
�stanbul’da kentsel dönü�ümün en önemli aya�� olarak görülen
Fikirtepe’de ilk zamanlarda duyulan heyecan yerini korku ve
endi�eye b�rakt�. �ki y�l� a�k�n süredir devam eden belirsizlik

mahalleliyi zora sokuyor. Binalardaki yükseklik s�n�r�, yollar�n
emsal d���na al�nmas� ve en son getirilen ‘alt yap� bedelinin

müteahhit taraf�ndan kar��lanmas�’ ko�ulu nedeniyle sözle�me
yapan firmalar, ruhsat al�p in�aata ba�layam�yor. �n�aatlar
ba�lamad��� için bo�alan metruk evlere yerle�en evsizler,
tinerciler ve sokak insanlar� mahallede güvenlik sorununa

neden oluyor. Soka�a ç�kmaya korkan Fikirtepeli
“Mahalle hayalet kente döndü, bo� evler bir an önce

y�k�ls�n, güvenlik sa�lans�n” diyor. 
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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 6’da

Resmi belgede
sahtecilik yapan bir

vatanda�a mahkeme
‘1 yıl içerisinde 5 adet

sosyal ve kültürel
etkinli�e katılması’

cezası verdi. 

�stanbul Valili�i, 
1 Mayıs’ta Taksim

Meydanı’nı yeniden emekçilere
kapatınca kent gaza bo�uldu.
Taksim’e çıkmak isteyenlere

polisin gaz bombaları ve
tazyikli suyla müdahalesi

sonucu onlarca ki�i yaralandı.
Ula�ımda getirilen geni�

kısıtlamalar nedeniyle kentte
hayat durdu. TKP ise 1 Mayıs’ı

Kadıköy’de kutladı.
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Göksel Arsoy Kadıköy’de anılara yolculuk etti

�� Haberi 2. Sayfada

SÜRPRiZLER
ÜLKESi TÜRKiYE

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

KENDi
KANATLARINIZ

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 8’de

Osmanlı Halife
Sultanları

akılcı/bilimsel
e�itimin de�erini
ancak 18. yüzyılın

sonlarında
anladılar. 

“DÜALiST EĞiTiM” iLE
UYGARLIĞA
ERiŞiLMEZ

YE�iLÇAM’IN unutulmaz jönlerinden Göksel Arsoy,
‘Altın Çocuk’ serisi

filmlerinde de
kullandı�ı, �ahsına

ait üstü açık,
kuyruklu

otomobilinin izini,
�stanbul Klasik
Otomobilciler

Derne�i sayesinde
Kadıköy’de buldu.
� Sayfa 11’de

“Türk Havacılı�ının
çalı�mak için çırpınan

hizmetkârı” Vecihi
Hürku� adına Kadıköy
Belediyesi tarafından

yaptırılan anıt, 5 Mayıs
Pazar günü saat
13.00’te açılacak.

� Sayfa 9’da

‘Bir Avuçtular Deniz Oldular’
KADIKÖY Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat
Galerisi, Deniz Gezmi�, Hüseyin �nan ve Yusuf Aslan’ın
idam edili�inin 41. yılında, “Bir Avuçtular Deniz Oldular”

adlı sergiyle Denizler’i anıyor. Sergide; Deniz, Hüseyin ve
Yusuf’un özel e�yaları ilk kez sergilenecek. Açılı� günü

olan 4 Mayıs Cumartesi
saat 14.00’te Can

Dündar’ın hazırladı�ı,
“Delikanlım, �yi bak

Yıldızlara…”adlı belgesel
gösterilecek, ardından

panel yapılacak.

Bizim çocukluk
dönemlerimizde

Gaziantep’te yaz tatili
yapmak, yazlıklara

gitmek veya seyahat
etmek gibi bir

alı�kanlık yoktu.

HAYALET KENT FiKiRTEPEHAYALET KENT FiKiRTEPEHAYALET KENT FiKiRTEPEHAYALET KENT FiKiRTEPEHAYALET KENT FiKiRTEPEHAYALET KENT FiKiRTEPE

Havacılık kahramanı
Hürkuş Kadıköy’de!

Bahariye Caddesi dans pistine döndü

�� Haberi 8. Sayfada

29 Nisan Dünya Dans Günü birkaç gün öncesinden Kadıköy’de
Flash Mob yapılarak kutlandı. Dünyanın birçok yerinde; tren
garlarında, havalimanlarında ya da alı�veri� merkezlerinde

gerçekle�tirilen “flash mob” etkinliklerinin bir yenisi de Kadıköy’de
Bahariye Caddesi’nde yapıldı. Yüzlerce ki�i Süreyya Operası’nın önünde

bir anda toplanıp müzik e�li�inde dakikalarca geleneksel oyunlar
oynadıktan sonra da�ıldı. Yurt dı�ında birçok örne�ine rastlanan ve “flash
mob” ismi verilen etkinli�e birçok Kadıköylü farkında olmadan e�lik etti.

BİBER GAZI, TAZYİKLİ SU!

EMEKÇİYE 1 MAYIS ARMAĞANI:
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● Semra ÇELEB�

�s tan bul Va li li �i, Tak sim Mey da n�’nda 1 Ma y�s
kut la ma s� n� ya ya la� t�r ma in �a at� n� ge rek çe gös te -
re rek ya sak la y�n ca mey dan da ki son üç y�l l�k izin -

li ‘bay ram’ gö rün tü le ri ye ri ni es ki ça t�� ma
man za ra la r� na b� rak t�. Tak sim’e ç� kan tüm yol lar po -
lis çe ka pa t�l d�, top lu ula ��m ip tal edil di, Ga la ta ve Un-
 ka pa n� köp rü le ri, ka pak la r� kal d� r� la rak eri �i me
ka pa t�l d�. Tak sim’e ç�k mak is te yen le re bol bol bi ber
ga z� ve taz yik li suy la mü da ha le edil di. Gaz bom ba la -
r� ara so kak lar da ev le re, has ta ne bah çe le ri ne ka dar
at�l d�. Çok sa y� da ki �i ya ra lan d�. 1 Ma y�s’�n bi lan ço -
su 2 a��r ya ra l�, 72 gö zal t� ve 2 bin kap sül gaz bom ba -
s� ol du.

Me ci di ye köy Mey da n�’nda po lis TEM’den iti ba -
ren araç gi ri� le ri ni ka pat t�. Po lis mü da ha le si sa bah er -
ken sa at ler de ba� lar ken mey dan da bu lu nan oto büs
du rak la r� n�n cam la r� be le di ye ta ra f�n dan sö kül dü.
Mey dan dan Tak sim’e do� ru iler le mek is te yen grup -
la ra s�k s�k bi ber ga z� ve taz yik li suy la mü da ha le edi-
 le rek iler le me le ri en gel len di. 

� ��� L� SA VA� ALA NI, 
HAS TA NE YE DE GAZ 

Sa ba h�n er ken sa at le rin den iti ba ren yol lar ka pan -
d� �� için �i� li’ye d� �a r� dan kim se gi ri� ya pa ma d�. An -
cak ba z� grup lar ge ce den D�SK bi na s� n�n önü ne
ge le rek sa bah la d�. �i� li’de ilk gaz sa at 09.00 ci va r�n -
da at�l ma ya ba� lan d�. Po lis gör dü �ü her top lu lu �a gaz -
la mü da ha le et ti. Bu ra da po lis le grup lar ara s�n da
yak la ��k 3 sa at ça t�� ma ya �an d�. Po li sin TO MA ara -
c�y la mü da ha le sin de ga ze te ci ler de ya ra lan d�. Po li sin
mü da ha le si son ra s� ba z� grup lar �i� li Et fal Has ta ne -
si’nin bah çe si ne ve içi ne gir di. Po lis has ta ne ye s� �� -
nan gös te ri ci le re tek rar mü da ha le et ti. Po li sin gaz
bom ba s� ve taz yik li su kul lan d� �� mü da ha le de has ta -

ne de bu lu nan çok sa y� da has ta ve has -
ta ya k� n� da et ki len di. Has ta ya k�n la -
r� po li se tep ki gös ter di.
� MA HAL LE L� DEN DES TEK

Ce va hir AVM’nin ar ka so kak la -
r�n dan �i� li Ca mii önü ne ula� ma ya ça -
l� �an grup lar da po lis mü da ha le si
kar �� s�n da ba ri kat lar ku rup di ren me ye ça l�� -
t�. Po li sin yo �un gaz bom ba la r� kar �� s�n da zor an -
lar ya �a yan ey lem ci le rin im da d� na ma hal le hal k�
ye ti� ti. Ev le rin den ve dük kân la r�n dan ey lem ci le re li -
mon ve su atan ma hal le li nin bu dav ra n� �� al k�� lar la
kar �� lan d�. S�k s�k “Kur tu lu� yok tek ba �� na ya hep be-
 ra ber ya hiç bi ri miz” ve “Ya �a s�n da ya n�� ma ya �a s�n 1
Ma y�s” slo gan la r� at�l d�. 

� D�SK B� NA SI NA DA GAZ ATIL DI
�i� li’de ki D�SK Ge nel Mer ke zi önün de top la nan

kor tej ise Tak sim’e yü rü yü �e ge çer ken po lis gru ba gaz
bom ba s� ve taz yik li suy la mü da ha le et ti, çok sa y� da
ki �i ya ra lan d�. Bu s� ra da gaz dan ka çan lar D�SK Ge nel
Mer ke zi’ne s� ��n d�. An cak içe ri ye de gaz at�l d�. Ener -
ji-Sen Ge nel Ba� ka n� Ali Du man, bi na ya at� lan bir bi -
ber ga z� n�n ba �� na isa bet et me si so nu cu ya ra lan d�.
D�SK Ge nel Mer ke zi’nin ya n�n da ki bir apart ma -
na da gaz bom ba s� isa bet et ti. Bi na da ki ga z�
tah li ye et mek için it fa iye ça� r�l d�. 

� TA L�M HA NE’DE K� TU R�ST LER
�A� KIN

�i� li’de po li sin mü da ha le si nin ar d�n dan
ça t�� ma lar Do lap de re’ye kay d�. Grup lar Surp
Agop Has ta ne si önün den Tak sim’e ula� ma ya
ça l�� t�. Ba ri kat ku ran po li sin mü da ha le si sert ol du.
Çok sa y� da ote lin bu lun du �u Ta lim ha ne ci va r�n da
ka lan ve bir k�s m� elin de ba vul, araç ara yan tu rist ler
yo �un gaz dan et ki len di. Do lap de re’den inen grup lar
Ka s�m pa �a yö nü ne da ��l ma ya ba� la d�. 

Gru bun mo lo tof kok teyl le ri ile kar �� l�k ver me si
üze ri ne po lis, TO MA’lar la su s�k t�. Do lap de re’nin ar -
d�n dan Tar la ba ��’nda ki Be yo� lu Em ni yet Amir li -
�i’nin önü ne ka dar ula �an grup lar po lis le ça t�� t�. 

� BE ��K TA�’TA TAM DA �I LIR KEN GAZ 
Be �ik ta�’ta Tak sim’e ç� k�� lar için ola �a nüs tü hal

ve po li sin bi ber gaz l� mü da ha le si, sa bah 07.00’de ba� -
la d�. 

Po lis Bar ba ros Bul va r�’nda
top la nan grup la r�n önü nü kes ti. 

KESK Ge nel Sek re te ri �s ma -
il Hak k� Tom bul, KESK Ge nel

Ba� ka n� La mi Öz gen ve CHP Ge -
nel Ba� kan Yar d�m c� s� Gür sel Te -

kin, PM üye si Er can Ka ra ka�
ile CHP �l Ba� ka n� O�uz Sa l� c�’ya da mü-

 da ha le edil di. Be �ik ta� Çar ��,
Aka ret ler ve Ab bas A�a çev re -
sin de otu ran lar yo �un bi -
ber ga z� n�n et ki sin de
kal d�. 

Ta raf tar gru bu
Çar �� da ola y�
“Çar �� po li se de
kar ��” slo gan la -
r�y la pro tes to et ti.
Sa at 13.00 su la r�n -
da uz la� ma sa� lan -
d�. Be �ik ta�

Mey da n�’na ula �an
bin ki �i lik grup

CHP’ye ait araç tan ça l� -
nan tür kü ler le ha lay çek ti, hep
bir a��z dan 1 Ma y�s mar �� n� söy le di. Kit le
ça� r� ya uyup da ��l ma ya geç mi� ken, ani -
den su s� k�l d�, gaz bom ba la r� at�l d�. On lar -
ca ki �i s� k� lan gaz ne de niy le fe na l�k

ge çir di, bir k�s m� CHP oto bü sü ne ta ��n d�. 
� �K� K� �� A�IR YA RA LI, 

72 K� �� GÖZ LA TIN DA
1 Ma y�s’� Tak sim’de kut la mak is te yen le re

ya p� lan mü da ha le ler so nu cu bi lan ço a��r ol du. 2 bin
kap sül gaz bom ba s� n�n kul la n�l d� �� olay lar da 17 ya -
��n da ki Di lan Alp ve 25 ya ��n da ki teks til i� çi si Ser dal

Gül, ka fa la r� na isa bet eden gaz bom ba la r� ne de niy le
be yin trav ma s� ge çir di. �ki ki �i ha len yo �un ba k�m da.
Çok sa y� da ga ze te ci ve 22 po li sin de ya ra lan d� �� ey -
lem ler de 72 ki �i gö zal t� na al�n d�. 

� KA DI KÖY’DE �Z�N L� 1 MA YIS
Tür ki ye Ko mü nist Par ti si, ön ce den du yur du �u gi -

bi 1 Ma y�s bir lik mü ca de le ve da ya n�� ma gü nü nü �s-
 tan bul Va li li �i’nin izin ver di �i alan lar dan bi ri olan

Ka d� köy Mey da n�’nda kut la d�. Yak la -
��k 5 bin ki �i nin bir ara ya gel di -

�i mi ting de hü kü me tin
po li ti ka la r� “Red de di yo -

ruz” de ni le rek pro tes -
to edil di. Mi tin ge
ko nu �an TKP MK
üye si Ke mal Oku -
yan, Tak sim’de
emek çi le re ya p� lan
po lis mü da ha le si ni

k� na ya rak ne den
Tak sim’e git me dik le ri -

ni �öy le an lat t�: “ Biz sen -
di ka bü rok ra si si ne ar t�k ye ter

de dik. Ha ya t� m�z bo yun ca inan d� -
�� m�z �ey ler için kav ga ver dik. 2007-

2009 y�l la r� ara s�n da Tak sim için ka fa m� z� ya rar ken
ina n� yor duk bu na, �im di so ra l�m Tak sim di yen le re,
biz bu ka la ba l� �� Tak sim’in ne re si ne so ka cak t�k?

Biz inan ma d� �� m�z kav ga da yo kuz inan d� �� m�z
e�it lik ve öz gür lük mü ca de le sin de bu ra da y�z. El bet te,
bu ra dan Tür ki ye’nin her ye rin de 1 Ma y�s’� kut la yan
ve Tak sim’de 1 Ma y�s’� kut la mak için ger çek ten sa -
mi mi bir mü ca de le içe ri sin de olan bü tün dost la r� ma
se lam la r� m� ile ti rim.”

Mi ting, kür sü ko nu� ma la r� ve kon ser le rin ar d�n -
dan ha lay lar la son bul du. 

�stanbul Valili�i, 1 Mayıs’ta
Taksim Meydanı’nı yeniden

emekçilere kapatınca kent gaza
bo�uldu. Taksim’e çıkmak

isteyenlere polisin gaz
bombaları ve tazyikli suyla

müdahalesi sonucu onlarca ki�i
yaralandı. Ula�ımda getirilen
geni� kısıtlamalar nedeniyle
kentte hayat durdu. TKP ise
1 Mayıs’ı Kadıköy’de kutladı.

Emekçiye 1 Mayıs armağanı: 
BİBER GAZI, TAZYİKLİ SU!

KADIKO?Y-2:Layout 2  5/2/13  11:39 AM  Page 1



Mü ca de le Bir li �i Plat for -
mu, De niz Gez mi�, Yu -
suf As lan ve Hü se yin

�nan’�n idam edi li �i nin 41. y�l dö -
nü mü olan 6 Ma y�s’ta Ka d� -
köy’de bir mi ting dü zen le ye cek. 

Mü ca de le Bir li �i Plat for mu,
De niz Gez mi� ve ar ka da� la r� n�
an mak için 6 Ma y�s’ta Ka d� -
köy’de dü zen le ye cek le ri mi ting
ön ce si �s tan bul Va li li �i’ne yap-
 t�k la r� ba� vu ru ya ili� kin �HD �s-
 tan bul �u be si’nde ba s�n
top lan t� s� dü zen le di. Aç�k la ma ya Mü ca de -
le Bir li �i Plat for mu tem sil ci si Ali Ek ber
Se ver, 6 Ma y�s Mi tin gi Ter tip Ko mi te si
üye si avu kat Se vinç Sa r� ka ya ve Eme �e

Ez gi mü zik gru bu so lis ti Si nan Ko çum ka -
t�l d�. Ali Ek ber Se ver, 2006 y� l�n dan bu ya -
na De niz Gez mi�, Yu suf As lan, Hü se yin
�nan’� an mak için yap t�k la r� mi ting le rin �s-
 tan bul Va li li �i ta ra f�n dan “su çu ve suç lu yu

öv mek” ge rek çe siy le ya sak lan -
d� �� n� söy le di. 2012 y� l�n da ise
ya pa cak la r� mi ting de �s rar c� ol-
 ma la r� üze ri ne mi tin ge izin ve-
 ril di �i ni ifa de eden Se ver, bu y�l
da mi tin gi dü zen le mek için �s-
 tan bul Va li li �i’ne ba� vur duk la -
r� n� aç�k la d�. Se ver, “Mi ting bu
y�l ya sak lan sa da De niz ler’in
ölüm y�l dö nü mün de bin ler olup
ço �al d� �� m� z� hay k�r mak için
Ka d� köy Mey da n�’nda ola ca -
��z” de di.

Avu kat Se vinç Sa r� ka ya ve Eme �e Ez -
gi mü zik gru bu so lis ti Si nan Ko çum da k� -
sa bi rer ko nu� ma ya pa rak, mi tin ge ka t� l�m
ça� r� s� yap t�.

33 - 9 MAYIS 2013HABER

Bilgi için:
0532

522 13 28

TECRÜBEL�
�ngilizce

Ö�retmeninden
lise ve

üniversite
ö�rencilerine

UYGUN
ÜCRETL� özel

ders verilir.

iNGiLiZCE
DERS

VERiLiR

Denizler Kadıköy’de
MiTiNGLE ANILACAK

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

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

Osman M�NTA�
KADIKÖY TEL: 0532 501 46 26

I�IK Üniversitesi �ile Kampüsünde 27
Temmuz-07 A�ustos 2013 ve 

12-23 A�ustos 2013 tarihlerinde düzenlenen
Lise Yaz Okulunda, 

ister tek ister iki döneme de kayıt
yaptırabilecek lise ö�rencileri, 

“Üniversite hayatı nasıl olur?” sorularına
cevap bulurken;

hayal ettikleri fakülte ve bölümlerde
seçecekleri derslere girerek hangi bölüme

daha yatkın olduklarını da anlayacaklar… 
27 Temmuz - 7 A�ustos 2013 ve 12 - 23

A�ustos 2013 tarihleri arasında iki dönem
olarak uygulanacak I�ık Üniversitesi Lise
Yaz Okulu'nda, dersler; Mühendislik, Fen
Edebiyat, �ktisadi ve �dari Bilimler, Güzel
Sanatlar ve Sa�lık Kültür ve Spor dersleri

olmak üzere be� ba�lık altında toplanacak.
Lise Yaz Okuluna son ba�vuru tarihi, 28

Haziran 2013.

YAZ OKULUNA BAŞVURULAR BAŞLADI

İLAN
T.C.İSTANBUL ANADOLU 20.SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı 2013/342 esas 29/04/2013                                                                                                                                                                        
Konu. Gaiplik İlanı Hk.

LOSARPİ SEVİNÇNAKKAŞ ve HARATÜM SEVİNÇNAKKAŞ vekili
tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar

verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen 

REBEKA SHAVİTCH ‘ in hayat ve mematından malumatı olanlar veya
adreslerini bilenlerin mahkememizin 2013/342 esas sayılı dosyasına ilan

tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde bilgi vermeleri hususu 
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29.04.2013

GAİP
TC KİMLİK NO.: 34189759084
ADI SOYADI: REBEKA SAHVİTCH
BABA ADI: MİŞON
ANA ADI : MAZALTO
DOĞUM TARİHİ: 01/07/1909
DOĞUM YERİ: İSTANBUL
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Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le -
ri ko ro la r�n dan Nev ba har Kla sik
Türk Mü zi �i Top lu lu �u, geç ti �i miz

ay Ac� ba dem �S TEK Vak f� Kon ser Sa lo -
nu’nda bir kon ser ver di.

Ses len di ri len eser ler Ye sa ri As�m Ar soy
ve Av ni An�l’�n bes te le rin den se çil mi� ti.
Ge ni� bir iz le yi ci top lu lu �u na ses le nen, �ef
Semra Ç�t�r’�n yönetimindeki ko ro ba �a r� -
l�y d�. Dör dün cü y� l� n� ta mam la yan ko ro, de -
ne yim li ko rist le ri ve �ef le riy le gö nül le ri fet -
het ti. Sa nat se ver ler bu kon ser le rin da ha s�k
ya p�l ma s� is te �in de bu lun du lar.

Yo �urt çu Par k� için de bu lu nan Os ma na -
�a Gö nül lü Evi’nde  pa zar gün le ri ça l�� ma -
la r� n� sür dü ren Nev ba har Kla sik Türk Mü zi -
�i ko ro su ye ni se zon da da mü zi �e il gi du yan
her ke si kon ser le ri ne bek li yor. 

� ÇA �I MI ZIN HAS TA LI �I 
UNUT KAN LIK VE DE MANS

Os ma na �a Gö nül lü Evi, ça �� m� z�n has -
ta l� �� unut kan l�k ve de mans ko nu sun da se -
mi ner ver mek üze re Cen tral Hos pi tal’dan
uz man dok tor Gam ze Ero� lu Ar��’�, geç ti -
�i miz haf ta ko nuk et ti.

Dr. Ar��, se mi ner de; “unut kan l�k so ru -
nu nun na s�l ye ni le ce �i, unut kan l� ��n dep res -
yo nun bir be lir ti si ola bi le ce �i ni” be lir te rek
“te da vi yön tem le ri, ko ru yu cu ön lem ler ne -
ler ol ma l�?” ko nu la r�n da aç�k la ma lar da bu -
lun du.  Se mi ne re bü yük bir ka t� l�m ol du ve
il gi ile iz le n di. 

Se mi ner, Ba� kan �ük ran Gül gen’in, Dr.
Gam ze Ero� lu Ar��’a te �ek kür bel ge si ile
çi çek ver me si ve ka t� l�m c� la ra çay ik ra m�y -
la so na er di. 

Yo ga Aca demy i� bir li �i ile geç ti �i -
miz haf ta, Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde hem  teo rik ola rak

hem de pra tik uy gu la ma lar la ori ji nal yo ga
sis te mi ve sa� l�k l� ya �a ma fay da la r� ko nu -
lu bir et kin lik ger çek le� ti ril di. 

Her ya� ta ve sa� l�k du ru mun da ya p� la -
bi lir tek nik ler içe ren, ömür bo yu uy gu la -
na bi len iç sel �i fa lan d�r ma yön te mi, sa� l�k -
l� ya �am sa na t�, bü tün sel ge li �im sis te mi
ve bir spor da l� ola rak ori ji nal yo ga sis te -
mi ta n� t�l d�. Yogan�n, dü zen li uy gu la ma -
lar la bi re yi vü cut, zi hin ve ru hun mü kem -
mel uyu mu na, tat mi ne ve sa� l� �a ula� t�r -
d� �� ifa de edil di. Do� ru ne fes al�p ver me
tek nik le rin den ve te mel yo ga du ru� la r�n -

dan ör nek le rin de e�it men le r ta ra f�n dan
ve ril di �i se mi ne rin ge len ka t� l�m c� lar la
bir lik te ya p�l ma s� et kin li �e renk kat t�.  

So ru-ce vap bö lü müy le
et kin lik so na er di.

� EV REN VE �N SAN
Fe ner yo lu Gö nül lü le -

ri’nin bir di �er et kin li �i ise
Gö nül lü Evi’nde yap�lan,
Doç. Dr. Ha luk Berk men’in
ko nu� ma c� ol du �u “Ev ren
ve �n san” ko nu lu bir gör sel
su numdu.  Ev ren ve in san
ili� ki si nin hem fi zik hem de
me ta fi zik yön le riy le ele
al�n d� ��  bu su num da; ka -

dim dö nem den ba� la ya rak in sa n�n ev re ne
ba k� �� ve yo rum la y� ��, özel lik le be yin ya -
p� s�n da  be lir gin olan in sa n�n ev ren le or tak

yön le ri ol du �u,  ev re nin bir mak ro be yin
ve be y nin bir mik ro ev ren ol du �u vur gu -
lan d�. So ru la r�n da ce vap lan d� r�l d� �� su -
num da in sa n� ta n�m lar ken mo dern ge ne tik
bi li mi ka dar ta sav vuf ba k� �� n�n da öne mi
üze rin de du rul du.

� KAN SER SE M� NE R�
Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nin bir di �er

sa� l�k se mi ne ri de Se la mi çe� me Ögür lük
Par k� Fu a Ca fe’de dü zen le nen “kan ser”
ko nu lu et kin lik ti. 

Doç. Dr. Erol Fi liz ta ra f�n dan ça ��n
has ta l� �� kan ser hak k�n da de tay l� bil gi ler
ve ril en se mi ner, so ru-ce vap bö lü müy le
so na er di. Kat�l�mc�lar merak ettikleri
sorular�n cevaplar�n� ald�lar. 

Fe ner bah çe Ma hal le si Çev re Ko mi te -
si’nin 4 Ni san Per �em be gü nü dü zen -
le di �i �S K� Ömer li Te miz Su �� le me

Te sis le ri ge zi si ne; ma hal le gö nül lü le ri ve
fo to� raf ç� l�k kur si yer le ri ka t�l d� lar.

Özel izin al� na rak ge zi len te sis ler de ki
ça l�� ma lar il giy le iz len di. 1.5 mil yon ton
ka pa si te si olan Ömer li Te miz Su te sis le rin -
den, her gün Ana do lu ya ka s� n�n ta ma m�,
Av ru pa ya ka s� n�n bir k�s m�  ve Ada la r�n Te -
miz �ç me Su yu ih ti ya c� kar �� la n� yor. �S K�
Ömer li Te miz Su Te sis le ri ge zi si, gö nül lü -
le re, iç me su yu mu zun te miz ve sa� l�k l� ol -

du �u nu gör me f�r sa t� ver di.  
� HA YAT BO YU Ö� REN ME
PRO JE S�’NDE �LK ADIM  

Fe ner be ah çe Ma hal le si Gö nül lü le ri
Çev re, Kül tür ve Sos yal ko mi te le ri nin des -
tek le di �i “Ha yat Bo yu Ö� ren me Prog ra m�”
kap sa m�n da ki Co me ni us Okul Or tak l� ��
pro je le ri için Ka la m�� �e hit Mu rat Öz yal -
ç�n �l kö� re tim Oku lu, “Big Dre ams of Lit -
tel Fe et” ad l� pro je ye ka bul edi ldi.

Bu ça l�� ma lar için de 17 Ekim 2012 ta -
ri hin de Bel çi ka’da bir top lan t� ya p� la rak,
da ha ön ce ya p� lan plan lar re vi ze edil di. 27

�u bat 2013-3 Mart 2013 ta rih le ri ara s�n da
da �n gil te re’de ki Bid ford On Avon Oku lu,
3 ö� ret men ve 3 ö� ren ci ta ra f�n dan zi ya ret
edil di ve ya p� lan ça l�� ma lar, �n gil te re, �s -
veç, Bel çi ka, Hol lan da, Po lon ya ve Tür ki -
ye ta ra f�n dan göz den ge çi ril di.

8 Ma y�s-12 Ma y�s 2013 ta rih le rin de ise
Po lon ya’da ki dkul or ta ��,14 ki �i lik bir
grup la zi ya ret edi le cek. 

“Big Dre ams of Lit tel Fe et” pro je si; 6-
14 ya� gru bu ö� ren ci le ri kap s� yor. Pro je,
ö� ren ci le rin ge le ce �e yö ne lik bek len ti le ri
ve ha yal le ri hak k�n da. Ö� ren ci ler, “Ge le ce -

�i mi zi na s�l �e kil len di re bi li riz?” ve “Ken -
di mi zi 10-20 y�l son ra s�n da i�i miz ve ha yat
stan dar d� m�z aç� s�n dan ne re de gö rü yo ruz?”
ko nu la r� hak k�n da 10-20 y�l son ra s�n da ki
ge le cek bek len ti le ri ni an la tan 5-7 da ki ka l�k
bir k� sa film çe ke cek ler.

Pro je nin ile ti �i mi �n gi liz ce. Ai le ler de
pro je ye da hil edi le rek, ai le içi ili� ki ler güç -
len di ri le cek, bir bir le ri ni da ha iyi ta n� ma la -
r�  da sa� la na cak. Amaç; ö� ren ci le rin da ha
iyi bir ge le cek ha yal le ri ne des tek ol mak,
on la ra ha ya t�n gö rün dü �ün den da ha da gü -
zel ola bi le ce �i ni gös ter mek. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 3 - 12 MAYIS 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KORKULARIMIZI
NASIL SEVG�YE

DÖNÜ�TÜRÜRÜZ
Ki�isel Geli�im Uzman�

Sevgi �ahin
Tarih: 3.5.2013/14.00
Yer: Erenköy Gön. Evi
Düzenleyen: E.köy G.
�LKYARDIM E��T�M� 

 E�itim Hem�iresi
Duygu Sever Öztürk
Tarih: 3.5.2013/14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: K.Curi
Park� Gönüllüleri,
Central Hospital

��birli�i ile
HALK DANSLARI VE

HALK MÜZ���
�ÖLEN�

Tarih:
03.05.2013/20.00

Yer: CKM. A Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri, Pendik
Halk Danslar�

Toplulu�u ��birli�i �le
ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI
Tarih: 4.5.2013/ 09.30

Yer: Özgürlük Park�
Fua Cafe

Düzenleyen: F.yolu G.
RES�M SERG�S�  
Tarih: 04-10 May�s

2013
Ba�lang�ç Tarihi:
04.05.2013/14.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Fuayesi
Düzenleyen: M.köy
Gönüllüleri, Kad�köy
Halk E�itim Merkezi

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

2013
Ba�lang�ç Tarihi:
04.05.2013/14.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Fuayesi
Düzenleyen: R.pa�a
Gönüllüleri, Kad�köy
Halk E�itim Merkezi

��birli�i �le
HIDIRELLEZ
KUTLAMASI

Tarih: 5.5.2013/20.30
Yer: Caddebostan

Sahili
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
“AYAK - BACAK

FABR�KASI”
T�YATRO OYUNU

Yazan: Sermet Ça�a,
Yöneten: Buket �rtem

Görmü�  
05.05.2013/19.00

Yer: H. Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

HIDIRELLEZ
KUTLAMASI

Tarih: 6.5.2013/13.00
Yer: Ac�badem G.Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllü Evi

HIDIRELLEZ
KUTLAMASI

Tarih: 6.5.2013/14.00
Yer: Hasanpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: H. Gön.

D�YABET
�ç.Hast. Uzm. Dr.

Yüksel Çiçek
Tarih: 6.5.2013/14.00
Yer: Sahray�cedid 23
Nisan Park� Gön. Evi

MADDE BA�IMLILI�I
Psikolog Mustafa �en
Tarih: 7.5.2013/10.30

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: R.pa�a G.
C�LD�M�ZDE ZAMANI

GER� ALMANIN
YOLLARI

Dermatolog Uzm. Dr.
Gülden Kökümer
07.05.2013/14.00

Yer: CKM. B Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
SUZ�D�L TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Hayri Pek�en
07.05.2013/20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

0532 322 06 61
POPÜLER
MÜZ�KLER

TOPLULU�U
KONSER�

�ef Alp Özeren

Tarih: 7.5.2013/20.00
Yer: Ac�badem �STEK
Vakf� Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
SEBZE F�DES�

DA�ITIMI
Tarih: 08.05.2013

Saat: 11.00
Yer: Feneryolu Gön.Evi

Düzenleyen: F.yolu
Gönüllüleri, Ekolojik
Üreticiler Derne�i

��birli�i ie
�AMANIN RUHU

(Birlikte Yarat)
NLP Uzm. Hürriyet

Kalal�
Tarih: 8.14.2013/14.00

Yer: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllü Evi

Düzenleyen: F. Gön. E.
ENGELL�LERLE

GÖNÜLDEN GÖNÜLE
Tarih: 8.0.2013/14.00

Yer: Feneryolu Gön.Evi
Düzenleyen: F. G.

C�LT ÇATLAKLARI
VE SELÜL�T

Deri Hast. Uzm. Dr.
Nilüfer O�uz

Tarih: 8.5.2013/14.00
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Kon. Salonu
Düzenleyen: Gönüllü
Merkezi, Ac�badem
Hastanesi i�birli�i �le

AMATÖR �AN
TOPLULU�U

KONSER�
�ef Günay Acar

Tarih: 8.5.2013/20.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir. �leti�im:
0537 610 00 19

KADIKÖY TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Bilge Özgen

Tarih: 8.5.2013/20.00
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
ÇOCUK �ST�SMARI
Psikolog Aykut Bora

Tarih: 9.5.2013/ 16.00
Yer: R.pa�a G. Evi

Düzenleyen:
Rasimpa�a Gön. Evi
CEM ADALI �CRA
HEYET� KONSER�

�ef Cem Adal�
Tarih: 9.5.2013/20.00
Yer: Ac�badem �STEK
Vakf� Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI  
Tarih:

10.05.2013/14.00
Yer: A.badem Gön.Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI  
Tarih: 10.5.2013/10.30

Yer: R.pa�a G. Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gönüllüleri
EZBER� BOZMAK
(Ya�ama Farklı Bir

Bakı� )
Dr. Erkan Sar�y�ld�z

Tarih: 10.5.2013/14.00
Yer: CKM Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
�LKYARDIM E��T�M� 

 E�itim Hem�iresi
Duygu Sever Öztürk

Tarih: 10.5.2013/14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri, Central
Hospital ��birli�i ile
RES�M SERG�S�   
Tarih: 10 - 21 May�s

2013
Ba�lang�ç Tarihi:
10.5.2013/17.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Sergi Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
ALZHE�MER

HASTALARI �LE
�LET���M

Doç. Dr. Eren Gözke
Tarih:

11.05.2013/14.00
Yer: Göztepe Gön.Evi
Düzenleyen: G.tepe G.

“BEKL�YORUZ”
T�YATRO OYUNU

Tarih: 7.5.2013/20.30
Yöneten: Binnur-Tar�k

�erbetçio�lu 
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllü.

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

Feneryolu’nda ‘YOGA’ etkinliği

Suadiye’de sağlık semineri
Su adi ye Gö nül lü le ri

Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde

Dr. Da re can Ha ra zi� -
vi li’yi ko nuk et ti.
Gü nü müz de s�k duy -
ma ya ba� la d� �� m�z, gi -
de rek yay g�n la �an “Ozon
Te da vi si” ko nu sun da Dr. Ha ra -
zi� vi li, ka t� l�m c� la r� de tay l� �e kil de bil gi -
len dir di, ozon te da vi si nin pek çok has ta l� -

�a iyi gel di �i ni, hüc re le rin
ye ni len me si ne yar d�m c�

ol du �u, özel lik le de
di ya bet te çok fay da s�
ol du �u nu vur gu la d�.
Ka t� l�m c� lar, önem li

bil gi ler edin dik le ri ni
söylediler ve Su adi ye Gö -

nül lü le ri’nin dü zen le di �i bu
söy le �i nin ile ri ki gün ler de tek rar edil me si -
ni istediler. 

Fenerbahçe Gönüllüleri’nin çevre gezisi

Hasanpaşa Gönüllüleri’nin

TiYATRO GÜNÜ
Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Ma -

hal le si Gö nül lü Evi 2012/2013 Dö -
nem ça l�� ma la r� kap sa m�n da, Ti -

yat ro gru bu nun ha z�r la d� ��, “Ka d�n öy kü -
le ri” isim li, 3 pa ro di den olu �an “Be yaz

At l� Prens”, “Çift Ki �i lik li” ve “Dul Ka d� -
n�n Top lum sal Ana to mi si” oyu nu nu, 3 Ni -
san Çar �am ba gü nü, Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi'nde sah ne len di.

Oyun dan son ra bir aç�k la ma ya pan
Gö nül lül ler, “Tü lay Bil -
gin ve Ceb ra il Ke le� Ho -
ca m� za, ay r� ca Ti yat ro
Gru bu’nu olu� tu ran bir -
bi rin den de �er li ar ka da� -
la r� m� za, ho ca la r� m� za,
kar de� le ri mi ze, iki kü çük
ye te nek li ço cu �u mu za,
Ha san pa �a Ma hal le miz -
den her za man ol du �u gi -
bi et kin li �e ka t� lan gö -
nül lü ar ka da� la r� m� za ve
ko mi te ba� kan la r� m� za,
Gö nül lü Evi Yö ne tim
Ku ru lu ad� na te �ek kür
ede riz” de di ler. 

ACI BA DEM Gö nül lü Evi’nde geç ti �i -
miz haf ta lar da, Ac� ba dem Gö nül lü
Ba� ka n� E. Ay �en �z gi ba� kan l� ��n da
dü zen le nen, Türk di li ve ede bi yat ö� -
ret me ni A. Ece Ol pak’�n, “Ça nak ka le
�e hit le ri ve Meh met Akif Er soy” ko nu lu
söy le �i si ka t� l�m c� lar ta ra f�n dan iz len di.

Din le yi ci ler ta ra f�n dan da �i ir ler okun -
du. Ko nuy la il gi li ko nu� ma lar ya p�l d�.
Prog ram bi ti min de Gö nül lü Evi Ba� ka n�
E. Ay �en �zgi, ko nu� ma c� A. Ece Ol -
pak’a Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan
dü zen le nen te �ek kür bel ge si ni tak dim
et ti.

Acıbadem’de ‘Çanakkale anması’

Osmanağa Gönüllüleri konser verdi 

KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllü
gruplar�ndan, �ef Seviç Çelebi �ekerci

yönetimindeki Ba�dat Musiki
Toplulu�u, “Sevdice�im” adl� bu y�l�n ilk

konserini Kad�köy Evlendirme
Salonu’nda verdi. Konser, bestekâr
Sami Derintuna’n�n kendine özgü

sunumuyla gerçekle�tirildi. 
Konserde, Rast, Acem A�iran,

Muhayyer ve Kürdili Hicazkâr 24 eser
seslendirdildi. Gecenin sürprizi de

konserin sunumunuyapan Besteci Sami

Derintuna’n�n beste ve güftesi
kendisine ait “Senden nas�l

vazgeçerim” isimli eserini e�iyle birlikte
okumas� oldu. Ba�dat Musiki

Toplulu�u, konser sonunda kendilerine
büyük destek olan Kad�köy Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk ile Kad�köy

Belediyesi Gönüllü E�itim ve Dan��ma
Merkezi yönetimine te�ekkür etti. Koro
bu y�l�n ikinci konseri de 16 Nisan günü

Ac�badem �stek Vakf� Konferans
Salonu’nda gerçekle�tirdi. 

Bağdat Musiki Topluluğu’nun konseri
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● Bü� ra TAN RI TA NIR 

Mu rat pa �a �l kö� re tim Oku lu gör sel sa nat -
lar ö� ret me ni Ne ca ti Ba dem, on iki y�l -
d�r ö� ren ci le rin çev re ko nu sun da bi linç -

len me si için çe �it li pro je ler ha z�r l� yor. Ö� ren ci -
le r, bu projeler kapsam�nda at�k
pet �i �e ler den ren gâ renk çi çek -
ler ta sar l� yor, bu yolla çevre
bilincini a��l�yorlar.  

Ö�retmen Ne ca ti Ba dem,
“Ço cuk la r�n sa na yi le� me, kent -
le� me, çev re kir li �i, nü fus ar t� ��
so nu cu olu �an tü ke tim ç�l g�n l� ��
ile be ra be rin de ya p� lan çev re
kir li �i ni an lat mak için ders le -
rim de ge ri dö nü �üm le, eko lo ji,
sa nat ve do �a n�n öne mi ile il gi li
ça l�� ma lar ya p� yo ruz. �s ti yo rum
ki ço cuk lar bu dün ya ya za rar ve ren tek can l� n�n
in san ol du �u bil sin ler. Ma te ma tik, Türk çe bir ye -
re ka dar, önem li olan in san ah la k�, çev re bi lin -
ci… �n san çev re si ni bil mez, gü zel li �i nin far k� na
var maz sa o in san top lu ma fay da l� ola maz. Sa nat
in sa na gü zel li �i ö� ret ir. Gü zel li �i bi len in san
çev re sin de ki kir li �i nin far k� na va r�r” di ye
konu�uyor. 
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Kad�köy 11.Noterli�inin  09.04.2009 tarih ve 07078
yövmiye ve 1-50 s�ra nolu Serbest Meslek

Makbuzumu zayi ettim.Hükümsüzdür.
AV.K.Haydar ALPSAN

K.N.2301818802

KAYIP iLANI

İş Bankası Konut Sitesi Sokak 
No: 1/ B Acıbadem Kadıköy

TÜRKİYE TOPRAKLARINI KAYBEDİYOR… 
● Tunahan YURDAKUL

ÇOCUKLARIN “Toprak Dede” olarak tanıdı�ı
TEMA Vakfı Ba�kanı Hayrettin Karaca, 19
Nisan Cuma günü Gazi Mustafa
Kemal �lkö�retim
Okulu’nda ö�rencilerle
bulu�tu. Ö�rencilere
topra�ın insan hayatı
ve di�er tüm canlılar
için öneminden
bahsetti. Do�al
zenginlik
kaynaklarımız olan
ormanların, bitkilerin,
evcil ve yabani
hayvanların
ya�amasının önemini
anlattı. Giydi�imiz
kıyafetlerin
hammaddesinin bile
topraktan geldi�ini
ve bunların ancak
toprak sayesinde
oldu�unu ve topra�ı
korumamız
gerekti�ini bir kez
daha hatırlatan

Hayrettin Karaca, konu�madan sonra
okulun bahçesinde çocuklarla birlikte a�aç
dikti. Daha sonra çocuklar, Toprak

Dedeleri’ni “Çok ya�a Toprak Dede” diyerek
alkı�layıp u�urladı.

Mustafa Aykın Ortaokulu’nun 
BİRİNCİLİK HEYECANI
GEÇT���M�Z günlerde, Kadıköy’de

Ortaokullararası Bilgi ve Kültür yarı�ması
düzenlendi. Yarı�mada birincilik kazanan
Mustafa Aykın Ortaokulu, �lçe Finali için

Kadıköy Halk E�itim Merkezi’nde yapılan
yarı�maya katılarak, 90 puanla 66 okul

arasında birinci oldu.

ATIKLAR OLUYOR…
Foto�raf: Baran ÇEV�K 

Foto�raflar: Bu�dem YENER
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KADIN cinayetlerine ve kadına yönelik �iddete
dikkat çekmek amacıyla 20 Nisan Cumartesi

günü tüm Türkiye’de düzenlenen resim
projesinin bir aya�ı da Kadıköy Altıyol’da
gerçekle�tirildi. Kadıköy’ün tarihi simgesi

Bo�a Heykeli’nin kar�ısında toplanan gönüllü
sanatçılar, kadına

�iddeti resim yaparak
protesto etti. CHP

Kadıköy �lçe Te�kilatı
Kadın Kolları Yönetim
Kurulu Üyesi Hacer

Keskin, Evrensel
Gazetesi yazarı Haluk

Candan, Genç
Sanatçılar ve

Sanatseverler Derne�i

Ba�kanı Gökhan Karaduman ve birçok sivil
toplum örgütünün destek verdi�i “�iddete
Fırça Atıyoruz” ba�lıklı etkinlikte, yapılan

resimlere halkın ilgisi büyük oldu. Etkinlikte
konu�an ressam-yazar Pervin Özen, kadın

cinayetlerine ve kadına yönelik �iddete tepki
göstermek amacıyla toplandıklarını

belirtirken, Kadıköy’deki organizasyonun
sahibi ressam Nehir Kılıç “�iddetin kabul
edilmemesi için hep birlikte tüm insanları

uyarmalıyız. Biz bugün bunu burada gönüllü
sanatçılarımız ile birlikte resimle yapmaya
çalı�ıyoruz” dedi. Kadın cinayetlerine ve

kadına yönelik �iddete dikkat çekmek, tepki
göstermek amacıyla Türkiye genelinde aynı

etkinlik ismiyle protestolar gerçekle�ti. Ayrıca
Fransa, Almanya ve �srail’den de gönüllü

sanatçılar ülkelerinde etkinli�e destek verdi. 
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Kad�köy Belediyesi, kültür-sanat
alan�nda gerçekle�tirdi�i etkinliklerle
�stanbul’un öncü belediyelerinden biri

oldu�unu mega kente kabul ettirmi� du-
rumda. Ses getiren sergiler, usta edebi-
yatç�lar�n, sanatç�lar�n, gazetecilerin konuk
oldu�u söyle�iler, bedenleri toprak olsa da
eserleriyle ya�ayan büyük sanatkârlara sayg�
geceleri, film gösterimleri ve tabii ki konser-
ler… ��te bu say�s�z etkinlik içinde bu sezon
gerçekle�en bir etkinlik var ki müzikseverleri
günümüzden al�p geçmi�e götürüyor,
an�larda notalarla bir yolculu�a ç�kar�yor.
Kad�köy Belediyesi’nin bir kültür hizmeti
olarak sundu�u “Eskimeyen Eskilerde Gün-
cellemeler” ba�l�kl� seri konserlerin yedincisi
9 May�s Per�embe günü saat 20.00’de Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde yap�lacak.
�imdiye kadar birçok farkl� tarzda müzisyeni
ve grubu a��rlayan konser serisinin yedin-
cisinde konuklar �zmir’den gelecek. Bilet-
lerinin CKM gi�esinden en az üç gün

önceden al�nmas� gereken konserde Barok
tarz�n en güzel örnekleri müzikseverlerle bu-
lu�acak. 

�zmir Barok Toplulu�u, Bülent Oral ve
Hakan Özaytekin taraf�ndan kuruldu. 25 y�la
yak�n zamand�r birlikte oda müzi�i çal��-

malar� ve konserler yapan bu ikili, sonunda
hayalini kurduklar� bu grubu hayata
geçirmeyi ba�ard�lar. Toplulu�un göze
çarpan en önemli özelli�i, barok müzi�ini,
dönemin enstrümanlar� ile ve stiliyle
seslendirmeleri. Türkiye’de bunu gerçek-
le�tiren ilk topluluk olmalar� da kendileri için
ayr�ca bir gurur vesilesi. Topluluk, önceleri
3 farkl� enstrüman ile çal��malar�na ba�lad�.
Bunlar; Hakan Özaytekin’in çald��� barok
keman, Bülent Oral’�n çald��� viola da gamba
ve Tu�çe Özaytekin’in çald��� klavsendi.
Daha sonralar� ise Atilla Oral’�n barok flüt ve
soprano Linet �aul’un kat�l�m�yla, bugünkü
halini ald�. Barok müzi�ini, dönemin barok
enstrümanlar�yla ya�atmak ve tan�tmak
amac�n� ta��yan �zmir Barok Toplulu�u’nun
bu konserini kaç�rmak istemiyorsan�z, 9
May�s Per�embe saat 20.00’de Caddebostan
Kültür Merkezi Büyük Salon’daki rande-
vunuza geç kalmay�n!
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Kadıköy Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olan “Eskimeyen Eskilerde Güncellemeler” konser
serisinin 7.si, �zmir Barok toplulu�unun e�siz �arkılarını Kadıköylüler’le bulu�turacak. 

Cunda’nın baharı
Kadıköy’e geldi
Nihan Büyüksezer’in “Cunda’da

Bahar” adlı ebru ve kolaj
sergisi, 20-26 Nisan tarihleri
arasında Kadıköy Belediyesi

Ba�kanlık Fuayesi’nde
Kadıköylüler’le bulu�tu. 2008

yılından beri Ayvalık Halk E�itim
Merkezi’nde usta ö�retici olarak

e�itmenlik yapan sanatçı
Büyüksezer, ebru ve kolaj

çalı�malarıyla Cunda adasının
bahar havasını Kadıköy’e ta�ıdı.

Açılı�ını Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk’ün

yaptı�ı sergi sanatseverlerden
büyük ilgi gördü.

Eskimeyen Eskiler’de Barok gecesi

AKADEMi KiTABEVi
20 yıl aradan sonra Kadıköy’de!

es mi bel ge de sah te ci lik ya pan bir va -
tan da �a aç� lan ka mu da va s� n�n so -
nu cun da, mah ke me sa n� �a 5 y�l de -
ne tim sü re si ne ta bi tu tul ma s�y la bir -

lik te ‘1 y�l içe ri sin de 5 adet sos yal ve kül tü rel
et kin li �e ka t�l ma s�’ ce za s� ver di. Bu olay ne -
re de mi ol du? Al man ya, Hol lan da ve ya
Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri’nde de de �il…
Tür ki ye’de!

Sür priz ler le do lu bir ül ke de ya �� yo ruz!
Ba t� ül ke le rin de bu tür ‘hü küm lü nün iyi le� ti -
ril me si ve top lu ma ka zan d� r�l ma s� na yö ne lik
reh ber lik ça l�� ma lar’a s�k s�k rast la n�r. Kül tü -
rel et kin lik le re ka t�l ma, hu zu rev le rin de gö -
nül lü ola rak ça l�� ma, ka mu ku rum la r� için bir
ta k�m i� çi lik ler… Hat ta as ker li �i ni ya� l� la ra
yar d�m ede rek ya pan lar da hi var d�r. An cak
ce za ev le rin de çok ara da ti yat ro, kon ser gi bi
fa ali yet ler dü zen len se de, yu ka r� da ak tar d� -
�� m�z hi kâ ye Tür ki ye için pek al� �� la gel mi� bir
uy gu la ma de �il dir. Biz da ha zi ya de tam ter -
si ha ber le re al� �� ��z d�r. Me se la: ‘Genç k�z
sos yal et kin lik le re ka t�l ma s�, er kek le rin de ol -
du �u or tam da bu lun ma s� ve so list lik yap -
ma s� ne de niy le ge çen y�l kal d� �� yur da bu y�l
al�n ma d�’ gi bi ha ber le re… Dev let des tek li
ope ra, ba le ve ti yat ro kum pan ya la r� n�n ka -
pa t�l ma s� n�n gün dem de ol du �u bir dö nem -
de, bu uy gu la ma bi raz da iro nik as l� na ba -
kar sa n�z.

El bet te ki �a ��r t� c� ol ma s�, se vin di ri ci ol -
ma d� �� an la m� na gel mez. Ta bi i gö nül is ter ki
suç i� le me den de in san lar kül tü rel et kin lik le -
re ka t�l ma ya te� vik edil sin. Bu ko nu da ge le -
cek ten da ha umut lu ola bi li riz di ye dü �ü nü -
yo rum. Çün kü dik ka ti mi çe ken bir di �er du -
rum da, ilk ve or taö� re tim ö� ren ci le ri nin okul
ge zi le riy le kül tü rel et kin lik le re, es ki ye na za -
ran çok da ha s�k ça ka t� l�r ol ma la r�. �im di bu -
ra da okul is mi ver me ye yim ama, özel lik le
mü zik ö� ret men le ri ta ra f�n dan dü zen le nen
bu ge zi le rin ge le ce �e bir neb ze ol sun ���k tu -
ta ca �� na inan c�m var �ah sen.

Ma lum a�aç ya� ken e�i lir. Sos yo-kül tü -
rel fa ali yet ler için de bu lu nan ö� ren ci nin ken -
di ne gü ve ni ar tar, ha yat ta da ha den ge li ka -
rar lar ve rir. Ki �i li �i ge li �ir. Em pa ti ku ra bil me -
yi, ba� ka la r� n�n fi kir ve ka rar la r� na say g� duy -
ma y� ö� re nir. Ba �a r� gra fik le ri ar tar. Sos yo-
kül tü rel fa ali yet ler için de bu lu nan ki �i ler da -
ha iyi yi da ha gü ze li bul mak için hep oku ya -
cak, do� ru yu bul mak için hep ara� t� ra cak ve
dü �ü ne cek tir. Ele� tir me nin s� n�r la r� n� ve ele� -
ti ril me yi ö� re ne cek tir. Dü �ü nen, ele� ti ren,
din le yen ki �i bil gi si ol du �u için ken di ni ifa de
ede bi le cek, ifa de ede bi len ki �i bil gi si ni pay -
la� t� �� için mut lu ola cak, mut lu olan ki �i çev -
re si ne po zi tif ener ji ve ren ki �i ola cak t�r.

Bu y�l 1 Ma y�s olay la r� yi ne he pi miz ce
ma lum. Bir gün bo yun ca in san la r�n ula ��m
hak la r� el le rin den al�n d�, yol lar ka pan d�, Ga -
la ta Köp rü sü kal d� r�l d�, ada va pu ru bi le ça l�� -
ma d�. Bir çok va tan da� bi ber ga z� na bo �ul -
du. Ka pa l� yol lar, te lef olan la r� top la ma ya ge -
len am bu lans la r� bi le zor la d�; ve sa ire… Yö -
ne ti ci le rin en di� len me le ri için bir ta k�m fi zi ki
prob lem le ri, se bep le ri var d� bel ki de, ama i�
yi ne ‘kan ta r�n to pu zu’ me se le si ne ge lip t� ka -
n� yor!

Bir umut sos yo-kül tü rel et kin lik le re ka t� -
lan bu gü nün ço cuk la r� bü yür de, ken di si gi -
bi ol ma ya na ve in san la r�n te mel hak la r� na
say g� du yan ya r� n�n bü yük le ri olur lar m� aca -
ba?

As l ı  AY HAN

R

Sürprizler
ülkesi
Türkiye

1971 y� l�n da Ni �an ta ��’nda Ha di Ol ca
ta ra f�n dan ku ru lan ve k� sa za man için -
de ede bi yat ve sa nat in san la r� n�n, ay-

 d�n la r�n bu lu� ma ye ri olan Aka de mi
Ki ta be vi, 20 y� l�n ar d�n dan ye ni den ka p� la -
r� n� aç t�. Ka d� köy Sa k�z So kak’ta ki 300 me-
t re ka re lik ye ni me kâ n�n da 27 Ni san Cu ma
gü nü aç� l� �� ya p� lan Aka de mi Ki ta be vi, us -
ta ya zar la r�n ve ede bi yat se ver le rin ak� n� na
u� ra d�. Yü rü mek te güç lük çek ti �i hal de Ve -
dat Tür ka li de Aka de mi’yi yal n�z b� rak ma -
ya rak aç� l� �a gel di. Tür ka li’nin ya n� s� ra
sos ya list mü ca de le nin önem li sim ge le rin den
Mih ri Bel li’nin e�i, Sos ya list Par ti Ba� ka n�
Se vim Bel li, ya zar ve ede bi yat ç� lar Af �ar
Ti mu çin, Emin Ka ra ca ile Do �an H�z lan da
aç� l�� ta bu lu nan lar ara s�n day d�. Ka d� köy lü
okur la r�n yo �un il gi siy le kar �� la �an ya zar lar
ki tap la r� n� im za la ma y� da ih mal et me di. 

Aka de mi Ki ta be vi, Ha di Ol ca’n�n o� lu

Mu zaf fer Ol ca ile ya zar Öz can Sa pan ta ra -
f�n dan i� le ti li yor. Me kâ n�n gi ri� k�s m� ki tap -
ç� ve ka fe; alt ka t� ise ay n� an da 25 ki �i ye
in ce le me-ara� t�r ma yap ma im kâ n� ve ren kü -
tüp ha ne, ka pa l� ka fe bö lü mü ile mi ni bir
bah çe den olu �u yor. 

Es ki si gi bi ya zar la r�n u� rak ye ri ol ma y�
amaç la yan Aka de mi, haf ta n�n 7 gü nü, sa at
09.00 - 22.00 ara s� ki tap se ver le re aç�k ola-
 cak. Aka de mi Ki ta be vi’nde ay r� ca, im za
gün le ri, söy le �i ler, atöl ye ça l�� ma la r� gi bi
ede bi yat ve sa nat se ver ler için ka ç� r�l ma ma -
s� ge re ken et kin lik ler dü zen le ne cek. 

� AKA DE M� ÖDÜL LE R�
YE N� DEN BA� LI YOR

Aka de mi Ki ta be vi, Tür ki ye’de ki ta be vi
an la y� �� n� de �i� tir mi�, ta ri he ta n�k l�k eden
ye ni bir say fa aç m�� t�. Aka de mi Ede bi yat
Ödül le ri ise �i ir, hi kâ ye, ro man, de-ne me -
in ce le me - ele� ti ri - ge zi ve ço cuk ede bi ya t�
dal la r�n da ya y�m lan m�� ya da ya y� ma ha z�r -
lan m�� ilk ya p�t la r�n da ha ge ni� kit le le re
ula� ma s� n�, sa hip le ri nin Tür ki ye’de, hat ta
ba z� la r� n�n dün ya ça p�n da ün ka zan ma s� n�
sa� la m�� t�. 

Ye ni den es ki par lak gün le ri ne dön mek
için bu kez Ka d� köy’de hiz me te aç� lan Aka -
de mi Ki ta be vi, k� sa bir sü re için de Aka de mi
Ki ta be vi Ede bi yat Ödül le ri’ni de ye ni den
ya �a ma ge çir me yi plan l� yor. Aka de mi Ki ta -
be vi Ede bi yat Ödül le ri ile genç ya zar la r�n,
�a ir le rin ödül len di ril me si ve Tür ki ye ede bi -
ya t� n�n zen gin le� ti ril me si ne kat k� da bu lu -
nul ma s� amaç la n� yor. 

Kadıköy
şiddete sanatla

hayır dedi

Türkiye genelinde
düzenlenen

‘�iddete Fırça
Atıyoruz’ ba�lıklı

etkinli�in �stanbul
Kadıköy’deki aya�ı
Ressam Nehir Kılıç

tarafından
organize edildi.Aziz Nesin,

Emil Galip
Sandalcı,

Vedat Türkali
gibi ustaların

u�rak yeri
olan,

kitaplarını
raflardan

aldı�ınızda,
yazarıyla göz

göze
geldi�iniz

efsane
kitabevi

Akademi, 20 yıl aradan sonra
Kadıköy’de yeniden hayat

buldu. 

Fo to� raf lar: Ka dir �N CE SU

AKA DE Mi Ki TA BE Vi
EDE Bi YAT ÖDÜL LE Ri 

AKADEM� Kitabevi Edebiyat
Ödülleri’ni alanlar aras�nda bugün

yaz�n dünyas�n�n önemli isimleri olan
yazarlar de bulunuyor. Örne�in
1980 y�l�nda verilen ödülleri �iir

dal�nda Murathan Mungan, Turgay
Fi�ekçi ve Ozan Telli al�rken ayn� y�l
Çocuk Edebiyat� dal�ndaki ödülün

Y�ld�r�m Türker’e verildi�ini
görüyoruz. 11 y�l boyunca kesintisiz
olarak her y�l verilen ödülleri alanlar

aras�nda Nevzat Çelik, Mehmet
Ya�in, �brahim Karaca, �nci Aral,

Feyza Hepçilingirler, Ahmet Altan,
Öner Ya�c�, Feridun Andaç, Sevim
Ak gibi bugün ünü s�n�rlar� a�an �air
ve yazarlar bulunuyor. Bu ödülleri
veren seçici kurullar da dikkate

de�er. Seçici kurullarda A. Kadir,
Vedat Türkali, Emil Galip Sandalc�,

Adnan Özyalç�ner, Kemal Özer, Aziz
Çal��lar, Alpay Kabacal�, Onat

Kutlar, Murat Belge, Ülkü Ayvaz,
Feridun Andaç, Refik Durba�,

Adalet A�ao�lu gibi önemli
edebiyatç�lar görev yapm��. 

KADIKO?Y-6:Layout 2  5/2/13  11:44 AM  Page 1



● Semra ÇELEB�

�
s tan bul’un tek ope ra sah ne si Sü rey ya O-
pe ra s�, yi ne gü zel ve il ginç bir kon se re ev
sa hip li �i yap ma ya ha z�r la n� yor. Ne re dey -

se tüm dün ya ül ke le ri nin ka t�l d� �� ya da ta raf
ol du �u, 100 mil yon as ke rin sa va� t� ��, dün -
ya n�n �im di ye ka dar ki en bü yük sa va �� olan
�kin ci Dün ya Sa va ��, bu kon se re ko nu olu -
yor. 20 mil yon in sa n�n ha ya t� n� kay bet ti �i
Rus ya’da bes te le nen ez gi ler, Ka d� köy’de ki
ku lak la ra sa va ��n an lam s�z l� �� n� f� s�l da ya -
cak. 

Ope ra sa nat ç� s� ve ö� re tim gö rev li si Me -
sut �k tu’nun uzun ve özen li ça l�� ma s� so nu -
cu ha ya ta ge çen “II. Dün ya Sa va �� �çin
Bes te len mi� Rus Ez gi le ri” kon se ri, 6 Ma y�s
Pa zar te si ak �a m� sa at 20.00’de ilk kez �s tan -
bul lu mü zik se ver ler le bu lu �u yor. 

Biz de bu özel kon se rin öncesin de, uzun
sü re �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si’nin
mü dür lü �ü nü ve ge nel sa nat yö net men li �i ni
ya pan, 40’�n üze rin de ül ke de ope ra eser le ri
sah ne ye ko yan, on lar ca ö� ren ci ye ti� ti ren,
hâ lâ Se mi ha Berk soy Ope ra Vak f� Mü te vel -
li He ye ti ba� kan yar d�m c� l� �� n� yü rü ten, ba -
ri ton Me sut �k tu ile Sü rey ya’da ke yif li bir
söy le �i yap t�k. 

� Ne den 2. Dün ya Sa va ��’na gi di yo ruz
ne den Rus bes te ci ler?

1982 y� l�n da uzun y�l lar gö rev yap t� ��m
�DOB sa nat ç� s� ola rak Sov yet ler Bir li �i’ne
da vet edil dim. Bir çok cum hu ri yet te La Tra -
vi ata ve Se vil Ber be ri’ni sah ne le dim, kon-
 ser ler ver dim. Son ra bir ke re da ha Minsk’te
bir kon fe ran sa ka t�l d�m ve yi ne kon ser ler
ver dim. Ora da ka zan d� �� n�z pa ra y� d� �a r� ya
ç� ka ra m� yor du nuz. Bu ne den le ka zan d� ��m
pa ray la o top rak la ra ait no ta lar, plak lar al -
d�m. Bu plak lar dan der le di �im Rus ez gi le ri -
ni ilk kez Be la rus’un ba� ken ti Minsk’te
ge çen y�l söy le dim. Bir k�s m� n� da Pe ters -
burg’da Ca pel la Kon ser Sa lo nu’nda söy le -
me �e re fi ne na il ol dum. 

� Rus ez gi le ri ne bu il gi niz ne re den ge -
li yor?

Be nim il gi ala n�m mü zik, ta rih ve ede bi -
yat t�r. Ku zey kom �u mu zun ya ni Rus ya’n�n
ede bi ya t� na ilk genç lik y�l la r�m dan be ri hep

bü yük bir hay ran -
l�k duy dum. �im di
o genç lik dö ne -
min de oku du �um
Dos to yevs ki le ri,
Tols toy la r�, Tur -
gen yev le ri, Çe hov -
la r� üç y�l ön ce
ye ni den oku ma ya
ba� la d�m. Ara dan
30 kü sur y�l geç tik -
ten son ra ay n� ki-
 tap la r� oku mak,
çok ba� ka bir dün -
ya aç t� önüm de.
Rus ya ta ri hin de
1 8 0 0 ’ l e r  d e n
1905’e ka dar olan dö nem ya ni Kan l� Pa zar’a
ka dar Rus top lu mu nun ka de ri, ikin ci dün ya
sa va ��n da ki ç�l g�n me za lim be nim üze rim de
her za man çok bü yük bir il gi ya rat m�� t�r.

Rus ya’n�n halk mü zi �i de ede bi ya t� ka dar
önem li. Bu ara� t�r ma la r�m s� ra s�n da bir �ey
dik ka ti mi çek ti. 1930-1945 ara s�n da bes te -
ci le rin o gün ler de, ör ne �in Sta lin grad ku �at -
ma s� ve ya Pe ters burg sa va �� s� ra s�n da,
Minsk’te ki ilk sa va� ta çok gü zel �ar k� lar
bes te le di �i ni gör düm. Ge nel de çok ses li �ar -
k� lar yaz m�� lar. Bun lar o ka dar gü zel ve iç li
�ar k� lar ki… Bun lar ara s�n da mi li ter �ar k� lar
da var d�. Ben bu mi li ter �ar k� la r� ay�k la y�p
sa de ce o sa va ��n kor kunç lu �u nu, zul mü an-
 la tan �ar k� la r� seç tim. 

� �ar k� lar o dö ne me, kül tü re da ir bil gi -
ler de içe ri yor mu?

El bet te. Ör ne �in, Ju rav li (Tur na Ku� la -
r�) ad l� �ar k�, II. Dün ya Sa va �� s� ra s�n da �e -
hit olan as ker le re bir a��t t�r. “On lar kan l�
top rak la ra gö mül me mi�, gök yü zün de Tur na
Ku� la r� gi bi uç mak ta ve ora dan dün ya y� te -
bes süm le iz le mek te dir…” Bir ba� ka �ar k� -
da, “Gde Je Tie per Druz bi a-Ad no pal ça ni e?”
�im di Ner de si niz Be ra ber Sa va� t� �� m�z Kar -
de� le rim? di ye ses le nir. Ti om na ya Noç’da,
sa va� s� ra s�n da as ker, si per de ge çen “Ka ran -
l�k Ge ce’de” e�i ni ve ço cu �u nu dü �ü nür…

Bu y�l la r� genç bir bes te ci ola rak St. Pe-
 ters burg’da ya �a yan Dmit ri Dmit ri ye viç
�os ta ko viç, Al man lar ta ra f�n dan II. Dün ya
Sa va ��’nda 999 gün ku �a t�l m�� aç ve su suz
b� ra k�l m�� �e hir den iz le ni mi ni Le nin grad ad�
ver di �i 7. Sen fo ni si ne yan s� t�r.

� O za man bu kon ser bir ne vi bir sa -
va� pro tes to su an la m� n� ta �� yor…

Evet ke sin lik le. Ben de sa va� kar �� t� bir
sa nat ç� y�m za ten. Bu �ar k� la r� top la d�k tan
son ra bir di zi ha li ne ge tir dim ve ken di ses
ya p� ma gö re pi ya no re dük si yo nu olu� tur -
dum. Bun la r� pi ya no e� li �in de bir kaç yer de
söy le dim ama çok za y�f gel di ba na. Bun la r�
da ha son ra oda or kes tra s� na adap te et tim, bu
ça l�� ma ne re dey se iki y� l� m� al d�. Ba� ta da
be lirt ti �im gi bi ilk kez Minsk’te Dev let Oda
Or kes tra s�’yla söy le dim, son ra Pe ters bug’da,
Mos ko va’da, Bra tis la va’da ve bu Ocak ay�n -
da da Gü rer Ay kal’�n �ef li �in de Kar �� ya ka
Fi lar ma ni Or kes tra s�’yla �z mir’de söy le dim.
Bu kon se ri �s tan bul’da ilk kez 6 Ma y�s’ta
Sü rey ya Ope ra s�’nda ve re ce �im. Ta bi bu ra -
da önem li olan Sü rey ya Ope ra s�’n�n ka p� la -
r� n� bi ze aç m�� ol ma s�. Sü rey ya Ope ra s�
der ken �s tan bul Ope ra ve Ba le si’ni de �il Ka -
d� köy Be le di ye si’ne ba� l� bu gü zel bi na y�
kas te di yo rum. Ba� kan Se la mi Bey’i say -
g�y la se lam l� yo rum sa nat ç� la ra böy le -
si ne sa hip ç�k t� �� için. 

� Bu pro je de ba� ka kim le rin
kat k� s� var?

Rus ya E�i tim Kül tür ve �� bir li -
�i Der ne �i’nin ve Rus Ba� kon so los -
lu �u’nun kat k� la r�y la ya p� yo ruz bu
kon se ri. �ef Ha kan �en soy yö ne ti min -
de �s tan bul Oda Or kes tra s�’n�n e� li �in -
de �ar k� la r� söy le ye ce �im. Prog ram da
ön ce kü çük bir �os ta ko viç bö lü mü ola-
 cak son ra ben 8 par ça söy le ye ce -
�im. Ara dan son ra yi ne
�os ta ko viç’in oda
kon çer to su nu ses -
len di re ce �iz. Bu
kon ser prog ra -
m�n da yer alan
ve �s tan bul
O d a

Or kes tra s�’nca  ses len di ri le cek olan bes te ci -
nin “An dan te ve Pol ka” ad l� ese ri ile ün lü
Bar� hai Op.111 Oda Sen fo ni si sa va� y�l la r� -
n�n  duy gu la r� n� da hi ya ne yan s� t�r. 

Ya ni çok il ginç ho� bir prog ram ola cak.
Tüm mü zik se ver le ri kon se ri mi ze bek li yo -
rum. 

� �l ginç bir pro jey le kar �� m�z da s� n�z ve
üret me ye de de vam edi yor su nuz. Sa nat ç�
emek li olur mu?

Böy le bir saç ma l�k ola maz, sa nat ç�
emek li ol maz. Ba z� bran� lar da özel lik le
emek li ol mu� sa nat ç� lar se çi lir. Ben Mi mar
Si nan Üni ver si te si Kon ser va tu va r� Ope ra
Bö lü mü ku ru cu la r�n da n�m, iki dö nem de
mü dür lü �ü nü yap t�m. �l han Us man ba�’� dü -
�ü nün, be nim de ho cam d�r; 90 kü sur ya ��n -
da d�r ama e�i tim ca mi as� hâ lâ on dan

ya rar la n� yor. Ol ma s� ge re ken de bu.
Be nim son al bü müm Türk bes -

te ci le rin eser le rin den olu �ur.
Bun la r� re per tu va r� ma al mak -

tan gu rur du ya r�m. Ama bir -
çok sa nat ç� ar ka da ��m da
ken di kül tü rü ne uzak fark -
l� bir ya ban c� la� ma var.
Bana göre, ope ra lar ku lis -

te ki mes lek ta� la r� m� za de -
�il hal k�n be �e ni si ne

su nul ma l�!
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Bütün bir dünyayı kasıp
kavuran �kinci Dünya Sava�ı
sırasında Rusya’da
bestelenmi�
ezgiler, opera
sanatçısı Mesut
�ktu’nun sesiyle
Kadıköy
Belediyesi
Süreyya
Operası’na
ta�ınıyor.
Tarihten ve
acılardan
süzülüp
gelen Rus
ezgilerini
özenli bir
çalı�mayla
müzikseverlerin be�enisine
sunan bariton �ktu, “Bu
konserle sava�ları bir kez
daha protesto ediyoruz” diyor.
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● Semra ÇELEB�

�s tan bul’un çeh re si h�z la de �i �i yor. Kent sel
Dö nü �üm ad� al t�n da ya p� lan bu de �i �ik li �in
ne ka dar in san, do �a, ta rih ve ma hal le kül tü -

rü dü �ü nü le rek ya p�l d� �� tar t�� ma l�. Deprem kor-
kusu ya �a yan bir kent te bi na la r�n bu do �a
fe la ke ti ne kar �� y� k� l�p ye ni den ya p�l ma s� ka dar
do �al bir �ey dü �ü nü le mez. An cak bu ko nu da
at� lan her ad� m�n in san dan çok rant odak l� ol ma -
s� �s tan bul lu la r� uzun za man d�r en di �e ye gark et-
 mek te…

�s tan bul’da ki kent sel dö nü �ü mün en önem -
li uy gu la ma s� ise Ka d� köy’de Fi kir te pe’de ya �a -
n� yor. �ki y� l� a� k�n bir sü re ön ce �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si ta ra f�n dan onay la -
nan Fi kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma �mar Pla n�,
ge çen sü re için de u� ra d� �� de �i �ik lik ler so nu cu
Fi kir te pe’nin bu gün ya �a d� �� ta lih siz li �e ne den
ol du. Çok de �il, da ha ay lar ön ce sin de ço cuk c� -
v�l t� la r�y la �en le nen, yol dan ge çer ken en az be�
ai le nin bah çe si ne kah val t� ya da vet et ti �i, ge ce le -
ri ka p� ön le rin de çe kir dek çit le nip soh bet edi len
so kak la r� ar t�k bom bo�! Y� k�n t� la r�n ve met ruk
ev le rin kap la d� �� ma hal le, �id de tin ve kor ku nun
kol gez di �i bir suç ma hal li ne dön mü� du rum da. 

Ga ze te mi ze ge len �i kâ yet ler üze ri ne, bu ko -
nu da yo �un ça l�� ma lar yü rü ten Mer di ven köy
muh ta r� Na zan Gür kan ile bir lik te Fi kir te pe
muh ta r� Ha lil Er do �an’� zi ya ret et tik, ma hal le de
ya �a nan la r� bir de muh tar lar dan ve Fi kir te pe li -
ler’den din le dik. 

� “EV LER BO �AL DI 
��D DET ÇO �AL DI”

Fi kir te pe Muh tar l� ��’nda birara ya gel di �i -
miz muh tar lar Na zan Gür kan ve Ha lil Er do �an,
Fi kir te pe �mar Pla n�’n�n as k� ya ç�k t� �� gün den
be ri ya �a d�k la r� s� k�n t� la r� an lat t�. Bu s� k�n t� la r�n
ba ��n da Fi kir te pe’nin ma hal le kim li �i ni kay be -
de rek cid di gü ven lik prob lem le riy le kar �� kar �� -
ya kal ma s� ge li yor. 

Fi kir te pe Muh ta r� Ha lil Er do �an, ma hal le ye
uy gu la na cak imar pla n�n da iki y�l için de bir çok
de �i �ik lik ya p�l d� �� için yük le ni ci fir ma la r�n in-
 �a at la ra ba� la ya ma d� �� n� an cak ev sa hip le ri ve
fir ma lar ara s�n da ya p� lan söz le� me ler ne de niy le
ma hal le de çok sa y� da bo� ev ve met ruk bi na n�n
ol du �u nu be lir ti yor. Er do �an, bu bo� ve y� k�n t�
ev ler ne de niy le ma hal le de cid di bir gü ven lik
prob le mi ya �an d� �� na dik kat çe ke rek �öy le de -
vam edi yor: “Bo �a lan ev le re d� �a r� dan in san lar

ge lip yer le �i yor. Özel lik le es mer va tan da� la r� -
m�z (Ro man lar), ti ner ci ler ve ev siz ler… Her gün
ma hal le li den, evi ni bo �al t�p gi den ler den �i kâ yet
al� yo ruz. Sa bah la ra ka dar gü rül tü olu yor, in san -
lar uyu ya m� yor, uyar ma ya da kor ku yor lar çün -
kü �id det le kar �� la �a bi li yor lar. Ti ner ci ler çok
ço �al d�. Bel ki es ki den de var lar d� ama ev ler bo -
�al d�k ça Fi kir te pe’yi mes ken tut ma ya ba� la d� -
lar. Ca na kast ol ma d� he nüz ney se ki ama sa bah
na ma z� na gi den ce ma at bi le ar t�k ca mi ye git me -
yi b� rak t� çün kü ti ner ci ler yol la r� n� ke si yor, ra-
 hat s�z edi yor.  Ma hal le li so ka �a ç�k ma ya
kor ku yor.”
� ‘SA DE CE �K� F�R MA RUH SAT AL DI’

Bü tün bu so run la r�n fir ma la r�n bir tür lü in �a -
ata ba� la ya ma ma s�n dan kay nak lan d� �� n� söy le -
yen Ha lil Er do �an, �u ana ka dar sa de ce iki
fir ma n�n in �a at ruh sa t� ala bil di �i ne, bun lar dan
da bi ri nin y� k� ma ba� la d� �� na dik kat çe ki yor:
“Bi zim ma hal le de sa de ce bir ada y� k�l d�. Onun
d� ��n da in �a at ba� la ma d� ama bo �a lan ko nut çok
faz la. Bu so run lar da in �a at la r�n bir tür lü ba� la -
ma ma s�n dan kay nak la n� yor. En son �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si’nin alt ya p� mas ra f� n� da
fir ma lar dan al mak is te me si i� le ri iyi ce zor la� t�r -
d�. Fir ma lar di yor ki ‘sa de ce in �a at ala n� n�n alt
ya p� s� n� kar �� la ya l�m’ ama �BB bü tün ada n�n
mas ra f� n� is ti yor. �u an bu ko nu da gö rü� me ler
sü rü yor.” 

� ‘DO LU EV LER DE 
YA� MA LA NI YOR’

Yet ki ala n� n�n bir bö lü mü kent sel dö nü �üm
ala n� na gi ren Mer di ven köy Muh ta r� Na zan Gür -
kan ise sa de ce bo� ev le rin de �il için de ya �a yan
ol du �u hal de ba z� do lu ev le rin de ka p� ve pen ce -
re le ri nin sö kü lüp gö tü rül dü �ü nü be lir ti yor. Her
gün on lar ca �i kâ yet al d�k la r� n� söy le yen Gür kan,
in �a at ruh sat la r�n da da prob lem ol du �u nu vur-
gulayarak sü re ci �öy le özet li yor: 

“Söz le� me yi ya pan lar ev le ri ni bo �alt t�, ki ra -

c� lar ç�k t�. Do la y� s�y la bir çok so kak ta met ruk bi-
 na lar olu� tu. Bu ara da ön ce 80 met re yük sek lik
s� n� r� ve yol la r�n em sal d� �� na al�n ma s� bü yük so -
run ol du. �im di de ‘alt ya p� be de li nin mü te ah hit
ta ra f�n dan öden me si’ ko �u lu nu ç� kar d� lar. �n �a -
at fir ma la r� söz le� me yap t�k la r� hal de �u an da
ruh sat al�p in �a ata ba� la ya m� yor lar. Ba� la ya ma -
d�k la r� için terk edi len ev ler ve y� k�n t� alan lar�,
ev siz le rin, ti ner ci le rin, h�r s�z la r�n me kâ n� ol du.
Üs te lik y� k�n t� alan lar ya� ma
edil di. Hat ta ba na ge len �i -
kâ yet ler ger çek ten ür -
kü tü cü. Evet
bo �al t� lan ev ler
ya� ma la n� yor
ama ar t�k için de
ya �a yan lar ol sa
da ev ler ya� ma -
lan ma ya ba� la d�.
�çin de ya �a yan lar
var ken evin pen ce re -
le ri ni sö küp gi di yor lar,
mus lu �u nu al�p gi di yor lar.
Ya ni sa de ce can gü ven li �i de �il mal
gü ven li �i de yok.”

� ‘SA DE CE F� K�R TE PE’N�N DE ��L
KA DI KÖY’ÜN SO RU NU’

Muh tar Na zan Gür kan, sa de ce ti ner ci le rin
ya da ev siz le rin de �il, ni te lik li do lan d� r� c� la r�n
da göz de me kâ n� ha li ne ge len Fi kir te pe’de ki so -
run la r�n ma hal ley le s� n�r l� kal ma d� �� na bü tün
Ka d� köy’ün so ru nu ol du �u na dik -
kat çe ki yor: “Bu in san lar,
sa de ce Fi kir te pe’ye ra-
 hat s�z l�k ve ri yor lar
di ye dü �ün me mek
la z�m. Fi kir te -
pe’yi mes ken tut-
 mu� ola bi lir ler
ama bu ra da ki le -
rin ge lir se vi ye si ni
bil dik le ri için Göz -
te pe’ye Su adi ye’ye
Ka d� köy mer ke ze gi dip
ora da ki le ri teh dit edi yor lar. Ya -
ni sa de ce Fi kir te pe’nin gü ven lik so ru nu ola -
rak bak ma mak la z�m. Bu Ka d� köy’ün so ru nu.
Sa de ce ti ner ci le ri de suç la ma mak ge re ki yor. Nü -
fus Mü dü rü mü zün dik kat çek ti �i bir nok ta var.
Y� k�n t� alan lar, Be le di ye’nin ka y�t sis te min de
hâlâ ka y�t l� ko nut lar ola rak gö zü kü yor, do la y� -

s�y la her han gi bi ri ika met ad re si ola rak bu ra y�
gös te re bi li yor lar. Hâl bu ki gös ter di �i alan düm -
düz ol mu� bir yer ar t�k. O yüz den Be le di ye’nin
y� k�n t� alan la r� aci len sis te me ar sa ola rak ka y�t
et me si ge re ki yor.”
�  ‘AR TIK MA HAL LE DE K�M SE Y� TA-

 NI MI YO RUM’
Ha ra be ye dön mü� Fi kir te pe’nin ara so kak -

la r�n da do la ��r ken ma hal le li nin �i kâ yet le ri ni de
din li yo ruz. �� te en az 50 y�l d�r Fi -

kir te pe li olan yurt ta� la r�n
an lat t�k la r�: 

� Ga lip Ki lar c�:
“65 y�l d�r Ka d� -
köy lü yüm, iki
kat l� bah çe li
evim var. Bu
�art lar al t�n da

evi mi in �a at fir-
 ma s� na ver mek is-

 te mi yo rum. Hu zur lu
de �i liz. Fi kir te pe vi ra ne

kent ol du. Bu �e kil de ol ma -
ma l�y d�, kar �� l�k l� ha ta lar yü zün den

bu gün bu hal de yiz. Sar ho� lar, h�r s�z lar ma hal le -
mi zi dol dur du. �na n�n su sa at le ri ni bi le ça l�p sa -
t� yor lar.”  
� Sa it Top rak te pe: “Çok bü yük umut la r� m�z
var d� ama �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si bir sü -
rü k� s�t la ma ge tir di. Yol la r� al d�, yük sek li �i 81
met rey le s� n�r la d�. Fir ma la r�n da bir stan dar d�

yok, ki mi yüz de 50 pay ve ri yor ki mi
yüz de 60. Biz de evi mi zi mü te -

ah hi te ver dik ama bu �art-
 lar yü zün den vaz geç ti.

Ge çen ay ba� ka n� m�z
Se la mi Öz türk, bi-
 zim le bir top lan t�
yap t�, ça l�� t�k la r� n�
söy le di ama en di �e -

le ri miz gi de rek ar t� -
yor. Bir an ön ce bu

du ru ma bir çö züm bu lun -
ma l�. Ba� kan bi ze mo ral ver -

sin.”
� �ük rü Al ta�: “50 y�l d�r bu ma hal le de yim.

Ar t�k kom �u mu ta n� m� yo rum. Bo� ev le re ti ner -
ci ler yer le� ti. Otur du �u muz ev le rin cam la r� n� k� -
r� yor lar, bo� ol sun ol ma s�n ev le ri ya� ma l� yor lar.
Du ru la cak bir yer de �il ar t�k Fi kir te pe ama evi -
miz bu ra da na s�l b� ra k�p gi de lim?”

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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s man l� Ha li fe Sul tan la r� ak�l c�/bi lim sel e�i ti min
de �e ri ni an cak 18. yüz y� l�n son la r�n da an la d� lar.
Ne ya z�k ki bü tün bir 19. yüz y�l bo yun ca ge le -
nek sel med re se e�i ti mi ye ri ne, uy gar dün ya n�n

in san ye ti� tir me il ke ve mo del le ri ni yer le� tir me ye ça ba -
la d� lar sa da çok az ba �a r� l� ola bil di ler. Dev rin dün ya da
olup bi ten le ri gö rüp an la ma ya ba� la yan sa y� l� dev let
adam la r� da e�i tim sis te mi ni mo dern le� tir me nin im pa -
ra tor lu �un can su yu ol du �u nu kav ra d� lar. Ama amaç -
la d�k la r� oran da dü zen le me ya pa ma d� lar. Av ru pa tar -
z�n da or ta ö� re tim ku rum la r�, bü tün u� ra� la ra ra� men
1850’ler den son ra ve az sa y� da ku ru la bil di. 

Ye nil gi den ye nil gi ye, ka y�p tan ka y� ba sav ru lan Os -
man l� Dev le ti’nin var l� �� n� sür dü re bil me si için ge rek li
tek no lo jik ve bi lim sel ö� re tim ön ce ve zo run lu ola rak
‘or du’ için uy gu lan d�. Ge li� mi� uy gar l� ��n ni met le ri ni ve
�art la r� n� an la ya bi le cek ka mu gö rev li si ye ti� tir mek için
‘mül ki ye mek te bi’ 1859’da ör güt le ne bil di. Ah met Ham -
di Tan p� nar, Os man l� ida re si nin gö zü nün dün ya ya aç� -
l�p yer yü zün de ki ge li� me le re ayak uy dur ma ya ça ba la -
ma s� n�n ‘i� i� ten geç tik ten son ra’ ba� la d� �� n�; ‘çok geç
ka l�n d� �� n�’ söy ler. Ye ti� mi� ni te lik li in san gü cü top lum -
sal ge li� me nin anah ta r� d�r. Os man l� dün ya s� bun dan
mah rum du. Dev le tin var l�k la r� n� kay bet me si, dü� kün -
le� me si bun dan d�. Ne var ki sul tan la r�n ve bir k� s�m
sa� du yu lu dev let ada m� n�n gi ri �im le ri ve gay ret le ri e�i -
tim sis te mi ni bü tü nüy le mo dern le� tir me ye, bi lim sel le� -
tir me ye ve ya dün ye vi le� tir me ye yet me di. Os man l� ül -
ke si nin 1900’e ge lin di �i va kit ha la bir üni ver si te si yok -
tu. Düa list (iki ci) bir e�i tim sis te mi; ya ni ak�l ve bi li mi
esas alan ku rum la r� ile uh re vi (din sel) e�i tim ku ru lu� la r�
ay n� top lum da bir bi rin den fark l� zih ni yet te in san ye ti� -
tir mek tey di ler. Üs te lik ‘ye ni mek tep’ler sa y� ca az d�. Os -
man l� ida re si, ni te lik li in san gü cü ih ti ya c�y la k�v ran m��;
sa na yi de, ti ca ret te, ula ��m da, ta r�m da dai ma ya ban c�
ve ya gay ri müs lim in san gü cü ne muh taç kal m�� t�r. Bir
top lu mun güç ve zen gin li �e ka vu� ma s�n da ki bi rin ci
un sur olan e�i tim li, hü ner ve mes lek, ve el bet bi linç sa -
hi bi kad ro la r�n yok sun lu �u ac� �e kil de ya �an m�� t�r. 

Ha t�r lan ma s� ge re ken hu sus: da ��l m�� ve çök mü�,
ba� ken ti i� gal edil mi�, or du su tav si ye edil mi� mil le tin
to par la y�p aya �a kal d� ran ve mo dern bir dev le te ka -
vu� tu ran in san lar, im pa ra tor lu �un o az sa y� da ki ye ni
mek tep le rin den ye ti� mi� olan lar d�r. Bu tes pit ve ol gu
çok �e yi aç�k lar. Türk mil le ti, ‘iki ci/düa list’ in san ye ti� -
tir me der din den an cak 1924’ten son ra kur tu la bil di. Er -
kek ço cuk la r�y la bir lik te k�z ço cuk la r� n� da zo run lu il -
kö� re tim le mo dern mek tep ler de okut ma ya ba� la d�.
Uy gar dün ya ya ayak uy dur ma yö rün ge si ne gir di. Os -
man l� ha li fe sul tan la r� n�n ta sar la y�p ya pa ma d� �� n� ger -
çek le� tir di. 1920’nin yok sul, nü fu su az, sa na yi siz, ula -
��m s�z, ta r�m fu ka ra s� ve sa� l�k s�z in san la r� n�n çok bü -
yük bir k�s m� ca hil ve okul suz Tür ki ye si bu sa ye de gü -
nü müz de ki dü ze ye gel di. Bu hiç ku� ku du yul ma s�n ki
Av ru pa’n�n ön der ül ke le ri nin de tah min ede me di �i
deh �et li bir ge li� me dir. Te me lin de de el bet mo dern
dün ya y� kav ra yan öl çü lü den ge li Cum hu ri yet po li ti ka la -
r� ve in san ye ti� tir me dü ze ni ne ve ri len önem yat mak ta -
d�r. �n san ye ti� tir me dü ze ni ni yüz y�l dan uzun bir sü re -
de, ya ni 1800’ler den ba� la ya rak an cak 1920’ler de uy -
gar l� ��n pren sip le ri ne uyar l� bir yö rün ge ye otur tan ve
bu nun olum lu so nuç la r� n� alan Tür ki ye; 1946’lar dan
son ra ken di aya �� na kur �un s� kan ace mi mi sa li ye ni den
düa list mo de le ad�m at t�. ‘�mam ha tip’ okul la r� n�
1950’ler den son ra san ki ikin ci bir or ta ö� re tim mo de li
gi bi ör güt le me ye ba� la d�. K� r�l ma nok ta s�, ye ni lik çi Mil -
li E�i tim Ba ka n� Ha san Ali Yü cel’in 1946’da ba kan l�k -
tan al�n ma s�; köy ö� ret men okul la r� olan ens ti tü le rin
üre tim ve uy gu la ma l� prog ram la r� n�n yon tul ma s� ve il -
kö� re ti min ba ��n da ki �s ma il Hak k� Ton guç’un tav si ye
edil me si dir. Bi rin ci si bu dur… �kin ci k� r�l ma ise yi ne
1946’da, An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta rih Co� raf ya Fa -
kül te si’nde ki ge ri ci ö� ren ci le rin ye ni lik çi hü ma nist ö� -
re tim üye le ri ne kar �� sal d�r gan ey lem le ri ne hü kü met çe
göz yu mul ma s� ve TBMM’de ik ti dar par ti si mil let ve kil -
le ri nin ade ta sal d�r gan la r� ko ru yu cu ko nu� ma la r� ve so -
nun da bir çok Türk ve ya ban c� bi lim ada m� n�n üni ver si -
te den uzak la� t� r�l ma la r� d�r. Ar t�k tek rar düa list e�i tim
an la y� �� na fii len dö nü� ba� la m�� t�r. 1965’te imam ha tip
oku lu sa y� s� 45’i; 1980’de 335’i bul mu� tur. Son ra s�n -
dan ve kurs lar dan bah set me ye her hal de ge rek yok tur.
Tür ki ye bu gün bi lim do� rul tu sun da e�i tim ve ren ve
son de re ce ni te lik li in san gü cü ye ti� ti ren bel li sa y� da or -
ta ö� re tim okul la r� na ve bir kaç üni ver si te ye sa hip tir. Bir
yan dan da uh re vi ale min de �er le ri ne gö re e�i tim, yi ne
dev let ta ra f�n dan yü rü tül mek te dir. 19. yüz y� l�n ac� ve
so nuç suz tec rü be le ri unu tul mu�, 1850’le re dö nül mü� -
tür. Tür ki ye za ten ulus la ra ra s� ku ru lu� la r�n is ta tis tik le -
rin de de gö rül dü �ü gi bi e�i tim dü ze yi son de re ce dü -
�ük bir top lum. Böy le bir e�i tim or ta la ma s� or ta m�n da
ye ti �en in san la r�n olu� tu ra ca �� top lum da düa list e�i ti -
min ya ra ta ca �� el bet düa list bir sos yal ya p� olu� maz
m�? Bu gün kü du rum aca ba ne yin yan s� ma s� d�r?

Murat  KATOĞLU

O

“DÜALiST E�iTiM”
iLE UYGARLI�A

ERi�iLMEZ

MERD�VENKÖY Muhtar� Nazan Gürkan ve Fikirtepe
Muhtar� Halil Erdo�an’�n çözüm için üç temel önerisi var: 
� Fikirtepe’de olu�an fiziki de�i�ik-
lik sonras� Emniyet Müdürlü�ü’nün
daha s�k devriye gezmesi gerekiyor.

Belli noktalarda 24 saat devriye
araçlar� durmal�. En az�ndan in�aat-
lar ba�layana kadar yo�un bir de-

vriye istiyoruz. 
� Y�k�nt� alanlar�n� Belediye kay�t

sisteminde arsaya dönü�türsün, sis-
temden “y�k�lm��t�r” denilerek dü�ül-

sün. Böylece üst düzey
doland�r�c�lar da bu evlerden fay-

dalanamas�n. 
� Metruk evler terk edilmi� ev olarak kalmas�n, mutlaka
y�k�lmas� sa�lans�n. 2,5 y�ld�r bo�alm�� metruk evlere yer-
le�enler nedeniyle bu sorunlar� ya��yoruz. Yani bu metruk

evler hemen y�k�l�rsa bu sorunlar azalacakt�r. 

MUHTARLARDAN
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

�stanbul’da kentsel
dönü�ümün en önemli aya�ı

olarak görülen Fikirtepe’de ilk
zamanlarda duyulan heyecan

yerini korku ve endi�eye
bıraktı. �ki yılı a�kın süredir

devam eden belirsizlik
mahalleliyi zora sokuyor.

Binalardaki yükseklik sınırı,
yolların emsal dı�ına alınması

ve en son getirilen ‘alt yapı
bedelinin müteahhit tarafından
kar�ılanması’ ko�ulu nedeniyle

sözle�me yapan firmalar,
ruhsat alıp in�aata

ba�layamıyor. �n�aatlar
ba�lamadı�ı için bo�alan
metruk evlere yerle�en

evsizler, tinerciler ve sokak
insanları mahallede güvenlik

sorununa neden oluyor.
Soka�a çıkmaya korkan

Fikirtepeli, “Mahalle hayalet
kente döndü, bo� evler bir an

önce yıkılsın, güvenlik
sa�lansın” diyor. 

KADIKÖY’de yürütülen Sivil Toplum Örgüt-
lerinin �ç Güvenli�e Katk�s� ba�l�kl� projede

komisyon üyesi olarak yer
alan Nazan Gürkan, bu

y�l�n gündemi olarak
“Fikirtepe’nin güvenli�i”

konusunu önermi�.
Gürkan, “Bence

Kad�köy’ün en önemli
güvenlik sorunu

Fikirtepe’de ya�an�yor”
diyor. Öneri kabul edilirse
bu konuyla ilgili çal��ma
bir y�l boyunca bu proje

arac�l���yla da gündemde
olacak. Sivil Toplum

Örgütleri ve Emniyet Müdürlü�ü’nün ortak
çal��mas�yla Fikirtepe’deki güvenlik sorununa

çözüm aranacak. 

İÇ GÜVENLİK’TE
FİKİRTEPE ÖNERİSİ

GEÇT���M�Z aylarda Fikirtepe’de bir dü�ün salonunda
mahalleliyle bir araya gelen Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk, Fikirtepe projesi konusunda a��lamaya-

cak bir s�k�nt� olmad���n�
dü�ündü�ünü belirterek, “80 metre

s�n�r�na ve ard�ndan çekme
mesafeleri ve yol pay�yla ilgili de�i�ik-
liklere Kad�köy Belediyesi olarak yaz�l�
itiraz ettik. �nsanlar�n haklar�n� koru-

mak zorunday�z. Sadece sizlerin
de�il, Kad�köy’deki her yurtta��n

hakk�n� korumak zorunday�z” demi�ti.
Gelinen noktada itirazlar�n kabul

edilip edilmeyece�inin bilinemeye-
ce�ini ifade eden Öztürk, “E�er iyi
bask� yaparsak yollar� kurtar�r�z. Bu
hep beraber birlikten geçiyor. Bu
sizin i�iniz” diyerek Fikirtepelilere birlikte hareket et-

meleri gerekti�i mesaj�n� vermi�ti. 

KADIKÖY BELEDİYESİ
İTİRAZ ETTİ

HAYALET KENT FiKiRTEPE
Foto�raflar: M. Murat AYDIN
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● Bü�ra TANRITANIR

TAK’ta (Tasar�m Atölyesi Kad�köy),
bulu�an Kad�köy Belediyesi Plan ve
Proje Müdürlü�ü çal��anlar� ile

tasar�mc�lar, Kad�köy’ün at�l kö�eleri için
fikirler üretti. 

�TÜ Mimarl�k Fakültesi Ö�retim
Görevlisi Dr. Deniz Aslan ba�kanl���nda 24
Nisan Per�embe günü gerçekle�tirilen Çal��-
tayda, yenilikçi ve hayati dokunu�lara dair
Aslan’�n yapt��� sunumun ard�ndan, kat�l�m-
c�lar deneyimlerini ve görü�lerini payla�t�lar.
Çal��ma alanlar� seçen kat�l�mc�lar için bu
bulu�ma, süreci ba�latt�. Sonraki ad�mlar için

birlikte ve payla��mc� bir ortamda, TAK
çat�s� alt�nda h�zl� ve yarat�c� tasar�mlar
üretme karar� alan kat�l�mc�lar, bu sürecin,
klasik proje süreçlerinden farkl� olmas�,
herkesin fikir al��veri�inde bulundu�u bir or-
tamda yap�lmas� ve projeler üretilmesi gerek-
ti�ini savundular. Çal��tay sonunda, Dr.
Deniz Aslan ile kat�l�mc�lar, bu süreci
gönülden desteklediklerini ve TAK çal��ma
yöntemini yenilikçi bulduklar�n� belirttiler.
Ç�kacak çal��malardan çok umutlu olduk-
lar�n�n alt�n� çizen kat�l�mc�lar, Kad�köy
Belediyesi’ni, bu giri�iminden dolay� kut-
lad�lar. 

3 - 9 MAYIS 2013YA�AM 9

TAK (Tasarım Atölyesi Kadıköy)’de, �TÜ Mimarlık Fakültesi
Ö�retim Görevlisi Dr. Deniz Aslan, Kadıköy Belediyesi Plan ve

Proje Müdürlü�ündeki peyzaj mimarları ve birçok mimarın
bulu�tu�u verimli bir çalı�tay gerçekle�tirildi.

Kadıköy’ün atıl köşeleri
TASARIMLA CANLANIYOR

Foto�raf: Baran ÇEV�K

Havacılık kahramanı Hürkuş Kadıköy’de!

“TÜRK Havac�l���n�n çal��mak için
ç�rp�nan hizmetkâr�” Vecihi Hürku�

ad�na Kad�köy Belediyesi taraf�ndan
yapt�r�lan an�t, 5 May�s Pazar günü
saat 13.00’te aç�lacak. Kad�köylü
gökyüzü kahraman� Hürku� için
�zmir’de bir heykeltra� grubunca

haz�rlanan ve daha sonra �stanbul’a
getirilen an�t, K�z�ltoprak’taki yerinde

aç�l��� bekliyor. Tayyareci Vecihi
Hürku� Müzesi Derne�i (TVHMD),

an�t�n aç�l���na Vecihi Hürku�
dostlar�n� ve dileyen herkesi davet

ediyor. Bu anlaml� havac�l�k an�t�nda
Hürku� heykelinin yan� s�ra kendisinin

1930’da Kad�köy'de imal
etti�i ilk Türk sivil uça�� VEC�H� XIV

figürü yer al�yor.

Özel bir proje: Okuyan
çocuklar projesi 

Türkiye’de son yıllarda kitap okuma oranı
çok dü�tü. Kitap okuma oranını yükseltmek

için ilkö�retimdeki ö�retmenlere büyük
görev dü�üyor. Bu mantıkla yola çıkan
Kadıköy Lions Kulübü üyesi Ln. Zuhal
Fortacı, ö�retmenlik yaptı�ı Milenyum

�lkokulu 2. sınıf ö�rencileriyle geçti�imiz
ekim ayı ba�ında bir proje ba�lattı. 
Proje kapsamında haftanın 5 günü,

derslere ba�lamadan 1 saat klasik müzik
e�li�inde kitap okunuyor ve çocuklar bu

kitapları bitirdikten sonra okulun
kütüphanesine vererek kütüphaneyi de

zenginle�tiriyor. Zuhal Fortacı, 15 günde bir
ö�rencileriyle bir huzurevine gidip orada
ya�ayan ya�lılara bu kitapları okuyorlar.
Hep dedeler, nineler torunlarına kitap

okuyaca�ına bu sefer de torunlar
dedelerine, ninelerine kitap okuyor.

Huzurevi sakinleri, çocukların onları ziyaret
edip kitap okumalarını dört gözle bekliyor.

Aynı kitapları ö�rencilerin velilerine de
okutan ö�retmeni Fortacı, ayda bir de
veliler ve ö�rencilerle toplantı yaparak

kitap hakkında hem 8 ya�ındaki çocu�un
hem de ebeveyninin fikirleri alınarak bilgi

alı�veri�i yapmalarını sa�lıyor.

T.C.
KADIKÖY BELEDİYESİ

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZİ
KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI

KONFERANS
HAYATIMDA YAPTIĞIM SEÇİMLER BENİM Mİ?

BİLİNÇALTININ GÜCÜ!!!
Emel TUNÇ

10 Mayıs Cuma Saat: 19.00 – 21.00
NOT: Konferans salonumuz 60 kişilik olup, koltuk-

larımız numaralanmıştır.
Yer numarası fişlerinizi en erken konferans za-

manından 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER
T.C. KADIKÖY BELEDİYESİ 

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZİ
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATAĞI

TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 09 
362 11 23

19mayis.kultur@kadikoy.bel.tr. 
www.19mayis.gen.tr
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● HABER MERKEZ�

Ye ni Ara y�� lar Gi ri �i mi Plat for mu Der -
ne �i'nin (YAP DER) Sa r� yer Be le di -
ye si ’nin ev sa hip li �in de

ger çek le� tir di �i Kent sel Dö nü �üm Zir ve si -
’ne, CHP’ li be le di ye ler ve CHP’ nin ko nuy la
il gi li isim le ri dam ga s� n� vur du.

Top lan t� n�n aç� l� ��n da ko nu �an CHP Ge -
nel Ba� kan Yar d�m c� s� Umut Oran, AKP'nin
“kent sel dö nü �üm” ad� al t�n da tüm Tür ki -
ye’de yap t� �� n�n, bil gi sa yar lar da genç le rin
oy na d� �� “Sim city” isim li oyu na ben zet ti �i ni
söy le ye rek, “Oyu nu oy na yan lar bir alan ü-
ze rin de �e hir ku ru yor ve onun üze rin de de
çe �it li ko nut lar ve i� yer le ri olu� tu ru yor. �s-
 tan bul da Re cep Tay yip City gi bi. Her �e ye o
ka rar ve ri yor. Ka nal aç� la cak o ka rar ve ri yor.
�s tan bul'un en gü zel ye ri ne ca mi ya p�l ma s� n�
o söy lü yor. Bu nun tek bir ama c� var, rant ve
kâr” de di.

Mo de ra tör lü �ü nü ga ze te ci Ce lal Top -
rak’�n yap t� �� Kent sel Dö nü �üm Zir ve si’nin
ana ko nu� ma c� s� Mu rat Ka ra yal ç�n da ko nu -
nun bü yük öne mi ol du �u nun al t� n� çi ze rek �u
nok ta la ra de �in di:

� Mev cut ik ti dar sa de ce kent sel kat li am
ve çev re sel fe la ket ge tir mi yor. Top lum dü ze -

ni ni ve ah la ki ya p� y� da ta ru mar edi yor.
� Kent sel dö nü �üm de ni lin ce ak la ge ce -

kon du lar ve ya çar p�k ya p� lar ge li yor.
� Oy sa imar l� bi na la r�n ve ruh sat l� i�

mer kez le ri nin de ye ni ya p� lan ma da göz den
ge çi ril me si önem li. Bu il ke le ri en iyi sos yal
de mok rat lar bi li yor.

� �lk kent sel dö nü �ü mü biz yap t�k. �lk
met ro yu sos yal de mok rat lar yap t�. Bu nok ta -
 n�n alt� n� çiz mek is ti yo ruz.

Pro je nin ev sa hip li �i ni ya pan Sa r� yer Be -
le di ye Ba� ka n� �ük rü Genç de ha ta l� ya p� lan
bir kent le� me nin top lum sal bir lik te li �in ve
kül tü rel ge li� me nin de önü ne bir set ko ya ca -
�� uya r� s�n da bu lun du. 

�kin ci otu ru mun mo de ra tör lü �ü nü ga ze -
te ci Mi ya se �lk nur yap t�. Bu otu rum da Ata �e-
 hir Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Sa d�k
Kay han, Ka d� köy Be le di ye si �mar Mü dü rü
Erol Öz yurt, Av c� lar Be le di ye Ba� kan Yar -
d�m c� s� Ya vuz Çen gel, TEMA Vak f� Ge nel
Mü dü rü Ser dar Sa r� gül, TMMOB �n �a at Mü -
hen dis le ri Oda s� �s tan bul Ge nel Sek re te ri Te -
mel Pirli söz al d�. Ko nu� ma c� lar ge li� mi� ve
ör güt lü top lum lar da ki dö nü �ü mün na s�l ya -
p�l d� �� ko nu sun da bil gi le ri ni pay la� t�. Kent -
sel ye ni len me ko nu sun da uy gar ül ke ler ve
Tür ki ye ara s�n da ki fark la r� göz ler önü ne se -

ren ko nu� ma c� lar, dö nü �ü mün ve ge li �i min
halk ta ban l� ol ma dan müm kün ola ma ya ca ��
ko nu sun da fi kir bir li �i ne var d�.

Üçün cü otu ru mun mo de ra tör lü �ü nü ga -
ze te ci Ez gi Öz bo lat yap t�. Otu ru ma Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Mal te pe
Be le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin,
Sa r� yer Be le di ye Ba� ka n� �ük rü Genç ve
Cum hu ri yet Halk Par ti si �s tan bul Mil let ve ki -
li Ha luk Eyi do �an ka t�l d�. Son oturumda
konu�an Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, �stanbul’un tarihi öneme sahip olan

Ku�dili Çay�r�’na AVM yap�lmak istendi�ini
hat�rlatarak, “Ku�dili’ne AVM yapt�rmaya-
ca��z. Bunun arkas�nda hangi güçler ve �ir-
ketler varsa onu da ara�t�r�p aç�klayaca��z”
dedi. 

YAPDER Ge nel Ko or di na tö rü Meh met
Göz cü’nün ka pa n�� ko nu� ma s� n� yap t� �� zir-
 ve yi, ak de mi� yen ler, e�i tim ci ler, i�a dam la r�
ve si vil top lum ön der le ri ile muh tar lar dan
olu �an 1000 ki �i ye ya k�n ka t� l�m c� iz le di. Zir -
ve de ki bil gi ler da ha son ra ki tap ç�k ha li ne ge-
 ti ri le cek.
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izim ço cuk luk dö nem le ri miz de
Ga zi an tep’te yaz ta ti li yap mak,
yaz l�k la ra git mek ve ya se ya hat
et mek gi bi bir al�� kan l�k yok tu.

Okul lar ta til olur ol maz ço cuk la r�, ai le -
nin ya p� s� na gö re, ya ç� rak l� �a ya da
Ku ran Kur su’na gön de rir ler di. Ben yaz
ta til le ri min tü mü nü ak tar ve tu ha fi ye ci
ç� rak l� �� ya pa rak ge çi rir dim. Or taö� re -
ni me de vam için de ça l�� mak zo run lu -
lu �um ol du �un dan Ti ca ret Li se si’ni
seç mi� tim. Okul ya r�m gün dü ve Ti ca -
ret Li se si’nde oku yan ö� ren ci ler, han gi
s� n�f ta olur lar sa ol sun lar he men i� bu la -
bi li yor lar d�. Bi zim s� n�f or ta okul da 30 ki -
�i ci va r�n day d�. Li se ye 15 ki �i ba� la d�k,
12 ki �i bi tir dik. He pi miz ça l� �a rak oku -
yan ve bir bi ri ni iyi ta n� yan genç ler dik;
ha la ar ka da� l� �� m�z de vam eder. 

Ti ca ret Li se si’nde mü zik der si ol ma -
ma s� na ve iyi bir dil e�i ti mi ve ril me me -
si ne kar ��n bir ar ka da �� m�z ün lü bir mü -
zis yen, bes te ci, �a ir ve Fran s�z ca söz -
lük ler ya zan, 30’a ya k�n ter cü me ese ri
ve �i ir ki tap la r� ya y�n la nan bir Fran s�z ca
ö� ret me ni ol du. He pi miz üni ver si te le ri
ça l� �a rak oku duk. Dört ar ka da �� m�z
üni ver si te den son ra ce sa ret gös te rip
yok luk için de yurt d� �� na git ti ler ve ile ri
de re ce de bir ve ya iki li san ö� ren di ler.
Ara m�z dan bü yük ban ka la r�n mü dür le ri,
ge nel mü dür yar d�m c� la r� ve ba �a r� l�
i�a dam la r� ye ti� ti. Hep si nin de, ba �a r� -
s�z ol sa lar d� ile ri sü re bi le cek o ka dar
çok ne den le ri var d� ki... Ço cuk luk dö -
nem le ri ne dam ga vu ran trav ma lar, yok -
luk için de bir ya �am, ye ter siz bes len -
me, al t� ki �i tek oda da, su suz, elek trik -
siz ev ler, has ta l�k, her gün ai le içi kav -
ga lar, ölen an ne, ölen ba ba ve ya na s�l
ço cuk ye ti� ti ri le ce �i ni bil me yen ca hil
ebe veyn ler, al kol ve ya uyu� tu ru cu tut -
ku nu ba ba lar… Hep si bu 12 gen cin ba -
��n day d�. 

Bun lar be nim iz le dik le rim. Ta n� d� ��m
bir k� s�m in san lar da ha var ki, bun lar -
dan da ha kö tü le ri ni ya �a m�� fa kat ya ra
al ma dan ç�k ma s� n� bil mi� ler dir. Han gi -
si ne rast la sa n�z, “Ge çir di �im o kö tü
gün ler ol ma say d�, bu gün kü mü ref feh
ve gü zel ha ya t� ma ula �a cak mo ti vas yo -
nu, ceh di ve az mi bu la maz d�m” der ler.
�im di Tür ki ye bi zim bü yü dü �ü müz
gün le rin ko �ul la r�n da de �il. �n san la r�n
ge lir dü zey le ri da ha yük sek, elek trik siz,
su suz ev yok, an ne ler, ba ba lar da ha
e�i tim li, sos yal gü ven ce da ha yük sek,
e�i tim ola nak la r� da ha faz la… Et ra f�m -
da ki bir çok gen ci gö rü yo rum, he men
he men ide al ko �ul lar da ve ola nak lar la
ye ti� mi� ol ma la r� na kar ��n, ken di el le -
riy le ken di ya �am la r� n� için den ç� k�l maz
ha le sok mu� lar. Bir çok la r� da ço cuk luk
dö nem le ri ni ac�, ke der için de ge çir mi�,
kor ku lar, en di �e ler, sev gi siz lik ler ya �a -
m�� ve bun la r� bi lin çal t� na yer le� ti re rek
tüm ya �am la r� n� aç� lan bu ya ra la r�n et -
ki si al t�n da ge çir me ye de vam et mek te -
dir ler. Bu ne den le duy gu sal ola rak bü -
yü ye me mi�, sa� l�k l� bir zi hin sel ya p�
olu� tu ra ma m��, ruh sal ol gun lu �a ve iç -
sel ba r� �a ula �a ma dan den ge siz bir ha -
ya ta mah kûm ol mu� lar d�r.

Çev re miz de ki et ken ler, içi miz de ki
bi ri kin ti ler ve ge le cek le il gi li bek len ti ler
her gün duy gu sal ve zi hin sel den ge mi -
zi alt üst et me ye ça l� ��r lar. Bu et ki ler den
kur tul mak, ruh sal ge li �im yo lun da yü rü -
ye cek is ti ka me ti bul mak bi zim i�i miz dir.
�çi miz de ki psi ko lo jik di renç le rin üze ri ne
git mek, yü re �i mi zin se si ne ku lak ve re -
rek de �i �im yo lu na gir mek biz den bek -
le nir. Bu nu ba� ka hiç kim se ya pa maz.
An cak biz, güç lü ar zu muz, ken di mi ze
kar �� olan so rum lu luk duy gu muz ile
ger çek le� ti ri le bi li riz. Ba� ka la r� na b� rak -
t� �� m�z tak dir de, e�i miz ve ço cuk la r� m�z
da hil, bi zim de �i� me mi zi is te mez ler.
Mev cut ha li miz le yö net mek ve kul lan -
mak on la ra da ha ko lay ge lir. Biz bo yun
e� dik çe on lar güç le nir ler. Der ken ego -
su yük sek bir kaç ki �i ha ya t� m� za hük -
me der ha le ge lir. 

Biz bu dün ya ya ba� ka la r� n�n amaç -
la r� na hiz met et mek için gel me dik. Ba� -
ka la r� n�n biz ler için be lir le di �i amaç lar
bi ze uy maz. Çün kü on lar ken di amaç la -
r� için bi zi kul lan mak is ter ler. Amaç la r� -
m� z� ve amaç la r� m� za ula� mak için yü -
rü ye ce �i miz yo lu ken di miz be lir le me li,
bu na uy gun ya �am bi çi mi ni ken di miz
olu� tur ma l�, ken di miz yü rü me li ve sür -
dür me li yiz. Al lah, ha ya t�, za ma n� ve ye -
te nek le ri mi zin tü mü nü bi ze ver mi� tir.
On la r� en iyi �e kil de de �er len dir mek bi -
zim so rum lu lu �u muz dur. Ha ya t� m� z�,
za ma n� m� z� ve ye te nek le ri mi zi, ne e�i -
miz, ço cu �u muz, ne kar de �i miz, ana -
m�z, ba ba m�z, hiç kim se için fe da et -
me den ken di miz kul lan ma l� y�z. S� n�r la r� -
m� z� be lir le me li, hiç kim se ye çi� net me -
me li yiz. He le hiç kim se yi s�r t� m� za al�p
ta �� ma ya yel ten me me li yiz. Ken di yü kü -
mü zü ar t�r mak la kal maz, en bü yük kö -
tü lü �ü ta �� d� �� m�z in sa na ya pa r�z. Onun
ye te nek le ri ni öl dü rür, mü ca de le gü cü -
nü za y�f la t� r�z. 

Her kes ken di ka nat la r� ile uç ma y�
ö� ren me li ve ken di yo lu nu çiz me nin
so rum lu lu �u nu üst len me li dir.

B

CHP’den kentsel dönüşüm açılımı…

‘Kitap-insanlar’ Kadıköy’e geliyor!

DE �ER L� tü ke ti ci ler;
Ula� t�r ma Ba kan l� -

��’n�n al d� �� bir ka rar -
la köp rü ler den ge çi�
HGS (H�z l� Ge çi� Sis -
te mi) ola rak de �i� ti -
ril di ve tüm araç sa -
hip le ri ne; pul için  5
TL., kart için 15 TL.
öde ye rek HGS’ye

geç me  zo -
run lu lu �u

ge ti ril di. Sa -
y�n Ba kan

HGS’nin ko -
lay l�k sa� la -
ya ca �� n� ve

tra fik yo �un -
lu �u nu azal -

ta ca �� n�
aç�k la mak la
ye ti nip, tü -

ke ti ci le rin el -
le rin de ka lan
OGS ci haz -
la r� n�n ne ola ca �� ko -
nu sun da hiç bir aç�k -

la ma yap ma ya rak
her za man ki gi bi tü -

ke ti ci hak la r� n�
önem se me dik le ri ni
or ta ya koy mu�, an -
cak tü ke ti ci le rin bu

yol la da ma� dur edil -
me le ri ne se be bi yet
ve ri le ce �i ni gö zar d�

et mi� tir. 
Tü ke ti ci ler OGS ci -
haz la r� n� al�r ken 50
do lar dan ba� la yan

de po zi to lar ya t�r m�� -
lar d�r. Ban ka lar �im di
bu de po zi to la r� ia de

et me mek te ve ci haz -
la r� da ge ri al ma mak -
ta di ren mek te dir ler.

De �er li tü ke ti ci ler, al -
d� �� n�z OGS'ler için

ya t�r d� �� n�z de po zi to -
nun an la m� ci ha z�n
gü ven li �i ve za rar

gör me si ha lin de ban -
ka n�n (ya da ci ha z�

ve ren ku ru lu �un) risk
al ma ma s� n� sa� la -

mak t�r. Na s�l ki dai re
ve ya i� ye ri ki ra lar ken

de po zit ve ril mek te ve
tah li ye edi lir ken her -
han gi bir ha sar ol -

ma ma s� du ru mun da
bu de po zi to ia de

edil mek te dir, bu ra da
da ay n� du rum söz
ko nu su dur. Do la y� -

s�y la ci ha z� n�z da her -
han gi bir ha sar ya da

ar� za yok sa
ban ka n�n
ci ha z� ge ri
ala rak de -

po zi to yu ia -
de et me si
ge rek mek -
te dir. Ön ce -
lik le ci ha z�
al d� �� n�z
ban ka n�n
ge nel mü -
dür lü �ü ne
bir di lek çe

ya za rak be -
de lin ia de edil me si ni

is te me li (di lek çe yi
ge nel mü dür lü �ün

ad re si ne ia de li-ta ah -
hüt lü ola rak gön de -
re bi lir ya da der ne �i -
mi ze ge le rek ih tar na -
me çe ke bi lir si niz) ve
ia de edil me di �i tak -
dir de otur du �u nuz il -
çe de kay ma kam l�k ta
bu lu nan Tü ke ti ci So -
run la r� Ha kem He ye -

ti’ne bir di lek çe ile
ba� vu ra rak OGS ci -
ha z� n�n be de li nin ia -
de edil me si ni ta lep

et me li si niz.
Ban ka lar her f�r sat ta
soy gu na dö nü� tür -
dük le ri hiz met an la -
y�� la r� n� bu ra da da

gös te re rek �im di de
biz ler den al d�k la r� ve
ia de et me le ri ge re -
ken bu be del le ri ka -
sa la r�n da tut ma ve
ta bi ri ca iz se üze ri ne
yat ma ça ba s�n da d�r -
lar. Bu na izin ver me -
ye lim ve hak k� m� z�
mut la ka ara ya l�m.

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z�

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

OGS CİHAZLARI NE OLACAK?

● Gökçe UYGUN
KADIKÖY Kent Konseyi ve Toplum
Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından
düzenlenen “Ya�ayan Kütüphane”,
Kadıköy’de 2. kez kuruluyor. Etkinlik,
Rıhtım'daki Kadıköy Belediyesi
�ehremaneti Binası’nda 4-5 Mayıs
tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri

arasında gerçekle�ecek.
Etnik, kültürel, mesleki, cinsel
kimlikleri ya da sa�lık durumları gibi
nedenler sonucu önyargılara maruz
kalabilen veya toplum tarafından
dı�lanan insanlara kar�ı olan
önyargıları azaltmak amacıyla
düzenlenen bir ‘�nsan Hakları’ projesi

olan Ya�ayan
Kütüphane, aynen
gerçek bir
kütüphane gibi
i�liyor. �lk olarak
etkinlik alanındaki
standa gidip kayıt
oluyor ve bir görevli
tarafından okumak
istedi�iniz kitaba
yönlendiriliyorsunuz.
Ya�ayan
Kütüphane’nin farkı
da burada ba�lıyor.

Kar�ınızda okunmak üzere
bekleyen bir kitap yerine
sizinle sohbet etmek
için hazır bekleyen bir
insan buluyorsunuz!
Toplumun bir
kesiminin zihninde
“yabancı” veya
“öteki” olarak
konumlandırılmı� bir
insan, örne�in eski bir
seks i�çisi, Alevi ya da
�izofren..
B�R �NSANI K�TAP G�B�
OKUMAK…
Farklılıkların ve çe�itliliklerin renklerini
önceden yazılmı� satırlar yerine,
samimi bir sohbet aracılı�ıyla
ö�reniyorsunuz. Bu a�amada
kitabınıza merak etti�iniz soruları
sorup anında cevap alma �ansına
eri�iyorsunuz. Yarım saat süren,

sadece kitap ve
okuyucudan olu�an

sohbet sonrasında,
bilmedi�iniz �eyleri
ö�renerek
aydınlanmanın ve
belki de farklı
ya�am tarzlarına
sahip insanlarla
tanı�manın

mutlulu�u ile
kütüphaneden

ayrılıyorsunuz. 
Türkiye’de ilk kez 2007’de

Toplum Gönüllüleri ve Bilgi
Üniversitesi Gençlik Çalı�maları Birimi
tarafından gerçekle�tirilen Ya�ayan
Kütüphane, 5 yıldır birçok farklı
�ehirde ilgiyle takip ediliyor.
Geçen yıl Kadıköy Kalamı� Parkı’nda
kurulan Ya�ayan Kütüphane'de 397
okuma gerçekle�ti. 
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Ye �il çam si ne ma s� n�n ilk Ja mes
Bond’u olan
Gök  se l

Ar soy, “Al t�n
Ço cuk” la ka b�y -
la  bir dö ne me
dam ga s� n� vur-
 mu� tu. Se an Con-
 nery ile ba� la yan
ve �im di ler de Da ni -
el Cra ig'le de vam
eden “Ja mes Bond'’
se ri si nin, yer li kah ra -
ma n�, Ye �il çam si ne -
ma s� na y�l lar ca hiz met
et mi� ak tö rü müz Gök-
 sel Ar soy, uzun sü re
kul lan d� �� �s tan bul H-
38541 pla ka l� 1957 mo -
del Chev ro let Be la ir Con ver tib le ti pi üs tü aç�k
kuy ruk lu oto mo bi li nin izi ne, �s tan bul Kla sik
Oto mo bil ci ler Der ne �i’nin des te �iy le ula� t�.
Ar soy, Mem duh Ün’ün yö net men li �i ni yap t� -
�� 1966 y� l� ya p� m� “Al t�n Ço cuk”, Er tem Gö -
reç’in yö net ti �i 1967 y� l� ya p� m� “Al t�n Ço cuk
Bey rut’ta”, Za fer Da vu to� lu’nun yö net ti �i yi -
ne 1967 y� l� ya p� m� “Or ta �ark Ya n� yor” ve
1968 y� l� ya p� m� “Al t�n Av c� la r�” se ri sin de ve
ya p�m c� l� �� n� ve ba� ro lü nü üst len di �i da ha bir -
çok fil min de de kul lan d� ��, �ah s� na ait olan
1957 mo del üs tü aç�k, kuy ruk lu spor Chev ro -
let’ine �s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne -
�i’nin gi ri �im le ri ve Ural Ata man
Kla sik Oto mo bil Mü ze si’nin
des te �iy le ula� t�. Uzun y�l lar
rol ar ka da� l� �� da yap t� ��
�ah s� na ait araç la ade ta
öz de� le� mi� olan ak tö -
rün, üs tü aç�k kuy ruk lu
oto mo bi liy le kar �� la �a -
rak, uzun y�l lar son ra -
s�n da ay n� di rek si yo na
geç me siy le duy gu sal
an lar ya �an d�. �u an da
Ta rab ya’da bu lu nan
Ural Ata man Kla sik
Oto mo bil Mü ze si’nde
ser gi le nen araç, özel lik le
1966-1968 y�l la r� ara s�n da
çe ki len “Al t�n Ço cuk” se ri sin -
de ken di ne has tek nik le riy le ta n� -

nan gö zü pek ve kor ku suz bir Türk aja n� -
n�n ma ce ra la r� n�n an la t� m�n da ak tör Gök-
 sel Ar soy ta ra f�n dan bir çok sah ne de
kul la n�l m�� t�. Hat ta 1966 ya p� m� ilk “Al -
t�n Ço cuk” fil min de mü ca de le et ti �i �e-
 be ke üye le riy le te ma s�n da bir bi na n�n
bal ko nun dan bah se di len ara c�n içi ne at-
 la d� �� sah ne ha len ha f� za lar da ki ye ri ni
ko ru yor. Çe kil di �i dö nem de bü yük
yan k� uyan d� ran “Al t�n Ço cuk” se ri si
ba z� Av ru pa ve tüm Arap ül ke le rin de
müt hi� il gi gör mü� ve Gök sel
Ar soy’un Ye �il çam’da
rüz gâr gi bi es me si ne
ne den ol mu� tu. 

� ‘BÜ YÜK
B�R DUY GU

SE L� YA �A DIM’
Kla sik Oto mo bil ci ler

Der ne �i zi ya re tin de duy gu
do lu an lar ya �a yan Ar soy,
us ta ak tör o y�l la r� n� �öy le
an lat t�: 

“1966’n�n ma y�s ay�n da
‘Al t�n Ço cuk’ ad l� Türk Ja -
mes Bond’unu an la tan fil mi
çek mek için Lon dra’ya git tik.
Sun day Ti mes ga ze te si nin yar d� -
m�y la Avus tral ya l�, �n gi liz, Fran s�z
ve �tal yan ol mak üze re dört k�z bu lun -
du. K�z lar sek si ve çok gü zel di. Lon dra Bü yü -
kel çi miz Ze ki Ku ne ralp’in yar d� m�y la

dür bün lü tü fek ve Bond çan ta s� n� ka me -
ra önü ne ta �� d�m. Adam lar o tü fe �i

kul lan ma ma bi le izin ver mek is-
 te me di. On la r�n Bond’u ise

Ka pa l� çar ��’y� ta lan et ti, kim-
 se nin se si ç�k ma d�. Üzü lü -
yo rum. �n gi liz med ya s� o
dö nem ba na bü yük il gi
gös ter di, te le viz yon prog -
ram la r� na ç� ka r�l d�m.
‘Türk Ja mes Bond’u �n gi -
liz Ja mes Bond’una kar ��’
gi bi ba� l�k lar at�l d�. O film

bü yük i� yap t� ve Arap ül -
ke le ri dev re ye gir di. Bü yük

ta lep olun ca da Bond se ri si
olan ‘Al t�n Ço cuk Bey rut’ta’,

‘Or ta �ark Ya n� yor’ ve ‘Al t�n Av -
c� la r�’ film le ri ni çek tik. Arap ale mi nin

en ün lü y�l d�z la r� film le rim de oy na mak için
ya r�� edi yor lar d�. Sa mi ra Ah med, Mer yem
Mu ham med, Ta rup bun lar dan ba z� la r�y d�.
Lüb nan sa va �� ba� la y�n ca ‘Al t�n Ço cuk’
film le ri ne ara ver mek zo run da
kal d�k. Y�l lar ca ya p�m c� l� -
�� n� ve ba� rol le ri ni üst -
len di �im bir çok
fil mim de de kul lan d� -
��m ve be nim için bü yük
bir ma ne vi de �e ri olan

1957 mo del Chev ro -
let’imi kar -

� � m  d a
gö rün ce

çok �a ��r -
d�m. His le -
ri mi ta rif
et mek müm kün de -
�il. Bu oto mo bil le o ka dar
faz la an�m var ki an la ta -
mam. Ba na bu gü nü ya �a tan
�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci -
ler Der ne �i’ne sev gi ve say -

g� la r� m� su nu yo rum. Be ni
ade ta duy gu se li ne sü rük le di -

ler.”    
�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci -

ler Der ne �i Ba� ka n� Ser kan Okay
ise �un la r� söy le di: “Kla sik oto mo bil

sev gi si ni ta �� yan ho -
bi sa hip le ri nin he ye -
c a n  l a n  d � k  l a  r �
ob je ler, sa de ce bu
araç lar la s� n�r l� de -
�il, es ki ye da ir her
�e yi kap sa ya bi iyor.
Bu es ki bir rad yo,
es ki bir 45 de vir lik
plak ya  da es ki bir
gaz lam ba s� da hi
ola bi lir. Ye �il çam
si ne ma s� da ger çek
a�k la r�n, dost luk la -
r�n, sa fi ya ne duy gu -
la r�n ya �a t�l ma s� ve
gü nü müz de kla sik
ola rak ka bul edi len
araç la r�n bu film ler -
de çok ça kul la n�l -
ma s� iti ba r�y la bi zim 

için her da im önem li. He le ki Sa y�n Gök sel
Ar soy’la öz de� le� mi� bir oto mo bi lin ta ra f� m�z -
ca bu lu nup, ken di siy le bu lu� tu rul ma s� biz le ri
ola �a nüs tü he ye can lan d�r d�. Bu gün an� la r� -
m�z da çok özel an lar ola rak ye ri ni �im di den al -
m�� t�r. Bu ve si ley le ya r�m as�r son ra oto mo bi li
Gök sel Bey’le bu lu� tur ma m� za des tek olan
Ural Ata man Kla sik Oto mo bil Mü ze si yet ki li -
le ri ne son suz say g� ve �ük ran la r� m� z� su na r�z.”

Ye�ilçam’ın unutulmaz
jönlerinden 

Göksel Arsoy, 
‘Altın Çocuk’ serisi

filmlerinde de
kullandı�ı, �ahsına ait

üstü açık, kuyruklu
otomobilinin izini,

�stanbul Klasik
Otomobilciler Derne�i
sayesinde Kadıköy’de

buldu…
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Göksel Arsoy Kadıköy’de
ANILARA YOLCULUK ETTi…
Göksel Arsoy Kadıköy’de
ANILARA YOLCULUK ETTi…
Göksel Arsoy Kadıköy’de
ANILARA YOLCULUK ETTi…
Göksel Arsoy Kadıköy’de
ANILARA YOLCULUK ETTi…
Göksel Arsoy Kadıköy’de
ANILARA YOLCULUK ETTi…
Göksel Arsoy Kadıköy’de
ANILARA YOLCULUK ETTi…

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği
Sayı: 27339511-301-03/ 1881079          30/04/2013
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 
5. Toplantı Yılında yapacağı Mayıs  Ayı Toplantıları
06 Mayıs 2013 Pazartesi - 10 Mayıs 2013 Cuma

tarihleri arasında yapılacaktır.

Mayıs Ayı Toplantılarının ilk birleşimi 06 Mayıs
2013 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kadıköy

Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapıla-
cağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya 

teşriflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 

2012 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.
2. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi

sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlık-
larımızın 01.06.2013 tarihinden itibaren bir yıl

süreyle elektrik, su, doğalgaz, internet giderlerinin
karşılanabilmesi ile ilgili teklifi. 

3.Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, 2013 Yılı Yol
ve Kaldırım Tahrip Bedellerinde uygulanacak birim

fiyatlara ilişkin, 19.04.2013 gün ve 2013/6 sayılı 
raporu. 

Kadıköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği

Meclis Binası  Buket Sokak -Kozyatağı/34742 İST.
Telefon: +90 216 658 00 12 ( Dahili 118 )

E-posta: meclis@kadikoy-bld.gov.tr 
Elektronik Ağ: www. kadikoy.bel.tr
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BAKANLI�I ve Sa�l�k Bakanl���;
Özürlülük Ölçütü, Kad�köy

Belediyesi, Kad�köy �lçe Milli E�itim
Müdürlü�ü ve U�ur Dershaneleri’nin

i�birli�i ile 2012-2013 E�itim
Döneminde Kad�köy’de ya�ayan,

ekonomik durumu yetersiz, engelli ve
dezavantajl� 150 gence “Ücretsiz

Üniversiteye Haz�rl�k E�itimi” verildi. 
Kad�köy Belediyesi, Kad�köy �lçe Milli

E�itim Müdürlü�ü ve U�ur
Dershanelerinin i�birli�i ile “Okullar

Hayat Olsun Protokolü”
çerçevesinde ilçe s�n�rlar� içinde
ya�ayan ve ekonomik durumu

dershaneye gitmeye el vermeyen 150
gence, Kad�köy Kemal Atatürk

Anadolu Lisesinde e�itim dönemi
boyunca ücretsiz olarak üniversiteye

haz�rl�k e�itimi sunuldu.    

Ayn� zamanda gerçekle�tirilen
çal��ma ile engel gruplar�n�n getirdi�i

zorluklar yüzünden üniversiteye
haz�rl�k e�itimini yeterli düzeyde

alamayan i�itme, görme ve ortopedik
engelli 45 gencin ihtiyaçlar�

do�rultusunda e�itim almalar�
sa�land�. 

“Üniversiteye Haz�rl�k E�itimi”ne
kat�lan ö�renciler için 18 Nisan 2013

tarihinde Caddebostan Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törene;

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, Kad�köy �lçe Milli E�itim

Müdürü Fer�at Ayar, Kad�köy �lçe
Milli E�itim �ube Müdürleri; Fahri
Cürebal ve Hasan Demir, Kad�köy
Halk E�itim Müdür Nuri Ba� ad�na

Kad�köy Halk E�itim Müdür
Yard�mc�s� Lokman Y�lmaz ile projeye

yay�n, ders program� ve ölçme-
de�erlendirme alanlar�nda destek

sa�layan U�ur Dershaneleri
Akademik Kurul Ba�kan� Alparslan

Alemdar kat�ld�. 
E�itimin aç�l�� töreninin yap�ld��� 24

Kas�m 2012 tarihinde, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ten

bilgisayar talep eden engelli
ö�rencilere, Ba�kan Selami Öztürk

taraf�ndan “e�itimlerine düzenli

olarak devam ettikleri takdirde” y�l
sonunda bilgisayar hediye edilece�i

sözü verilmi�ti. 18 Nisan 2013
tarihinde gerçekle�tirilen törende
e�itimlerine düzenli olarak devam

eden 32 engelli ö�renciye, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk

taraf�ndan bilgisayar hediye edildi.      
150 ö�renci ile 24 Kas�m 2012

tarihinde ba�layan e�itim, 15 Haziran
2013 tarihinde sona erecek.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Av ru pa Bir li �i Genç lik Prog ra m�, Ha -
yat Bo yu Ö� ren me Prog ra m� ve Av -
ru pa Kon se yi Genç lik Fo nu hi be

des tek le riy le ger çek le �en pro je le re or tak
olan Ka d� köy Be le di ye si, hem En gel li Da -
n�� ma ve Da ya n�� ma Mer ke zi eki bi ile pro-
 je le rin uy gu lan ma s� na kat k� da bu lu nu yor,
hem de en gel li üye le ri nin bu uy gu la ma la ra
ka t� la rak e�i tim al ma s� n� ve yurt d� �� de ne -
yi mi ya �a ma s� n� sa� l� yor. Bu pro je ler, ya
do� ru dan en gel li le re yö ne lik ola rak ya da
en gel li le rin de ka t� la bi le ce �i e�i tim prog -
ram la r� olu yor ve sü re le ri 7-10 gün ara s�n -
da de �i �i yor. 

EDDM �u ana ka dar bu �e kil de iki pro-
 je ye ka t�l d�. �l ki, �tal ya’da YMCA Part he -
no pe On lus ad l� Si vil Top lum Ku ru lu �u
ta ra f�n dan yü rü tü len, Av ru pa Bir li �i Genç-
 lik De �i �im Prog ra m� kap sa m�n da ki, “Ci -
bo per la men te / Dü �ün ce yi Bes le”
pro je siy di. Mer kez, 4 en gel li ka t� l�m c� ve
iki sos yal ça l�� ma c� ile bir lik te ve 10 gün
sü rey le Pog gi o Mir te to, Ro ma’da ev sa hi bi
ku ru lu �un pan si yo nun da ko nak la d� ve bu-
 ra da 6 fark l� ül ke nin en gel li le re yö ne lik
hiz met ve ren ku ru lu� lar dan ge len 6’�ar ki -
�i lik grup lar la pro je nin tüm et kin lik le ri ne

ka t�l d�. Prog ram sü re sin ce; mü zik, dra ma,
çev re, el sa nat la r� gi bi atöl ye ça l�� ma la r� -
n�n ya n� s� ra, her gün bir ül ke her kes için
ye mek pi �i re rek hem bir bi ri ni bes le di hem
de; kül tür, mil let, en gel li, en gel siz ay r� m�
yap ma dan pay la �a rak ve bir lik te üre te rek

“dü �ün ce yi bes le di”.
Di �er pro je In Di gi tal Me di a Stat Vir tus

/ UILDM isim li bir STK ta ra f�n dan, Ro-
 ma’da or ga ni ze edil di. Bu prog ram da ise;
en gel li ler, ya k�n la r� ve en gel li ler le ça l� �an
sos yal ça l�� ma c� lar, gö nül lü ler di ji tal med -

ya araç la r� n� kul lan ma ko nu sun da e�i tim
al d� lar. Grup lar ha lin de ki atöl ye ça l�� ma la -
r� �ek lin de ve ri len uy gu la ma l� e�i ti me,
EDDM eki bin den üç sos yal ça l�� ma c� ve
iki i�it me en gel li, yi ne fark l� Av ru pa ül ke -
le rin den ge len grup lar la bir lik te, fo to� raf
çek ti, vi de o ha z�r la d�, su num yap t�.

� BU YIL DA EN GEL L� LER 
AV RU PA’YA G� D� YOR

Ha zi ran 2013 ta ri hin de, bi ri Ro ma’da,
di �e ri Po lon ya’da ol mak üze re iki fark l�
pro je ye da ha ka t� la cak olan EDDM, ye ni
pro je le ri ta kip ede rek ve ba� vu ru da bu lu -
na rak, en gel li le re ver di �i stan dart hiz met le -
re bir ye ni si ni “Av ru pa De ne yi mi” f�r sa t� n�
da ek li yor. E�i ti mi ni ta mam la ya ma m�� ya
da al d� �� e�i tim, is tih dam ve sos yal ya �am
aç� s�n dan ye ter li ol ma yan en gel li le rin ki �i -
sel ve e�i tim sel de za van taj la r� n� or ta dan
kal d�r ma ya ça l�� mak ve on la r� ha yat bo yu
des tek le mek için bu de ne yim ol duk ça
önem li. Ka d� köy’de ya �a yan, ye ter li �n gi -
liz ce bil gi si ne sa hip olan ve ulus la ra ra s�
top lum sal pro je ler de yer al mak is te yen en-
 gel li le rin, ay r�n t� l� bil gi ve ba� vu ru için
0216 348 42 54 ve 0216 347 46 89 nu ma -
ra l� te le fon la r� ara ma la r� ge re ki yor. 

Engellilere Avrupa’nın kapıları açılıyor!

BU projelerin genel amac� toplumun
dezavantajl� gruplar�n� ve onlara hizmet

veren kurumlar� ve gönüllüleri
desteklemek, aralar�ndaki bilgi ve

deneyim payla��m�n� art�rmak. Özellikle
ö�retimde kullan�lan yöntemlerin

payla��lmas� çok önemli. Bu yöntemler
genellikle standart ö�retim

yöntemlerinden farkl�; yaparak
ö�renme, birebir ö�renme, görsel-

i�itsel araçlar�n kullan�lmas� gibi ö�leler
içeriyor. Bu noktada farkl� dillerde
konu�man�n, yabanc� bir ülkede

bulunman�n da bir tür engel oldu�unu
fark ediyorsunuz ve uluslararas� sosyal
projelerin bu engeli a�mak için üretti�i

dil ve yöntemler, zihinsel, görme ve
i�itme engelliler için de kullan�labiliyor.

Örne�in, atölye çal��mas�nda
yap�lacak �ey anlat�l�rken, �ngilizcesi

yeterli olmayan bir kat�l�mc� ile bir
i�itme engelli e�it derecede k�s�tl�

oluyorlar. Bu noktada yap�lacak �eyi
anlatmak yerine göstermek tercih
ediliyor. Bu yöntemlerden biri de

herkes için “ortak dil” ya da “evrensel
dil” olabilen; müzik, sanat, spor gibi

araçlar� kullanmak. 
Projelerdeki etkinlikler, genellikle her

kat�l�mc�n�n mutlaka her kat�l�mc�yla en
az bir kez bir araya geldi�i gruplar
olu�turularak yap�l�yor ve minimum

yönerge ile grubun çal��may�
kendisinin yapmas� �eklinde

yürütülüyor. Böylece, kat�l�mc�lar ekip
çal��mas�n� ö�reniyorlar ve grup içinde
de�i�ik roller al�yorlar, ayn� zamanda

farkl� engellere ve kültürlere sahip olan
ki�ilerle ileti�im kurma deneyimini

ya��yorlar.  

AVRUPA BİRLİĞİ
PROJELERİ NE

SAĞLIYOR?    

GENÇLERE ÜCRETSİZ 
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK EĞİTİMİ

Piskolojinize Bahar Deste�i
� Psikolojik Destek,
� Ki�isel Geli�im,

� Kariyer, 
� Aile 

� Ergen, 
� Ö�renci Dan��manl���

ÖZEL KAMPANYA �ARTLARI �Ç�N:

Hasanpa�a Mahallesi, Kurbal�dere Caddesi, 
No: 30 Kad�köy / �STANBUL
e-posta: mimera@mimera.com.tr  

web: www. mimera.com.tr

0216 330 65 94

Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi
(EDDM), 2011 yılından bu yana, Kadıköy’de ya�ayan engelli

yurtta�lara, Avrupa Birli�i ya da Avrupa Konseyi destekli sosyal
projelere katılma fırsatı sunuyor. 
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr AMATÖR SPOR iÇiN DEV ADIM
Türkiye’de 2 milyon 8 bin 413 amatör

sporcunun sa�lık hizmetlerinden ücretsiz
yararlanmasını sa�layacak protokol Bakan
Suat Kılıç’ın katıldı�ı bir törenle imzalandı.

Protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile
Sa�lık Bakanı Mehmet Müezzino�lu arasında

geçti�imiz hafta törenle imzalandı. Sa�lık
Bakanlı�ı’nda gerçekle�tirilen törende konu�an

Spor Bakanı Suat Kılıç, “Bugün attı�ımız imza,
Türk sporu adına, tarihi bir imza.

2 milyona a�kın amatör sporcumuz, bu imzalar
sayesinde ve normal kamu sa�lık sisteminin

dı�ına çıkmaksızın sa�lık hizmetlerinden
istifade edecek” dedi. Sa�lık Bakanı Mehmet

Müezzino�lu da yaptı�ı konu�mada
anla�manın önemini vurguladı. 

Ka d� köy Me la hat Ak kut lu Or ta oku lu �an s�z l�k -
lar son ra s� ele ne rek dön dü �ü Tür ki ye �am pi -
yo na s� n�n ar d�n dan Ka d� köy’de ka t�l d� ��

Kay ma kam l�k Ku pa s�’n� �am pi yon ola rak ta mam la -
d�. Kay ma kam l�k Ku pa s� Y�l d�z Er kek Fut bol
Tur nu va s�, Ka d� köy Be le di ye si Ka la m�� Te -
sis le ri’nde 15-18 Ni san 2013 ta rih le ri ara -
s�n da dü zen len di. Tur nu va ya 32 okul
ka t�l d�. 2  grup ta ya p� lan maç lar so nun -
da 18 Ni san 2013 gü nü fi nal ma ç� ya -
p�l d�. Grup la r�n da 2. olan �e ner
Bir söz �l kö� re tim Oku lu ve Re �at Nu -
ri Gün te kin Or ta oku lu kar �� la� t�. Be-
 ra ber lik le bi ten maç so nu cun da gü len
ta raf pe nal t� vu ru� la r�n da ba �a r� l� olan
Re �at Nu ri Or ta oku lu ol du. Böy le ce Re �at Nu ri Gün-
 te kin Or ta oku lu tur nu va y� 3. ola rak ta mam la d�. Fi nal
ma ç� sa at 11.30’da oy nan d�. Grup la r�n da bi rin ci olan
Y�l d�z Er kek Fut bol �s tan bul �am pi yo nu Me la hat

Ak kut lu Or ta oku lu ile Hak k� De �er Or ta oku lu kar �� -
la� t�. Son �s tan bul �am pi yo nu olup, �s tan bul’u Tür ki -
ye fi nal le rin de tem sil eden Me la hat Ak kut lu
Or ta oku lu ma ça çok h�z l� ba� la ya rak ilk ya r� y� 6-2

ön de ka pat t�. Ka t�l d� �� tüm tur nu va lar da ra kip -
le ri ni bol gol lü ga li bi yet ler le yen me siy le

kor ku lan bir ekip olan Me la hat Ak kut lu
Or ta oku lu 2. ya r� da da gol le ri ne de vam
et ti ve sa ha dan 11-5 ga lip ay r� la rak
Kay ma kam l�k Ku pa s� Y�l d�z Er kek
Fut bol Tur nu va s� �am pi yo nu ol du.
Tür ki ye fi nal le rin de 8 il ara s�n da mü-
 ca de le eden M. Ak kut lu Or ta oku lu

oy na d� �� 3 ma ç� da ka za na rak 13 gol
at t�. Ka d� köy’de oy na d� �� maç lar da ise

45 gol at t�. �am pi yon luk ku pa s� n� Me la hat Ak kut lu
Or ta oku lu Mü dü rü �l ter Ay gün ver di. Me la hat Ak -
kut lu Or ta oku lu nun bün ye sin de U-14 mil li ta k� m� nda
oy na yan mil li spor cu lar bu lu nu yor. 

KADIKÖY’ÜN YENi ŞAMPiYONU
Kaymakamlık
Kupası’nda

toplam 45 gol atan
Melahat Akkutlu

Ortaokulu
�ampiyon oldu.

KADIKÖY �lhami Ahmed Örnekal
Ortaokulu sporda önemli bir ba�arıya
imza attı. Hem sporda hem akademik

ba�arılarıyla özel okullarla yarı�an
Kadıköy �lhami Ahmed Örnekal

Ortaokulu, basketbol, voleybol ve
futbolda olmak üzere 10 yılda
5 Türkiye ikincili�i, 6 �stanbul

�ampiyonlu�u,  2 �stanbul 3.lü�ü, 
2 �stanbul 4.lü�ü,  12 Kadıköy

�ampiyonlu�u, 4 Kadıköy ikincili�i
elde ederek ula�ılması güç bir ba�arı

kazandı. 2012 yılında Samsun’da
yapılan Yıldız Kızlar Basketbol
birincili�i final maçında Adana

ekibine son saniye basketiyle 1 sayı
farkla yenilerek, Türkiye 2.si olan kız

basketbolcular, bu yıl da gözünü
finale dikti. 7-10 Mart 2013

tarihlerinde, Bolu ilinde yapılan
Türkiye Basketbol Yıldız kızlar yarı

final birincili�inde sırasıyla, K.K.T.C. , Zonguldak Ere�li
ve Bursa takımlarını yenen takım, 2-7 Nisan 2013

tarihlerinde Düzce ili Akcakoca ilçesindeki Türkiye
Yıldız Kızlar Basketbol �ampiyonası final maçlarında

Türkiye �ampiyonlu�u mücadelesi yaptı. Takım
sırasıyla; final grubundaki ilk maçta, Mersin

Aydınlıkevler Ortaokulu’nu 49-45 yendi. �kinci maçta
�stanbul Bahçelievler Mevlana Ortaokulu’nu 43-33
yenen ekip, final grubu son maçında Adana �smet
�nönü Ortaokulu’nu 52-31 yenerek son dört takım
içinde yer aldı. Yarı Final maçında Antalya Koleji’ni

çeki�meli geçen maçta 55-50 yenen takım ikinci kez

Türkiye Finali maçı oynamaya 
hak kazandı. 
� VE F�NAL…

Bahçelievler Kumport Ortaokulu ile
oynadı�ı maçı, ba�ından itibaren

önde götüren ekip, birinci periyotta
11-6,  ikinci periyotta 22-17 maçı

önde bitirdi. Üçüncü periyotta iyi bir
oyun çıkaran takım, son saniyede

�ampiyonlu�u kaçırdı. Serbest
atı�tan yenilen sayılarla, 46-45 ile

kaybederek ikinci kez Türkiye
ikincili�i ile yetinmek zorunda kaldı. 

� FER�AT AYAR’DAN HAYAT
TAVS�YELER� ALDILAR

Büyük bir ba�arıya imza atan �lhami
Ahmed Örnekal Ortaokulu Kız

Basketbol Takımı ve voleybol takımı
sporcuları, Koç Mehmet Ersöz ve

Melike �ncige, Beden E�itimi
Ö�retmeni �smet Cengiz,  Okul

Müdür Vekili Ne�at Yamaç ve ö�retmenleri Kadıköy
�lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar’ı kupalarıyla

ziyaret ettiler. Okul yönetici, ö�retmenleri ve ö�renciler
verdi�i destekten dolayı �lçe Milli E�itim Müdürü

Fer�at Ayar’a te�ekkür ettiler. Ö�rencilere te�ekkür
plaketlerini ve hediyelerini veren Fer�at Ayar

konu�masında ö�renci ve ö�retmenleri ba�arılarından
dolayı tebrik etti. �lhami Ahmed Örnekal Ortaokulu’nun

Kadıköy’e gurur ya�attı�ını belirten �lçe Milli E�itim
Müdürü Fer�at Ayar, ö�rencilere kendilerini

geli�tirmeleri ve iyi birer fert olmaları konusunda
ö�ütlerde bulundu.

OKULUMUZ TÜRKiYE 2.Si
Kadıköy, �lhami Ahmed Örnekal

Ortaokulu’nun ba�arısını
konu�uyor. 10 yılda ula�ılması güç

ba�arılara imza atan basketbol
takımı Türkiye ikincisi oldu.

Vali Mutlu’dan Dünya Şampiyonları’na ziyaret
�stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Dünya Liseler

aras� Basketbol �ampiyonu olan sporcular� Mürüvvet
Evyap Koleji’nde ziyaret etti. Vali Mutlu’yu, Evyap

Yönetim Kurulu Ba�kan� Fethi Evyap, Milli
Basketbolcu �brahim Kutluay ve Okul Müdürü Ersin
Sayer kar��lad�. Vali Mutlu ve beraberindekiler spor

salonunda antrenman yapan basketbol tak�m�n�
ziyaret edip, çal��malar�n� izledi. Anaokulu’nu da

ziyaret eden Vali Mutlu, okulun TÜB�TAK
yar��malar�nda gümü� madalya kazanan iki çal��mas�

hakk�nda bilgi ald�. Basketbol tak�m� ile
yemekhanede bulu�an Vali Mutlu’ya okul müdürü ve

tak�m oyuncular� taraf�ndan �ampiyonlu�un hikâyesi
anlat�ld�. Vali Mutlu yapt��� konu�mada; “Basketbol
çok önemli bir tak�m sporudur. Oyuna giren herkes

iyi performans göstermek zorundad�r. Futbol da kötü
oynasan�z dahi, sadece bir gol atarak kazanmak
mümkün. Ancak basketbol son saniyelere kadar
direnme sporudur. Dolay�s�yla hepinizi teker teker

tebrik ediyor ve ba�ar�lar�n�z�n daim olmas�n�
diliyorum” dedi. Vali Mutlu konu�mas�n�n ard�ndan
tak�m oyuncular� ve teknik heyete ba�ar�lar�ndan

dolay� 1’er alt�n hediye ederken, oyuncular da Vali
Mutlu’ya hat�ra olarak imzal� formalar�n� hediye ettiler.

Ka d� köy’ün gö nül lü le ri, te ni si de fit-
 ness spo ru nu da çok sev di. Yak la -
��k 7 y�l dan bu ya na Mar ma ra

Üni ver si te si Be den E�i ti mi ve Spor Yük-
 se ko ku lu Spor Yö ne ti ci li �i Bö lü mü me zu -
nu genç an tre nör K. Vol kan Bu dak sal ile
sa bah spo ru, te nis ve fit ness gi bi ak ti vi te -
le re ka t� lan Ka d� köy Be le di ye si gö nül lü le -
ri çok mem nun. 

� YA KIN DA SPOR
�EN L� �� VAR

Genç an tre nör Budaksal, Ka -
d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri ta -
ra f�n dan ge çen sü re de çok
se vil mi�. Ders le re il gi yo �un. Bu
ara da Vol kan Bu dak sal 5 y�l d�r
üc ret siz spor e�i tim le ri nin ya n�
s� ra Yaz Spor �en lik le ri ni de or-
 ga ni ze et tik le ri ni be lirt ti. Yaz
Spor �en li �i’nin 5. si ni 23 Ni san
-19 Ma y�s 2013 ta rih le ri ara s�n -
da Ka d� köy Be le di ye si Kri ton
Cu ri Par k�’nda dü zen le dik le ri ni
ve il gi nin yo �un ol du �u nu an la -
tan Bu dak sal, “Yü rü yü� ya r�� ma s�, dart ya -
r�� ma s� ve fi zik sel test ler ya p� l� yor.
Ka t� l�m c� la r�n be den kit le en dek si ve ya�-
kas öl çüm le ri ya p� l� yor. Test le ri an�n da yo-
 rum lu yo ruz. 19 Ma y�s’ta ödül tö re ni ola-
 cak. Yo �un ka t� l�m var” de di.

� TE N� S� TAV S� YE ET T�
Vol kan Bu dak sal, in sa no� lu nun be de -

ni nin ha re ket et mek için ta sar lan d� �� n� vur-

gulad� ve bu ne den le fi zik sel ak ti vi te nin
ya rar la r� na de �in di. Kalp, da mar ve di �er
or gan sis tem le ri için ha re ke tin fay da l� ol -
du �u nu an la tan Bu dak sal, ço cuk luk ça ��n -
da spor al�� kan l� �� n�n olu� ma s� n�n
öne mi ne de �in di. Te ni sin her ya� ta oy na -
na bi le cek fay da l� bir spor da l� ol du �u na
vur gu ya pan Bu dak sal, “Her bi re yin ya �a -
m� bo yun ca ya pa ca �� fark l� bir spor çe �i -

di ne ih ti ya c� var d�r. Bi lin di �i gi bi te nis de
hem per for mans spo ru hem de rek re atif
ola rak uy gu la nan spor di sip lin le rin den bi -
ri dir. Bi rey sel spor la r�n en önem li le rin den
bi ri olan te nis spo ru ço cuk lar ve genç ler
için be den ve ruh sa� l� �� ba k� m�n dan son
de re ce fay da l� d�r. Ki �i nin hem bi rey sel
hem de ta k�m oyun cu su ola rak ken di si ni

ifa de et me si ne ola nak ta n�r. Te -
nis, ha ya t�n her dö ne min de ya p� -
la bi le cek en sa� l�k l� fi zik sel
ak ti vi te dir” �ek lin de ko nu� tu.

� BU DAK SAL’IN
ÖZ GEÇ M� ��

K. Vol kan Bu dak sal 2002 y� -
l�n da me zun olur ol maz an tre nör -
lük ya �a m� na ad�m at t�. Taç Spor
Ku lü bü’nde Yaz ve K�� okul la -
r�n da s� ra s�y la e�it men lik ve sü -
per vi zör lük yap t�. Ay n� ku lüp te
7-8 ya� Alt ya p� An tre nör lü �ü ve
Te nis Tek nik Di rek tör �da ri Asis-
 tan l� �� gö rev le rin de bu lun du. Bu
ara da 3 y� la ya k�n bir sü re bir hol -

ding bün ye sin de özel te nis ders le ri ver di.
Ha len Koz ya ta ��’nda ki bir si te de özel ve
grup te nis ders le ri ve ri yor. Vol kan Bu dak -
sal bu ara da Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü -
le riy le de 7 y�l d�r bir lik te spor fa ali yet le ri ni
yü rü tü yor. Kri ton Cu ri Par k�, Os ma na �a,
Ra sim pa �a,  Ac� ba dem ve Ha san pa �a gö -
nül lü le ri ne sa bah spo ru, te nis ve fit nes dal-
 la r�n da üc ret siz e�i tim ler ve ri yor.

Kadıköylüler spor yapıyor
Kadıköy Belediyesi gönüllü

grupları antrenör Volkan
Budaksal ile tenis, fitness ve

sabah sporu yapıyor. Hem spor
hem sosyal aktivite niteli�indeki

faaliyetten Kadıköy’ün
gönüllüleri çok memnun.
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● Gül SÖK MEN

Do �al S�T ala n� olan Ku� di li
Ça y� r�’na (es ki Sa l� pa za r�), �s -
tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si

ta ra f�n dan çok kat l� de va sa bir al�� ve -
ri� mer ke zi (AVM) ya p�l mak is te ni -
yor. 

Da n�� tay’�n “Ye �il alan” ka ra r� na
ra� men, Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� -
�� ta ra f�n dan da �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’nin bu ka ra r� onan d�. Ku� -
di li Ça y� r� Çev re Gö nül lü le ri, oda lar
ve di �er si vil top lum ör güt le ri ile de
i� bir li �i ya pa rak, Ku� di li Ça y� r�’n�n
ye �il alan ol ma s�, be ton la� ma ma s�
için bir di zi et kin lik ya p� yor. “Ka d� -
köy bi zim dir, tüm Ka d� köy lü ler ola -
rak gi de rek ar tan be ton la� ma ya kar ��
ye �il alan lar ya ra t�p çev re mi ze sa hip
ç� ka l�m” slo ga n�y la ha re ke te ge çen
Ku� di li Ça y� r� Çev re Gö nül lü le ri,
haf ta n�n üç gü nü, Sa l� gün le ri ye ni
Sa l� pa za r� na kal kan ser vis le rin ol du -
�u yer de (it fa iye nin ya n�n da) sa at

13.00’ten iti ba ren, Çar �am ba gün le ri
sa at 16.00’dan iti ba ren Ba ha ri ye
Cad de si gi ri �in de, Cu mar te si gün le ri
de Ka d� köy çar �� mey da n�n da im za
top lu yor. Bu gü ne ka dar 3 bi nin üze -
rin de im za top lan d�. 

� YÜ RÜ YÜ� 11 MA YIS’TA
Ye �il alan la r� ço �alt mak ama c�y la

ya p� lan et kin lik te ge le nek sel es na f�
ko ru mak için de ha re ke te ge çen Ku� -
di li Ça y� r� Çev re Gö nül lü le ri, 11 Ma -
y�s Cu mar te si gü nü sa at 15.00’de bir
pro tes to yü rü yü �ü ger çek le� ti re cek.
Sa at 15.00’de Ka d� köy �s ke le Mey -
da n�’nda top la n� la cak. Tra fi �i ak sat -
ma ya cak �e kil de, ba l�k pa za r�n dan
Al t� yo la’a ç� k�p, tra fi �e ka pa l� Çi lek
so kak’tan inip Ku� di li Ça y� r�’na gi di -
le cek. Ku� di li Ça y� r�’nda bir ba s�n
aç�k la ma s�y la yü rü yü� nok ta la na cak.
Yü rü yü �e ta ri hi çar �� es na f� da ka t� la -
cak… Ku� di li Ça y� r� Gö nül lü le ri tüm
Ka d� köy lü le ri bu yü rü yü �e da vet edi -
yor.
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Ku�dili Çayırı’na AVM yapılmaması, eskiden oldu�u gibi
ye�il alan olması için mücadelesini sürdüren Ku�dili

Çayırı Çevre Gönüllüleri, hem imza kampanyası
ba�lattılar hem de 11 Mayıs Cumartesi günü yapılacak

yürüyü�ün hazırlı�ına devam ediyorlar.  

ÇÖP LER SES SiZ
TOP LA NA CAK

Ka d� köy Be le di ye si 2012 ta ri hin de ilk ad� m� ata rak, kar bon di ok sit sa -
l� n� m� n� azal tan, kü re sel �s�n ma ya kar �� çev re yi ko ru ma ya yö ne lik,
15 adet çev re dos tu elek trik li bi nek araç kul lan ma ya ba� la m�� t�.  �s -

tan bul’da elek trik li araç kul la nan ilk Be le di ye un va n� na ka vu� mu� olan
Ka d� köy Be le di ye si �im di de �s tan bul’da di �er be le di ye le re ör nek ola cak

bir ad�m da ha at� yor. 5 adet
mi ni yüz de 100 elek trik li ev sel
at�k top la ma ara c�, 7 adet hib -
rid sis tem li hid ro lik s� k�� t�r ma -
l� ev sel at�k top la ma ara c� ve 3
adet sis tem li hid ro lik s� k�� t�r -
ma l� ev sel at�k top la ma ara c� n�
tö ren le hiz me te so ku yor. 

Da ha ön ce mec lis ka ra r� ile
Ka d� köy’de ge ri dö nü �üm lü tor ba, ev sel at�k
ya� la r�n ve e-at�k la r�n top la n�l ma s� gi bi uy gu la -
ma lar la çev re du yar l� l� �� n� gös te ren Ka d� köy Be -
le di ye si, Re na ullt’dan al� nan 15 elek trik mo tor lu
Flu en ce Z.E ara c�n ar d�n dan, 15 adet ye ni ne sil
elek trik li ve hybr�d Mer ce des Benz Axor ev sel
at�k top la ma ara c� kul lan ma ya ba� la ya cak.

9 Ma y�s Per �em be gü nü dü zen le ne cek tö ren -
de araç la r�n anah tar la r� n� tes lim ala cak olan Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, elek trik -
li araç la r�n test sü rü �ü nü de ger çek le� ti re cek. 

Elek trik li araç lar, be le di ye ye ko nu lan elek -
trik �arj is tas yo nun da �arj edi le bi le cek.

Kadıköy’de
evsel atıklar,

hibrid ve
elektrikli çöp
kamyonları ile
gürültüsüz ve

egzoz gazı
olmadan, çevre
dostu araçlarla
temizleyecek.
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