS TAL LA RI,
HÜ SE Y�N’�N KA ZA �I, YU SUF’UN

FO TO� RAF LA RI…
“Bir Avuç tu lar De niz Ol du lar” ser gi sin de

De niz, Hü se yin ve Yu suf’un idam la r�n dan son -
ra ai le le ri ne tes lim edi len özel e� ya la r� ilk kez
ser gi le ne cek. Gez mi� ai le si nin özen le sak la d� -
�� ve ilk kez bu ser gi için ç� kar d� ��
De niz’in e� ya la r� ara s�n da, an� la ra
ka z� nan fo to� ra f�n da ki ye �il par ka -
s�, ida ma gi der ken aya ��n da bu lu -

nan pos ta l� ile okul
ki tap la r�, ar ka da� -
la r� na ve ai le si ne
yaz d� �� özel mek-
 tup la r�n ori ji nal le -
ri, ço cuk ken
ma hal le ar ka da� la -
r�y la çek tir di �i fo-
 to� raf la r� ve
oku du �u ki tap la r� bu lu nu -
yor.

Hü se yin �nan’�n ida m�n -
dan son ra üze rin den ke si le rek
ç� kar t� lan ka za ��, “Ba bam be -
ni las tik ayak ka b�y la gör dü -
�ün de üzül me sin.

Ayak ka b� la r�m ce za evin de kal d�” di ye rek ba -
ba s� na ha ber gön der di �i, ida ma gi der ken aya -
��n da ki las tik ayak ka b� la r�, ki tap la r�, çok
sev di �i fo to� raf ma ki ne si ve ida m�n dan son ra
ce bin den ç� kan 19 li ra 35 ku ru� pa ra s�, ce za -
evin de kul lan d� �� hav lu su, di� f�r ça s�, las tik ter-
 lik le ri; Yu suf As lan’�n ise ilk kez gün yü zü ne
ç� kan fo to� raf la r� ve ai le si ne yaz d� �� son mek-
 tu bu bu ser gi de ola cak.

68’le rin ve tüm dev rim �e hit le ri nin an� s� na
dü zen le nen ser gi de, o dö ne me ait mi ting ve ey -
lem fo to� raf la r� n� içe ren 200 fo to� raf,  De niz -
le rin ya ka lan ma, mah ke me ve idam sü reç le ri ni
an la tan ha ber le rin yer al d� �� dö ne min ga ze te
ku pür le riy le 28 adet afi� de yer al� yor. 

Ay r� ca bu ser gi için ga ze te ci-ya zar lar Can
Dün dar, So ner Yal ç�n ve Mus ta fa Bal bay’�n
ka le me al d� �� ya z� lar ile res sam Bed ri Bay -

kam’�n De niz ler ve 68’li le rin ey lem le ri ni ko nu
al d� �� 13 tab lo su da bu ser gi de iz le yi ciy le bu lu -
�a cak. 

� “DE L� KAN LIM
�Y� BAK YIL DIZ LA RA…”

Ser giy le e� za man l� ola rak aç� l�� gü nü olan
4 Ma y�s Cu mar te si sa at 14.00’te Can Dün-
 dar’�n ha z�r la d� ��, Yu nus Ni hat Öz can’�n yö -
net ti �i “De li kan l�m, �yi bak Y�l d�z la ra…” ad l�
bel ge sel gös te ri le cek, ar d�n dan pa nel ya p� la cak.

68’li ler Bir li �i Vak f� Ba� ka n�
Sön mez Tar gan’�n mo de ra tör lü -
�ü nü ya pa ca �� pa nel de ga ze te ci
Can Dün dar, De niz Gez mi�’in
a�a be yi Bo ra Gez mi�, De niz
Gez mi�’in yol da ��, dö ne min
Tür ki ye Halk Kur tu lu� Or du su
üye si Ha c� To nak, dö ne min �TÜ
Ö� ren ci Bir li �i Ba� ka n�, DEV-
GENÇ �s tan bul Yö ne ti ci si ve
68’li ler Bir li �i Vak f� es ki Ba� ka -
n� Gö kalp Eren ise ko nu� ma c�
ola rak ka t� la cak lar ve  o dö nem -

le il gi li si ya si göz lem le ri ni, an� la r� n� ve De niz -
ler’in bi lin me yen yön le ri ni pa ne le ka t� lan lar la
pay la �a cak lar.
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Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Deniz Gezmi�, Hüseyin �nan ve Yusuf
Aslan’ın idam edili�inin 41. yılında, “üç fidanın, 68’lerin ve tüm devrim �ehitlerinin anısına” büyük bir

etkinlik düzenliyor. 4 Mayıs’ta açılacak ve Denizler’in �imdiye kadar gün yüzüne çıkmamı� e�yalarıyla,
döneme dair foto�rafları ve gazete kupürlerini izleyiciyle bulu�turacak sergiyle e� zamanlı olarak 

belgesel gösterimi ve söyle�i yapılacak. 

DÜNYACA ünlü piyanistimiz Faz�l Say uzun bir
aradan sonra Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle bulu�uyor.
Say’�n ad� son dönemlerde yapt��� bestelerle

de�il, twitter’da yapt��� payla��mlarla gündeme
geldi. Ömer Hayyam’�n
oldu�u dü�ünülen bir

dörtlü�ü twitter’da
payla�an Faz�l Say ‘dini

de�erleri a�a��lad���’
sav�yla 19. Sulh Ceza
Mahkemesi taraf�ndan
10 ay hapis cezas�na

mahkum edildi, ancak bu
cezas� ertelendi. Bir

sanatç�n�n sosyal medyada
fikirlerini aç�klamas� ve

bunun cezaland�r�lmas� sadece Türkiye’de de�il
tüm dünyada gündem oldu ve dü�ünce
özgürlü�ü bir kez daha tart��maya aç�ld�.
Hakk�nda verilen hapis cezas�na avukat�

arac�l���yla cevap veren Faz�l Say, tart��malardan
sonra ilk kez Kad�köy’de bu sefer notalar�

arac�l���yla seslenecek. 5 May�s Pazar günü
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da
gerçekle�ecek konser iki bölümden olu�uyor.

Borusan Dörtlüsünün çellisti Ça� Erça� da
çellosuyla Faz�l Say’a e�lik edecek. Saat 20.30’da

ba�layacak konseri, Konservatuvar ö�rencileri
kontenjan dâhilinde bedelsiz izleyebilecekler.

Fiyatlar� 40 ila 90 TL aras�nda de�i�en biletlere,
CKM gi�esinden ula�mak mümkün.

Şimdi Fazıl Say
dinleme zamanı!

68’lerin ve tüm devrim şehitlerinin anısına…

BiR AVUÇTULAR “DENiZ” OLDULAR

Son dönemde
müzi�inden çok

fikirlerinden
dolayı aldı�ı hapis

cezasıyla
konu�ulan ünlü

piyanist Fazıl Say,
5 Mayıs Pazar
günü CKM’de
Kadıköylüler’le

bulu�uyor. 

● Semra ÇELEB�

8y�l ön ce, i� çi le rin bir lik,
mü ca de le ve da ya n�� ma
gü nü olan 1 Ma y�s’ta, dün -

ya n�n dört bir ta ra f�n dan ezi len -
le rin hi kâ ye le ri ni an la tan
film le ri per de ye yan s� ta rak ba� -
la yan Ulus la ra ra s� �� çi Film le ri
Fes ti va li bu y�l da “ayak ta k� m� -
n�n” öy kü sü nü bir haf ta l�k yo -
�un bir prog ram la önü mü ze
ge ti ri yor. “S� n�r da Ya �a mak”
te ma s�y la dü zen le nen fes ti va -
lin 2 Ma y�s �i� li Kent Si ne ma -
s�’nda ya p� la cak aç� l�� ge ce si ni
oyun cu Mert F� rat su na cak. Ba-
 jar’�n mü zik le ri ile e� lik ede ce �i
ge ce de her y�l ol du �u gi bi bir set
i� çi si ne pla ket ve ri le cek.

1-8 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da
ger çek le �e cek 8. Ulus la ra ra s� �� -
çi Film le ri Fes ti va li �s tan bul, An -
ka ra, �z mir ve Di yar ba k�r’da e�
za man l� ola rak iz le yi ciy le bu lu �a -
cak ve gös te rim ler yi ne üc ret siz
ola cak. Fes ti va lin bu y�l ki ulus la -
ra ra s� ko nuk la r� Raks-� Hak fil mi nin �ran l� yö net -
me ni Ebu Fazl Ce li li ve 155 SOLD fil mi nin Yu nan
yö net me ni Pan te le akis Ge or gi os. Ce li li, An ka ra ve
�s tan bul’da, Pan te le akis Ge or gi os ise �s tan bul’da
özel gös te rim ve söy le �i ler de iz le yi ci ler le bu lu �a -
cak. Fes ti val de 21’i ulus la ra ra s� 33’ü de Tür ki -
ye’den ol mak üze re top lam 54 adet uzun ve k� sa
kur ma ca, bel ge sel film de gös te ri me gi re cek. 

Bu y�l fes ti va lin aç� l�� fil mi “45 Ru hu”. Fil min
yö net me ni ay n� za man da ün lü �n gi liz i� çi film le ri
yö net me ni  Ken Lo ach.  Ün lü yö net me nin fes ti val
iz le yi ci le ri ne bir de sür pri zi ola cak.

Bun lar d� ��n da, Nâ z�m Hik met’in, Ja pon Ba -

l�k ç� s� �ii rin de ki öy kü yü si ne ma ya ak-
 tar mak üze re Ja pon ca dan çev ri len ve
Tür ki ye’de ilk de fa fes ti val de gös te ri -
le cek olan “Ja pon Ba l�k ç� s�”; Ana do -
lu’nun bir kö yün de, a�a l�k ve
fe oda li te ye ba� kal d� r� n�n an la t�l d� ��,
ya sak l� film ler lis te sin de uzun y�l lar yer
alan “�s yan”; yö net men li �i ni Ba �ar Sa -
bun cu’nun yap t� �� ve �e ner �en’in ba� -
ro lün de oy na d� �� “Zen gin Mut fa ��”;
Fran s�z si ne ma c� Ro bert Guédi gu ian’�n
i� ten at� lan bir sen di ka tem sil ci si nin s� -
n�f bi lin ci, yok sul luk ve suç ara s�n da -
ki gel git le ri ni an la tan fil mi
“Kli man je ro’nun Kar la r�”; Çin i� çi
böl ge si Schen zen’de, cep te le fo nu
üre ten bir fab ri ka da yo �un ve zor
�art lar da ça l� �an genç i� çi le rin ya �a -
ma tu tun ma ça ba la r� n� an la tan Dre -
am Work Chi na; Ve ne zu ela’da ki
mü ca de le ye gö nül ve ren le re ada nan
Ret ra tos de Luc ha, fes ti va lin öne ç� -
kan k� sa ve uzun met raj l� film le ri…
Tür ki ye’de ki Er me ni i� çi le ri an la -
tan “Av to bus”, Bis mil-Si nan köy -
lü le ri nin, el ko nul mu� top rak la r�

ge ri al mak için a�a la ra kar �� ver dik le ri mü ca de le -
yi an la tan “�pek çi Gün lük le ri”, Ton ya’da süt çü lük
ya pa rak ha yat la r� n� sür dü ren ka d�n la r�n fab ri ka ya
kar s� ayak ta kal ma ça ba s� n� an la tan “Key van” ise
fes ti val de gös te ri me gi re cek bel ge sel ler den ba z� la -
r�. Fes ti val film le ri, �s tan bul’da Fran s�z Kül tür
Mer ke zi, Ye �il çam Si ne ma s�, �s tan bul Hal ke vi ile
Ka d� köy’de Ka z�m Ko yun cu Kül tür Mer ke zi, Ka -
d� köy Hal ke vi ve Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi le cek. Ay r� ca fes ti val kap sa m�n da
An ka ra’da  3-4 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da 4. Ulus la -
ra ra s� �� çi ve �le ti �im Kon fe ran s�’nda bir ara ya ge -
le cek. www.iff.org.tr

İş çi Film le ri Fes ti va li per de le ri ni
SA VA ŞA KAR ŞI AÇI YOR!

DÜNYA DANS GÜNÜ
Kadıköy’de kutlanıyor
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Kadıköy’de kutlanıyor
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Kadıköy’de kutlanıyor
DÜNYA DANS GÜNÜ
Kadıköy’de kutlanıyor
DÜNYA DANS GÜNÜ
Kadıköy’de kutlanıyor
DÜNYA DANS GÜNÜ
Kadıköy’de kutlanıyor
Dünya Dans Günü, Kadıköy
Belediyesi Kozyata�ı Kültür
Merkezi ve Süreyya Operası’nda
düzenlenecek ücretsiz dans
gösterileriyle kutlanacak. 

8. Uluslararası ��çi
Filmleri Festivali 1-8

Mayıs tarihleri arasında
izleyicilerle bulu�uyor.

�stanbul, Ankara, �zmir ve
Diyarbakır’da e� zamanlı

olarak gerçekle�ecek
festivalin �stanbul

ayaklarından biri de
Kadıköy!

er yurt ta ��n gü ven ce si ol ma s� ge re ken yar g�
or ga n�, za man za man bu gü ve ni sar sa cak
ka rar la ra va r�r. Bu na ba zen �e kil hu ku ku nun
es ne me yen ku ral la r�, ba zen ka mu oyu nun
bas ma ka l�p ge le nek sel de �er le ri ya da da ha

ra hat s�z edi ci ola rak si ya sal bas k� n�n et ki si se bep
olur. Üçün cü du rum top lum sal ge li� me ve iler le me -
yi kös tek le yi ci ol du �u için son de re ce teh li ke li dir.
An la m�, özel lik le dü �ün me, ya y�n ve ör güt len me öz -
gür lük le ri nin s� n�r lan ma s� d�r. Sta tü ko yu ko ru ma ve
çok ses li li �i en gel le me ye yol açar. Za ten is te nen de
bu ol ma l� d�r. Çe �it li dö nem ler de, dün ya n�n fark l� yer -
le rin de gö rül mü� ve her ke sin bil di �i ya �an m�� ac�
ha t� ra lar var d�r.

Tür ki ye’de de son y�l lar da yar g� n�n si ya sal la� -
ma s�n dan ile ri ge len �i kâ yet le rin art t� ��, bu nun so -
mut ör nek ler le do� ru lan d� �� yay g�n bir ka na at t�r.

Kom po zi tör ve pi ya nist Fa z�l Say’�n al d� �� 10 ay -
l�k mah ku mi yet ka ra r�; do� ru ve ya yan l�� l� �� bir ya na
önem li ha ber de �e ri ta �� yan bir olay ola rak ka mu -
oyu gün de mi ne yer le� ti. Ba s�n ve TV ka nal la r�, bu
ka ra r� ir de le yen çok sa y� da ya z� ve tar t�� ma prog ra -
m�y la do lup ta� t�. De mek ki vic dan la r� ra hat s�z eden,
ka fa la r� me� gul eden bir du rum var. Üs te lik Tür ki ye
d� ��n da tar t�� ma de �il, tep kiy le kar �� lan ma s� yar g�
ka ra r� n� büs bü tün dü �ün dü rü cü k� l� yor.

�ki yüz y�l d�r men sup ol ma ya ça ba la d� �� m�z ge -
li� mi� uy gar l�k ale mi Tür ki ye’den Ba t� öl çüt le ri ne uy -
gun sos yal, hu kuk sal, ile ri ci ham le ler bek ler ken, son
de re ce ka t� ge le nek çi, dar gö rü� lü ida re ve yar g� ka -
rar la r� a��r ele� ti ri ler le kar �� la n� yor. Fa z�l Say’a ve ri len
ce za n�n yan k� la r�, ül ke öl çe �in de kal m� yor ve ge ni�
bir co� raf ya da tep kiy le kar �� la n� yor. Bu nun se be bi
bes bel li ki ge le nek sel inanç ve gö re nek le rin cen de -
re si ne s� k� ��p ka lan zih ni yet tir. Tek rar ay n� tes pi ti
kul la na rak be lir te lim; men sup ol ma ya u� ra� t� �� m�z
Ba t� uy gar l� �� n�n öz gür lük an la y� �� ve ya ra t� c� in san -
la ra ver di �i önem bu zih ni ye ti ka bul et mez. Ba t� zih -
ni ye ti, ge çir di �i çok ac� ta rih sel de ney ler den sü züp
ç� kar d� �� de �er len dir me le rin ge re �i ola rak, bi lim de,
sa nat ta, ede bi yat ta ya ra t� c� dü �ün ce ve uy gu la ma -
la ra özel ser best alan lar aç m�� t�r. �n san l� ��n ge le -
nek ler, al�� kan l�k lar la de �il, ya ra t� c� in san la r�n ge li� -
tir di �i bu lu� lar la, ya ra t�� lar la, yep ye ni ve hat ta ço �u
za man kit le le re ay k� r� ge len dü �ün ce ler le ge li� ti �i ni
çok tan tes pit et mi� ler dir. Bu ne den le de in san l� ��n
ge le ce �i ni ya ra tan ön cü le re özel ola nak lar ta n� m�� -
lar; bu amaç la ku rum lar, çe �it li te� vik me ka niz ma la -
r� olu� tur mu� ve bu in san la ra en gin bir ser best lik ta -
n� yan an la y� �� be nim se mi� ler dir.

Fa z�l Say’a ve ri len ce za do la y� s�y la, Ham -
burg’da ya �a yan es ki dos tum, emek li Dip lo mat Ül -
kü Ba� soy’dan ye ni al d� ��m me saj dan bir pa rag ra f�
sa nat sal ya ra t� c� l� �a kar �� gös te ri len ho� gö rü an la y� -
�� n�n ye ni bir ör ne �i ola rak ge le nek çi/tu tu cu çev re -
le rin öf ke si ni bi le bi le ak ta r� yo rum: “… sa nat sal ko -
nu lar da dü �ün ce ve uy gu la ma y� or ta ya koy ma ve
yay ma ko nu sun da ör nek bir olay, Vi ya na’da ki bü -
yük yon tu cu (hey kel tra�) Avus tur ya l� Hrdlic ka’n�n
(ölü mü 2012) Go tik Vi ya na’da ki gör kem li ka ted ra lin
ser gi ye ri olan ‘Dom Mü ze si’nde ki-Din, Ten ve Güç-
Bö lü mün de 2008 y� l�n da aç�l m�� olan, Pas so li ni’nin
ye ni den kur du �u ye ni bir dü� lem kar ma �a s� çiz gi -
sin de ki-Son Ye mek- tas vi ri ni Hz. �sa da hil tüm ha -
va ri le rin-e� cin sel haz e� len ce si- ola rak be tim le me -
si ni Ka to lik Kar di na li ile Ki li se Mü ze Mü dü rü’nün
ho� gö rüy le kar �� la d� �� n� bil mek (…) Avus tur ya’da
sa na ta kar �� gös te ri len say g� ve dü �ün ce, ey lem öz -
gür lü �ü nün k�s ka n� la cak gös ter ge si ol mu� tur”

Oku yu cu lar, Avus tur ya ve Vi ya na’n�n son de re -
ce mu ha fa za kar ve Ka to lik bir çev re ol du �u nu unut -
ma ma l� d�r. De mek ki böy le si ne eser ler, ta v�r lar da
za man za man ola bi li yor. Bu eks trem ör ne �in ya n�n -
da Fa z�l Say’�n in ter net dün ya s� na gön der di �i sa t�r -
lar faz la s�y la ma sum dur. Üs te lik pi ya nist bir id di a
cüm le si de kur ma m�� t�r; “bu bir pa ra doks mu dur?”
di ye so ru yor.

Dü �ün dün ya m� z�n ve ha ya t� al g� la y� �� m� z�n s�� -
l� �� kor ku ve ri ci dir.

Murat  KATOĞLU

H

YARGININ
S�YASALLA�MASI ve
P�YAN�ST�N Ç�LES�
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● Gökçe UYGUN

Kad�köy’ün çok sesli ve renkli muhiti
olan Barlar Soka��’nda (resmi ad�yla
Kadife Sokak’ta) sa�lam müziklerin

çal�nd���, müdavimlerinin oldu�u, çat�
kat�nda konserlere evsahipli�i yapan bir
müzik evi... Dunia’dan bahsediyorum. Bir
süredir akl�mdayd� bu müzik Dunia’s�ndan
içeri ad�m atmak, buray� daha iyi tan�y�p
ruhunu hissetmek... Ba��ms�z Festival'i ba-
hane ederek çald�m kap�y�, mekân�n müzik
direktörü Eray Düzgünsoy'a sordum akl�m-
dakileri...

� Kad�köy'ün alternatif mekânlar�n-
dans�n�z. Hikâyesi nedir buran�n?  

Yandaki bar�n deposuydu buras�. Ben de
oran�n i�letmecisiydim. Yukar�da ne yapsak
diye konu�urken ortaya ç�kt� fikir. Zaten ben
de etnomüzikoloji okudum. Bu sokaktaki
mekânlar genelde rock çal�yordu o zaman-
lar ki 10 y�l öncesinden bahsediyorum.
Dünya müzikleri çalan bir yer olsun dedik,
ad�n� da o yüzden Dunia koyduk. (En-
donezyacada dünya demek). Sonra ben 3 y�l
buradan ayr� kalm��t�m. Döndü�ümde kon-
sept de�i�mi�ti. Sonra tekrar girdik i�in
içine. Çat� kat�n�  performans alan� olarak
düzenledik. Memlekette önemli ama bilin-
meyen müzisyenler var. Onlar gelsin çals�n
istedik. 

� Böyle bir yeri sizin gibi müzik e�itimi
alan birinin i�letmesinin art�s� da bu olsa
gerek...

Evet elbette. Son 1.5 senedir sanatç�lar
daha aktif olarak gelip gidiyor. Geçen nisan-
dan bu yana 90 konser yapt�k burada, 2 de
festival. Burada funk da çalan var elektronik
de. K�stas�m�z iyi müzik! 

� S�kça kulland���n�z alternatif ke-
limesi de buna m� i�aret ediyor?

Aynen...
� Dunia müdavimlerinin genel bir pro-

filinden bahsetmek mümkün mü?
Farkl� ve sa�lam müzik isteyenler... Ya�

ortalamas� 24-35. Yurt d���ndan çok mi-
safirimiz oluyor. San�r�m baz� rehberlerde
yaz�yor buras�. Ço�u dinleyici Kad�köy’den
olmakla birlikte kar��dan gelenler de var.
Müzisyenler de geliyor dinleyici olarak.
Tam da bu yüzden iyi müzik sunmam�z
gerekiyor, bu yüzden ç�tam�z yüksek! Buras�
müzikli ve müzisyenli bir ortam. 

� 10 y�l� a�k�n süredir Kad�köy’desiniz
hem Dunia’n�n müzik sorumlusu olarak
hem de bir müzisyen olarak. Bural�
sanatç�lar, güncel Kad�köy müzi�i
hakk�nda gözlemleriniz neler?

Evet sadece Dunia’da de�il 2000’den
beri buradaki pek çok mekânda dj’lik yap-
t�m. Son 10 y�lda Kad�köy müzi�ini olu�-
turan müzi�in içindeyim. 2000’lerin
ba��nda bu sokak genelde rock mekân�
idi. Sonra de�i�meye ba�lad�. �u anda
soka��n ba�� farkl� (Rexx taraf�), sonu
farkl� (Buddha, Arkaoda,
Karga, Dunia)
çizgide. 

Canl� müziklerde bu kadar
alternatif i�ler yap�lmas�, bu
kadar ba��ms�z sesin bir araya
gelmesi... filan son 4 y�lda artt�.
Her ay yeni projeyle gelenler,
Dunia’da çalmak isteyenler
oluyor.

� San�r�m bu noktada da, bir
müzik inisiyatifi olan Müzik
Hayvan� giriyor i�in içine.

Evet. Kad�köy kökenli ba��m-
s�z müzik olu�umu olan Müzik
Hayvan� 2 sene önce kuruldu. �n-
sanlar�n müziklerini payla�a-
bildi�i bir alan. Günümüzde art�k
müzik internetten bedelsiz olarak
edinilebilecek bir durumda. Ama
bizim fark�m�z olsun dedik.
�ark�lar� CD’lerde ço�alt�p bun-
lar� ücretsiz olarak da��t�yoruz.
Kad�köy’deki baz� müzik mar-
ketlere ba��� kutular� koyduk.
�steyen istedi�i miktar paray�
veriyor. �stemezse hiçbir bedel
ödemeyebilir de.

� Bu devirde maddi kar��l���
olmayan bir i�e soyunmak il-
ginç. Sizi buna iten neydi?

Y�ld�z Teknik Müzikoloji
mezunuyum. �yi e�itim alan, iyi 

m ü z i k
yapan Türkiye piyasas� nedeniyle müzi�e
küsmü� çok müzisyen tan�yorum. Öte yan-
dan çok güzel müzikler var ortaya ç�kmam��.
Ne yapabilirim diye dü�ündüm. Plak �irke-
tine gitsen elinde müzi�inle, ‘Kaç satar bu
albüm?’den ba�l�yor konu�ma. Akl�ma bu
formül geldi. �nsanlar� ba��� kar��l���nda
edinsinler bu CD’leri diye dü�ündüm. Zaten
gelen para da CD bas�m� için matbaaya
gidiyor. 

� �imdiye dek bu �ekilde kaç albüm
yapt�n�z?

25. Ulusal medyada haber olduk. Müzik
Hayvan� kendi içinde s�rad��� kay�tlar, avan-
gart seslerle büyüdü. Mesela Kadife
Sokak'�n ses katalo�unu yapt�k. Y�llar sonra
buradaki her �ey de�i�se bile, bu sesler kala-
cak elimizde. Zamanla Müzik Hayvan�’na
akademisyenler de girdi. Yani Müzik Hay-
van�’ndaki i�lerin alt� metinsel anlamda da
dolu. Yurt d���ndan ilgi çok.  

Güney
Afrika’dan bile

kay�t ula�t� bize! Alman 7
bestecinin albümlerini yay�nlad�k.  

� Bu ilgiyi neye yoruyorsunuz?
E piyasada albüm yapmak zor! Müzik

Hayvan� olarak beklentimiz, para kazanmak
de�il. Gelen ba���larla matbaa giderlerini
kar��l�yoruz. Beklentimiz; festival düzenle-
mek gibi �eyleri kendimiz kurgulayabilir
hale gelmekti.  

� Kap�n�z� çalmaya haz�rlanan taze
müzisyenlere bir �ey demek ister misiniz?

Biz kesinlikle ‘oldu-olmad�’ diyen bir
jüri de�iliz. Tarz� bize uygunsa, belli bir ç�-
tan�n üstünde kaliteli müzikse destek sunar�z
elbette. Belli çizgilerimizi korumak kayd�yla
herkese aç�k kap�m�z...

Müzik Hayvan� bu topraklardan ç�kan
de�erli bir olu�um bence. Çünkü müzi�ini
payla�mak isteyen ve de�erli olan pek çok
müzisyen bu i�in içinde. Buna �imdi biz
sahip ç�k�yoruz ama deste�e de aç���z! 

� Dunia ile Müzik Hayvan�'n�n ba�lan-
t�s� nas�l kuruluyor?

Müzik Hayvan�’ndan ç�kan her albüme,
Dunia'da lansman konseri düzenli-yoruz.
Böylece konsere gelenler Müzik Hayvan�’n-

dan, önceden albümü al�p da konsere gelen-
ler de Dunia’dan haberdar oluyor. Zamanla
lansman konserleri de burada konser vermek
isteyen müzisyenler de artmaya ba�lad�.
‘Festival yapal�m’ dedik. 

� Ba��ms�z Festival bu gereklilikten
do�du yani?

Aynen. Bu konuda tekel var memlekette!
�yi müzik yapan bu insanlar�n kendilerini
gösterebilmeleri zor. Büyük festivallere git-
seler, gece ç�kan ana gruplar öncesi, gündüz
vakti, s�ca��n alt�nda 3-5 ki�iye çalmak
zorundalar ki ben de müzisyen oldu�umdan
bunun ne kadar berbat bir his oldu�unu iyi
bilirim! Dunia’n�n çat� kat� 60 ki�ilik, çabu-
cak doluyor. Konser veren müzisyen için de
mutluluk verici oluyor. Bu his, müzi�e
te�vik ediyor.

� Ba��ms�z Festivali biraz daha anlat�r
m�s�n�z?

Kad�köylü ba��ms�z müzisyen ve grup-
lar� sahne al�yor. �lk festivali geçen sezon
kas�m ay�nda, 4 ay sonra da ikincisini yapt�k.
Senelik yapmamaya karar verdik. Albümler,
müzikler oldukça 4-5 ayda bir yapal�m,
dinleyenlere s�ca�� s�ca��na payla�al�m
dedik. �imdi de 3. festivale haz�rlan�yoruz.
Bu kez i� biraz daha büyüdü. Daha çok
müzisyen olacak. Konserler bu kez Dunia’da
de�il Kad�köySahne’de olacak. E tabi oras�
Dunia’dan epey büyük! Normal olarak
mekân� doldurma kayg�s� oldu. ��in içine
Biletix filan girdi.

� Ama, bu �ekilde ba��ms�z çizginizden
sapm�� olmad�n�z m�?

Baba Zula, Replikas, Gevende gibi head-
linerlara (ana grup-sanatç�) ihtiyaç vard�. Ki
bu müzisyenler de bu ba��ms�z ruha ayk�r�
tipler de�il zaten... Onlar da piyasan�n alter-
natifi. Ne bileyim kimi ç�karsak çizgimizi
bozmu� olurduk...? 

� Demet Akal�n filan?!
Ha evet (gülü�meler) O zaman ‘ba��m-

s�z da��ld�’ derdik. 
� Bu demin bahsetti�imiz gruplar,

Ba��ms�z Festival'in bilinirli�ini de artt�ra-
cakt�r, de�il mi?

Aynen.. Kad�köySahne olmas� da ayn�
�ekilde. Zira Dunia'y� bilen biliyor. �imdi
daha çok insanla bulu�mu� olaca��z. 
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Kadıköy’ün müzik mekânı
Dunia ve ba�ımsız müzik

olu�umu Müzik
Hayvanı’nın organize etti�i

Ba�ımsız Festival,
Kadıköy’ün alternatif
seslerini Kadıköylü
müzikseverler ile

bulu�turuyor. 1 Mayıs’ta
ba�layacak 3 günlük

festivalde, Kadıköy’den
ça�da� ve avangard

müzi�in sesi yükselecek...

Kadıköy’ün bağımsız müzik Dunia’sı...

Düzgünsoy, Serkan
Fidan ve Metin

Kahyao�lu ile birlikte
çalı�tı�ını söylüyor.

Kadıköy’ün Dunia’sı kar�ıya da
geçiyor! Dunia 2, sonbaharda
Avrupa yakasında açılacak.

Baba Zula

Yüzyüzeyken
Konu�uruz

Gevende
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy'de ki 23 Ni san et kin lik ler kap-
 sa m�n da ilk tö ren sa bah sa at 09.00’da
Ka d� köy �s ke le Mey da n� Ata türk

An� t� önün de ger çek le� ti ril di. Tö ren, Ka d� -
köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar’�n
çe lenk koy ma s�y la ba� la d�.  Tö ren için ala na
ge len si ya si par ti ve si vil top lum ku ru lu� la r�
(STK) çe lenk koy mak için bek le di ler, isim le -
ri nin okun ma d� �� n� gö rün ce yet ki li le ri uyar -
mak is te di ler. Uya r� la r� dik ka te al ma yan �l çe
Mil li E�i tim Mü dür lü �ü prog ra m� de vam et-
 tir mek is te di. Bu nun üze ri ne ba� ta CHP Ka -
d� köy �l çe Ör gü tü ol mak üze re si ya si par ti ler
ve di �er si vil top lum ör güt le ri, “Mus ta fa Ke-
 mal’in as ker le ri yiz” di ye slo gan ata rak ken di
çe lenk le ri ni ken di le ri anons ederek Ata türk
An� t�’na sun du lar. Bu du ru ma mü da ha le et-
 me yen Fer �at Ayar, ses siz ce iz le mek le ye tin -
di. Da ha son ra say g� du ru �un da bu lu nul du ve
Mo da �l ko ku lu Mü zik Ö� ret me ni Ni lü fer
Çak mak’�n su nu muy la �s tik lal
Mar �� okun du.  Tö re nin ar -
d�n dan, mik rofo nu alan
ba z� Ka d� köy lü par ti
ve STK tem sil ci le ri,
“Bu bi ze hak s�z l�k,
bu gü nün an lam
ve öne mi ne hak-
 s�z l�k. Bu nu ya -
pan AKP’yi de
Ka d� köy Kay-
 ma ka m�’n� da k� -
n� yo ruz. Biz
bir bi ri mi ze ye te riz.
Tüm mil li bay ram la r� -
m� z� kut la ma ya de vam
ede ce �iz” de di ler.

� �K�N C� TÖ REN 
KA DI KÖY LÜ LER-

 DEN
Res mi tö re nin bi ti -

min den son ra si ya si par ti -
ler, si vil top lum
ku ru lu� la r� ve Ka d� köy lü -
ler, Ka d� köy Be le di ye -
si’nin ya pa ca ��
al ter na tif tö ren
için alan da kal -
d� lar. Sa at
10.00’da da
Ka d� köy Be -
le di ye si’nin
tö re ni ger çek -
le� ti ril di. Tö ren
ön ce si bir ko nu� -
ma ya pan Ba� kan
Se lami Öz türk, “Bu tö -
ren, ulu sal bay ram la r� -
m� z�n kut lan ma ma s� na
kar �� bi zim yap t� �� m�z
al ter na tif bir tö ren. Biz
23 Ni san lar’da il çe mil li
e�i tim mü dür le ri nin, 19
Ma y�s’lar da da il çe spor
mü dür le ri nin pe �i ne ta k� la -
cak bir gü ruh de �i liz.
Öz gür ce tö ren mi ya-
 pa ca ��z yok sa bi ri -
le ri nin pe �i ne mi
ta k� la ca ��z? Bir
ter cih yap ma m�z
ge rek. Be nim ter-
 ci him her ko �ul da
öz gür ol mak, halk
ve si vil top lum ku-
 ru lu� la r�y la bir lik te
ol mak t�r. Bu ra da ya p�l -
m�� olan ilk tö ren, dev let
tö re ni de �il di. Dev le ti tem si -
len Ka d� köy Kay ma ka m� m�z bu tö -
re ne gel mi�

ol say d�, ben de il çe be le di ye ba� ka n�
ola rak ka t� l�r d�m. Ama her �e -

ye ra� men bu ra ya bu ka dar
bü yük bir ka la ba l� ��n

gel me si ve Ata’m� za
olan ba� l� l� �� n� ifa -
de et me si cid di bir
olay. �na n� yo rum
ki bu tep ki bü yü -
ye cek ve biz ler
tüm en gel le me le -
re kar �� bay ram la -

r� m� z� kut la ma ya
de vam ede ce �iz.

An cak bu nun için ken -
di içi miz de ki ça t�� ma la r�

bir ke na ra b� rak ma l� ve bir-
 li �imizi mu ha fa za et me li yiz.
Ken di si ya si ç� kar ve çe ki� me -
le ri ni, bu özel gü ne alet et mek
kim se nin had di de �il” di ye
ko nu� tu.  Ba� kan Öz türk’ün
Ka d� köy Be le di ye si çe len gi ni
koy ma s�y la ba� la yan tö ren de,
40'a ya k�n si ya si par ti, der nek,

si vil top lum ku ru lu �u, anons
e� li �in de çe lenk le ri ni te -

ker te ker bir kez da ha
sun du lar. Tö ren, say g�
du ru �un da bu lu nul -
ma s� ve �s tik lal Mar -
��’n�n okun ma s�y la
so na er di. 

� NA K� YE 
Ö� RET MEN 

KA DI KÖY’DE
ÖLÜM SÜZ LE� T�

Ka d� köy’de de �i �ik
nok ta la ra hey kel ve röl yef
koy mak için kol la r� s� va -
yan Ka d� köy Be le di ye si,
bu pro je nin ilk ör ne �i ni 23
Ni san Ulu sal Ege men lik ve
Ço cuk Bay ra m�’nda Sö -

�üt lü çe� me Cad de si Ba� ça vu�
So kak ke si �i min de (Os ma -

na �a Ca mii kar �� s�) ger -
çek le� tir di. Dün ya n�n

ilk ço cuk hak la r� mi -
tin gi ni 1930 y� l�n da
Tak sim’de ço cuk -
lar la bir lik te dü zen -
le ye rek, Ço cuk
Hak la r� Bil di ri si’ ni

oku yan Ö� ret men
Na ki ye El gün’ün, o

gü nü sim ge le yen röl ye -
fi, özel bir tö ren le aç�l d�.

Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel

Sa nat lar Fa kül te si ö� re tim üye si Hey kel t� ra�
Ümit Öz türk’ün yap t� �� röl yef te; Na ki ye Ö� -
ret men, ço cuk hak la r� bil di ri si ni okur ken res -
me di li yor. Röl ye fin aç� l�� tö re nin de, 

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Etüt Mer ke zi
ö� ren ci le ri özel kos tüm le ri ni gi ye rek, t�p k�
1930 y� l�n da ki ço cuk la r�n ta �� d� �� “Ha va, gü -
ne�, hür ri yet is te riz” gi bi ta lep le ri içe ren dö -
viz ler le ka t�l d�. 

Böy le ce 83 y�l ön ce ki gö rün tü ler, gü nü -
müz Ka d� köy’ün de can lan d� r�l m�� ol du. Ço -
cuk Sa nat Mer ke zi Dra ma Bö lü mü
ö� ren ci le rin den Di de De mir sert’in Bir le� mi�
Mil let ler Ör gü tü ve UN� CEF’in Ço cuk Hak-
 la r� Bil dir ge si’ni oku du �u tö ren de, Ka d� köy
Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� ren ci le ri

ke man dinletisi sun du. Aç� l�� ta ko nu �an Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Na -
ki ye Ö� ret men’in Kur tu lu� Sa va ��
za ma n�n da i� gal ci le re kar �� dik du ran bir e�i -
tim ci ol du �u nu vur gula ya rak,“Bu gün Na ki ye

ö� ret men le re ih ti ya c� m�z var. Er kek, ka d�n,
ço luk ço cuk ele le ve re rek Cum hu ri ye ti mi zi
ko ru ma l� y�z. Hü kü met ler ulu sal bay ram la r�
kut la ma ya bi lir ama halk lar kut la ma l�. �n san
hak la r�, de mok ra si ve öz gür lük ler hep bu ulu -
sal bay ram lar sa ye sin de edi nil di” de di. 

� �S TAN BUL’UN ÇO CUK 
BA� KEN T� KA DI KÖY

Röl yef pro je si ne ön cü olan isim ler den
Ka d� köy lü sa nat ç� �a ir Su nay Ak�n da Ka d� -
köy’ün, ço cuk du yar l� l� �� n�n en iyi yan s� t�l -
d� �� il çe ol du �u na dik kat çe ke rek,
“Hey kel le ri ol ma yan bir ül ke, Alz he imer ol -
mu� bir in san gi bi dir. Bu gün dün ya da ya �a -
nan sa va� la r�n se be bi ha f� za s�z l�k t�r. Kur tu lu�
Sa va ��’na des tek ver mi� bir ay d�n lan ma c�

olan Na ki ye Ö� ret men Röl ye fi için Sa y�n
Öz türk’e min net ta r�m” di ye ko nu� tu. Tö re ne
Na ki ye El gün’ün 85 ya ��n da ki ye �e ni Gü ner
Tan su� ile Tan su�’un k� z� Fat ma Be güm
�en dal da ka t�l d�. 

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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CHP �stanbul Milletvekili Kadir Gök-
men Ö�üt’ün, Milli E�itim Bakan�

Nabi Avc�’n�n 
yan�tlanmas� için TBMM’ye sundu�u

dilekçe:
“Çocuk haklar� sözle�mesi 20 Kas�m

1989 y�l�nda BM genel kurulunda
kabul edilerek 1990 y�l�nda Türkiye
taraf�ndan imzalanm��, 1994 y�l�nda
da TBMM taraf�ndan onaylanm��t�r.

Türkiye, sözle�meyi imzalayan
ülkelerin ba��nda gelse de bugün
çocuk haklar� karnesi zay�f olan

ülkeler aras�nda oldu�u uluslararas�
raporlarla da onaylanm��t�r. Çocuk-
lar�n ya�am, e�itim, sa�l�k, güvenlik,
dil ve kültür gibi temel haklar�, gerek

ki�i gerekse kurumlarca ihlal
edilmekte ve bunun örnekleri ka-

muoyuna yans�maktad�r. Bu temel
haklar�n gasp edilmesinin en önemli

nedenleri aras�nda bu konudaki

toplumsal bilincin yeterince
geli�memi� olmas� ve ebeveynlerin

bilgi eksili�i bulunmaktad�r. Çe�itli y�l-
larda il valilikleri veya okullar kendi
bünye ve çabalar�yla çocuklar� ve
ailelerini bilinçlendirmek amaçl�

“çocuk haklar�” kitapç��� olu�turarak
da��t�mda bulunmu�lard�r. Fakat bu

örnekler genele yayg�nla�t�r�la-
mam��t�r.

Bu do�rultuda;
1) Çocuk Haklar�n� bilincini

geli�tirmek maksad�yla bakanl���n�z
bünyesinde ne gibi çal��malar

yap�lm��t�r?
2) Ülke çap�nda bir uygulamaya

giderek, ilkö�retim okullar� genelinde
çocuk haklar� kitapç��� haz�rlamay� ve

da��t�m�n� dü�ünmekte misiniz?
3) Çocuk Haklar�n� bilincini

geli�tirmek için ne tür projeleriniz
vard�r?''

MECLiS’E ÇOCUK SORUSU

KADIKÖYLÜ COCUKLARIN
ŞENLiKLi GÜNÜ!
KADIKÖYLÜ COCUKLARIN
ŞENLiKLi GÜNÜ!
KADIKÖYLÜ COCUKLARIN
ŞENLiKLi GÜNÜ!
KADIKÖYLÜ COCUKLARIN
ŞENLiKLi GÜNÜ!
KADIKÖYLÜ COCUKLARIN
ŞENLiKLi GÜNÜ!
KADIKÖYLÜ COCUKLARIN
ŞENLiKLi GÜNÜ!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı töreninde,

daha önceki ulusal
bayramlarda ya�anan çelenk

krizi bu yıl da tekrarlandı.
Kadıköy �lçe Milli E�itim

Müdürlü�ü'nün töreninde adı
okunmayan siyasi parti ve STK

temsilcileri ‘Ulusal
bayramlarımızı kutlamamız
engellenemez’ diyerek tepki

gösterdi. Alternatif tören
düzenleyen Kadıköy Belediye

Ba�kanı Öztürk, ‘�nanıyorum ki
bu tepki büyüyecek ve bizler

tüm engellemelere kar�ı
bayramlarımızı kutlamaya

devam edece�iz’ dedi. 

1930 yılında Taksim’de yapılan dünyanın ilk çocuk hakları 
mitingi, 23 Nisan 2013’te Kadıköy’de canlandırıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı, Kadıköy

Belediyesi Hasan Âli Yücel Çocuk

Yuvası’nda da büyük bir co�kuyla

kutlandı.

�enli�e çocuklar kendi seçtikleri

kostümler ve �ık kıyafetlerle

katılarak, müzik e�li�inde e�lenip,

dans ettiler. Animatörler e�li�inde

oyunlar oynayıp, yarı�malara

katıldılar. 

Yuva Sorumlusu Didar Ergin,

çocuklara  yaptı�ı konu�mada,

Büyük Önder Atatürk’ün “Çocuklar

milletimizin gelece�idir” sözünü

hatırlatarak, “Atatürk çocuklara

duydu�u sarsılmaz güvenin ve

büyük sevginin ifadesi olarak, 23

Nisan’ı, Milli Bayramımız olarak

çocuklara arma�an etmi�tir.

Eminim ki çocuklarımızın içinde

Atatürk sevgisi var oldukça

yarınlarımız daha aydınlık

olacaktır” dedi.

Hasan Âli Yücel’de 23 Nisan coşkusu

Ba�dat Caddesi'ndeki
23 Nisan karnavalında

çocuklar için jonglör, bando
gösterileri düzenlendi, canlı
heykeller ve foto�raf çekimi

etkinlikleri yapıldı.

23 Nisan ak�amı Özgürlük Parkı
içindeki Açıkhava Tiyatrosu’nda

Eti Çocuk Tiyatrosu'nca
sergilenen  “Çizmeli Kedi” adlı

oyununu çocuklar ücretsiz
olarak izledi.

ren is tas yon da du rur, yol cu lar
iner, yol cu lar bi ner, bu de vi nim
yüz el li-iki yüz y�l d�r böy le sü rer
gi der...

Ya r�m as�r ön ce Hol lan da,
Fran sa, Avus tur ya, Bel çi ka ve Al man -
ya'ya gi den Türk ler, izin gün le rin de
tren is tas yon la r� na gi der gün le ri ni ora -
da ge çi rir ler mi�. Çay kah ve içer ge len
tren le ri, gi den yol cu la r� sey re der ler mi�.
On la r�n di li ne gi ren ilk Al man ca ke li me
de ‘Bahn hof (is tas yon)’dur. Ne den mi?
O tren ler mem le ket le ri ne gi den yol; ev -
le riy le ara la r�n da ki tek ba� lan t� ol du �u
için...

Bu gün ya r�m as�r ön ce Al man ya’ya,
Bel çi ka’ya, Hol lan da’ya gi den je ne ras -
yo nun to run la r�, ar t�k uzun yol cu luk la r� -
n� tren le de �il uçak la ya p� yor. An cak
de �i� me yen bir �ey var, tren is tas yon -
la r� o za man da �e hir le rin kal biy di, �im -
di de öy le. Dün ya n�n ne re sin de olur sa
ol sun, bir mer kez is tas yo nu son ra dan
�eh rin d� �� na bi le ta �� sa n�z; za man içe -
ri sin de is ter is te mez bu lun du �u lo kas -
yo nu �eh rin mer kez le rin den bi ri ha li ne
ge ti rir. Et ra f� na otel ler, res to ran lar ya -
p� l�r. Yir mi dört sa at ya �a yan bir yer dir
her �ey den ön ce, çev re si ne hiç de �il se
bu ha re ke tin k� r�n t� la r� dü �er. Ray l� ta �� -
ma n�n mo da s� hiç geç mez. Bu gün ka -
ra dan gi den en h�z l� araç, (Ja pon lar sa -
�ol sun) yi ne tren de �il mi dir? Tür ki ye
hâ lâ �e hir le ra ra s� ve �e hir çi ‘ray l� ta �� -
ma a��’ kur ma ve bu a� la r� bir bi ri ne
ba� la ma ko nu sun da pek be ce rik li ola -
ma m�� sa da; bü tün ge li� mi� ül ke ler de
te ker lek li ve ray l� ula ��m a� la r� ge lir,
tren is tas yon la r�n da bu lu �ur. Bu se -
bep le dir ki is tas yon lar �e hir le rin vit ri ni -
dir de. �lk in ti ba is tas yon da edi nil di �i ne
gö re, �eh rin sa hip le rin ce es te tik has -
sa si yet gös te ril me si ge re ken ler lis te si -
nin de ba� la r�n da gel mez mi?

�s tan bul’da Sö �üt lü çe� me, Ana do -
lu ba� lan t� s� da göz önü ne al� n�r sa,
�eh rin mer kez is tas yo nu ol ma ya en
güç lü aday gi bi gö zü kü yor. Ha li ha z�r da
Kar tal met ro su nun son dan bir ön ce ki,
Av c� lar met ro bü sü nün ilk du ra �� Sö -
�üt lü çe� me, Mar ma ray tüp ge çi ti nin
de aç�l ma s�y la tri po tun üçün cü aya �� n�
ku cak la ya cak, tam bir ak tar ma is tas -
yo nu, do la y� s�y la ula ��m �e be ke si mer -
ke zi ola cak t�r. �e hir le ra ra s� tren ge çi ci
bir sü re kul la n�m d� �� ol sa da önün de
so nun da An ka ra eks pre si nin de ba� la -
na ca �� yer yi ne Sö �üt lü çe� me de �il
mi dir?

Bü tün bun lar Sö �üt lü çe� me’nin
öne mi ni ar t�r d�k ça, so rum lu lu �u nu da
kat la ya cak t�r. Ne var ki; �s tan bul’un
ge rek �e hi ri çiy le ge rek bü tün Tür ki -
ye’yle ba� lan t� s� n� ku ra cak ula ��m �e -
be ke si nin en önem li ba� lan t� s�n da, bu
fonk si yon la r� n� ye ri ne ge ti re cek bir dü -
zen le me fa ali ye ti hâ lâ yok. �s tan bul
ula �� m� n�n çet re fil ama mut la ka çö zül -
me si ge re ken bü yük bir so ru nuy la kar -
�� kar �� ya y�z. Ac� ba dem’den, Üs kü -
dar’dan, Bos tan c� sa hil ve Mi nü büs
Cad de si’nden ge lip (ve ya ge le me yip)
h�k di ye s� k� ��p in san la r� çi le den ç� ka -
ran tra fi �i, top lu ta �� ma al ter na tif le ri ve
ba� ka ray l� sis tem le re ak ta ra rak çöz -
mek yi ne Sö �üt lü çe� me’ye; ya ni Sö -
�üt lü çe� me’yi mer kez is tas yon ola rak
plan la yan la ra dü� mü yor mu?

As l ı  AY HAN

T

Anahtar:
Söğütlüçeşme

İstasyonu
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● Sem ra ÇE LE B�

CHP Ka d� köy �l çe Ba� kan l� ��, 20 Ni san
Cu mar te si gü nü Ta ri hi Ku� di li Ça y� r�
ya da da ha çok bi li nen ad�y la es ki Sa -

l� Pa za r�’nda, AVM pro je si ne kar �� bir mi-
 ting dü zen le di. Mi tin ge par ti li le rin ya n� s� ra
Ka d� köy lü ler ile Sa l� Pa za r� Plat for mu, Ku� -
di li Plat for mu, Fe ner bah çe li ler Der ne �i, ta -
raf tar grup la r�, çev re ko ru ma der nek le ri ve
çok sa y� da si vil top lum ör gü tü des tek ver di.
CHP Ge nel Ba� kan Yar d�m c� s� Gür sel Te kin,
CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men
Ö�üt ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk de mi tin ge ka t� lan lar ara s�n day d�.
CHP Ka d� köy �l çe Ba� kan l� �� ad� na ba s�n
aç�k la ma s� n� �l çe Ba� kan Yar d�m c� s� Av.
Onur Te mur lenk oku du. “Son dö nem de Ka -
d� köy’ün ken di ne öz gü do �al ve mü kem mel
do ku su bo zu la rak rant ya rat ma ya yö ne lik ça -
l�� ma lar ik ti dar ve Bü yük �e hir Be le di ye si i� -
bir li �iy le h�z la de vam et mek te dir” de ni len
aç�k la ma da, es ki Sa l� Pa za r�’na ne den AVM
ya p� la ma ya ca �� �öy le s� ra lan d�: “Ze min de -
re ya ta �� d�r, �id det li ya ��� lar da ta� ma ris ki
var d�r. Ka d� köy böl ge si nin tek park ala n� ol -
ma özel li �i ta �� mak ta d�r. Al�� ve ri� Mer ke -
zi’nin ya p�l ma s�y la pek çok zin cir i� ye ri nin
Ka d� köy’e gel me siy le es naf bü yük za rar gö -
re cek tir. Ta ri hi do ku bo zu la cak t�r. Kent ya �a -
m� m�z olum suz et ki le ne cek tir.”

Aç�k la ma; “Ka d� köy’ün Al�� ve ri� Mer -
ke zi’ne de �il, ye �il ala na ih ti ya c� var” ifa de -
le riy le son bu lur ken Ka d� köy hal k� na bu
mü ca de le ye des tek ver me ça� r� s� ya p�l d�. 

� ÖZ TÜRK: ‘10 B�N LE R�N ÖNÜN DE
DO ZE R�N ÖNÜ NE YA TA CA �IM’
Mi ting de ko nu �an Ka d� köy Be le di ye

Ba� ka n� Se la mi Öz türk, es ki Sa l� Pa za r� ala -
n� n�n ka mu ma l�y ken
na s�l �BB’ye geç ti �i -
ni an lat t�: “Bu alan
ka mu nun or tak mül -
küy ken ya ni he pi miz
ad� na ka y�t l�y ken
�BB ad� na ya p� lan bir
plan so nu cu bu ra s�
Bü yük �e hir uh de si ne
ge çi ril di. Do la y� s�y la
he pi mi zin hak k� olan
gay r� men kul, ya sa la -

ra ay k� r� bir �e kil de eli miz den al�n d�. Bu yet -
me di. Bu ra ya bir plan yap t� lar, o plan da
bu ra ya AVM koy du lar, bu plan �da re Mah ke -
me si’nce ip tal edil di, de re ya ta ��, ye �il alan
den di, bu na ra� men dur ma d� lar, din me di ler.”
Ba� kan Öz türk, bu ra ya �s rar la AVM yap mak
is te yen le rin kim ler ol du �u nun da me rak ko -
nu su ol du �u na dik kat çe ke rek �un la r� söy le -
di: “Ka d� köy es na f� ve Ka d� köy lü ler bu ra ya
bu i�in ya p�l ma s� n� is te me me le ri ne ra� men
bi ri le ri �s rar la bu ra y� is ti yor. Bi li yo ruz bu ra -
ya AVM ya p�l d� �� za man tra fik ke� me ke�
ola cak, es naf ma� dur ola cak, yok ola cak.
Ama bi le me di �i miz bir �ey var; Bu ka dar ki -
�i bu ra y� is te mi yor da kim ler bu ra y� is ti yor?
Kim dir bu ka mu ma l� n� ken di uhde le ri ne ge -
çi ren ve AVM ya pa rak rant el de et mek is te -
yen ler? Bun la r� bil mek is ti yo ruz. Bu iha le,
da ha bu ar sa lar Be le di ye mül kü ol ma dan ya -

p�l d�. Kim ler or tak l�k kur du, bü tün bun lar tek
tek ya r�n or ta ya dö kü le cek.” 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Öz türk, da ha
ön ce ver di �i sö zü de yi ne le di: “Bir tek �e yin
sö zü nü si ze ve re bi li rim. So nu na ka dar hu ku -
ki mü ca de le mi zi yü rü te ce �iz. Ama yar g� bir-
ta k�m ki �i le rin eli ne geç tiy se ve ar t�k
yet mi yor sa o za man bu ra da 10 bin le rin önün -
de do ze rin önü ne ya ta ca ��m. Bu nun sö zü nü
ve ri yo rum. Bi zi ez me den, bi zi yok et me den
bu ra ya kim se AVM ya pa ma ya cak. Bu gün
bu ra da mü te va z� bir sa y�y la se si mi zi du yu ru -
yor sak kim se al dan ma s�n. Bu olay bi raz da -
ha yü rü dü �ü za man 10 bin ler le bu mey dan da
ola ca ��z.”

� TE K�N: ‘DÜN YA NIN H�Ç B�R 
�EH R�N DE 500 TA NE AVM 

GÖ RE MEZ S� N�Z’
CHP Ge nel Ba� kan Yar d�m c� s� Gür sel

Te kin de “�s tan bul ta la n� içe ri sin de gasp edi -
len bir alan da ko nu� mak tan üzün tü duy du -
�u nu” be lir te rek, Üs kü dar ve Çam l� ca’da
ya p� la� ma ya aç� lan yer le re dik kat çek ti. Te -

kin, �s tan bul’un ar t�k
ne fes ala ma d� �� n� söy -
le ye rek, ye �il alan la r�n
ta ma men yok edil di �i ni
be lirt ti. 

Te kin “Sa y�n Ba� -
ba kan geç de ol sa yük-
 sek ya p� la� may la il gi li,
6-7 em sal le il gi li ra hat -
s�z l� �� n� di le ge ti ri yor.
Ben Kent sel Dö nü �üm
Ya sa s�y la gö rev li olan

sa y�n ba ka na so ru yo rum �im di: Sa y�n ba kan
siz ne dü �ü nü yor su nuz tar t�� ma lar hak k�n da.
Ge lin Sa l� Pa za r�’na, bu ra ya AVM olur mu
ol maz m� siz bir �ey söy le yin.” di ye rek Çev -
re ve �e hir ci lik Ba ka n� Er do �an Bay rak tar’a
ça� r� da bu lun du. Gür sel Te kin ko nu� ma s� n�n
de va m�n da �un la r� di le ge tir di: “Dün ya n�n
hiç bir ül ke sin de hiç bir �e hir de 500 ta ne

AVM bu la maz s� n�z. 500 ta ne AVM’si olan
tek �e hir var, o da �s tan bul. Her AVM, her
ku le, her yük sek bi na, �s tan bul’da ki 15 mil -
yon yurt ta �� m� z�n ce bin de ki pa ra s� n� gas p et -
mek de mek tir. Her ne ka dar bu ar sa lar
ken di le ri nin de ol sa bu ra lar ka mu ala n� d�r. O
yüz den e�er sa y�n Ba� ba kan bu dö nü �üm den
bu ka dar ra hat s�z sa ge cik me li de ol sa CHP
ola rak bir ko mis yon olu� tu ra l�m, ta ri hi ya r� -
ma da da hil ol mak üze re ben zer ne ka dar rant -
l� plan var sa hep si ni t� ra� ede lim. En az�n dan
�s tan bul’un ha va s� n�, kli ma la r� n� ko ru mu�
olu ruz. Er zu rum’da ki ka d�n la r� m�z di re ne rek
HES’le re kar �� de re le ri ne sa hip ç�k t�, ben Ka -
d� köy lü ka d�n la r�n da di re ne rek bu ala na sa -
hip ç� ka cak la r� na ina n� yo rum.”

� Ö�ÜT: ‘SE S� N� Z� MEC L�S’TE 
DU YUR MA YA DE VAM EDE CE ��Z’

CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men
Ö�üt ise �s tan bul’un si lu eti nin bo zul du �u na
dik kat çe ke rek �öy le ko nu� tu:  “Ba� ba kan, �s-
 tan bul’da ne re de ye �il alan var sa ora y� ran ta
aç mak için plan lar ya p� yor. Es ki den ge ce -
kon du ya p� l�r ken or ta ya ca mii ko yar et ra f� n�
ya p� la� ma ya açar lar d�. �im di de ay n� s� n� ya -
p� yor lar. Biz de fa lar ca söy le dik, �s tan bul’un
si lu eti ni bo zan üç bi na t�ra� lan s�n di ye. Ba� -

ba kan küs mü� sa hi bi ne,
onun la ko nu� mu yor -
mu�. Oy sa o ki �i nin
ba� ka n� ol du �u der ne -
�in aç� l� �� n� bir ay ön ce
Ba� ba kan yap t�. Biz bu
ta la n�n önü ne geç mek
için siz Ka d� köy lü ler ’le
bir lik te di re ne ce �iz.
Biz Mec lis’te si zin se -
si ni zi du yur mak için
çok ça l� �� yo ruz, siz de

se si ni zi so kak lar da du yur ma ya de vam edin.”
Mi ting, si vil top lum ör gü tü tem sil ci le ri nin
ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan çe ki len ha lay lar la
son bul du. 
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● Bü� ra TAN RI TA NIR

Odatv da va s�n da 682 gün tu tuk lu lu �un
ar d�n dan öz gür lü �ü ne ka vu �an ga ze -
te ci-ya zar So ner Yal ç�n, 20 Ni san Cu -

mar te si gü nü Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde bir kon fe -
rans ver di. 

Kon fe ran s�n dü zen len di �i Bü yük Sa lon,
ta ma men do luy du. Kon fe rans ta ko nu �an
Yal ç�n, son dö nem ler de ya �a d� �� olay la r�
din le yi ci ler le pay la� t�: “En yü rek li ay d�n la r� -
m�z için bu ra da ko nu �u yo rum ve ko nu� ma ya
de vam ede ce �im. Gö zal t� lar, tu tuk la ma lar ol-
 ma dan ön ce evin de otu ran, ya z� ya zan, ki tap

ya zan bi riy dim. Be ni,
as l�n da he pi mi zi ev ler -
den ç� kart t� lar. Bu ra ya
ge tir di ler. Mü ca de le için
bir lik te ol ma ya ba� la d�k.
�im di Ana do lu’ya git ti �im de
be ni gö rün ce in san lar, ‘So ner Bey
te le viz yo na da ç� k�n. Te le viz yon da da
ko nu� ma ya p�n’ di yor lar. Ben de di yo rum ki,
‘Ta mam ya pa y�m da be ni ça ��r m� yor lar.’
Med ya, bi zim hak k� m�z da söy le me di �i ni b� -
rak ma d�. Ama in san en az�n dan ‘bu in san 2
y�l d�r ce za evin de ç� k�p bir �ey ler söy le ye bi -
lir’ de me li. Ga ze te ci lik na mu su, il ke si ge re -
�i bu nu yap ma s� ge re ki yor. Be ni, bi zi

te le viz yo na ç� kart mak is te me yen ler -
le; bi zi, be ni ce za evi ne atan lar ay -

n� zih ni yet te.” 
� ‘2 TÜR GA ZE TE C� VAR’

Yal ç�n, Tür ki ye ’de 2 tür ga -
ze te ci ol du �u nu be lir te rek,
“Bun lar dan bi ri-ki bar ca söy lü -
yo rum-ba �a r� odak l� ga ze te ci.
Bun lar için ga ze te ci lik bir araç.
Ne yin ara c�? Zen gin ol ma n�n

ara c�, bir sta tü nün ara c� … Bun-
 lar pa ra pul için her �e yi ya p� yor -

lar. Bun la r� ga ze te ler de,
te le viz yon lar da gö rü yor su nuz. Vic da -

n� n� �ey ta na sat m�� ga ze te ci ler. Bir de
ger çe �e odak l� ga ze te ci ler var. Bun lar ger çe -
�e, ha ki ka te a�k la ba� l� d�r lar. Ucun da ne
olur sa ol sun, i� siz kal mak, ha pis yat mak, ka -
ran l�k kuy tu lar da kat le dil mek... Bun lar mut-
 la ka ger çe �i hal ka ula� t�r mak is ter. Ger çe �i
ya zan ga ze te ci ler, kim se nin et ki si ne gir mez -
ler. Ne bir ik ti da r�n ne de bir ce ma atin… Dü -
�ün sel ba ��m s�z l�k la r� n� so nu na ka dar

ko rur lar. Sa t�n al� na maz lar. �� ger çe �e da ya -
n�r sa kim se yi de ta n� maz lar.  Ger çe �e a�k la
ba� l� ga ze te ci ler �u nu çok iyi bi lir ler: ‘Ba �a -
r� ölüm lü dür. Ama ger çek ölüm süz dür.’ Tür -
ki ye ta ri hi ne bak t� �� n�z za man bir kaç
ga ze te ci yi an�m sar s� n�z. Bun lar ger çe �e
odak l� ga ze te ci lik yap m�� in san lar d�r. Di �er -
le ri ni hiç bir za man ha t�r la maz s� n�z. Fa kat
ger çek çok teh li ke li dir. An cak böy le dav ra -
na ca ��m de yip ha ya ta ge çi re mi yor su nuz. Bir
ac�y la kar �� la �� yor su nuz. Ama i� so nuç ta ki -
�i li �e da ya n� yor” de di.

� AY DIN LIK B�R TÜR K� YE �Ç�N 
Yal ç�n, ye ni bir Tür ki ye’nin ku rul ma s� -

n�n her ke sin elin de ol du �u nu kü çük bir yüz-
 de nin bi le her �e yi de �i� ti re ce �i ni
vur gu la ya rak, �öy le de vam et ti: 

“Ye ni bir Tür ki ye ku ru lur, ye ter ki siz o
güç te his se din ken di ni zi. Yüz de 5, yüz de 4,
yüz de 3 her �e yi de �i� ti rir. Ben bun la r� ta ri -
he ba ka rak söy lü yo rum. �u an bir rüz gâr esi -
yor. O rüz ga r� ters çe vir mek için ör güt le nin”
diye konu�tu. 

● Gül SÖK MEN

Mi zah ya za r� Kan de mir Kon duk, Kozzy Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi Kon fe rans sa lo nun da Ka -
d� köy lü ler’le bu lu� tu. 

Kon duk özet le gül me ve mi zah üze ri ne ko nu� tu.
Gül me nin her �ey den ön ce mut lu luk ol du �u nu be lir te rek
söz le ri ne ba� la yan Kan de mir Kon duk, “Gül mek in sa na
öz gü bir �ey dir ve gül mek mut lu luk tur. Cid di ola y�m di -
ye as�k su rat la gez mek ise za val l� l�k tan ba� ka bir �ey de -
�il dir” de di. Bü yük le re ya da ken di sta tü sü nün
üs tün de ki le re gül me nin ay�p sa y�l d� �� bir top lum ol du -
�u mu zu da vur gu la yan ya zar, ta bi ki ken di ko nu su olan
“mi zah”la de vam et ti soh be ti ne.. “Mi zah gül dü re rek bir
�ey ler an la t�r” di yen Kon duk, söz le ri ne �öy le de vam et -
ti: “Ger çek mi zah ç� lar sus maz lar, sus ma ma l� d�r lar çün kü
on lar hal k�n se si dir.  �im di ba k� yo -
rum, ti yat ro da da, te le viz yon da
da, si ne ma lar da da lay lay lom
mi za h� var. Özel lik le si ne -
ma ve te le viz yon da ki mi -
zah programlar� 6 ya�
ci va r� na an ca hi tap
ediyor, ya da bel den
a�a �� mi zah.. Bu gün
için de bu lun du �u muz
sos yo lo jik, eko no mik
vs.. du rum la r�n mi za h�
ya p� la maz m�, ni ye ya -
p�l ma s�n? Biz za ma n�n da
yap t�k, o dev rin as ke ri er -
kâ n� da gel di, si ya set adam la r� da. Gül dü ler de teb rik de
et ti ler. Ama �im di ne den se bir kor ku var. Uy gar ül ke ler -
de yö ne ti ci ler mi za ha de mok ra tik ola rak yak la �� yor. Biz
ne den bir �ey le rin al t� n� gül dü re rek çiz mi yo ruz, çi ze mi -
yo ruz �im di ler de. De mek ki uy gar ül ke ol mak ko lay de -
�il mi�.” Bir kaç mi zah der gi si, ya zar-çi ze rin d� ��n da
ger çek mizah ç� genç le rin de pek kal ma d� �� n� söy le yen
Kon duk, her �e ye ra� men umut lu ol du �u nu, gül dü rür -
ken çok �ey an la tan mi za h�n ge li �e ce �i ne inan d� �� n� da
söz le ri ne ek le ye rek, “An nem hep ‘ya sa b�r’ der di, ama
mi zah ç� la r�n sa b�r çek me ye hak k� yok, on lar  sab ret me -
ye cek, ace le ede cek bir �ey ler an lat mak için. Ama ne di -
ye yim gül me mi zi en gel le yen ler utan s�n” de di.  Türk çe nin
te le viz yon lar da yanl�� kullan�m�na da de �i nen Kan de mir
Kon duk, Türk çe ko nu sun da da �un la r� söy le di: “B� ra k�n
di zi le ri, tar t�� ma prog ram la r�n da kos ko ca pro fe sör ler, ay -
d�n in san lar ‘da hi’ ile ‘dâ hi’yi, ‘la ik’i ‘ile ‘lâ y�k’ ke li me -
si ni ka r�� t� r� yor. He le bir de ya z� l� ba s�n da ‘ol duk ça’
ke li me si var ki, aman Al la h�m, ‘ol duk ça ka la ba l�k t�’ ya -
z� yor. Ka la ba l� �� m� kü çüm sü yor, yok sa ‘ol duk ça’ ke li -
me si ni ‘�a ha ne’ gi bi mi kul la n� yor an la m�� de �i lim.”
Ta be la lar ko nu sun da da çok du yar l� ol du �u nu söy le yen
Kon duk, ‘Ke bap ho use’, bu ne ya… Çok gü zel bir di li miz
var, Al lah a� k� na bir ül ke sö mür ge ül ke si ol ma ya öze nir
mi, biz özen dik i� te… Mi zah da bu ra da za ten” de di. Kon-
 duk’u din le yen ler ara s�n da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk de var d�. Ko nu� ma n�n so nun da Öz türk de
gül mey le il gi li ola rak ”Gül me yi unut tuk, es ki den gül m-
e ye ha z�r d�k. Es ki den Ze ki Alas ya sah ne ye ç� kar ken gül -
me ye ha z�r d�k, �im di ya n� m�z dan geç ti �in de sa de ku ru
bir ‘mer ha ba’ di yo ruz. Gü le mi yo ruz, gül mek is ti yo rum,
gü len le re de g�p tay la ba k� yo rum. Biz top lum  ola rak m�
gül me yi unut tuk” de di. Kon duk, söy le �i nin so nun da
okur la r� için ki tap la r� n� im za la d�. 
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nsan la r�n çok bü yük bir bö lü mü ye ter li
pa ra la r� ol ma d� �� için �i ka yet çi dir ler. Ev
ki ra la r� n� öde ye me dik le rin den, ço cuk -
la r� n� is te dik le ri okul lar da oku ta ma d�k -

la r�n dan, di le dik le ri ha ya t� sü re me dik le rin den
ya k� n�r lar. Ki mi le ri ise pa ra hak k�n da hiç ger çek -
çi ol ma yan dü �ün ce le re sa hip tir ler. Pa ra la r�
olur sa tüm s� k�n t� la r� n�n bi te ce �i ni, hu zur ve
mut lu luk için de ya �a ya cak la r� n� zan ne der ler.
Oy sa ki pa ra yal n�z ca bir de �i �im ara c� d�r. Ken -
di ba �� na bir zen gin lik kay na �� ol ma d� �� gi bi
dert le ri çöz me ye te ne �i de çok za y�f t�r. Ama in -
san la r�n ba �� na ye ni dert ler aç ma ma ri fe ti bü -
yük tür.

Pa ra ta �� ma s� en zor olan �ey ler den bi ri dir.
Pa ra sa hi bi olan in san he men il gi çe ker. Çev re -
sin de ki ler ken din den çok pa ra s� üze ri ne plan lar
ku rar lar. Bir sa� l�k kon tro lün de dok tor bir ar ka -
da ��m kalp ka pak ç� �� m�n ha va ka ç�r d� �� n� his -
set mi� ti. Bir elek tro çek tir me mi is te di. Er te si
gün un va n� yük sek bir dok to ra git tim, yük lü ce
bir pa ra öde dim. “Du rum kö tü; ya r�n gel, has ta -
ne de, yo �un ba k�m or ta m�n da bir in ce le me da -
ha ya pa l�m” de di. Git tim; bü yük risk al t�n da ol -
du �u mu, mut la ka an ji yo yap t�r mam ge rek ti �i ni
söy le di. �� cid di le� tik çe un va n� yük sek bir çok
kar di yo lo �a git tim. He men he men hep si ön ce
an ji yo, ar ka s�n dan ame li yat öner di. Dok tor lar
sa� l�k ko nu sun da ki has sa si ye ti mi his se di yor ve
be ni bu ko nu da her mas ra f� ya pa bi le cek bir
has ta gi bi gö rü yor lar d�. Ba� ka hiç bir se çe nek
kal ma d� �� n�, ame li yat ol mam ge rek ti �i ni an la -
y�n ca, “Gi dip Cle ve land’da ola y�m” de dim.
Tüm ha z�r l�k la r� m� ya p�p git tim. Cle ve land Hos -
pi tal’da Türk dok tor Sa y�n Mu rat Tuz cu dört
gün ti tiz in ce le me ler yap t�. Son ra, “Bu ra da an ji -
yo pa ha l� d�r; siz den en az 6-7 bin do lar al�r lar.
Ame li yat için gel me sey di niz bu ka dar çok tet kik
de yap maz d�m. Hiç bir �e ye ih ti ya c� n�z yok tur.
Bo �a pa ra har ca ma y� n�z. Kalp ka pak ç� �� n�z da
ha va ka ç�r ma var ama bel ki do �u� tan d�r. Bu
gü ne dek iyi ya �a m�� s� n�z, bun dan son ra da öy -
le ya �a y� n�z” de di ve gön der di. Ara dan do kuz y�l
geç ti; �ü kür ler ol sun çok iyi yim. Bu ra da kal say -
d�m bel ki de �im di üç be� ku ru� için kal bi ame -
li yat edil mi� bir adam ola rak do la �a cak t�m.

Üni ver si te de oku du �um y�l lar da, bir ban ka -
n�n yir min ci y�l dö nü mü için amb lem ya r�� ma s�
aç m�� lar d�. Tat bi ki gü zel sa nat lar da oku yan bir
ar ka da ��m ka zan m�� t�. Ödül bir ö� ren ci büt çe si
için çok bü yük bir ra kam d�. Du yun ca okul da ki
tüm ar ka da� la r� ona se vim li gö rün me ye ça l� �a -
rak borç pa ra is te me ye ba� la m�� lar. Ban ka
okul da gör kem li bir tö ren dü zen le mi�; bü yük
ödü lü ka za nan ar ka da �� m� çok met het mi� ler,
son ra da mik ra fo na da vet et mi� ler. Ar ka da ��m
he ye can dan se si tit re ye rek, “Ödü le çok te �ek -
kür ede rim ama Al lah’�n� se ven ben den ödünç
pa ra is te me sin” de mi�. Kür sü den iner in mez
Aka ret ler’den yu ka r� ya do� ru ko� ma ya ba� la -
m��. Far k e den bir grup ar ka da �� da pe �in den
ko �u yor mu�. Te pe de güç lü kuv vet li bir ar ka da -
�� ya ka la m��, “Ba na 500 li ra ver, se ni di �er ço -
cuk lar dan ko ru rum” de mi� ve pa ra y� kap m��.

Ya �a m�m da iz b� ra kan pa ray la il gi li iki an� y�
pay la� t�m. Da ha ni ce hi ka ye ler var d�r. Pa ra ki -
mi le ri için zen gin lik ve güç ifa de si dir. Pa ra s� ol -
ma yan la r� kü çük gö rür, fa kir den uzak du rur,
zen gin le re yal tak lan ma ya ça l� ��r lar. Ba z� la r� pa -
ra s�y la övü nür, ben cil li �i ar tar, me ga lo ma ni si
her gün bi raz da ha bü yür. Ba z� la r� pa ra y� iyi yö -
ne tir, hem ka za n�r, hem et ra f� na ka zan d� r�r, pa -
ra ya ger çek de �e ri ni ve rir; onun la ne bö bür le nir,
ne övü nür. Ba z� la r� pa ray la ol gun la ��r, bil ge li �e
do� ru yü rür. Ya �a m� n� sa de le� ti rir; pa ra y� ha y�r -
da, hiz met te ve ha se nat ta kul la n�r. Pa ra iyi kul -
la n�l d� �� za man ka zanç ger çek ama c� na ula ��r.
Fa kat pa ra, pa ra sal zen gin li �in ve gü cün ifa de -
si ola rak kul la n�l d� ��n da ama c�n dan uzak la ��r.
Pa ra y� tek he def ola rak gö rüp ne pa ha s� na olur -
sa ol sun yal n�z ca ka zan mak dü �ün ce sin de
olan lar, hi le ye, hak s�z l� �a, ada let siz li �e, il ke siz li -
�e ve da ha birçok dü �ük dü zey li i� le re gi ri �e bi -
lir ler. Bil ge bir ki �i, pa ra y� tek he def ola rak gö -
ren bir k� s�m ka l�n en se li, ge ni� kal ça l�, iri gö bek -
li in sa na bak m��, “Ne ka dar fa kir ler; yal n�z ca
pa ra la r� var” de mi�. 

Pa ra kar �� s�n da ki tu tu mu nuz ki �i li �i ni zin
ger çek bir gös ter ge si dir. Pa ray la ili� ki ni zi ölç -
mek için ken di ni zi in ce le yi niz. 

Pa ra ya dü� kün mü sü nüz? Pa ra ve ya onu
ge ti ren i� için evi niz den, e�i niz den, ço cuk la r� -
n�z dan, ken di sa� l� �� n�z dan ve önem li de �er le ri -
niz den fe ra gat edi yor mu su nuz? Ör ne �in, ya lan
söy lü yor ve ya hak s�z l�k ya p� yor mu su nuz?

Pa ra n�z var sa, pa ra n�n sa� la d� �� öz gür lü �e
da ya na bi li yor mu su nuz? Pa ra si zi iç ki ye, ku ma -
ra, ho var da l� �a sevk edi yor mu? Pa ra n�z la ba� -
ka in san la ra hük met me ye, in san la r� hor gör me -
ye, pa ra n�z la ken di ni zi tüm in san lar dan üs tün
tut ma ya yel te ni yor mu su nuz?

Pa ra y� sa� du yuy la kul la n� yor, sa de lik ve te -
va zu dan ay r�l ma dan ak�l l� ca ka za n� yor, ak�l l� ca
har c� yor mu su nuz? Ba ba s� n�n sa� l� ��n da tek er -
kek ço cuk ola rak her �e ye ha kim olan ve di le di -
�i gi bi pa ra har ca yan bi ri si var d�. Ba ba s� ölün ce
dört k�z kar de �i ni mi ra sa or tak et me mek için
ap tal ca plan lar ha z�r la d�. So nu ce za evi ol du.
Yok sa siz de pa ra için böy le ap tal ca plan lar ku -
ru yor mu su nuz?

Ba �a r� y� yal n�z ca zen gin ol mak  ola rak m�
gö rü yor su nuz, yok sa ba �a r� y� ger çek in san ol -
mak; ruh sal, zi hin sel, fi zik sel ge li �im yo lu ola rak
çok yön lü mü gö rü yor su nuz?

Sa hip ol du �u nuz her �e yin ge çi ci ol du �u -
nun, bu ra da b� ra k�p gi de ce �i ni zin bi lin cin de
ola rak  ba� ka in san la ra hiz met et me yi mi dü �ü -
nü yor su nuz, yok sa ölün ce ye ka dar bi rik tir me ye
de vam m� ede cek si niz?

Pa ra ya sa hip ol mak ko lay de �il dir. Pa ra
dos tu nuz da ola bi lir, dü� ma n� n�z da… 

İ

Soner Yalçın ‘büyük oyunu’ anlattı…

Gazeteci-yazar Soner Yalçın, 20 Nisan Cumartesi
günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde

Kadıköylüler’le biraraya geldi. Yalçın, ‘Türkiye’deki
büyük oyun’ konulu konu�masında ‘Bu oyunun asıl

amacı ne? Kim perde arkasındaki aktörler?
Oyunun hedefinde neler ve kimler var?’ diye sordu. 

“Gerçek mizahçılar 
susmazlar,

susmamalıdırlar”
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Bin ler ce y�l l�k geç mi �iy le �s tan bul, dün -
ya n�n en önem li met ro pol le ri ara s�n da
yer al� yor. He men her ye rin den bu ram

bu ram ta rih f�� k� ran ben zer siz ken tin, ne re si -
ne ba kar sa n�z ba k�n, ne re si ni ka zar sa n�z ka z�n
san ki yüz ler ce hat ta bin ler ce y�l ön ce si ne yol-
 cu luk et mi� gi bi olu yor su nuz. Y�l la ra mey dan
okur ca s� na ta ri hiy le ba �� n� ko par ma ma ya ye -
min et mi� san ki bu �e hir. Üs kü dar’dan bak t� -
�� n�z da K�z Ku le si, ar d�n da Top ka p� Sa ra y�,
Aya sof ya, Sul ta nah met ve da ha bir çok eser si -
zi al�p gö tü rü yor geç mi �e…

Ta bii bu özel �e hir den ka lan la r�n ya n� s� ra
yi tip gi den eser ler de yok mu? On la r�n da isim-
 le ri ni say sak sa n� yo ruz ki uzun bir lis te ç� kar
kar �� m� za. 

Ken tin yer le �im ta ri hi nin ar ke olo jik bu lun-
 tu lar ��� ��n da 300 bin y�l l�k ol du �u ifa de edi -
li yor çe �it li kay nak lar da. �n san l�k ta ri hi
aç� s�n dan ba k�l d� ��n da di le ko lay bir za man
di li mi. �s tan bul’un 3 bin y�l l�k da kent sel ta 
ri hi var. Bu nun 1600 y� l� n� da ba� kent lik ya-
 pa rak ge çir mi� bir met ro pol �s tan bul. Gö rü -
lü yor ki, �s tan bul her dem et ki le mi� kâh
üze rin de ya �a yan la r� kâh ge lip ge çen le ri. Ro -
ma, Bi zans, La tin ve Os man l� im pa ra tor luk -
la r� ba� kent ola rak pa ye len dir mi� bu e� siz
�ehir. 

� �S TAN BUL VE OL�M P� YAT
Ko nu, “�s tan bul” ve “Olim pi yat” olun ca

dün ya ta ri hi nin ef sa ne le re ko nu ol mu� bu iki
ol gu su da bir bir le ri ne ya k�� t� r� l� yor. Bir ta raf -
ta ta ri hi ni yaz sak say fa n�n yet me ye ce �i “�s-
 tan bul”, di �er ta raf ta ilk de fa ne za man
ya p�l d� �� ke sin bi lin me yen, yi ne ef sa ne le re
ko nu ol mu� “Olim pi yat”… 

�s tan bul’dan çok az da ol sa bah set tik. Bi -
raz da olim pi yat lar dan bah se de lim. An tik
olim pi yat la r�n ne za man ba� la d� ��y la il gi li ke -
sin bil gi ol ma sa da ba z� kay nak lar M.Ö. 776
y� l� n� ilk olim pi ya t�n ya p� l� �� ola rak gös te ri -
yor. Ro ma �m pa ra to ru The odo si us ise M.S.
393’te olim pi yat la r� ya sak la m��. �lk mo dern
olim pi yat ise Ati na’da 1896’da ger çek le� ti -
ril mi�. Olim pi yat lar za man za man fark l� ne-
 den ler le ip tal edil mi�, te rör olay la r� na ma ruz
kal m��. 1996 At lan ta Olim pi yat la r�’nda gö re -
vi ba ��n day ken bom ba l� te rör ola y� ne de niy le
ha ya t� n� kay be den TRT Ka me ra ma n� m�z Me -
lih Uzun yol’u da bu ve si ley le an mak ge rek.

Olim pi yat lar 4 y�l da bir dü zen le ni yor ve
bir çok ül ke nin spor cu su ulus la ra ra s� bo yut ta
spor tif mü sa ba ka la ra ka t� l� yor. Tür ki ye, olim -
pi yat la ra ilk de fa 1924 y� l�n da Pa ris’te ka t�l d�.
Ber lin’de 1936 y� l�n da dü zen le nen olim pi yat -
lar da, gü re� te Ya �ar Er kan ile al t�n ilk ma dal -
ya m� z� ka zan d�k.

� �S TAN BUL AVAN TAJ LI
GÖ RÜ LÜ YOR

Bir sü re dir Tür ki ye ola rak 2020 Yaz Olim -
pi yat la r�’na ki lit len dik. Çün kü �s tan bul, 2020
Yaz Olim pi yat la r�’n�n dü zen le ne ce �i �e hir ol -
mak için aday ol du. Bu ko nu da da ek si �i yok,
ak si ne me de ni yet le re, im pa ra tor luk la ra, im pa -
ra tor la ra ba� kent lik yap m�� geç mi �iy le di �er
aday lar la k� yas lan d� ��n da aç�k ça be lirt mek ge -
re kir se faz la s� var. Mad rid ve Tok yo �s tan bul’a
ra kip �e hir ler. Do ha ve Ba kü za ten elen mi�,
Ro ma ise aday l�k tan çe kil mi� ti. �s tan bul, bi ri -
ki miy le fa vo ri gös te ril se de Olim pi yat la ra ev
sa hip li �i ya pa cak �e hir 7 Ey lül 2013 ta ri hin de
aç�k la na cak ve biz ler so nu cu o ta ri he ka dar he -
ye can la bek le ye ce �iz.

Bin ler ce y�l l�k ta ri hi bo yun ca çok fark l�
me de ni yet le re ev sa hip li �i ya pan �s tan bul,
�im di de geç mi �i bin ler ce y�l ön ce si ne uza nan
Olim pi yat la ra ev sa hip li �i yap ma ha z�r l� ��n da.
E�er 2020 Olim pi yat la r� n�n dü zen le ne ce �i
kent ola rak se çi lir se ta ri hin de ye ni bir say fa
aç�l m�� ola cak. 

�s tan bul’da Olim pi yat rüz gâ r� es me ye ba� -
la d� bi le. Üs kü dar’da Hay dar pa �a Li ma n�’n�n
ye ri ne ya p�l ma s� plan la nan “Bo �a zi çi Sta -
d�”n�n pro je le ri ha z�r la n�r ken, �s tan bul’un
fark l� il çe le ri ne de olim pi yat lar için in �a edi -
le cek te sis le rin pro je le ri çi zil di. 

Yet ki li ler olim pi yat lar için kol la r� s� va d�,
pro je le ri ha z�r la d�, gö rü cü ye ç� kar d� bi le. An -
cak Bo �a zi çi Sta d�’n�n ya p� la ca �� yer le il gi li
ele� ti ri ler var.  Ele� ti ri le rin en ba ��n da sta d�n
böl ge ye ge ti re ce �i tra fik yü kü ge li yor. Ulus la -
ra ra s� Olim pi yat Ko mi te si (IOC) De �er len dir -
me Ko mis yo nu’na su nu lan ta n� t�m
ki tap ç� ��y la gün de me ge len ve çok ko nu �u lan
70 bin ki �i lik “Bo �a zi çi Sta d� (Bosp ho rus Sta-
 di um)”n�n ta ri hi do ku ya sa hip böl ge ve ci va r� -
n�n tra fi �i ni zo ra so ka ca �� be lir ti li yor. Ay r� ca
ko nuy la il gi li ola rak �s tan bul CHP Mil let ve ki -
li Ka dir Gök men Ö�üt, Hay dar pa �a’ya stat ya -
p� la ca �� ko nu suy la il gi li TBMM Ba� kan l� ��’na
so ru öner ge si ver di. 

� B�R ZA MAN LAR
KA VAK SA RA YI YÜK SE L� YOR MU�

Biz ler Olim pi yat la r� ve
Bo �a zi çi Sta d�’n� ko -
nu �ur ken, 50-60
y�ld�r  Ka d� köy-Yel -
de �ir men li Mi mar
Arif At�l gan, an lat t�k -
la r�y la yüz ler ce y�l geç -
mi �e gö tür dü. �im di
Hay dar pa �a Li ma n� ola -
rak kul lan� lan ve sta d�n
ya p�l ma s� n�n plan lan d� ��
böl ge de yüz y�l lar ön ce bir
sa ray yük se li yor mu�. Ta-
 rih te “Ka vak Sa ra y�” di ye
ad� ge çen ya p� n�n Ka nu ni
Sul tan Sü ley man za ma n�n da
ya p�l m�� ol du �u nu söy le yen
Mi mar Arif At�l gan, da ha da
de tay bir bil gi yi pay la� t� ve
ya p� n�n, Mi mar Si nan’�n ilk
sa ray ese ri ol du �u nu da be lirt -
ti. Do� ma bü yü me Yel de �ir -
me ni’nde ye ti �en, Ka d� köy’e ve ci va r� na
ili� kin ara� t�r ma la r�, ki tap la r� ve ya z� la r�y la
dik ka te al� nan Arif At�l gan, “Os man l�’n�n yaz-
 l�k sa ra y� ola rak kul la n� lan bir sa ray var m��
ora da. Bu sa ray 1700’lü y�l la ra ka dar kul la n� -
l� yor mu� ama son ra ki y�l lar da Bo �az’da ki o
ya l� lar ya p�l ma ya ba� lan m��, sa ray bo� b� ra k�l -
m��. 1800’lü y�l lar da Se li mi ye K�� la s� ya p�l d� -
�� s� ra da, Ka vak Sa ra y�’n�n ta� la r� kul la n�l m��
Se li mi ye K�� la s�n da. En son ka lan bir kaç ka -
l�n t� da Top ka p� Sa ra y�’nda mu ha fa za al t� na
al�n m��. �u an da hiç bir iz yok o sa ray dan” de -
di.

Ka vak Sa ra y�’n�n bu lun du �u böl ge nin il-
 ginç ol du �u nu be lir te rek, k� sa ca böl ge nin geç -
mi� te ki du ru mu hak k�n da da bil gi ve ren Arif
At�l gan, “E-5’ten a�a �� ya do� ru in di �i miz yer -
de ‘Ka vak De re si’ a�a �� ya ini yor. Za ten o yo -
lun de re ya ta �� ol du �u bel li dir. Tam o nok ta da
‘Ka vak �s ke le si’ bu lu nu yor. ‘Ka vak �s ke le si’
ve ‘Ka vak lar’ ke li me si geç ti �i za man, Os man-
 l� n�n gi ri� ç� k�� ka p� la r� d�r ki  bu ra lar de mek -
tir. Bu ra da pa di �ah l�k za ma n�n dan be ri Ka vak
�s ke le si var. Ka vak �s ke le si o za man lar dan be -
ri güm rük ola rak kul la n� lan bir li man m��. Ka-
 nu ni Sul tan Sü ley man’dan ya ni 1500’lü
y�l lar dan be ri güm rük ola rak kul la n� lan bir li-
 man m��. Öy le bir özel li �i var m��” di ye ko nu� -
tu.

Kvak
Sa ra y�’n�n ala n� n�n, çev -

re siy le bir lik te o y�l lar da 90 bin met re ka re
ala n� kap la d� �� n�, Se li mi ye K�� la s�’n�n, esa s�n -
da Ka vak Sa ra y�’n�n ala n� na ya p�l d� �� n� be lir -
ten At�l gan, 1800’lü y�l la r�n son la r�n da li man,
de mir yo lu ve gar in�a edildikten son ra bu ra -
n�n li man ol du �u nu ifa de ede rek, “Yi ne li man
olu yor en te re san. Bu ra s� 500 y�l dan be ri güm-
 rük, li man. Hep bu fonk si yon da kul la n�l m��”
di yor.
� NE DEN ‘HA REM’ YA DA ‘HA REM

�S KE LE S�’ DE N� L� YOR?
Arif At�l gan, gü nü müz de böl ge ye “Ha -

rem” ve “Ha rem �s ke le si” de nil me si nin ne den-
 le ri ni de �öy le aç�k la d�: “Bu ra ya Ka vak Sa ra y�
ya p�l d� ��n da, Top ka p� Sa ra y� tam kar �� -
day d�. Ka vak Sa ra y�, Top ka p� Sa ra y�’n�n
yaz l� �� ola rak ya p�l m��. Hat ta Ha rem �s -
ke le si de nil me si nin se be bi, sa ra y�n ha re -
min den ge len ler he men bu is ke le ye ç� k�p
bu ra dan ge li yor lar m�� Ka vak Sa ra y�’na.
Üs kü dar’dan do la ��p, her ke sin gel di �i yol -
dan de �il. Onun için Ha rem �s ke le si den-
 mi�” di ye ko nu �u yor. 

� SA RAY LAR SA H� L�Y M��
Mi mar Arif At�l gan’�n an lat t�k la r� na

ba k� l�r sa Ana do lu sa hi li ade ta sa ray lar sa -
hi li ko nu mun day m�� geç mi� te. Zi ra Ka vak
Sa ra y�’n�n d� ��n da da sa hil de ba� ka bir sa -
ray yük se li yor mu�. Arif At�l gan bu ko nuy -
la il gi li de �un la r� söy le di: “Bu ra la r�
en te re san yer ler. Esa s�n da bu ra da yi ne Os-

 man l� -
dan kal ma da ha es ki bir

sa ray da ha var. On dan da hiç bir iz yok.
Bi raz ile ri de Ayaz ma Sa ra y� var m�� ve o da
Fa tih Sul tan Meh met za ma n�n da ya p�l m��. Bi -
raz da ha ile ri de Ayaz ma Ca mi i’nin bu lun du �u
ye rin alt ta ra f�n day m��. O ta bii da ha es ki” di -
ye an la t� yor. 

At�l gan bu iki e� siz ese rin za man için de
yok olup git ti �i ni, ad la r� n�n da hi bi lin me di �i -
ni vur gu la ya rak üzün tü sü nü di le ge ti ri yor.

� ÖNEM L� EN DÜS TR� YEL
M� RAS LA RI MIZ

“Hay dar pa �a” ki ta b� ile “Mi mar la ra Mek-
 tup la r�m” ki tap la r�n da da bu ko nu lar dan bah-
 set ti �i ni be lir ten At�l gan, böl ge stad yum la
gün de me gel me den ön ce bir mi mar ola rak
“Ka vak Sa ra y� ya p� l�r m� aca ba?” di ye dü �ün -
me den ede me di �i ni de ifa de edi yor.  Hay dar -

pa �a Ga r� ve Li ma n� n�n önem li bir en düs tri yel
mi ras ol du �u nu, li man ve Ga r�n bir bi ri ni ta -
mam la ya cak �e kil de ya p�l d� �� n� ve ha len hiz -
met te ol du �u nu söy le yen At�l gan, “Önem li bir
en düs tri yel mi ras. Va pur la önün den geç ti �i -
miz za man res men bir mü ze, üs te lik de ça l� -
�an, hiz met eden bir mü ze yi sey re di yor mu �uz
gi bi ge li yor. Onu ta ma men kal d�r mak, o kül tü -
rü, geç mi �i yok et mek gi bi ge li yor ve üzü lü -
yo rum” di ye ko nu �u yor. 

Her bo� ala n�n in �a at ya p� la cak bir alan
ola rak gö rül me me si ge rek ti �i ni ifa de eden
At�l gan, es priy le ka r� ��k il ginç bir dü �ün ce si ni

de pay la �a rak, “Tak sim ’de ki k�� la y� tek rar
yap mak dü �ü nül dü �ü ne gö re bu ra ya da
Hay dar pa �a Pro je si kap sa m�n da ara� t�r ma
ya p�p, Ka vak Sa ra y� n� bu lur lar ve onu ye ni -
den in �a et me yi dü �ü nür ler di ye bek li yor -
dum do� ru su. Ben de o za man bu du ru mu
na s�l ele� ti re ce �i mi plan l� yor dum. Ama hiç
bek le me di �im stat pro je si or ta ya ç� k�n ca
çok �a ��r d�m” di yor.

Ka vak Sa ra y� n�n bu böl ge de bir za man -
lar var ol du �u nun, hat ta bi raz da ha iler de bir
za man lar tüm ih ti �a m�y la yük se len ama
�im di yo kol mu� olan bir ba� ka Os man l� ese -
ri Ayaz ma Sa ra y�’n�n da bir i�a ret le de ol sa
an la t� la bi le ce �i ni ifa de eden At�l gan, en
az�n dan bu du yar l� l� �� yet ki li ler den bek le di -
�i ni vur gu lu yor. 
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M�MAR Arif At�lgan, bölgede Kavak
Saray�’n�n bir zamanlar varoldu�unu

“Haydarpa�a” isimli kitab�n�
haz�rlarken ö�renir. Kavak Saray� ile
ilgili görsellere ancak gravürlerde ve
bölgeyi resmeden tarihi tablolarda

rastlar. Kavak Saray� ile ilgili
ara�t�rmas�n�, “Mimarlara

Mektuplar�m” ad�yla Aral�k 2011’de
kaleme al�r.

1551 y�l�nda Kanuni Sultan Süleyman
(1520-1566), Anadolu Yakas�nda
Üsküdar Saray� ad�yla da bilinen

Kavak Saray�’n� in�a ettirir. Kitaplar
Osmanl�n�n 3. Hanedan saray� olan
bu saray� Mimar Sinan’�n yapt���n�
yazar. Kâgir bir �ekilde in�a edilen

Kavak Saray�, ta�tan yap�lm��
Topkap� Saray�’n�n yat�k ve topra�a
yak�n olu�unun aksine bir görüntü

sergiler. Osmanl� Saraylar� bina gibi
de�il yerle�im alan� gibi

tasarlanmaktayd�. Bu anlamda
90 bin metrekarelik bir araziye

yay�lm�� olan Saray�n bahçesinde
4 kap� bulunmaktayd�. 

Kavak Saray�’n�n Üsküdar taraf�ndaki
bölgeye Harem denilmekte idi. Bunun
sebebi ise Topkap� Saray�’n�n Harem

mensuplar�n�n Kavak Saray�na bu
yoldan gelmeleri idi. Harem,

Osmanl�’da herkesin girmesine izin
verilmeyen yer anlam�nda

kullan�lmakta idi. Dolay�s�yla bu
bölümde bulunan kad�nlara da

harem denilmekte idi. 
Öte yandan bu bölgeye Harem

denilmesinin sebebini, burada Bizans
�mparatoru Teodoros Laskoris’in
(1204-1222) güne�in bat���n� ve

�stanbul’u seyretmek için in�a ettirdi�i
Heraeum Saray�’n�n bulunmas�na

ba�layanlar da bulunmaktad�r. Harem
�skelesine Osmanl’�da Hünkâr �skelesi

de denildi�i söylenmektedir.

KAVAK SARAYI

Olimpiyatlardan Kavak Sarayı’na…Olimpiyatlardan Kavak Sarayı’na…Olimpiyatlardan Kavak Sarayı’na…Olimpiyatlardan Kavak Sarayı’na…Olimpiyatlardan Kavak Sarayı’na…Olimpiyatlardan Kavak Sarayı’na…
Haydarpa�a Limanı’nın

bulundu�u yerde bir zamanlar
tüm ihti�amıyla Kavak Sarayı
yükseliyordu. Topkapı Sarayı
erkânı, payitahtın sıcak yaz

günlerini burada geçirmek için
gemileriyle gelir, Kavak

�skelesi’ne demir atarlardı. Bir
rivayete göre ise Bizans

�mparatoru Teodoros Laskoris
güne�in batı�ını ve �stanbul’u

seyretmek için buraya
Heraeum Sarayını yaptırır.

Olimpiyat Stadı ile gündeme
gelen bölgenin tarihi dokusunu
Mimar Arif Atılgan’dan dinledik.

Haydarpa�a Limanı’nda bir
zamanlar Kavak Sarayı

yükseliyordu.

Haydarpa�a, �u anda
uluslararası bir ticaret merkezi.

Bo�aziçi Stadı yapıldıktan sonra
Haydarpa�a Limanı böyle görünecek.
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B�R�NC� BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeli�in amac�; Belediye Tefti� Kurulunun

kurulu�, görev, yetki ve sorumluluklar�n�, çal��ma usul ve esaslar�n�,
müfetti� yard�mc�lar�n�n tabi olaca�� s�navlar�, yeti�tirilmelerini ve
e�itimlerine ili�kin usul ve esaslar� düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Belediye Tefti� Kurulunun

görevlerini, Tefti� Kurulu Müdürü, müfetti� ve müfetti� yard�mc�lar�n�n;
atanmalar�n�, görev, yetki ve sorumluluklar�n�, çal��ma usul ve
esaslar�n� ve Tefti� Kurulu büro personelinin çal��ma usul ve esaslar�
ile tefti�e tabi olanlar�n hak ve sorumluluklar�n� kapsar.

Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 say�l�

Belediye Kanunun 48’inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442
say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan Belediye Ve Ba�l� Kurulu�lar� ile
Mahalli �dare Birlikleri Norm Kadro �lke Ve Standartlar�na Dair
Yönetmeli�in 12’inci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ba�kan: Belediye Ba�kan�n�,
b) Ba�kanl�k: Belediye Ba�kanl���n�,
c) Ba�vuru formu: S�nava girmek isteyen adaylar�n, Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numaras�, hangi yabanc� dilden s�nava girece�ini,
s�navla ilgili kendisine yap�lacak bildirimlerin gönderilmesini istedi�i
posta ve e-posta adresini üzerinde i�aretleyip veya yaz�l� beyan
edece�i �ekilde idarece düzenlenen ve aday taraf�ndan doldurulup
imzalanacak olan formu, 

ç) Belediye: Kad�köy Belediyesini
d) Birim: Belediye hizmet birimlerini,
e) Birim amiri: Belediye hizmet birimlerinin en üst amirlerini,
f) Büro : Tefti� Kurulu Müdürlü�ü Bürosunu, 
g) Giri� s�nav�: Yaz�l� ve sözlü s�navdan olu�an müfetti�

yard�mc�l��� giri� s�nav�n�, 
�) Kurul: Belediye Tefti� Kurulu Müdürlü�ünü,
h) Kurul Müdürü: Kad�köy Belediyesi Tefti� Kurulu Müdürünü,
�) Müfetti�: Kad�köy Belediyesi müfetti�lerini,
i) Müfetti� yard�mc�s�: Ba��ms�z olarak denetim ve soru�turma

yapmaya yetkili olan veya olmayan müfetti� yard�mc�lar�n�,
j) Yeterlik s�nav�: Müfetti� yard�mc�lar�na üç y�l�n sonunda yap�lan

yaz�l� ve sözlü s�nav�,
k) Yetkili merci: 02/12/1999 tarihli ve 4483 say�l� Memurlar ve

Di�er Kamu Görevlilerinin Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanuna göre izin
vermeye yetkili merciyi, ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Kurulun Yapısı, Görev ve Yetkileri
Kurulun yapısı
MADDE 5- (1) Tefti� Kurulu, müfetti�lik s�fat�n� kazanm�� olanlar

aras�ndan atanan bir müdür, yeteri kadar müfetti� ve müfetti�
yard�mc�s�ndan olu�ur.

(2) Kurulun yaz�, idari ve mali hizmetleri ile ta��n�r mal i� ve
i�lemleri, ar�iv, kütüphane ve benzeri i�leri ile elektronik, manyetik ve
benzeri bilgi i�lem ortam�ndaki tüm i�leri Kurul Müdürlü�üne ba�l�
büro taraf�ndan yürütülür.

Ba�lılık
MADDE 6- (1) Kurul, do�rudan Ba�kana ba�l�d�r.
(2) Kurul Müdürü ve müfetti�ler tefti�, inceleme ve

soru�turmalar�n yan� s�ra bu Yönetmelikte kendilerine verilmi� di�er
yetkileri, görevlendirildikleri her yerde Ba�kan ad�na kullan�rlar.

(3) Müfetti�ler, Ba�kan ve Kurul Müdürü d���nda hiçbir ki�i ve
merciden talimat almazlar.

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Tefti� Kurulu, Ba�kan�n onay� ve Kurul Müdürünün

görevlendirme emri üzerine Ba�kan ad�na a�a��daki görevleri yapar.
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu uyar�nca �ç Denetçilerin görev alan�na giren i�ler
hariç, Belediyenin yönetimi ve denetimi alt�ndaki ki�i ve birimler ile her
türlü i� ve i�lemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak tefti�, denetim,
inceleme ve soru�turma i�lerini yürütmek,

b) Belediye birimlerinin i� ve i�lemlerinin hukuka ve önceden
saptanm�� ölçütlere uygunlu�unun denetimini yürütmek,

c) Belediye birimlerinde özel tefti� ve denetim yapmak,
ç) Müfetti�lerin çal��malar� neticesinde düzenledikleri raporlar�

inceleyip de�erlendirmek, Kurul Müdürlü�ü görü�ü ile birlikte Ba�kana
sunmak, 

d) Müfetti�lerce düzenlenen raporlar ile görü� yaz�lar�n�
inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ili�kin
Kurul Müdür dü�üncesini, basit ve maddi hatalar d���nda, yaz�l� olarak
bildirmek,

e) Müfetti�lerin mesleki geli�imini sa�lamaya yönelik çal��malar
yürütmek,

f) Müfetti�ler taraf�ndan yap�lacak tefti�, inceleme ve
soru�turmalar ile düzenlenecek raporlara ili�kin, biçim, yöntem ve
teknikleri geli�tirmek, standart ve ilkelerin olu�turulmas�n� sa�lamak,
denetim, inceleme ve soru�turmalar�n etkilili�ini ve verimlili�ini art�r�c�
tedbirler almak, bu konuda görü� ve öneriler sunmak,

g) Görev standartlar�n� haz�rlamak ve uygulanmas�n� sa�lamak,
�) Mevzuat hükümleri uyar�nca verilen di�er görevleri yerine

getirmek,
(2) 4483 say�l� Memurlar ve Di�er Kamu Görevlilerinin

Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine veya 10/06/1949 tarihli ve
5442 say�l� �l �daresi Kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam,
4483 say�l� Kanunun 5’inci maddesinin 3’üncü f�kras� gere�i Ba�kan
taraf�ndan kabulü halinde ise di�er soru�turma izni vermeye yetkili
mercilerce 4483 say�l� Kanun gere�i müfetti�lere verilen ara�t�rma
ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde
tamamlatt�r�lmas�n� ve gere�i için ad� geçen Kanuna göre karar
al�nmak üzere yetkili mercie gönderilmesini sa�lamak,

�K�NC� KISIM
B�R�NC� BÖLÜM
Kurul Müdürünün Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Tefti� Kurulu Müdürü, Ba�kan taraf�ndan

bakanl�klar ile bunlar�n ba�l� ve ilgili kurulu�lar�n�n merkez te�kilat� ile
belediye ve di�er belediyelerde yard�mc�l�k dönemi de dahil olmak
üzere en az 10 y�ll�k denetim elemanl��� görevi bulunanlar aras�ndan
atan�r.

(2)  Birinci f�krada belirtilen kurumlarda yard�mc�l�k dönemi dahil
en az 10 y�l denetim eleman� olarak görev yapm�� olmak kayd� ile
müdür ve daha üstü kadrolarda bulunanlar aras�ndan da Kurul
Müdürü atanabilir.

MADDE 9- (1) Kurul Müdürü Ba�kan ad�na a�a��daki görevleri
yapar:

a) Bu Yönetmeli�in 6’�nc� maddede belirtilen görevlerin
yürütülmesini sa�lamak,

b) Kurulu yönetmek, müfetti� ve müfetti� yard�mc�lar�n�n
çal��malar�n� düzenlemek ve denetlemek,

c) Kurula intikal eden tefti�, denetim, inceleme ve soru�turmalar�
gerekti�inde bizzat yapmak,

d) Ba�kan�n onay� üzerine müfetti�leri tefti�, inceleme,
soru�turma ve ara�t�rma i�lerinde görevlendirmek, görevlendirme ve
talimatlar�n uygulan���n� izlemek ve müfetti�lerin çal��malar�n�
denetlemek,

e) Giri� s�nav� ile müfetti� yeterlilik s�nav�n�n yap�lmas�n� ve
yürütülmesini sa�lamak, müfetti� yard�mc�lar�n�n yeti�melerini
sa�lay�c� tedbirler almak,

f) Müfetti� ve müfetti� yard�mc�lar�n�n mesleki ve bilimsel
çal��malar�n� te�vik ve tanzim etmek, gerekirse ba�ar�l� inceleme
sonuçlar�n�n yay�nlanmas�n� sa�lamak,

g) Kurulun çal��malar�na ait y�ll�k faaliyet raporlar� düzenlemek ve
Ba�kana sunmak,

�) Kurul çal��malar�n�n yürütülmesinde, mevzuat�n müfetti�ler
aras�nda de�i�ik yorumland��� ve mevzuatta yeterince aç�kl�k
bulunmad��� haller ile raporlama ve di�er çal��ma konular�nda,
uygulama birli�ini temin amac�yla gerekli ilke kararlar� almak, çal��ma
usul ve esaslar�, yönerge ve talimatlar� haz�rlamak ve uygulamak,

h) Y�ll�k tefti� program�n�n onaylanmas�ndan sonra y�l içerisinde
ç�kacak yeni i�leri da��tmak ve bir i�in gerekirse bir müfetti�ten al�n�p
di�erine verilmesi gibi program�n özünü de�i�tirmeyecek de�i�iklikleri
do�rudan yapmak,

�) Kurulun bürosundaki i� ve i�lemlerin düzenli bir �ekilde
yürütülmesini sa�lamak,

i) Ba�kan taraf�ndan verilecek benzer di�er görevleri yapmak,
yapt�rmak,

j) Müfetti�lerden gelen raporlar� incelemek, eksikliklerin
giderilmesini sa�lamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce al�nacak
tedbirleri ve yap�lacak i�lemlerin sonuçlar�n� takip etmek, al�nmas�
gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, raporlar�n sonuçlar�
hakk�nda ilgili müfetti�lere bilgi verilmesini sa�lamak,

k) Tefti� Kuruluna intikal eden inceleme ve soru�turma gerektiren
konular� Ba�kana iletmek, al�nacak emir ve talimat do�rultusunda

hareket etmek,
l) 09/10/2003 tarihli ve 4982 say�l� Bilgi Edinme Hakk� Kanunu

hükümleri uyar�nca Tefti� Kuruluna sunulan dilekçelerin takibini
yapt�rarak yasal süresi içinde cevaplanmas�n� sa�lamak,

m) 5018  say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar�nca
harcama yetkilisi görevinden kaynaklanan yetkilerini kullanmak, büro
memur personeli aras�ndan Ta��n�r Kontrol Yetkilisi görevlendirerek
Ta��n�r Mal Yönetmeli�ine göre i� ve i�lemlerin takip ve icras�n�
sa�lamak,

Kurul Müdürüne yardım ve vekâlet
MADDE 10- (1) Kurul Müdürü, görev ve yetkileri çerçevesinde

kendisine yard�mc� olmak üzere, bir müfetti�i Ba�kan onay� ile refakat
müfetti�i olarak görevlendirebilir.

(2) Kurul Müdürü, geçici sebeplerle görevden ayr�ld���nda veya
herhangi bir sebeple kurul müdürlü�ünün bo�almas� halinde vekâlet
görevi Ba�kan taraf�ndan Kurul Müdürü atanmas� �artlar�na haiz
müfetti�lerden birine verilir.

�K�NC� BÖLÜM
Müfetti�lere �li�kin Hükümler
MADDE 11- (1) Müfetti�ler do�rudan Ba�kana ba�l� olup Ba�kan

ad�na;
a) 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar�nca �ç

Denetçilerin görev alan�na giren i�ler hariç, Belediyenin yönetimi ve
denetimi alt�ndaki birimlerin faaliyetleri ile her türlü i� ve i�lemleri ve
etkinlikleriyle ilgili olarak tefti�, denetim, inceleme ve soru�turma
i�lerini yürütmek,

b) Görevlerinin yürütülmesi s�ras�nda görev konusu d���nda
ö�rendikleri yolsuzluklar� ve usulsüz uygulamalar� gecikmeden
incelemeye ba�layabilmek üzere durumu derhal Kurul Müdürlü�üne
bildirmek, gecikmesinde zarar görülen ve delillerin kayb�na meydan
verebilecek hallerde delilleri toplamak, 

c) Mevzuat�n uygulanmas�ndan do�an sonuçlar üzerinde
inceleme yaparak görülecek yanl��l�k ve eksikliklerin giderilmesi ve
düzeltilmesi yollar�n� ara�t�rmak ve i�lerin istenen seviyede
yürütülmesini sa�lamak için al�nmas� gereken tedbirleri ve
dü�üncelerini bir raporla Kurul Müdürüne sunmak,

d) Belediye faaliyetleriyle ilgili olarak görevlendirildikleri konuda
yurt içinde ve yurt d���nda e�itim ve ara�t�rmalar yapmak, e�itim,
komisyon, kurs, seminer ve toplant�lara görevli veya gözlemci olarak
kat�lmak, görevlendirildikleri konularda kurs, seminer ve e�itim
vermek, di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda denetim ile ilgili
konularda, kendisinin kabulü ve Ba�kan�n izni ile uzman veya bilirki�i
olarak hizmet vermek,

e) 19/04/1990 tarihli ve 3628 say�l� Mal Bildiriminde Bulunulmas�,
Rü�vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsam�na giren suçlar�n
soru�turulmas�nda bu Kanun hükümleri, 4483 say�l� Memurlar ve
Di�er Kamu Görevlilerinin Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanuna göre
yap�lacak ön incelemelerde bu Kanunun, bu Kanunda aç�kl�k
bulunmayan hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271 say�l� Ceza
Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket
etmek,

f) Tefti�, inceleme ve soru�turma görevlerinin gerektirdi�i
hallerde; Belediyenin birimlerindeki görevlilerin muhafazas�na verilmi�
olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varl�klara ili�kin
say�m yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmas�n her türlü evrak,
dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi i�lem
ortam�ndaki verileri tetkik etmek veya almak, gerekti�inde tasdikli
örneklerini b�rakmak suretiyle belgelerin as�llar�n� almak,

g) Refakatlerine verilen müfetti� yard�mc�lar�n�n yeti�melerini
sa�lamak ve yeterlilikleri hakk�nda görü� bildirmek,

�) Yürütülen inceleme veya soru�turman�n gerektirdi�i hallerde,
ilgili ki�i, kurum veya kurulu�lardan her türlü bilgi, belge ve kay�tlar�
istemek, bilgi toplamak,

h) Mevzuat gere�i tutulmas� zorunlu bulunan her türlü kay�t ve
belgeleri i�yerinde veya denetime elveri�li gördü�ü bir yerde
denetlemek veya incelemek üzere istemek, bunlara ili�kin
gerekti�inde tutanak düzenlemek,

�) Mevzuat çerçevesinde ilgili personeli görevden
uzakla�t�r�lmas�n� Ba�kana teklif etmek,

i) Görevleri s�ras�nda soru�turma, inceleme ve ön inceleme ile ilgili
olarak gerekli gördükleri kimselerin yaz�l� ifadelerine ba�vurmak,

(2) Müfetti�ler, denetim görevlilerine ili�kin; tarafs�zl�k ve nesnellik,
e�itlik, dürüstlük, gizlilik, ç�kar çat��mas�ndan kaç�nma, nezaket ve
sayg�, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davran�� ilkelerine uymak,
yürürlükteki mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan
ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

MADDE 12-(1) Müfetti�ler do�rudan Ba�kan onay� uyar�nca Kurul
Müdüründen ald�klar� emirle görev yaparlar.

(2) 4483 say�l� Memurlar ve Di�er Kamu Görevlilerinin
Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine veya 5442 say�l� �l �daresi
Kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 say�l� Kanunun
5’inci maddesinin 3’üncü f�kras� gere�i Ba�kan taraf�ndan kabulü
halinde ise di�er di�er soru�turma izni vermeye yetkili mercilerce
4483 say�l� Kanun gere�i verilen ara�t�rma ve/veya incelemelerde
Kurul Müdüründen ald��� emirle görev yaparlar.

(3) Müfetti�ler bu görevlerin sonuçlar�n� rapora ba�lamak suretiyle
Tefti� Kuruluna yaz�l� olarak bildirirler.

Müfetti�lerin uyacakları hususlar ve etik kurallar
MADDE 13- (1) Müfetti�ler;
a) Esas itibariyle tefti�in etkin bir �ekilde yürütülmesi engelleyen

hususlarla, mükerrerlikleri tespit emek, hadiselerin ekonomik, sosyal,
idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, verimli çal��may� te�vike ve
yolsuzluklarla usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik tefti�
usullerini geli�tirmek için gerekli tedbirlerin al�nmas�n� göz önünde
tutarlar,

b) Çal��malar� s�ras�nda, rehberlik fonksiyonlar�n� ön planda
tutarak hatalar� önleyici, aksakl�klar� giderici, i� verimini art�r�c�,
rasyonel ve etkin çal��may� sa�lay�c�, geli�tirici ve e�itici olmaya özen
gösterirler,

c) Görevleri s�ras�nda ve çal��malar� esnas�nda giyimleri,
davran��lar� ve hareketleri ile sayg� ve itibar telkin etmeye özen
gösterirler,

ç) Görevin ba�ar�yla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun
ortaya ç�kmas� amac�yla dürüstlük, ba��ms�zl�k, tarafs�zl�k, güvenirlilik
ve yeterlilik ilkelerini gözeten bir yakla��m içinde olmak zorundad�rlar,

d) ��lemlerin denetlendi�ini gösteren, tarih ve imza koymak
suretiyle yapt�klar� aç�klamalar d���nda evrak, defter ve kay�tlar üzerine
�erh dü�emezler, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik
ve benzeri bilgi i�lem ortamlar�ndaki bilgi ve kay�tlar� de�i�tiremezler, 

e) Denetime gidecekleri yerleri, yapacaklar� i�leri ve görevleri
dolay�s�yla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri aç�klayamazlar,

f) Be�eri ve sosyal ili�kilerin gerektirdi�i haller hariç, hakk�nda
denetim, inceleme ve soru�turma yapt�klar� personelden ve
yetkililerden veya görevleri s�ras�nda di�er ki�ilerden, özel hizmet ve
al���lm�� olmayan ikramlar kabul edemezler, bu ki�ilerle i�
münasebetlerinden farkl� münasebet kuramazlar, borç alamaz ve
veremezler,

g) �craya kar��amazlar,
�) Görevleri nedeniyle ö�renmi� olduklar� bilgileri, mesleki s�rlar�,

ekonomik, ticari hal ve durumlar� gizli tutmak zorundad�rlar,
h) Aralar�nda üçüncü dereceye kadar kan (üçüncü derece dâhil)

ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) h�s�ml�k veya ç�kar birli�i
bulunan, yahut tarafs�zl��� hakk�nda ku�ku uyand�racak derecede
uyu�mazl�k halleri var olan Belediye personeli, hakk�ndaki denetim
i�lerine bakamazlar, kendilerine bu tip i�lerin verilmesi halinde durumu
yaz�l� olarak Kurul Müdürüne bildirirler,

�) Rapor, yaz��ma ve dosyalar�, Kurul Müdürünün izni olmadan
kimseye göstermez veremezler,

i) 14/9/2010 tarihli ve 27699 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan
Denetim Görevlilerinin Uyacaklar� Mesleki Etik Davran�� �lkeleri
Hakk�nda Yönetmelik hükümlerine uymak zorundad�rlar, 

Görevden Uzakla�tırma
MADDE 14- (1) Müfetti�ler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili

olarak;
a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve e�yay�,

bunlar�n hesap, belge ve defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri
bilgi i�lem kay�tlar�n� göstermekten ve sorular� cevapland�rmaktan
kaç�nan,

b) Tefti�, inceleme ve soru�turmay� güçle�tirecek, engelleyecek
veya yanl�� yollara sürükleyecek davran��larda bulunan,

c) 3628 say�l� Mal Bildiriminde Bulunulmas�, Rü�vet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17’inci maddesine giren
eylemlerde bulunan,

ç) Evrakta sahtecilik, kay�tlarda tahrifat yapm�� olan,
d) Ceza ve disiplin soru�turmas�n� gerektirir, görevli ilgili önemli

yolsuzluklarda bulunan veya aç�kça ortaya konulmas� ko�uluyla kamu
hizmeti ve kamu düzeni gerekleri yönünden görev ba��nda kalmalar�
sak�ncal� görülen,

e) Suç delilleri henüz elde edilmemi� olmakla beraber, i� ba��nda
kalmalar�n�n tahkikat� güçle�tirece�i kanaatine var�lan,

f) Belediyeye ait k�ymetlerin muhafazas�na mahsus yerlerdeki
k�ymetlerin mevcudunda makul görülemeyecek miktarda aç��� ç�kan
yahut suiistimali ile Belediyeyi önemli miktarda zarara soktu�u sabit
olan ya da göreve devam� halinde meydana gelen zarar�n artmas�na

sebep olaca��na kanaat getirilen personeli; denetim, inceleme,
ara�t�rma ve soru�turman�n her a�amas�nda görevi ba��nda
kalmas�n�n sak�ncal� oldu�unu aç�k bir biçimde ortaya koymak
suretiyle geçici bir önlem niteli�inde olmak üzere görevden
uzakla�t�r�lmas�n� Kurul Müdürlü�ü arac�l���yla Ba�kana teklifte
bulunurlar.

(2)  Görevden uzakla�t�r�lan memurlar hakk�nda, i�ledikleri
suçlar�n nev’i ve mahiyetine göre mevzuat çerçevesinde i�lem yap�l�r.

(3) Görevden uzakla�t�r�lana ait soru�turma ile bu soru�turmaya
ait rapor üzerine yap�lacak resmi i�lemin di�er i�lerden öncelikle
tamamlanmas� ve sonuçland�r�lmas� zorunludur.   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tefti� Kurulu Bürosu
Büronun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15- (1) Büro Tefti� Kurulu Müdürüne ba�l� yeterli say�da

personelden te�ekkül eder.
(2) Büronun görevleri �unlard�r;
a) Tefti� Kuruluna verilen veya gelen raporlar ile her türlü evrak�n

kayd�n� fiziki ve elektronik ortamda düzenli �ekilde tutmak, ilgili
birimlere sevki dahil bu safhaya kadar olan i�lemlerini yapmak, ba�ka
birimlere gidenleri takip etmek, zaman�nda cevap al�namayan rapor
ve yaz�lardan Kurul Müdürünü haberdar etmek,

b) ��leri biten rapor ve di�er evrak� dosyalayarak muhafaza
etmek,

c) Müfetti�lerden gelen raporlar� gerekli say�da ço�altmak,
raporlar� ve di�er evrak� kay�t etmek ve ilgili oldu�u yerlere vererek
takip etmek,

ç) Müfetti�lerin çal��ma ve hak edi� cetvellerinin tahakkuka ait
i�lemlerini yürütmek,

d) Tefti� Kurulunun k�rtasiye, matbuat ve di�er malzeme
ihtiyac�n�n teminine ve Ta��n�r Mal Yönetmeli�i hükümleri
çerçevesinde ta��n�r mallar� kay�t ve muhafaza etmek, bunlarla ilgili
di�er i�lemleri yapmak,

e) Tefti� Kurulunun yaz��malar�yla, müfetti�, müfetti� yard�mc�lar�
ve büro personelinin özlük, di�er idari, mali ve haberle�me
hizmetlerini yürütmek,

f) Uygulamaya ait mevzuat ve talimatlar� izleyip saklamak ve
bunlar� müfetti� ve müfetti� yard�mc�lar� ile bütün personele da��tmak,

(3) �ef, büronun yönetiminden ve düzenli çal��mas�ndan, Kurul
Müdürüne kar�� sorumludur. Büroda görevli tüm personel yapt�klar�
i�lerden dolay� mesul olup görevleri icab� edindikleri bilgileri
aç�klayamazlar. Defter, evrak, rapor ve benzeri belgeleri Kurul
Müdürünün izni olmadan hiçbir makama ve �ahsa göstermez ve
veremezler.

(4) Büro personelinin atanmas�nda veya görevlendirilmesinde
Kurul Müdürünün uygun görü�ü al�n�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfetti�li�e Giri�
Birinci Kısım
Atanma ko�ulu ve giri� sınavı
MADDE 16- (1) �lk defa müfetti� olacaklar için; Belediye

müfetti�li�ine müfetti� yard�mc�s� olarak girilir. Müfetti� yard�mc�l���na
atanabilmek için yap�lacak giri� s�nav�n� kazanmak zorunludur.

(2) Giri� s�nav�n�n aç�lmas�na, Kurul Müdürünün önerisi üzerine
Ba�kan�n onay� ile karar verilir. S�nav, yaz�l� ve sözlü olmak üzere iki
bölümden olu�ur.

(3) Di�er kurum ve kurulu�lardan naklen ya da aç�ktan
atanacaklarda, mesle�e yar��ma s�nav� ile girmi� ve yeterlik s�nav� ile
müfetti�li�e atanm�� olma ko�ulu aran�r.

Müfetti� Yardımcılı�ı Giri� Sınav Kurulu
MADDE 17- (1) Müfetti� yard�mc�l��� giri� s�nav�n� yapacak

komisyon; Ba�kan�n onay� ile Kurul Müdürünün ba�kanl���nda, kurul
Müdürünün önerisi ile görevlendirilecek dört müdür veya müfetti�
olmak üzere be� üyeden olu�ur. Zorunlu sebeplerden dolay� görev
yapamayacak ba�kan d���ndaki asil üyelerin yerine geçmek üzere,
ayn� usulle dört yedek üye tespit edilir.

(2) Giri� s�nav� de�erlendirme komisyonu, s�navlar�n sa�l�kl�
�ekilde yap�lmas�n� sa�lamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri
almakla yükümlüdür.

(3) Giri� s�nav� de�erlendirme komisyonu sekretarya hizmetleri
Tefti� Kurulu bürosunca yürütülür.

Giri� sınavı �artları
MADDE 18- (1) Belediye müfetti�li�ine müfetti� yard�mc�s� olarak

girilir. Müfetti� yard�mc�l���na atanabilmek için yap�lacak giri� s�nav�n�
kazanmak �artt�r. Bu giri� s�nav�na kat�labilmek için 18/3/2002 tarihli
ve 2002/3975 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile yürürlü�e konulan;
Kamu Görevlerine �lk Defa Atanacaklar için Yap�lacak S�navlar
Hakk�nda Genel Yönetmelik hükümlerine göre “A” Grubu kadrolar için
yap�lan Kamu Personeli Seçme S�nav�na girmi� olmak ve s�nav
duyurusunda belirtilen �artlar� ta��mas� gerekir. Müfetti� yard�mc�l���
giri� s�nav�n�n yap�lmas�na Kurul Müdürünün teklifi ve Ba�kan�n
onay�yla karar verilir.

(2) Müfetti� yard�mc�l��� giri� s�nav�na kat�labilmek ve müfetti�
yard�mc�s� olarak atanabilmek için a�a��da belirtilen nitelikleri ta��mak
gerekir:

a) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48’inci maddesinde
belirtilen genel ko�ullar� ta��mak.

b) En az dört y�ll�k lisans e�itimi veren hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, i�letme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara
denkli�i yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt d���ndaki
ö�retim kurumlar�ndan mezun olmak.

c) Yaz�l� s�nav tarihi itibariyle 35 ya��n� doldurmam�� olmak.
ç) Müfetti�lik görevini yapmas�na engel olabilecek herhangi bir

hastal�k ve engel durumu bulunmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapm��, erteletmi� olmak

veya askerlikle ili�i�i bulunmamak.
e) Kamu Görevine �lk Defa Atanacaklar için Yap�lacak S�navlar

Hakk�nda Genel Yönetmelik Hükümlerine göre (A) Grubu Kadrolar�
için yap�lacak Kamu Personel Seçme S�nav�nda Ö�renci Seçme ve
Yerle�tirme Merkezi taraf�ndan yap�lan s�nav sonucunda, s�nav
duyurusunda belirtilen puan türü ya da türlerinden taban puan� alm��
olmak.

f) Kamu Personel Seçme S�nav� sonuçlar�na göre ba�vuran
adaylardan, en yüksek puana sahip olandan ba�lanarak, atama
yap�lacak kadro ve pozisyon say�s�n�n yirmi kat�ndan fazla olmamak
üzere Kurul Müdürlü�ünce belirlenen say� aras�nda olmak.

g) Bu s�nava daha önce kat�lmam�� veya en fazla bir defa kat�lm��
olmak.

�) Müfetti�li�in gerektirdi�i karakter, sicil, ifade ve temsil yetene�i,
tutum ve davran�� yönünden müfetti�lik yapabilecek niteliklere sahip
bulunmak.

(3) Yukar�daki f�kran�n (�) bendinin gerektirdi�i ara�t�rma meslek
giri� s�nav�n�n yaz�l� bölümünü kazanm�� adaylar hakk�nda, Kurul
Müdürlü�ünce yapt�r�l�r.

Giri� sınavının duyurulması
MADDE 19- (1) Aç�ktan atama izni al�nm�� kadrolar�n, say�, s�n�f,

unvan ve dereceleri, s�nava giri� �artlar�, belirlenen KPSS taban puan�,
son ba�vuru tarihi, s�nav�n yeri, zaman�, içeri�i ve de�erlendirme
yöntemi ile gerekli görülen di�er hususlar s�nav gününden en az otuz
gün önce Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yay�nlanan tiraj� en
yüksek be� gazetenin en az birinde ve Belediyenin internet sitesinde
duyurulur.

(2) �lanlar, s�nav tarihinden en az 30 gün önce yap�l�r.
(3) Adaylar�n s�nava son ba�vuru tarihi ve kay�t süresi, yaz�l� s�nav

tarihinden en çok on be� gün öncesine kadar devam edecek �ekilde
tespit olunur.

Giri� sınavı i�lemleri
MADDE 20- (1) S�nava girmek isteyen adaylar, duyuruda

aç�klanan süre içinde;
a) Aday taraf�ndan doldurulup imzalanacak ba�vuru formu,
b) Yüksek ö�renim diplomas�n�n veya bitirme belgesinin asl� veya

noterden tasdikli örne�i, bu Yönetmeli�in 18’inci maddesinin ikinci
f�kras�n�n (b) bendinde belirtilen denkli�in yetkili makam taraf�ndan
tasdik edildi�ine dair belgenin asl� veya Tefti� Kurulunca onayl� örne�i,

c) Son alt� ay içerisinde çekilmi� 4,5x6 ebad�nda 6 adet foto�raf,
ç) Aday taraf�ndan el yaz�s�yla yaz�lm�� ve imzalanm�� özgeçmi�i,
d) Giri� s�nav� ilan�n�n yap�ld��� tarihte geçerli olan (A) Grubu

Kamu Personeli Seçme  S�nav Sonuç Belgesinin asl� veya Tefti�
Kurulunca onayl� örne�i Tefti� Kurulu bürosuna sunulur.

(2) Atamas�n�n yap�lmas� uygun görülen adaylar atama i�lemleri
yap�lmadan önce, Belediyece haz�rlanan atama ba�vuru formu ile
kimlik, adli sicil, askerlik durumu ve görevini yapmaya engel bir
durumu olmad���na dair sa�l�k beyan�nda bulunurlar.

(3) Kimlik, adli sicil, askerlik ve sa�l�k durumu hususlar�nda
adaylardan yaz�l� beyanlar� d���nda ayr�ca bir belge talep edilmez.
Adaylar�n kimlik beyanlar�n�n do�rulu�u Kimlik Payla��m� Sistemi
üzerinden veya do�rudan nüfus cüzdan� kontrol edilerek teyit edilir.
Adaylar�n askerlik ve adli sicil beyanlar�n�n do�rulu�u idare taraf�ndan
yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.

(4) Gerçe�e ayk�r� belge verildi�i veya beyanda bulundu�u tespit
edilenlerin atamalar� yap�lmaz, atamalar� yap�lm�� ise iptal edilir, bu
ki�iler hakk�nda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulan�r.
Gerçe�e ayk�r� belge verdikleri veya beyanda bulunduklar� tespit
edilen adaylar hakk�nda yap�lacak i�lemler atama ba�vuru formunda

yaz�l� olarak belirtilir.
(5) Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. S�navlara girecek

adaylar bizzat ba�vuracakt�r. 
Sınava giri� belgesi
MADDE 21- (1)  Müfetti� yard�mc�l��� giri� s�nav�na kat�lacaklara

Tefti� Kurulu bürosu taraf�ndan, s�nav yeri ve tarihini belirten onayl� ve
foto�rafl� “S�nav Giri� Belgesi” verilir veya postayla gönderilir. S�nava
ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir. 

Giri� sınavı konuları
MADDE 22- (1) Giri� s�nav� sorular� a�a��da belirtilen konu

ba�l�klar�ndan seçilerek haz�rlan�r.
a) Kamu maliyesi;
1) Genel maliye teorisi; kamu gelir ve giderleri, kamu borçlar� ve

bütçesi,
2) Maliye politikalar�,
3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,
b) Ekonomi;
1) Ekonomi teorisi,
2) Ekonomi politikas�,
3) Para teorisi ve politikas�,
4) Uluslararas� ekonomi,
5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar,
c) Hukuk;
1) Anayasa Hukuku,
2) �dare hukukunun genel esaslar�, idari yarg�, idari te�kilat,
3) Medeni hukuk; ba�lang�ç, ki�iler hukuku, e�ya hukuku,
4) Borçlar hukukunun genel esaslar�,
5) Ceza hukukunun genel hükümleri,
6) Ceza muhakemeleri usulü hukuku,
7) Ticaret hukukunun ticari i�letme, ticaret �irketleri ve k�ymetli

evrak,
ç) Muhasebe; 
1) Genel muhasebe prensipleri ve uygulamas�,
2) Bilanço analizi ve teknikleri,
d) Mahalli idareler mevzuat�;
1) 5393 say�l� Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat,
2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanunu

ve ilgili mevzuat,
e) Yabanc� dil;
1) �ngilizce, Frans�zca veya Almanca dillerinden birisi.
Yazılı sınav
MADDE 23- (1) Yaz�l� s�nav sorular�n�n haz�rlanmas�, s�navlar�n

sevk ve idare sorumlulu�u giri� s�nav� de�erlendirme komisyonuna
aittir. Her soruya verilecek not, giri� s�nav� de�erlendirme
komisyonunca saptan�r. Soru ka��tlar� giri� s�nav� komisyonu ba�kan�
ve üyeleri taraf�ndan imzalan�r. Her s�nav konusuna ait sorular ayr� ayr�
zarflara konur, zarflar kapat�l�r, üzerlerine hangi konuya ait s�nav
sorular� olduklar� yaz�l�p mühürlenerek giri� s�nav� de�erlendirme
komisyonu ba�kan� ve üyeleri taraf�ndan imzaland�ktan sonra giri�
s�nav� de�erlendirme komisyonu ba�kan� taraf�ndan saklan�r.

MADDE 24- (1) S�nav duyurulan saatte ba�lar. S�nava giren
adaylar yanlar�nda s�nav giri� belgeleriyle birlikte resmi makamlarca
verilmi� geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup,
istenildi�inde bunlar� s�nav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) S�nav içinde s�nav sorular� bulunan mühürlü zarf�n s�nava
kat�lanlar�n huzurunda aç�lmas�, sorular�n adaylara da��t�lmas� veya
yazd�r�lmas� suretiyle ba�lan�r. Bu �ekilde ba�lanan s�nava Tefti�
Kurulu Müdürünce görevlendirilen müfetti� ve müfetti� yard�mc�lar� ile
gerekti�inde di�er müdürlük personeli gözcülük eder.

(3) S�nava ba�lad�ktan sonra s�nav salonuna gelen adaylar s�nava
kabul edilmezler.

(4) Soru zarflar�n�n kapal� ve mühürlü oldu�u adaylara gösterilir.
(5) Kopya giri�iminde bulunanlar bir tutanakla tespit edilerek

s�navdan ç�kar�l�r ve bir daha giri� s�nav�na al�nmazlar.
(6) S�nav, önceden tespit edilen saatte bitirilir.
(7) S�nav ka��d�n�n ad�-soyad� ve aday numaras�n� içeren

bölümünün aday taraf�ndan kapat�lmas� zorunludur. S�nav�n sonunda
toplanan cevap ka��tlar� bir zarfa konur, üzerine hangi s�nava ait
oldu�u, s�nav grubu, s�nav tarihi ve yeri, içine konan ka��t say�s�
yaz�larak kapat�l�r. Zarf�n üstü, mühürlenerek imzalan�r.

(8) S�nav gözlemcileri ve görevlileri ile s�nav� en son terk eden
aday�n da kat�l�m�yla bir s�nav durum tespit tutana�� düzenlenir ve
imzalan�r. Bu tutanak; s�nav tarihi ve yeri, s�nava ba�lama ve biti�
saatleri, s�nava giren ve girmeyen adaylar, s�nav s�ras�nda bir olay
olup olmad���, olmu�sa olay�n mahiyeti ile ilgili bilgileri içerir ve s�nav
ka��tlar�n�n bulundu�u zarfla birlikte giri� s�nav� de�erlendirme
komisyonu ba�kan�na teslim edilir.

Sınav ka�ıtlarının de�erlendirilmesi
MADDE 25- (1) Yaz�l� s�nava ait cevap ka��tlar�, de�erlendirilmek

üzere giri� s�nav de�erlendirme komisyonu ba�kan�na teslim edilir.
(2)  Giri� s�nav� de�erlendirme komisyonunca 100 puan üzerinden

verilecek not, ka��d�n ba� taraf�na yaz�larak giri� s�nav� komisyonunca
imzalan�r. Verilen notlar aday s�ra numaras�na göre düzenlenen
cetvellere dökülür.

Yazılı sınavda ba�arının saptanması
MADDE 26- (1)Yaz�l� s�nav i�lemleri tamamland�ktan sonra giri�

s�nav� de�erlendirme komisyonu ba�ar�l� olanlar� tespit eder.
(2)   Yaz�l� s�navda her s�nav grubunun tam puan� 100’dür. S�nav�n

kazan�lmas� için s�nav yap�lan her gruptan, en az 70 puan al�nmas� ve
gruplar�n not ortalamas�n�n 75 puandan a�a�� olmamas� �artt�r. Ancak
ortalama puan�n hesaplanmas�nda yabanc� dil de�erlendirmeye
al�nmaz. Ortalamada 75 ve yukar� puan alan adaylar en yüksek puan
alan adaydan ba�lamak üzere s�ralamaya tabi tutulur. �lan edilen bo�
pozisyonun dört kat� aday yaz�l� s�nav� kazanm�� say�larak sözlü
s�nava ça��r�l�r. Sonucunda aday ile ayn� puan� alan adaylar da
kontenjan gözetilmeksizin sözlü s�nava ça��r�l�r.

(3) Giri� s�nav� de�erlendirme komisyonunca yap�lan
de�erlendirme sonucunda yaz�l� s�navda ba�ar�l� olan adaylar için bir
tutanak düzenlenerek, giri� s�nav� de�erlendirme komisyonunca
imzalan�r.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 27- (1) Yaz�l� s�nav� kazanan adaylar�, ba�ar� s�ras�n� ve

sözlü s�nav�n yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin ilan
tahtas� ile internet sitesinde ilan olunur. Ayr�ca sözlü s�nava
gireceklerin ba�vuru formunda kendilerine yap�lacak bildirimlerin
ula�t�r�lmas�n� istedikleri posta ve e-posta adreslerine s�nav�n yeri,
günü ve saati gönderilir.

(2) Yaz�l� s�nav� kazanamayan adaylara da yaz�l� s�nav sonucu,
ba�vuru formunda kendisine yap�lacak bildirimlerin gönderilmesini
istedi�i posta ve e-posta adresine yaz�l� olarak duyurulur.

Sözlü sınav
MADDE 28- (1) Yaz�l� s�nav� kazanan adaylar sözlü s�nava tabi

tutulurlar. Sözlü s�nav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte ba�lar. �lan
edilen gün ve saatte mücbir sebepler d���nda s�nava girmeyen adaylar
haklar�n� kaybederler. Sözlü s�navda adaylar�n yaz�l� s�nav konular� ve
genel kültür konular�ndaki bilgilerinin yoklanmas�n�n yan�nda zekâ,
muhakeme ve konu�ma yetenekleri de�erlendirilir. Sözlü s�navda
adaylara giri� s�nav� de�erlendirme komisyonunun her biri taraf�ndan
100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notlar�n ortalamas�
sözlü s�nav notunu olu�turur. Sözlü s�navda ba�ar�l� say�labilmek için
al�nacak notun 75’den az olmamas� zorunludur.

Giri� sınavının de�erlendirilmesi, ba�arı sırası ve itiraz
MADDE 29- (1) Giri� s�nav� notu, yaz�l� ve sözlü s�nav notlar�n�n

ortalamas�d�r. Ba�ar� s�ras� bu nota göre tespit edilir.
(2) Giri� s�nav� notunun e�itli�i halinde, yaz�l� s�nav notu yüksek

olan aday ba�ar� s�ralamas�nda öncelik kazan�r. Bu notlar�n da e�itli�i
halinde öncellikle yabanc� dil notlar�na, bunlar�n da e�it olmas�
durumunda hukuk notlar�na bak�l�r ve notu yüksek olan aday öncelik
kazan�r. S�navda ba�ar� gösterenlerin say�s� ilan edilen bo� pozisyon
s�ras� kadar aday as�l olarak, di�er adaylardan ba�ar� s�ralamas�na
göre ilan edilen pozisyon s�ras� kadar aday da yedek olarak s�nav�
kazanm�� say�l�r. Di�erleri için s�nav sonuçlar� kazan�lm�� hak say�lmaz.

(3) Giri� s�nav� de�erlendirme komisyonu taraf�ndan tutanakla
tespit edilen s�nav sonuçlar�, 26 �nc� maddede belirtilen �eklide
duyurulur. Adaylar�n, atanma ile ilgili i�lemlerini yapt�rmak üzere,
duyuruda belirtilen tarihe kadar Tefti� Kuruluna müracaat etmeleri
zorunludur.

(4) Yaz�l� ve sözlü s�nav sonuçlar�na itirazlar, yaz�l� ve sözlü s�nav
sonuçlar�n�n aç�klanmas�ndan itibaren be� i� günü içinde bir dilekçe
ile giri� s�nav� de�erlendirme komisyonuna yap�labilir. Bu itirazlar, giri�
s�nav� de�erlendirme komisyonu taraf�ndan en geç on i� günü içinde
incelenir ve sonuç ilgiliye yazl� olarak bildirilir.

Müfetti� yardımcılı�ına atanma
MADDE 30- (1) Giri� s�nav�nda ba�ar� gösterenler ba�ar� s�ras�na

göre bo� pozisyonlara Ba�kan�n onay� ile atan�rlar.
(2) Giri� s�nav�n� as�l olarak kazan�p atand��� halde, kanuni süresi

içerisinde göreve ba�lamayanlar için s�nav sonuçlar� kazan�lm�� hak
say�lmaz. Bunlar�n yerlerine, yedek olarak s�nav� kazanan adaylar
aras�ndan ba�ar� s�ras�na göre atama yap�l�r.

(3) As�l adaylardan göreve ba�lad�ktan sonra iki ay içinde
ayr�lanlar�n yerine, yine ba�ar� derecesi daha yüksek olan adaya
öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar aras�ndan mevzuat dahilinde
atama yap�l�r.

(4) Müfetti� yard�mc�l��� k�deminin belirlenmesinde, giri�
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s�nav�ndaki ba�ar� derecesi esas al�n�r. Bu k�dem, müfetti�
yard�mc�l��� süresince geçerlidir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 31- (1) Giri� s�nav�n� kazanarak müfetti� yard�mc�l���na

atamalar� yap�lanlar�n s�navla ilgili belgeleri sicil dosyalar�na konulur,
kazanamayan adaylar�n belgeleri ile di�er s�nav belgeleri ilgili
birimlerce be� y�l süreyle saklan�r.

Müfetti� yardımcılarının yeti�tirilmesi
MADDE 32- (1) Müfetti� yard�mc�lar�n�n yeti�tirilmesinde;
a) Yürürlükteki mevzuat ve uygulamalar ile tefti�, inceleme ve

soru�turma konular�nda tecrübe ve ihtisas sahibi olmalar�n� sa�lamak,
b) Bilimsel ve mesleki çal��ma ile teknolojinin getirdi�i

yeniliklerden yararlanma al��kanl���n� kazand�rmak,
c) Yabanc� dil bilgilerinin geli�mesi hususunda imkân sa�lamak,
d) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak

kat�lmalar�n� sa�lamak amac�yla yol gösterici ve te�vik edici olmak,
esas al�n�r.

Müfetti� yardımcılarını yeti�tirme programı
MADDE 33- (1) Müfetti� yard�mc�lar�, üç y�ll�k yard�mc�l�k

döneminde a�a��da programa göre yeti�tirilirler. Bu süre
içinde kesintisiz olarak üç ay� a�an hastal�k izni verilenler, askerlik
nedeniyle görevden ayr� kalanlar ve ücretsiz izin kullananlar�n süreleri,
ayr� kald�klar� müddet kadar uzat�l�r.

(2) Birinci dönem çal��malar�: Belediyenin görevleri ve te�kilat
yap�s�n�n tan�t�m� ile ba�lar ve Kurul Müdürlü�ünce, tefti�, inceleme ve
soru�turma ile ilgili yürürlükteki mevzuat�n, yabanc� dil bilgisinin
geli�tirilmesi ve idarenin i�lem ve faaliyetlerinin ö�retilmesi amac�yla
en çok üç ay süreyle meslek içi e�itim �eklinde düzenlenir. Bu e�itim
sürecinde ve sonunda, e�iticiler taraf�ndan s�navlar yap�l�r. Bu s�navlar
sonucunda 100 tam puan üzerinden al�nan notlar�n ortalamas�, birinci
dönem çal��ma notu say�l�r.

(3) �kinci dönem çalı�maları:
a) Müfetti�lerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle tefti�,

inceleme ve soru�turma usul ve esaslar�n� ö�renmelerini sa�layacak
�ekilde düzenlenir. Müfetti� yard�mc�lar�, ön e�itimden sonra, Kurul
Müdürlü�ünce belirlenen bir program çerçevesinde, en az üç
müfetti�in yan�nda çal��t�r�l�rlar. �kinci dönem çal��malar� asgari bir y�l
sürer.

b) Müfetti� yard�mc�lar� refakatinde bulunduklar� müfetti�in
denetimi ve gözetimi alt�ndad�rlar. Kendilerine verilen görevleri
müfetti�in talimat�na göre yerine getirirler. Müfetti�ler, en az üç ay
refakatinde bulunan müfetti� yard�mc�lar�n�n kaydettikleri geli�meler ile
genel tutum ve davran��lar� hakk�nda Müfetti� Yard�mc�s�
De�erlendirme Raporu düzenlerler.

c) Müfetti� Yard�mc�s� De�erlendirme Raporunda; ahlak durumu,
meslek genel durumu, müfetti�lik yetene�i, meslek bilgisi olmak üzere
dört nitelikten her biri için     müfetti� yard�mc�s�na “çok iyi” (90-100),
“iyi” (76-89), “orta” (60-75), “yetersiz” (0-59) notlardan biri  verilir.
Bunlardan ikisinin “yetersiz” olmas� halinde de�erlendirme raporu
düzenleyen müfetti�in yaz�l� gerekçe belirtmesi �artt�r.

ç) Yan�nda çal��t��� üç müfetti�ten en az ikisi taraf�ndan hakk�nda
olumsuz de�erlendirme raporu düzenlenen veya de�erlendirme
raporundaki ayn� nitelik için her üç müfetti�ten de “yetersiz” notu alan
müfetti� yard�mc�s�n�n, müfetti�li�e yeterli olmad��� saptanm�� olur. Bu
durumda olanlar hakk�nda bu Yönetmeli�in 40’�nc� maddesi;
hükmüne göre i�lem yap�l�r.

d) Müfetti� Yard�mc�s� De�erlendirme Raporlar�nda verilen
notlar�n ortalamas� ikinci dönem çal��ma notu say�l�r.

e) Bu dönemde, müfetti� yard�mc�lar� tek ba�lar�na tefti�,
inceleme ve soru�turma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

f) Müfetti� yard�mc�lar�n�n yeti�tirilmesi için Tefti� Kurulunca,
mevzuat ve uygulaman�n, tefti�, inceleme ve soru�turma usul ve
esaslar�n�n ö�renilmesini sa�layacak �eklide bir çal��ma program�
haz�rlan�r ve uygulan�r. Müfetti� yard�mc�lar�n�n çal��malar�, refakatinde
bulunduklar� müfetti�ler taraf�ndan en iyi �ekilde yeti�melerini
sa�layacak tarzda düzenlenir.

(4) Üçüncü dönem çal��malar�:
(a) Birinci ve ikinci dönem çal��malar�n� tamamlayan müfetti�

yard�mc�lar� görevlerini yapmalar�n�n yan� s�ra, Tefti� Kurulunca
belirlenen konularda ve bir müfetti�in veya Kurul Müdürünün
dan��mal���nda etüt raporu haz�rlayarak yeterlilik s�nav�ndan iki ay
önce Kurul Müdürlü�üne verirler. Bu rapor ile yetkili müfetti�
yard�mc�s� olarak görev yapt�klar� dönemde düzenledikleri raporlar ve
her türlü mesleki çal��malar yeterli s�nav� de�erlendirme komisyonu
taraf�ndan de�erlendirilerek 100 tam puan üzerinden not verilir, bu not
üçüncü dönem çal��ma notu say�l�r.

(b) Etüt raporu konular� belirlenirken müfetti� yard�mc�lar�n�n
önerileri de dikkate al�n�r.

Yeti�me notu
MADDE 34- (1) Yeti�me notu; birinci dönem, ikinci dönem ve

üçüncü dönem çal��ma notlar�n�n ortalamas�d�r. Yeti�me notunun 75
puandan a�a�� olmamas� gerekir.

Yetki verilmesi
MADDE 35- (1) Birinci ve ikinci dönem çal��malar�n� ba�ar� ile

tamamlayan ve bu süre sonunda Kurul Müdüründen ve refakatinde
çal��t�klar� müfetti�lerin ço�unlu�undan olumlu mütalaa alan müfetti�
yard�mc�lar�, Kurul Müdürünün öneri üzerine Ba�kan�n onay� ile yetkili
k�l�nabilir. Yetkili müfetti� yard�mc�lar�, müfetti�lerin görev, yetki ve
sorumluluklar�na sahip görev yaparlar. 

Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma
MADDE 36- (1) Müfetti� yard�mc�lar�ndan, ba�ar� de�erlendirmesi

ve yeti�me notlar�na göre müfetti�li�e atanamayaca�� anla��lanlar ile
müfetti�lik karakter ve vas�flar�yla ba�da�mayacak tutum ve
davran��lar� hukuki delilleri ile saptananlar, yeterlik s�nav�
beklenmeksizin Tefti� Kurulu d���nda Belediye içerisinde ö�renim
durumuna ve hizmet süresine uygun pozisyona atan�rlar.

�K�NC� KISIM
Yeterlik Sınavı ve Müfetti�li�e Atanma
Yeterlik Sınavı
MADDE 37- (1) Müfetti� yard�mc�lar�, en az üç y�l çal��mak, ba�ar�

de�erlendirmesi olumlu, yeti�me notu 75 ve üzeri puan olmak
kayd�yla yeterlik s�nav�na girme hakk�n� kazan�rlar.

(2) Yeterlik s�nav�na girebilme ko�ullar�n� ta��yanlar, müfetti�
yard�mc�l��� süresinin bitimini izleyen en geç dört ay içinde yeterlik
s�nav�na al�n�rlar.

(3) Yeterlik s�nav� yaz�l� ve sözlü olmak üzere iki a�amada yap�l�r.
Yaz�l� s�navda ba�ar�l� olamayanlar sözlü s�nava al�nmazlar.

(4) Yaz�l� s�nav�n tarihi, yeri ve saati s�navdan en az bir ay önce,
sözlü s�nav�n tarihi, yeri ve saati ise sözlü s�navdan en az üç gün önce
ilgililere bildirilir.

Yeterlik sınavı de�erlendirme komisyonu
MADDE 38- (1) Yeterlik s�nav�n� bu Yönetmeli�in 17 nci

maddesinde belirtilen komisyon yapar.
Yeterlik sınavı konuları
MADDE 39- (1) Yeterlik s�nav�n�n yaz�l� ve sözlü k�s�mlar�,

a�a��daki gruplardan seçilecek konulardan yap�l�r.
a) Mahalli �dareler mevzuat� ve uygulamalar� ile ba�l� idarelerin

kurulu� kanunlar�,
b) Tefti�, inceleme ve soru�turma yöntem ve teknikleri ile ilgili

mevzuat;
1) Tefti�, inceleme, ön inceleme ve soru�turma usulleri,
2) Raporlama usulleri ve yaz�m becerisi,
3) 6/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� Türk Ceza Kanununun genel

hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ili�kin hükümleri,
4) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku,
5) 3628 say�l� Mal Bildiriminde Bulunulmas�, Rü�vet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
6) 4483 say�l� Memurlar ve Di�er Kamu Görevlilerinin

Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanun ve uygulamas�,
7) Belediye Tefti� Kurulu Yönetmeli�i ve uygulamas�,
c) Hukuk;
1) Devlet te�kilat ile ilgili mevzuat,
2) �dare hukuku ve idari yarg�lama usul hukuku,
3) 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu,
4) 22/5/2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanunu,
5) 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil

Usulü Hakk�ndaki Kanun,
6) Vergi hukuku,
7) 8/9/1983 tarihli ve 2886 say�l� Devlet �hale Kanunu,
8) 4/1/2002 tarihli ve 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu ve ilgili

mevzuat,
9) 5/1/2002 tarihli ve 4735 say�l� Kamu �hale Sözle�meleri

Kanunu,
10) 3/5/1985 tarihli ve 3194 say�l� �mar Kanunu ve ilgili mevzuat,
11) 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili

mevzuat,
12) 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel

Sa�l�k Sigortas� Kanunu ve ilgili mevzuat,
ç) Muhasebe;
1) Genel muhasebe,
2) Bilanço analizi ve teknikleri,
3) Kurum muhasebesi ve uygulamas�.
Yeterlik sınav notlarının de�erlendirilmesi ve itiraz
MADDE 40- (1) Yeterlik s�nav notu, yeti�me, yaz�l� ve sözlü s�nav

notlar�n�n ortalamas�ndan olu�ur.
(2) Yaz�l� s�nav ka��tlar�, yeterlik s�nav� de�erlendirme komisyonu

üyeleri taraf�ndan de�erlendirilir. Yaz�l� s�navda ba�ar�l� say�labilmek
için 37’inci maddede belirtilen konulardan al�nan notlar�n
ortalamas�n�n en az 75 olmas� gerekir.

(3) Yaz�l� s�navda ba�ar�l� olan müfetti� yard�mc�lar� sözlü s�nava
tabi tutulurlar. Sözlü s�navda müfetti� yard�mc�lar�na yeterlik s�nav�
de�erlendirme komisyonu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden
not verir. Verilen notlar�n ortalamas� sözlü s�nav notunu te�kil eder.
Sözlü s�navda ba�ar�l� say�labilmek için bu notun en az 75 olmas�
�artt�r.

(4) Yaz�l� ve sözlü s�nav sonuçlar�na itirazlar, yaz�l� ve sözlü s�nav
sonuçlar�n�n aç�klanmas�ndan itibaren yedi i� günü içinde bir dilekçe
ile Kurul Müdürlü�üne yap�l�r. Bu itirazlar, yeterlik s�nav� de�erlendirme
komisyonu taraf�ndan en geç on i� günü içinde incelenir ve sonuç
ilgiliye yaz�l� olarak bildirilir.

Müfetti�li�e atanma
MADDE 41- (1) Yeterlik s�nav�nda ba�ar�l� olanlar, müfetti�lik

kadrolar�na yeterlik s�nav� notu esas al�narak, ba�ar� s�ras�na göre
Ba�kan�n onay� ile atan�rlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler
MADDE 42- (1) Yeterlik s�nav�nda ba�ar� gösteremeyenlere

yeterlik s�nav�ndan itibaren bir y�l içinde bir hak daha verilir.
a) Bu süre sonunda da yeterlik s�nav�nda ba�ar� göstermeyenler,
b) Geçerli bir nedeni oldu�unu belgelemeksizin yeterlik s�nav�na

girmeyenler, Hakk�nda 36’�nc� madde hükmü uygulan�r.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yükselme kıdem ve müfetti�lik güvencesi
Yükselme
MADDE 43- (1) Yeterlik s�nav�nda ba�ar�l� olup müfetti� olarak

atamas� yap�lanlar�n maa� dereceleri itibariyle sonraki terfileri genel
hükümlere göre yap�l�r.

Müfetti�lerin kıdemi
MADDE 44- (1) Müfetti�lik k�deminde esas al�nan süre, müfetti�

yard�mc�l���nda, müfetti�likte, müfetti�lik s�fat ve pozisyonu muhafaza
edilmek �art�yla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni
izinlerde geçirilen süredir.

(2) Müfetti�lik k�demine esas süreleri ayn� olanlar için k�dem s�ras�;
müfetti� yard�mc�lar� aç�s�ndan giri� s�nav�ndaki, müfetti�ler için
yeterlik s�nav�ndaki, müfetti�ler için yeterlik s�nav�ndaki ba�ar�
derecelerine göre tespit edilir.

(3) Kurul Müdürlü�ü yapt�ktan sonra bu görevden ayr�lanlar
istedikleri halinde müfetti�lik görevine dönerler ve dönemlerinin en
k�demlisi say�l�rlar. Ayn� dönemde bu durumda birden fazla müfetti�
olmas� durumunda, bunlar�n k�dem s�ras�n�n tespitinde müfetti�lik
k�demi esas al�n�r.

(4) Ayn� giri� s�nav� ile Kurulda göreve ba�layan müfetti�
yard�mc�lar�ndan, 42’inci maddedeki nedenler ile müfetti�li�e geç
atananlar�n k�demleri, kendi dönemlerinden olan müfetti�lerden sonra
gelir.

Kuruldan ayrılan müfetti�lerin yeniden atanmaları
MADDE 45- (1) Belediye içinde veya d���nda ba�ka bir göreve

atanan ya da istifa ederek ayr�lan müfetti�ler; Tefti� Kurulunda bo�
pozisyon bulundu�u ve meslekten ayr� kald�klar� süre içinde
müfetti�lik mesle�inin �eref ve onurunu zedeleyici harekette
bulunmad�klar�, 2/10/1981 tarihli ve 2531 say�l� Kamu Görevlerinden
Ayr�lanlar�n Yapamayacaklar� ��ler Hakk�nda Kanun ile getirilen
düzenlemelere ayk�r� i� ve i�lemler yapmad�klar� ve Tefti� Kuruluna
yararl� olabilecekleri anla��ld��� takdirde, Ba�kan�n onay� ile Tefti�
Kuruluna müfetti� olarak atanabilirler.

(2) Müfetti�lik s�fat�n� kazand�ktan sonra bu görevden
ayr�lanlardan müfetti�li�e dönenler k�dem bak�m�ndan dönemlerinin
sonuna al�n�rlar.

(3) Müfetti� yard�mc�lar� görevden ayr�ld�klar� takdirde yeniden
atanamazlar.

Müfetti�lik güvencesi
MADDE 46- (1) Müfetti�ler kendi istekleri d���nda veya denetim

hizmetlerinin gerekleriyle ba�da�mayan s�hhi, ahlaki ve mesleki
yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden al�namaz ve di�er idari
görevlere atanamazlar.

(2) S�hhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, sa�l�k kurulu
raporu, yarg� karar�, müfetti� raporu gibi belgelerle kan�tlanmas�
esast�r.

(3) Müfetti�ler, r�zalar� olmadan Belediye birimleri d���nda geçici
olarak görevlendirilemezler.

Müfetti�lerin çalı�ma usul ve esasları
MADDE 47– (1) Müfetti�lerin yapt�klar� tefti�, inceleme ve

soru�turma faaliyetlerinde esas amaç, Belediyenin daha iyi hizmet
vermesine, ba�ta insan kayna�� olmak üzere kaynaklar�n�n etkin
verimli kullan�lmas�na, Belediyeye art� de�er katmaya, yolsuzluklar�n
ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler
getirmektir.

(2) Müfetti�ler bu esastan hareketle; Görev Standartlar�na uygun
hareket ederler. Belediyenin, mevcut hukuki düzenlemeler içerisinde
amaçlar�na zaman�nda ve verimli olarak ula��p ula�amad���n�, amaca
yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemleri ile yap�lan i�lem
ve eylemlerin do�ruluk ve etkinli�inin ara�t�r�lmas�, incelenmesi ve
denetlenmesini sa�lar.

(3) Müfetti�lerin çal��ma anlay���; rehberlik anlay���na dayanan
e�itici, verimli, iktisadi, cayd�r�c� ve etkin bir denetim sistemini
öngörür.

(4) Müfetti�ler görevlerini aksatmadan yürütürler. Kurul
Müdürlü�ünce belirlenen sürede tamamlanamayaca�� anla��lan i�ler
hakk�nda Kurul Müdürlü�üne zaman�nda bilgi verip, alacaklar� talimata
göre hareket ederler.

(5) Denetim veya soru�turma ile görevlendirilen müfetti�, i�e
ba�lama yaz�s� ile durumu Kurul Müdürlü�üne bildirir.

(6) ��e ba�lama yaz�s�nda; Kurul Müdürlü�ünün görevlendirme
yaz�s�, denetim yap�lan birim veya görev konusu ile ilgili bilgiler yer al�r.

Yıllık tefti� programının hazırlanması
MADDE 48- (1) Belediye ba�kan� gerek gördü�ü zamanlarda

Tefti� Kurulu müdürüne emir vermek suretiyle, Tefti� Kurlu müdürünü
veya müfetti�lerini müdürlüklerde denetim yapmak üzere
görevlendirir.

(2) Denetim neticesine ait raporlar, Tefti� Kurulu müdürü
taraf�ndan Ba�kanl�k makam�na arz edilir. Ba�kanl�k makam� raporlar�
de�erlendirir. Gerekti�i takdirde “onay” vermek suretiyle “soru�turma”
ba�lat�r.

Müfetti�lerin idari kademelerde görevlendirilmeleri
MADDE 49- (1)  Tefti� Kurulu müfetti�leri, müfetti�lik haklar� sakl�

kalmak üzere, müfetti�in r�zas� ve Ba�kan�n oluruyla Belediyenin idari
kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilir. Bu görevlendirmeler
müdürlük seviyesinden a�a�� olamaz.

Yurtdı�ına gönderilme
MADDE 50- (1) Müfetti�ler, Belediyeyi ilgilendiren konularda

inceleme ve ara�t�rma yapmak üzere, Kurul Müdürünün önerisi ve
Ba�kan�n onay� ile alt� ay� geçmemek üzere yurt d���na
gönderilebilirler. 

(2) Birinci f�kra uyar�nca müfetti�lerin yurt d���na gönderilmesinde
k�dem esas al�n�r. Ancak 43’üncü madde gere�ince müfetti�li�e
yeniden atananlar�n yurt d���na gönderilme s�ras�, Kuruldan ayr�
kald�klar� süreye göre indirime gidilerek belirlenir.

(3) Yurt d���na gönderilenler, inceleme ve ara�t�rmalar�na ili�kin
olarak düzenleyecekleri raporu döndükleri günden itibaren üç ay
içinde Kurula sunarlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Tefti� Sırasında uygulanacak Esaslar
Tefti�e ili�kin i�lemler
MADDE 51- (1) Müfetti�ler veznesi, kasas�, de�erli ka��tlar� ve

ambar� bulunan birimlerin kasa, de�erli ka��t ve gerekti�inde
ambarlar�n� sayarak i�e ba�larlar.

(2) Hesaplar�n incelenmesi ve say�mlar�n�n yap�lmas� bir gün
içinde bitirilemezse, kasa ve ambar müfetti�lerce mühürlenir, bunlarla
ilgili belge ve kay�tlara el konularak saklan�r, i�e ertesi gün devam
edilir. Say�m ve inceleme sonuçlar� bir tutanakla tespit edilir. Say�m
i�leri zorunlu haller d���nda görevli memurun huzurunda  yap�l�r.

Önceki tefti� sonuçlarının ara�tırılması
MADDE 52- (1) Müfetti�ler, tefti�e ba�lad�klar�nda tefti�

defterlerini ve dosyalar�n� inceleyerek, önceki tefti�te yap�lan ele�tiri ve
tavsiyelerin veya tefti�lere ili�kin emir ve genelgelerin gereklerinin
yerine getirilip getirilmedi�ini tespit ederler ve bunu raporlar�nda
belirtirler. Yerine getirilmeyen bu tür konular olmas� ve ilgili memurlar�n
yerine getirmeme gerekçelerinin yeterli bulunmamas� halinde
konular�n niteli�ine göre ceza veya disiplin yönünden gere�inin takdiri
yetkili mercilere duyurulur.

Mali hizmetler birimlerinde tahsilat i�lerinin tefti�i
MADDE 53- (1) Müfetti�ler, tahsilat i�lemlerinin tefti�inde

çal��t�r�lmak üzere tefti� edilen birim d���ndan yeterli say�da memurun
görevlendirilmesini isteyebilirler.

Toplantı düzenlenmesi
MADDE 54- (1) Müfetti�ler, gerek görürlerse tefti�e ba�lamadan

önce sorunlar�n belirlenmesi, tefti� bittikten sonra da sonuçlar�n
de�erlendirilmesi amac�yla birimdeki personelle toplant� yapabilirler.

Tefti� defteri ve dosyası

MADDE 55- (1) Belediye birimlerinde tefti� dosyalar� ve defteri
bulunur.

(2) Müfetti�lere ait rapor veya rapor yerine gönderilmi� özet ve
her türlü yaz��malar ayr� bir dosyada tarih s�ras�na göre saklan�r.

(3) Müfetti�ler, tefti� ettikleri birimleri, tefti�in ba�lang�ç ve biti�
tarihlerini tefti� defterlerine yazarlar. Bu deftere ayr�ca rapor gere�i
idarece verilen talimatlar�n tarih ve say�lar� ile yerine getirilen hususlar,
tefti� edilen birimin amiri taraf�ndan yaz�l�r ve altlar� imzalan�r.

(4) Müfetti�ler, tefti� s�ras�nda tefti� defteri ve dosyas�n�
inceleyerek önceden tenkit edilen hususlar�n ne dereceye kadar
düzeltildi�ine ve verilen talimatlar�n yerine getirilip getirilmedi�ine
bakarak raporlar�nda bu hususlara da yer verirler. Tefti� d���nda
görevli gittikleri zamanlarda da tefti� defteri ile dosyalar�n�
inceleyebilirler.

(5) Tefti� defteri ve dosyas�n�n tutulmas�ndan, korunmas�ndan,
devir ve teslim i�leminden denetlenen birimin amiri, sorumludur. Birim
amirleri tefti� defteri ve dosyas�n� tefti� raporlar� ile birlikte saklamak
ve görev de�i�ikli�inde birbirlerine devretmek mecburiyetindedirler.
Devir i�lemleri tutana�a ba�lan�r.

Tefti�e tabi olanların ödev ve sorumlulukları
MADDE 56- (1) Tefti�, inceleme ve soru�turmaya tabi olanlar�n

yükümlülükleri �unlard�r:
a) Personel, ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü

varl�klarla, bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün
vesikalar�, sözlü veya yaz�l� ilk talebinde müfetti�e göstermek veya
vermek, saymas�na ve tetkik etmesine yard�mda bulunmak
zorundad�r.

b) Personel, müfetti�in gerekli gördü�ü evrak, kay�t ve belgelerin
suretlerini veya as�llar�n�, elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki
bilgiler ve kay�tlar�n kopyalar�n� vermek zorundad�r. As�llar� al�nan evrak
ve belgelerin müfetti�in mühür ve imzas� ile tasdik edilmi� suretleri,
dosyas�nda saklanmak üzere, evrak ve belgelerin al�nd��� ilgili
birimlere verilir.

c) Tefti�e veya soru�turmaya tabi tüm birim yöneticileri, denetim
hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için,
müfetti�lere görevleri süresince konumlar�na uygun bir çal��ma yeri
sa�lamak ve gerekli di�er tedbirleri almak zorundad�rlar. 

ç) Tefti�, inceleme ve soru�turmaya tabi personele verilmi� olan
izinlerin kullan�lmas�, hastal�k ve bunun gibi mücbir sebepler d���nda,
müfetti�in iste�i üzerine tefti�, inceleme veya soru�turma sonuna
kadar durdurulur, izinde olan görevliler de müfetti�in iste�i üzerine
ça��r�l�r.

d) Belediye birimlerinin yöneticileri bir tefti� dosyas� tutmak, tüm
tefti� raporlar�n� ve bunlar üzerine yap�lan yaz��malar� bu dosyada
muhafaza etmek, görev de�i�imlerinde ilgililere zimmetle teslim etmek
zorundad�rlar.

e) Personel, müfetti� taraf�ndan sorulan sözlü ve yaz�l� sorular�,
müfetti�çe belirlenen süre içerisinde, geciktirmeden cevapland�rmakla
yükümlüdür.

BE��NC� KISIM
Raporlar ve De�erlendirme Belgeleri
Rapor türleri
MADDE 57- (1) Müfetti�ler, çal��malar� sonucunda i�in özelli�ine

göre a�a��daki raporlar� düzenlerler:
a) Tefti� raporu.
b) �nceleme raporu.
c) Ara�t�rma raporu.
ç) Tevdi raporu.
d) Soru�turma raporu.
e) Ön inceleme raporu.
f) Tazmin raporu.
g) Personel denetleme raporu.
�) Genel durum raporu.
Tefti� raporu
MADDE 58- (1) Tefti� raporu, yap�lan tefti�lerde noksan ve hatal�

bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken i�lemler hakk�nda,
esas itibariyle üç nüsha olarak ve her birim için ayr� ayr� düzenlenir.

(2) Raporun asl� ile bir nüshas�; asl� usulüne göre
cevapland�r�ld�ktan sonra geri gönderilmek, bir nüshas� tefti�
dosyas�nda saklanmak üzere rapor numaras�n� ta��yan birer yaz�ya
ekli olarak ilgili yerlere tebli� olunur.

(3) Tefti� raporlar�nda;
a) ��lemleri tefti� edilen memurlar�n adlar�, soyadlar� ve memuriyet

unvanlar�, tefti� edilen birimlere hangi tarihten hangi tarihe kadar
bak�ld���,

b) Hatal� ve noksan görülen hususlar�n hangi kanun, tüzük,
yönetmelik ve genelge ile tebli�lerin hangi maddeleriyle ilgili oldu�u,

c) Raporun ilgililerce cevapland�r�lma süreleri,
d) Mevzuata göre yap�lmas� gereken i�lemler ve di�er öneriler,

belirtilir.
(4) Tebli� edilen rapor, müfetti� taraf�ndan belirlenen süre içinde,

tefti� edilen birim amirleri taraf�ndan cevapland�r�ld�ktan sonra
müfetti�e iade olunur. Gelen rapor en geç bir ay içinde müfetti�
taraf�ndan son mütalaas� da eklenerek Tefti� Kuruluna verilir.

(5) Hastal�k, askerlik, yurt d��� staj gibi zaruri sebeplerle
müfetti�likçe cevapland�r�lmayan raporlar�n son mütalaalar� Kurul
Müdürünün görevlendirece�i bir müfetti� taraf�ndan yaz�l�r.

(6) Raporun ilgililerce zaman�nda cevapland�r�lmas� müfetti�
taraf�ndan izlenir ve hakl� bir nedene dayanmadan süresinde
cevapland�r�lmamas� halinde, durum, gere�i yap�lmak üzere Tefti�
Kuruluna bildirilir.

(7) Tefti� Kurulu, son mütalaas� yaz�lm�� olarak gelen raporu
Ba�kan onay� ile gere�i yap�lmak üzere ilgili birimlere gönderir ve
sonuçlar�n� yak�ndan izler.

(8) Rapor tebli�ine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yaz� ile
tefti� edilen birime bildirilir ve bu yaz�n�n bir nüshas� Tefti� Kuruluna
tevdi edilir.

�nceleme raporu
MADDE 59- (1) �nceme raporu;
a) Ba�kan veya Kurul Müdürü taraf�ndan tetkik ettirilen çe�itli

konular hakk�ndaki dü�üncelerin,
b) Yürürlükteki mevzuat�n uygulanmas�nda görülen noksanl�klar�n

ve bunlar�n düzeltilmesi yollar� ile düzeltilmesinde yarar görülen
konulara ili�kin hüküm ve usuller hakk�nda görü� ve tekliflerin,

c) Mesleki ve bilimsel çal��malar�n,
ç) �ikayet ve ihbarlar üzerine yap�lan çal��malar sonucunda

soru�turma aç�lmas�n� gerektirir hal görülmedi�i takdirde yap�lacak
i�leme esas görü�lerin, bildirilmesi maksad�yla düzenlenir.

(2) Müfetti�ler bu raporlar� verilen görev gere�i olarak düzenlerler.
(3) �nceleme raporunda;
a) Ba�lang�ç,
b) �nceleme konusu,
c) �nceleme ve de�erlendirme,
ç) Sonuç, bölümlerine yer verilir.
(3) �nceleme raporlar�, konular�n�n ilgilendirdi�i birimler göz

önünde tutularak yeterli say�da haz�rlan�r. Bu raporlar Ba�kan onay�n�
takiben Kurul Müdürlü�ü taraf�ndan gere�i yap�lmak üzere ilgili
birimlere ve mercilere gönderilir.

Ara�tırma raporu
MADDE 60- (1) Ba�kan�n onay� ile tetkik ettirilen çe�itli konular ve

iddialar hakk�nda inceleme raporuna ba�lanmas� gerekli görülmeyen
konular ile 4483 say�l� Memurlar ve Di�er Kamu Görevlilerinin
Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanuna göre yetkili merci taraf�ndan
yap�lacak i�leme esas te�kil etmek üzere bu Kanun ya da 5442 say�l�
�l �daresi Kanununa göre verilen ara�t�rma ve/veya incelemelerde
do�rudan Valilik Makam� ve Kaymakaml�k onay� ve Kurul Müdürünün
görev emri uyar�nca Belediyenin yönetimi ve denetimi alt�ndaki ki�i ve
birimlerin uygulamalar� hakk�nda düzenlenen rapordur.

Soru�turma raporu
MADDE 61- (1) Soru�turma raporlar�, Ba�kan�n onay� üzerine

tefti�, inceleme ve soru�turmaya tabi Belediye birimlerinde görevli
bütün personel hakk�nda disiplin suçu ya da suç konusu olan veya
kusurlu say�lacak eylem ve davran��lar� hakk�nda yap�lan
soru�turmalar sonucunda düzenlenen raporlard�r.

(2) Müfetti�ler, tefti�, inceleme ve ön inceleme s�ras�nda
soru�turulmas� gereken eylemi tespit etmeleri halinde durumu Tefti�
Kurulu Müdürü arac�l��� ile Ba�kana bildirerek soru�turma onay� talep
ederler.

(3) Soru�turma raporunda;
a) Ba�lang�ç,
b) Soru�turma konusu,
c) �nceleme ve de�erlendirme
ç) Sonuç,
bölümlerine yer verilir.
Tevdi raporu
MADDE 62- (1) Tevdi raporu genel hükümlere göre kovu�turma

yap�lacak suçlara ili�kin konularda gere�i yap�lmak üzere do�rudan
Cumhuriyet Savc�l�klara gönderilmek üzere düzenlenir.

Ön inceleme raporu
MADDE 63- (1) 4483 say�l� Memurlar ve Di�er Kamu

Görevlilerinin Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanuna göre yap�lan
incelemenin sonuçlar� ön inceleme raporuna ba�lan�r.

(2) Müfetti�, ön inceleme raporunda; ön inceleme konular�n� ve
i�lenen suçlar�n unsurlar� ile suçlular hakk�nda hangi kanun

hükümlerine göre soru�turma yap�lmas� gerekti�ini, suçun tespit
edilememesi halinde ise gerekli teklif sebeplerini belirtir.

(3) Ön inceleme raporunda;
a) Ba�lang�ç,
b) Ön inceleme konusu,
c) Hakk�nda ön inceleme yap�lanlar,
ç) �fadeler,
d) �nceleme ve de�erlendirme, 
f) Sonuç, bölümlerine yer verilir.
(4) Müfetti�, ön incelemeyi bitirdikten sonra, 4483 say�l� Memurlar

ve Di�er Kamu Görevlilerinin Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanunda
öngörülen süre içerisinde raporunu tamamlay�p do�rudan kanunen
karar vermeye yetkili merciye tevdi eder. Ayr�ca bir yaz� ile de Kurul
Müdürlü�ünü bilgilendirir.

Tazmin raporu
MADDE 64- (1) Denetim, ara�t�rma, ön inceleme, inceleme ve

soru�turma s�ras�nda; kamu görevlilerinin mevzuata ayk�r� karar, i�lem,
eylem veya ihmal sonucunda kamu kayna��nda art��a engel veya
eksilmeye neden olunmas�yla do�an kamu zararlar�ndan dolay�
alacaklar ile ki�ilerden alacaklar hesab�na borç kayd� gereken di�er
alacaklar�n takip ve tahsili amac�yla düzenlenen rapordur.

Personel denetleme raporu
MADDE 65- (1) Personel denetleme raporu, gerekli olmas�

durumunda, tefti�, inceleme ve soru�turma s�ras�nda, personelin
çal��malar�ndaki ba�ar� durumlar� gözetilerek özlük dosyas�na
konulmak üzere düzenlenir.

(2) Raporda yöneticilerin ve gerekirse di�er personelin;
a) D�� görünü�ü, sayg� uyand�rmada ba�ar� derecesi,
b) Zeka ve kavray�� kabiliyeti,
c) �timada �ayan olup olmad���,
ç) Sorumluk duygusu, görevine ba�l�l���, i� heyecan�, te�ebbüs

fikri,
d) Mesleki bilgisi, mevzuata uyma derecesi, yaz�l� ve sözlü ifade

kabiliyeti, kendini geli�tirme ve yenileme gayreti,
e) ��lerindeki dikkat ve intizam�, ya� ve bünyesi,
f) ��leri düzenleme, yürütüm ve yönetim yetene�i,
g) Disipline riayeti,
�) Personel üzerindeki etkinli�i ve personelini yeti�tirme yetene�i,
h) Amirlerine, mesai arkada�lar�na, i� sahiplerine kar�� tutum ve

davran��lar�,
�) Görevini yerine getirmede çal��kanl���, kabiliyeti ve verimlili�i,

ba�ar� derecesi, hangi görevlerde ba�ar�l� olabilece�i ve daha fazla
sorumluluk ta��yan görevler yüklenip yüklenemeyece�i, hususlar�nda
müfetti�in objektif bilgi ve mü�ahedelere dayanan kanaatleri belirtilir.

(3) Yeterince bilgi edinilmemi� ve kanaate var�lmam�� hususlarda
görü� belirtilmez.

(4) Personel denetleme raporlar�, müfetti� taraf�ndan bir nüsha
olarak düzenlenip kapal� zarf içinde bir yaz� ekinde Ba�kana iletilmek
üzere Tefti� Kuruluna teslim edilir.

Genel durum raporu
MADDE 66- (1) Gerekli görülen hallerde, Tefti� Kurulunun bir y�ll�k

çal��ma sonuçlar�n�, Belediyece uygulanan politikalar�n ve yürütülen
hizmetlerin genel durumunu, varsa al�nabilecek önlemlere ili�kin görü�
ve önerileri içerecek �ekilde Ba�kana sunulmak üzere Kurul
Müdürlü�ünce haz�rlan�r.

(2) Bu raporlarda a�a��daki hususlara yer verilir.
a) Tefti� yerleri, tefti�i yap�lan birimler ve yaz�lan raporlar.
b) Ba�kan�n onay� üzerine programla beraber veya sonradan

gönderilen tetkik konular�, yap�lan incelemelerin neticeleri.
c)  Mevzuat�n uygulanmas�nda görülen hata ve noksanl�klar.
ç) Fiziki durum ve çal��ma araçlar� ile di�er ihtiyaçlar.
d) Tefti� y�l�nda ve gerekirse daha önceki y�llara ait programlar�n

tefti�e ait k�s�mlar�n�n gerçekle�tirilme safhalar� hakk�nda istatistikî ve
kar��la�t�rmal� bilgiler ile bu husustaki görü�lerle uygun ve zorunlu
görülen di�er hususlar.

Raporlar üzerinde yapılacak i�lemler
MADDE 67- (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yap�lan

görevlendirmeler sonucunda düzenlenen raporlarla ilgili olarak
a�a��da belirtilen usuller çerçevesinde i�lemler tesisi edilir:

a) Raporlar Tefti� Kurulunca usul ve esas bak�m�ndan incelenir.
�nceleme sonucuna göre, esas� etkilemeyecek nitelikteki hata ve
eksikliklerin tespiti halinde müfetti�in yaz�l� olarak uyar�lmas� yoluna
gidilebilir. Ancak esas� etkileyecek derecede aç�k hata ve eksiklik
görülmesi durumunda, tamamlanmas� ve düzeltilmesi için rapor, yaz� ile
müfetti�e iade edilir. Müfetti�in görü�ünde �srar etmesi durumunda, rapor
konusu i� Kurul Müdürlü�ünce yeniden di�er bir müfetti�e verilebilir.

b) Raporun birden fazla müfetti� taraf�ndan düzenlenmesi ve
müfetti�ler aras�nda raporun sonuçlar� ile ilgili görü� farkl�l�klar�n�n
bulunmas� halinde, bu farkl�l�klar raporda belirtilir. Rapor Tefti� Kurulu
taraf�ndan incelenir. Raporda mevcut farkl� görü�lerden de�i�tirilmesi
istenen husus ilgili müfetti�ten yaz�l� olarak istenir. Müfetti�in
görü�ünde �srar etmesi halinde, müfetti�lerin farkl� görü�leri ile birlikte
Kurul Müdürlü�ünün görü�ünün de belirtildi�i onay haz�rlanarak
Ba�kana sunulur.

c) (a) ve (b) bentlerindeki i�lemleri müteakiben Ba�kan onay� ile
birlikte rapor ve ekleri, gere�i yerine getirilmek üzere Tefti� Kurulunca
ilgili Belediye birimlerine ve/veya mercilere gönderilir ve sonuçlar�
izlenir. Raporlardan yap�lacak i�lemi bulunmad��� anla��lanlar ile
gönderilmesinde fayda görülmeyenler sakl�ya ç�kar�l�r ve bu durum
müfetti�e bildirilir.

ç) Bu tür raporlardaki tenkit, dü�ünce ve tekliflere göre yap�lmas�
gereken i�lemler, ilgili birimlerce süratle sonuçland�r�l�r. Ancak, ilgili
birimlerce raporlarda maddi hata ya da mevzuata aç�k ayk�r�l�k gibi
hususlar�n tespit edilmesi halinde rapor gerekçesi ile birlikte Tefti�
Kuruluna intikal ettirilir. Konunun incelenmesini müteakiben Kurul
Müdürünün görü�ü do�rultusunda i�lem yap�l�r, ancak ihtilaf�n
müfetti� ile Kurul Müdürü aras�nda olmas� halinde (a), (b) ve (c)
bentlerindeki usule göre i�lem yap�l�r.

d) �lgili birimler, bu maddede belirtilen usulle kendilerine
gönderilen raporlar üzerine yap�lan i�lemler ve varsa yap�lan i�lemlerle
ilgili belgeleri, Tefti� Kuruluna yaz�l� olarak gönderirler. Kurul
Müdürlü�ünce, ilgili birimlerden gönderilen yaz�lar�n birer örne�i
raporu yazan müfetti�e, rapor birden fazla müfetti�e ait ise her bir
müfetti�e gönderilir. Müfetti�ler raporlar� üzerine yap�lan i�lemleri ve
verilen talimatlar� uygun ve yeterli bulmad�klar� takdirde konu ile ilgili
görü�lerini gerekçeleri ile birlikte otuz gün içinde Kurul Müdürlü�üne
bildirirler. Kurul Müdürlü�ünce müfetti� görü�ü, ilgili birimlere
gönderilir. �lgili birim ile müfetti� aras�ndaki görü� ayr�l��� giderilememi�
ise, konu Kurul Müdürü ve birimin görü�ü al�narak Ba�kan taraf�ndan
sonuca ba�lan�r. 

BE��NC� BÖLÜM
Çe�itli ve Son Hükümler
Kimlik belgesi, mühür ve demirba�lar
MADDE 68- (1) Müfetti�lere ve müfetti� yard�mc�lar�na, Ba�kan ve

Tefti� Kurulu Müdürü taraf�ndan imzalanm�� olan ve müfetti�lerin
görev ve yetkilerinin belirtildi�i, foto�rafl� ve so�uk damgal� birer kimlik
belgesi verilir. Ayr�ca müfetti�ler ile yetkili müfetti� yard�mc�lar�na
mühür berat� ile birer resmi mühür verilir.

(2) Müfetti�lere ve müfetti� yard�mc�lar�na, ta��nabilir bilgisayar,
evrak çantas�, ta��nabilir bellek gibi ihtiyaç duyacaklar� gerekli olan
di�er malzemeler Belediyece sa�lan�r. Teknolojik geli�meler sürekli
takip edilerek söz konusu ekipmanlar zaman�nda güncellenir.

Yazı�ma yöntemi ve haberle�me
MADDE 69-  (1) Müfetti�ler, kamu kurum ve kurulu�lar�yla, gerçek

ve tüzel ki�ilerle do�rudan yaz��ma yapabilirler. Ancak, Ba�bakanl�k
ve bakanl�klar�n merkez ve yurtd��� kurulu�lar�yla olan yaz��malar�n�,
Kurul Müdürlü�ü arac�l���yla yerine getiriler.

(2) Birlikte görevlendirmelerde, yaz��ma ve haberle�meler k�demli
müfetti� taraf�ndan yerine getirilir.

(3) Müfetti�ler, yaz��malar�n mümkün oldu�u kadar aç�k ve resmi
ifade tarz�na uygun olmas�na dikkat ederler.

Rapor ve yazıların numaralanması
MADDE 70- (1) Müfetti�ler düzenledikleri raporlara her takvim y�l�

itibariyle birden ba�layan ve s�ra takip eden genel bir numara verirler.
(2) Birden fazla müfetti� taraf�ndan düzenlenen raporlara,

müfetti�lerin rapor say�s�n� içeren bir numara verilir.
(3) Müfetti�ler yaz�lar�na bir “Genel” ve iki “Özel” numara verirler. Bu

numaralar takvim y�l� itibariyle s�ra takip eden “Genel” numara yaz�lan
yaz�lar�n tamam�n�n adedini, “Özel” numaralar bu yaz�lardan Kurul
Müdürlü�ü ile di�er yerlere gönderilenlerin ayr� ayr� miktar�n� belli eder.

(4) Numara vermede, önce müfetti�lik mührü numaras� yaz�l�p (.)
konulur, sonra genel numara yaz�l�p (/) i�areti konularak, yaz�n�n gitti�i
yere göre numara yaz�l�r.

Geçi� hükmü
GEÇ�C� MADDE: 1- (1) Bu Yönetmeli�in yürürlü�e girdi�i tarihten

önce Kad�köy Belediyesinde Tefti� Kurulu Müdür, müfetti� ve müfetti�
yard�mc�s� olarak görev yapanlar�n kazan�lm�� haklar� sakl�d�r ve bu
Yönetmelikle getirilen tüm hak, görev, yetki, unvan ve sorumluluklar�
ta��rlar.

Yürürlük
MADDE 71- (1) �çi�leri Bakanl��� görü�ü al�nan bu yönetmelik

yay�m� tarihinde yürürlü�e girer. 
Yürütme
MADDE 72- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ba�kan yürütür.
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● Gökçe UYGUN

�
s tan bul'da ya �a yan her ke sin bir
“Ada” de ne yi mi, bil gi si, gör gü sü
var d�r. Ki mi için kla sik tir; yaz ge -
lir ta ti le Ege'ye gi di le mezse �öy le

he men k� sa yol dan ya n� ba �� -
m�z da ki Ada lar’a ge çi lir. Ki -
mi �s tan bul lu ’nun yaz l� ��
var d�r Ada lar’�n bi rin de. Ba -
har la bir lik te ora ya ge çi lir, ta
ki k�� ken di ni gös ter me ye
ba� la ya na dek. An cak is ter

yaz mi sa fi ri ol sun, is ter yaz l�k
sa ki ni, yo lu bu ra ya dü �en le rin

ço �u ma ale sef ki bi ha ber dir Ada -
lar'�n geç mi �in den, giz li gü zel lik le -

rin den, kuy tu la r�n dan, s�r la r�n dan... �� te

bu ge rek li lik ten yol ç� kan Ada lar Tu -
rizm Ge li� tir me Mer ke zi (AdaTGM),
An to ni na Tu rizm ve Ma vi Mar ma ra
Ula ��m Ko ope ra ti fi, Ada lar’a gü nü bir -
lik tur lar dö ne mi ni ba� lat t�. Bu tur lar la
Ada lar'�n zen gin ta ri hi,  kül tü rel mi ma -
ri mi ra s�, do �al gü zel lik le ri ve ün lü ler,
zi ya ret çi le re ta n� t� l� yor. 

Amaç Ada lar’da sür dü rü le bi lir tu -
riz min ge li� me si ne kat k� da bu lun mak,
yer li/ya ban c� zi ya ret çi le re gü ve nir ve
ka li te li bil gi ler le ta n�t mak. Gü nü bir lik
Ada zi ya ret çi le ri nin her za man gö re -
me ye ce �i ba z� nok ta lar da bu tur lar da
yer al� yor. Böy le ce Ada gez gin le ri,
her kes çe bi li nen ama zi ya ret ten ka ç� n� -
lan mü ze, ki li se, ca mi, ko nak gi bi bir -

çok ye ri gez me ve ta n� ma f�r sa t�
bu lu yor lar. Bü yü ka da Yü rü yü�
Tu ru, Hey be li ada Yü rü yü� Tu ru
ve De niz den Ada lar Tu ru ad� ve -
ri len tur la r�n ta n� t� m� ama c�y la, ilk
tur geç ti �i miz gün ler de ba s�n
men sup la r� için ya p�l d�. Ga ze te
Ka d� köy'ün de da vet li ol du �u tur -
da, siz ler için 2 sa at bo yun ca tek -
ne den Ada lar'� gör dük, din le dik,
his set tik..
� S� Z� ADA SA H�L LE R� NE

BEK L� YOR LAR..
E�er siz de Bü yü ka da ve Hey be -

li ada tur la r� na ka t� l�r sa n�z; Bü yü ka -
da’da Ye �il çam film le ri ne ev sa hip li -
�i ya pan Dil bur nu, Av ru pa’n�n 

en bü yük mo nob lok ah �ap ya p� s�
olan Rum Ye tim ha ne si, Aya Yor gi
Ma nas t� r�, Aya Ni ko la Ma nas t� r�, bir bi -
rin den gü zel Ada kö�k le ri, Ruh ban
Oku lu, Hü se yin Rah mi Gür p� nar'�n
Mü ze Evi, Re �at Nu ri Gün te kin’in evi,
�s tan bul’un ilk mo der nist bi na s� olan
Hey be li ada Sa na tor yu mu ve da ha pek
çok ya p� hak k�n da bil gi le ne cek si niz.
Ay r� ca reh ber le rin tur bo yun ca an lat t� -
�� anek dot lar, bü yü le yi ci öy kü ler, ef sa -
ne ler ve giz li Ada s�r la r� da ca ba s�!

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

� 26 N�SAN - 2 MAYIS 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61

İş Bankası Konut Sitesi Sokak 
No: 1/ B Acıbadem Kadıköy
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Ada lar Tu rizm Ge li� tir me Mer ke zi
Pro je Asis ta nı Mu rat Dev res,
Ada lar Mü ze si'ni an la tı yor...

Za ma nın da Ruh ban sı nı fı nın in zi va ya çe kil di �i yer olan
Bü yü ka da'da bu ne den le çok sa yı da ma nas tır var.

30 Mart-31 Ma yıs 2013 ta rih le ri ara sın da Cu mar te si
ve Pa zar gün le ri ya pı la cak tur lar, 1 Ha zi ran-30 Ey lül

ara sın da her gün ger çek le� ti ri le cek.

Pro fes yo nel reh ber ler e� li �in de ya pı lan Bü yü ka da ve Hey be li ada
tur la rı, ba kı lan ama gö rül me yen  Ada lar’ı ke� fet me ye da vet edi yor!

Ada turlarının
duraklarından olan
Adalar Müzesi de yazı
kar�ılıyor. Edebiyat,
tiyatro ve müzi�in
dünyasını �stanbul’un ilk
kent müzesinde
ke�fetmek isteyenler ilk
vapurla Adalar
Müzesi’ne bekleniyor!
Bulundu�u
co�rafyanın tarihsel
ve kültürel çe�itlili�ini
ziyaretçileriyle
payla�an Adalar
Müzesi, mayıs ayı için
sanatseverlere
kapsamlı bir kültür
programı sunuyor.
Detaylar için:
www.adalarmuzesi.org
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