
KU�DiLi Çevre Bile�enleri Platformu’nun
ça�r�s�yla bir araya gelen yüzlerce Kad�köylü,

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin haz�rlad���,
Çevre ve �ehircilik Bakanl���’n�n onaylad���

AVM projesini protesto etti. Tarihi
Çar��’n�n içinden alk��lar ve sloganlarla
yürüyerek Tarihi Ku�dili Çay�r�’na gelen
Kad�köylülere, çevredekiler ve esnaf da
destek verdi. Kad�köy Tarihi Çar�� Esnaf�

ayr�ca, bizzat rol ald�klar� �ark�l� kliple
AVM istemediklerini belirtti. 

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Geçen hafta TBMM
Ba�kanı Cemil Çiçek,

bir konu�masında,
üniversitelerin dilin ve
kültürün korunması,
hem de üretilmesi

noktasında bir
çabanın içinde olması

gerekti�ini belirtti.

Geçen yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’nın statlarda kutlanmasının

yasaklanması üzerine, Kadıköy’de yapılan
kutlama geleneksel hale
getiriliyor. Bu yasak
kararına kar�ı sivil

toplum kurulu�ları ve
Kadıköylüler, geçen sene

Ba�dat Caddesi’nde
büyük bir kutlama

gerçekle�tirmi�ti. Bu yıl
da Kadıköy’deki 19 Mayıs
kutlamalarının adresi yine
Cadde olacak. Kutlama
programı sabah Kadıköy
Rıhtım’daki saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na Çelenk

Koyma Töreni ile ba�layacak. Kadıköylüler,
Kadıköy Belediyesi’nin öncülü�ünde 19 Mayıs

pazar günü saat 19.00’'da “Fener Alayı ve Gençlik

Yürüyü�ü”nde bulu�acaklar. Suadiye I�ıklar’dan
ba�layarak Ba�dat Caddesi Göztepe

güzergâhında
gerçekle�tirilecek olan
yürüyü� sırasında özel

olarak süslenen TIR
üzerinden yol boyunca
mar�lar çalınacak. Aynı

günün ak�amı saat
21.00’da Kadıköy

Belediyesi Evlendirme
Dairesi otoparkında

düzenlenecek Hande
Yener konseri ise Reyhanlı’daki

terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Geçen yıl da
19 Mayıs’ta caddede yüzbinler bulu�mu�tu.
Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle
binlerce ki�i co�kuyla yürümü�, Atatürk ve

Cumhuriyete sahip çıkmı�tı. 
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KÜ’LLiYEN TÜRK DiLi

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

MERHAMET

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

Geçen yıl Libya,
Tunus ve Mısır'da
alevlenen büyük
güçlerin siyasal

sava�ımının
�imdilik son

sahnesi Suriye'de
oynanmakta. 

FiLLER
iTiŞiNCE...

KADIKÖY Be�ikta� �skelesi’nin kar�ısına �stanbul CHP �l
Örgütü tarafından, Hükümetin 19 Mayıs kutlamalarının

engellenmesini
protesto etmek

amacıyla dev boyutta
bir pano kuruldu.
Dileyen herkes,

Demokrasi ve Gençlik
Duvarı’na

dü�üncelerini
yazacak. 

� Sayfa 2’de

�STANBUL’DA
ilk kez Engelli

Oryantiring
Yarı�ması

düzenlendi.
Özgürlük
Parkı’nda

organize edilen
yarı�ta renkli
görüntüler

vardı. 
� Sayfa 13’te

KADIKÖY’DEKi
AB Çalı�tayı’na

22 üniversiteden genç
akademisyenlerin

yanı sıra CHP
Milletvekili �afak
Pavey de katıldı.

Çalı�tay’da
Euro krizi de

de�erlendirildi.
� Sayfa 2’de

Merhamet kelimesi
sevgiyi, korumayı,
payla�mayı birlikte

içerir. Herkesin
merhametli oldu�u
bir toplumda ortaya
çıkan olumlu enerji

ne suç bırakır, ne de
suçlular yaratır. 

�� Haberi 8. Sayfada

� 17 - 23 MAYIS 2013 � Y›l: 14 � Say›: 688 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

Kadıköy, 19 Mayıs geleneğine sahip çıkıyor!

AB Çalıştayı Kadıköy’deydi Bayram kutlaması işte böyle sokağa iner! Engelliler Özgürlük Parkı’nda yarıştı!

‘BURALAR HÂLÂ
iSTANBUL’

�� Haberi 11. Sayfada

YAZAR Necati Güngör ile Gün�����
Kitapl���’n�n Köprü Kitaplar

dizisinden yay�nlanan “Anneme Bir
Ev Alaca��m” adl� kitab� üzerine
konu�tuk. Fakat konu�ma alan�

geni�ledikçe geni�ledi. Ya�am�, sanat�,
sokak hayvanlar� ve y�llard�r ya�ad���

Kad�köy’ü de konu�madan edemedik.

Amazon yerlileri
Kadıköy’e geliyor!

Amazon’daki
dev Belo

Monte baraj
projesine kar�ı

yıllardır
verdikleri

mücadele ile
tanınan ünlü

Kayapo
yerlileri, Dünya

Nehirler
Konferansı'na
katılmak için
18 Mayıs’ta
Kadıköy’de
olacaklar.

�� Haberi 7. Sayfada

Kadıköylülerin Kusdili
DiRENiSi

Kadıköylülerin Kusdili
DiRENiSi

Kadıköylülerin Kusdili
DiRENiSi

Kadıköylülerin Kusdili
DiRENiSi

Kadıköylülerin Kusdili
DiRENiSi

Kadıköylülerin Kusdili
DiRENiSi

Kadıköylülerin Kusdili
DiRENiSi
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TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
KADIKÖY ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TEMAD KADIKÖY ŞUBESİ 13 ncü olağan Genel  Kurulu 02 Haziran 2013 Pazar
günü saat 10:00 da İstanbul İli, Kadıköy İlçesi,Bahariye Caddesi, İleri Sokak 6 numar-

alı binada mevcut Türkiye Emekli Astssubaylar (TEMAD) Kadıköy şuba lokalinde
aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

02 Haziran 2013 PAZAR günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2’nci toplantı
09 Haziran 2013 Pazar  günü saat 10.00 da İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bahariye Cad-

desi ,İleri Sokak 6 numaralı binada mevcut Türkiye Emekli  Astssubaylar (TEMAD)
Kadıköy şube lokalinde aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Adına  Erol TANIRKAN / (E)Tank Astsb. Kd .Bçvş

GÜNDEM:
1) Yoklama ve Dernek Başkanının 13’ncü olağan genel kurulu açılış konuşması.
2) Genel Kurul Divanının oluşturulması,
3) Gündemin madde madde okunup oya sunulması,
4) Atatürk ve silah arkadaşları,şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden meslekdaşlarımız için
1 dakikalık Saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı,
5) Genel Başkanın ve Konukların konuşmaları (İsterlerse),
6) Yönetim Kurulunun faaliyet,çalışma,mali ve Denetim Kurulu raporlarının okunması,
müzakereye alınması,
7) Yönetim ve Denetim kurullarının aklanma  oylaması,
8) Gelecek dönemin tahmini  bütçesinin görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanması,
9) Yeni dönemin Yönetim, Denetim, Disiplin kurulları asıl ve yedek üyeleri ile Genel Merkez
için delegelerin seçilmesi,
10) Dilek ve temenniler.
11) Kapanış.

GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

�stanbul Ticaret Sicili Müdürlü�ü
Ticaret Sicil No:565040

Ticaret Unvan�:TEM-SAN  H�ZMET VE ��LETMEC�L�K ANON�M ��RKET�
Ticari Adresi:�stanbul Ümraniye a�a�� dudulu Mahallesi Sultan Veled sokak no:11

Genel Kurul Toplant�s�na Davet; Yukar�da bilgileri yaz�l� �irketimizin Yönetim Kurulunun 08/05/2013 tarihli alm��
oldu�u karar istinaden;03/06/2013 tarihinde, saat:15,00’da,�stanbul Ümraniye A�a�� Dudullu Mahallesi Sultan Veled
Sok. no:11 adresinde,a�a��daki gündem maddeleri çerçevesinde 2010-2011-2012 y�l� ola�an/ola�anüstü genel kurul

toplant�s� gerçekle�tirilecektir.
Finansal tablolar,konsolide finansal tablolar,yönetim kurulunun y�ll�k faaliyet raporu,denetleme raporlar� ve yönetim
kurulunun kar da��t�m önerisi genel kurul toplant�s�ndan en az on be� gün önce �irket merkezinde ve �ubelerimizde

pay sahiplerinin incelemesine haz�r bulundurulacakt�r.
Genel kurul toplant�m�za,ortaklar�m�z�n asaleten veya ç�kar�lan vekaletname ile temsilcilerinin kat�l�m�n�n sa�lanmas�

hususu ilan olunur.

GÜNDEM:
1) Aç�l�� ve divan te�ekkülü,

2) Toplant� tutana��n�n imzalanmas� hususunda divana yetki verilmesi,
3)Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlar�n�n okunmas� ve müzakeresi,

4) Bilanço ve kar zarar hesaplar�n�n okunmas�,müzakeresi ve tasdiki ile kar da��t�m�yla ilgili 
teklifin görü�ülerek kabulü veya reddi,

5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
6) Anasözle�me ile belirlenmemi� ise,yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklar�n�n tespiti,

7) Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmi� ve yönetim kurulunca atama yap�lm�� ise
ataman�n genel kurulca onaylanmas�,

8) Görev süreleri sona ermi� olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi, 
�ayet anasözle�mede görev süreleri belirtilmemi�se görev sürelerinin tespiti,

9) �irketin Faaliyetine devam etmesinde fayda görülmedi�inden tasfiyeye girmesine 
Tasfiye memur ve memurlar�n�n seçilmesine yasal evraklar�n teslimine,

10) 28/11/2012 tarih 28481 say�l� resmi gazetede yay�nlanan  anonim �irketler genel kurul toplant�lar� usul ve esaslar�
bu toplant�da bulunacak gümrük ve ticaret bakanl��� temsilcileri hakk�nda yay�nland��� 4 maddesi iç yönergesi oya

sunulmu�tur.
11)Dönem için de giren ve ç�kan üyelerin genel kurulun onay�na sunulmas�

12) Dilek ve temmeniler
13)Kapan��

VEKALETNAME
Hissedar� bulundu�um……………………………Anonim �irketinin…./…/….tarihinde………….adresinde

saat..:…’de yap�lacak…y�l�na ait ola�an/ola�anüstü genel kurul toplant�s�nda beni temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara ba�lanmas� için oy kullanmaya….’y� vekil tayin ettim

�sim,�mza,Tarih
VEKALET� VEREN�N  Sermaye Miktar�:  Hisse Adedi:   Oy Miktar�:    Adresi:

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olmas� halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri 
vekaletnameye eklenecektir.

�stanbul Ticaret Sicili Müdürlü�ü
Ticaret Sicil No:451311

Ticaret Unvan�:TEM-SAN TEM�ZL�K TUR�ZM SEYAHAT �N�AAT VE T�CARET ANON�M ��RKET�

Ticari Adresi:�stanbul Ümraniye a�a�� dudulu Mahallesi Sultan Veled sokak no:11
Genel Kurul Toplant�s�na Davet;

Yukar�da bilgileri yaz�l� �irketimizin Yönetim Kurulunun 08/05/2013 tarihli alm�� oldu�u karar istinaden; 03/06/2013
tarihinde,saat:14,00’da,�stanbul Ümraniye A�a�� Dudullu Mahallesi Sultan Veled Sokak no:11 adresinde,a�a��daki
gündem maddeleri çerçevesinde 2010-2011-2012 y�l� ola�an/ola�anüstü genel kurul toplant�s� gerçekle�tirilecektir.
Finansal tablolar,konsolide finansal tablolar,yönetim kurulunun y�ll�k faaliyet raporu,denetleme raporlar� ve yönetim
kurulunun kar da��t�m önerisi genel kurul toplant�s�ndan en az on be� gün önce �irket merkezinde ve �ubelerimizde

pay sahiplerinin incelemesine haz�r bulundurulacakt�r. Genel kurul toplant�m�za,ortaklar�m�z�n asaleten veya
ç�kar�lan vekaletname ile temsilcilerinin kat�l�m�n�n sa�lanmas� hususu ilan olunur.

GÜNDEM:
1)Aç�l�� ve divan te�ekkülü,
2)Toplant� tutana��n�n imzalanmas� hususunda divana yetki verilmesi,
3)Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlar�n�n okunmas� ve müzakeresi,
4)Bilanço ve kar zarar hesaplar�n�n okunmas�,müzakeresi ve tasdiki ile kar da��t�m�yla ilgili 
teklifin görü�ülerek kabulü veya reddi,
5)Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
6)Anasözle�me ile belirlenmemi� ise,yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklar�n�n tespiti,
7)Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmi� ve yönetim kurulunca atama 
yap�lm�� ise ataman�n genel kurulca onaylanmas�,
8)Görev süreleri sona ermi� olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi,�ayet anasözle�mede 
görev süreleri belirtilmemi�se görev sürelerinin tespiti,
9)�irketin Faaliyetine devam etmesinde fayda görülmedi�inden tasfiyeye girmesine Tasfiye memur ve memurlar�n�n
seçilmesine yasal evraklar�n teslimine,
10)28/11/2012 tarih 28481 say�l� resmi gazetede yay�nlanan  anonim �irketler genel kurul toplant�lar� usul ve esaslar�
bu toplant�da bulunacak gümrük ve ticaret bakanl��� temsilcileri hakk�nda yay�nland��� 4 maddesi iç yönergesi oya
sunulmu�tur.
11)Dönem için de giren ve ç�kan üyelerin genel kurulun onay�na sunulmas�
12)Dilek ve temmeniler
13)Kapan��

VEKALETNAME
Hissedar� bulundu�um……………………………Anonim �irketinin…./…/….tarihinde………….adresinde

saat..:…’de yap�lacak…y�l�na ait ola�an/ola�anüstü genel kurul toplant�s�nda beni temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara ba�lanmas� için oy kullanmaya….’y� vekil tayin ettim

�sim,�mza,Tarih
VEKALET� VEREN�N

Sermaye Miktar�: Hisse Adedi:  Oy Miktar�: Adresi:
NOT:Vekaletnamenin noter tasdiksiz olmas� halinde vekaleti verenin 

noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye  eklenecektir.

AB Çalıştayı Kadıköy’deydi

● Mustafa SÜRMEL�

Mar ma ra Üni ver si te si AB Bil gi
Mer ke zi’nin “Mar ma ra Av -
ru pa Gün le ri” kap sa m�n da ki

et kin lik le ri de vam edi yor. 
Son ola rak, 9 Ma y�s Av ru -

pa Gü nü ne de niy le dü zen -
le nen bir se mi ner ve
ça l�� tay kap sa m�n da
Tür ki ye’nin çe �it li
böl ge le rin den 21 üni -
ver si te den ge len ve
sos yal ko nu lar da ça -
l� �an 50 genç aka de -
mis yen ada y�,
Mar ma ra Üni ver si te -
si’nde a��r lan d�. 4 gün sü ren
se mi ner bo yun ca ge le ce �in aka -
de mis yen le ri, AB ve Tür ki ye-AB ko -
nu la r�n da ay r�n t� l� bil gi len di ril di ve
ken di ça l�� ma alan la r�y la il gi li ara� t�r -
ma la ra te� vik edil di. K� sa ca s�, AB uz-
 man la r� n�n salt bir kaç üni ver si tey le
s� n�r l� kal ma y�p Tür ki ye’nin çe �it li
böl ge le ri ne da ��l m�� müm kün ol du -
�un ca çok sa y� da üni ver si te ye ya y�l -
ma s�, bu ça l�� ta y�n te mel he de fiy di. 

Top lan t� ya ev sa hip li �i ya pan Mar-
 ma ra Üni ver si te si AB Ens ti tü sü Mü -
dü rü Prof. Dr. Mu zaf fer Dar tan,
Ens ti tü ola rak AB ça l�� ma la r� n�n y�l-
 lar d�r sür dü �ü nü vur gu la ya rak, “Bu

et kin li �i miz, genç aka de mis -
yen aday la r� n�n AB ko -

nu la r�n da do� ru
bil gi len di ril me si ve
çe �it li üni ver si te -
ler de ve özel lik le
ye ni ku ru lan yük-
 sek ö� re tim ku-
 rum la r�n da AB

uz ma n� ge rek si ni -
mi nin kar �� lan ma s�

ba k� m�n dan önem li” de -
di.  

Bu amaç la aka de mis yen aday la r� -
na, se mi ner bo yun ca Tür ki ye’nin ön -
de ge len bi lim, si ya set, lo bi ve ba s�n
dün ya s� men sup la r�n ca e�i tim ve ril di. 

� EU RO MER CEK 
AL TIN DAY DI

Mar ma ra Üni ver si te si AB Bil gi
Mer ke zi ve Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü
2013 y� l� Av ru pa gün le ri ne h�z la de -

vam edi yor. Bu kez M.Ü. Ban ka c� l�k
ve Si gor ta c� l�k Ens ti tü sü, Ban ka c� l�k
ve Si gor ta c� l�k Yük se ko ku lu, �k ti sa di
Kal k�n ma Vak f� ve Av ru pa Ça l�� ma -
la r� Türk Üni ver si te ler Bir li �i TU NA -
ECS’in pay da� ola rak yer al d� �� bir
kon fe rans ta eko no mi nin ön de ge len
isim le ri Eu ro Kri zi’nin ne den le ri ni ve
Türk eko no mi si ne muh te mel et ki le ri -
ni de �er len dir di. AB Ens ti tü sü Mü dü -
rü Prof. Dr. Mu zaf fer Dar tan pa ne lin
dü zen le me siy le il gi li �un la r� söy le di:
“Tür ki ye’nin AB ile yü rüt tü �ü üye lik
mü za ke re sü re cin de Eu ro Böl ge -
si’nde ki kri ze kri zi ne du yar s�z ka la -
ma y�z. Bu sü reç Tür ki ye’yi de pek
çok aç� dan ya k�n dan il gi len dir mek te.
Ön ce lik le ta raf lar ara s�n da 1996’dan
güm rük bir li �i uy gu lan mak ta. Her ne
ka dar Tür ki ye’nin d�� ti ca re ti dün ya
ge ne li ne do� ru bir da �� l�m iv me si gös-
 te ri yor sa da, ha li ha z�r da yak la ��k yüz -
de 40 ka da r� n� AB ül ke le riy le
ger çek le� mek te. Tür ki ye’de ki do� ru -
dan ya ban c� ya t� r�m la r�n yüz de 70’e
ya k�n bir bö lü mü AB ala n�n dan gel -
mek te. Yi ne Tür ki ye’ye ge len ya ban -

c� tu rist sa y� s� n�n bü yük bir bö lü mü
AB ül ke le rin den. Bu ve ben ze ri ve ri -
ler net bir bi çim de gös ter mek te dir ki,
AB Tür ki ye için eko no mik ve ti ca ri
an lam da en önem li böl ge ve do la y� -
s�y la Eu ro Böl ge si’nde ki her ge li� me
Tür ki ye’yi de ya k�n dan il gi len dir mek -
te. Her ne ka dar Tür ki ye bu kriz den
pek et ki len me mi� gö rü nü yor sa da kri -
zin olum suz et ki le ri nin Av ru pa’da gi -
de rek da ha faz la gö rül me si, Türk
eko no mi si için de bir teh li ke i�a re ti ve
bun dan do la y� bu nun ola s� so nuç la r� -
n�n iyi ana liz edil me si bir zo run lu luk.”  

● Bü� ra TAN RI TA NIR

CHP �s tan bul �l Ör gü tü, 19 Ma -
y�s Ata türk’ü An ma Genç lik ve
Spor Bay ra m�’yla il gi li ola rak

il ginç bir et kin li �e im za at t�. 
�l Ör gü tü, Hü kü me tin 19 Ma y�s

kut la ma la r� n� en gel le me si ni pro tes to
et mek ama c�y la, Ka d� köy Be�ikta�
�skelesi’nin kar��s�na dev bo yut ta bir
pa no kur du.

Demokrasi ve Gençlik Duvar�’na
di le yen her kes gö rü� le ri ni ya za bi le -
cek. Pa no ya ilk yaz�, 15 Ma y�s Çar -
�am ba gü nü, CHP �l Ba� ka n� O�uz

Ka an Sa l� c�,  CHP �s tan bul Genç lik
Ör gü tü Ba� ka n� Ali Gök çek, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ve
Ka d� köy lü le rin ka t� l� m�y la ya z�l d�. 

Ko nuy la il gi li aç�k la ma ya pan
CHP �l Ba� ka n� O�uz Ka an Sa l� c�,
“De �er li ar ka da� lar, bi li yor su nuz ki
19 Ma y�s kut la ma la r� m� za Sa y�n Ba� -
ba ka n�n ira de si en gel ç� ka r� yor, ge çen
se ne 5 Ma y�s’ta bir ge nel ge ç� kart t� lar.

O ge nel ge sa ye sin de Mil li Bay ram la -
r� m�z, bir tar t�� ma yu ma �� olu� tu ran
olay la ra dö nü �ü yor. Biz de de dik ki
‘er ken den ba� la ya l�m, genç lik du va r�’
olu� tu ra l�m. Genç ve genç ka lan lar,
Tür ki ye hak k�n da tüm dü �ün ce le ri ni
ge lip, bu du va ra yaz s�n lar is te dik. Biz
mil li bay ram la r� m� z� kut la ma ya de -
vam ede ce �iz. Bu du var bu ra da 19
Ma y�s’a ka dar du ra cak. Dol duk ça de -
�i� ti ri le cek. Çe lenk tö re ni nin ar d�n dan
kal d� r� la cak” de di. Ali Gök çek ise,

“Ül ke miz de olan lar or ta da. Ga ze te ci -
ler, ö� ren ci ler tu tuk luy ken, Ha tay’da
da hi kaç va tan da �� m� z�n öl dü �ü nü ö� -
re ne mi yor ken, AKP’nin bu den li ya -
sak la r� na ra� men; CHP genç lik du va r�
olu� tur du. 

Ama bu ra y� da ha da an lam l� k� la -
cak olan, öz gür dü �ün ce le ri ni, fi kir le -
ri ni bu ra ya ra hat l�k la ya za bi le cek yi ne
hal k� m�z d�r. Bü tün yurt ta� la r� m� z� bu-
 ra ya dü �ün ce le ri ni yaz mak için bek li -
yo ruz.”

Prof. Dr. Eri�ah Arıcan’ın yönetti�i oturumda Prof. Dr. Keren
Alkin, 2020’den itibaren G7’nin yerini, Çin, Rusya, Hindisan,
Meksika, G.Kore, Türkiye ve Brezilya’nın olu�turdu�u E7’nin

alaca�ını yönündeki görü�leri vurguladı.

T.B.M.M. AB
Uyum
Komisyonu
Üyesi �afak
Pavey’in
“AB Üyeli�i

Sürecinde
Türkiye’de
Reformlar”,
ba�lıklı
sunumu ilgiyle
izlendi.

Kadıköy’deki
AB Çalı�tayı’na 22
üniversiteden genç

akademisyenlerin yanı
sıra CHP Milletvekili �afak

Pavey de katıldı. Di�er
taraftan Euro krizi de

de�erlendirildi.

Kadıköy Be�ikta� �skelesi’nin kar�ısına  �stanbul CHP �l Örgütü tarafından, Hükümetin 19
Mayıs kutlamalarının engellenmesini protesto etmek amacıyla dev boyutta bir pano kuruldu.

Dileyen herkes, ‘Demokrasi ve Gençlik Duvar’ına’ dü�üncelerini yazacak. 

BAYRAM KUTLAMASI 
İŞTE BÖYLE SOKAĞA İNER!
BAYRAM KUTLAMASI 

İŞTE BÖYLE SOKAĞA İNER!
BAYRAM KUTLAMASI 
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BAYRAM KUTLAMASI 
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BAYRAM KUTLAMASI 

İŞTE BÖYLE SOKAĞA İNER!
BAYRAM KUTLAMASI 

İŞTE BÖYLE SOKAĞA İNER!
Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami
Öztürk, duvara

“Ba�ımsız yargı”
yazdı.  
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Okan Üni ver si te si Mes lek Yük se ko -
ku lu’nda, ö� ren ci le rin mes le ki de -
ne yim le ri ni art t� ran ve

öz gü ven le ri ni art t�r mak ama c�y la dü zen -
le nen Me zu ni yet Pro je si Der si ve Jü ri si, 4
y�l d�r de vam edi yor. E�i tim fa ali yet le rin -
de Okan Üni ver si te si ile i� bir li �i için de
bu lu nan Ka d� köy Be le di ye si de 7 Ma y�s
Sa l� gü nü Okan Üni ver si te si Mes lek Yük-
 se ko ku lu, Ye rel Yö ne tim ler Prog ra m� jü -
ri si ne kat k� ver di. 

Okan Üni ver si te si Ye rel Yö ne tim ler
Prog ram Ba� ka n� Yrd. Doç. Dr. Se da H.
Bos tan c�’n�n ko or di na tör lü �ün de ger çek -

le� ti ri len Ye rel Yö ne tim ler Prog ra m� me -
zu ni yet jü ri si ne; Okan Üni ver si te si Mes -
lek Yük se ko ku lu Mü dür Yar d�m c� s� Yrd.
Doç. Dr. Bi rol Alas, Ka d� köy Be le di ye si
Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri ye Sa� lam,
Ka d� köy Be le di ye si E. Ba� kan Yar d�m c� -
s� ve Ata �e hir Be le di ye si Mec lis Üye si
Ay �e �n ci Be� p� nar, Ka d� köy Be le di ye si
�mar Mü dür lü �ü Tek nik �e fi Nil gün Can-
 po lat ve Bah çe �e hir Üni ver si te si Ö� re tim
Üye si Yrd. Doç. Dr. Su zan Gir gin ka ya
Ak da� ka t�l d�. Me zu ni yet pro je sin de a��r-
 l�k l� ola rak “Kent sel dö nü �üm” ko nu su ve
Fi kir te pe ele al�n d�. Ö� ren ci ler me zu ni yet

pro je si ne ça l� ��r ken de Ka d� köy Be le di -
ye si’nden bil gi ve bel ge des te �i al d�.
Kent sel dö nü �üm, ye rel ga ze te, ula ��m so -
run la r� ve kent es te ti �i ba� l� ca i� le nen ko -
nu lar ara s�n day d�. 

Me zu ni yet Pro je si ni an la tan ö� ren ci -
ler, Fi liz Ka pu cu, �s ma il Bal, Azi ze Elif
Uzu nö ner, Gi zem �im �ek, Elif At��, Bu -
rak Ar� nan, Elif Türk ve Gök han Bay ram
jü ri nin ele� ti ri ve öne ri le ri ni dik kat le din-
 le di. Me zu ni yet a�a ma s� na bir ad�m da ha
yak la �an ö� ren ci ler, de �er len dir me le ri de
göz önü ne ala rak me zu ni yet pro je le ri ni
tez ça l�� ma s� ha li ne ge ti re cek ler.   

317 - 23 MAYIS 2013HABER

YEREL YÖNETİMLER
mezuniyet jürisi toplandı

Kadıköy Belediyesi Okan Üniversitesi, 
Yerel Yönetimler Programı Mezuniyet Jürisi’nde yer aldı. 

‘GAZETE KADIKÖY’ MEZUNİYET
PROJESİ  KONUSU OLDU 

Okan Üniversitesi Meslek
Yüksekokulunda, Yerel
Yönetimler Programı
ö�rencisi Azize Elif

Uzunöner “Yerel
Gazeteleri” de�erlendirdi�i

mezuniyet projesinde,
Gazete Kadıköy’ü inceledi
Gazete Kadıköy ekibi ile

röportaj da yapan
Uzunöner, 13 yıldır

kesintisiz yayın yapan tek
yerel gazete olan Gazete

Kadıköy’ü ba�arıya
ula�tıran özellikleri

anlattı. Özellikle yerel
gündemi takip eden ve
Kadıköylü ile ileti�im
kurabilen yönleri ile

gazeteyi de�erlendirdi.
Uzunöner, jürinin

önerilerini dinleyerek, tez
çalı�masını yerel basın

ara�tırması ile
tamamlayaca�ını
sözlerine ekledi. 

TEŞEKKÜR
Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım

Merkezi’ne,

Sokak hayvanlar�n� usulünce yakalatt�ran,
de�erli hekimlerine k�s�rla�t�ran ve bu hayvanlar�

ya�ad�klar� eski mahallerine b�rakt�ran bu
kurumun tüm görevlerine te�ekkür eder,

ba�ar�lar�n�n devam�n� dilerim.                                                        

EMEKL� Ö�RETMEN BEYHAN ZORLU

HASAN ALİ YÜCEL
Kreşi’nde sergi

KADIKÖY Belediyesi Hasan Ali Yücel Kre�i
ö�rencileri, bir y�l boyunca yapt�klar� çal��malar�, 

8 May�s Çar�amba günü sergilediler. Kre�
Sorumlusu Didar Ergin’in velilere hitaben bir

konu�ma yapmas�n�n ard�ndan, kokteyl ba�lad�.
Y�l boyunca ö�rencilerin resim, ebru, seramik ve
at�k maddelerden yapt�klar� çal��malar�, anne ve

babalar ilgiyle izlediler.   

Tüm annelerimizin
geçmi� Anneler Günü

kutlu olsun. Evlatlar� ile
birlikte en güzel, mutlu,
sa�l�kl� günler dilerim.

Kadıköy’ün Annesi Emekli Banka Genel
Müdür Lion Ayten Hatice ET�

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa sokak. No.21 KADIKÖY

Gsm: 0532 485 68 06

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE…
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

2013-2014 E��T�M Ö�RET�M YILI ÜCRETLER�
ANASINIFI - 12.000 .-TL 

( KDV + YEMEK +E��T�M fiyata dahildir )
�LKOKUL - 18.000.-TL 

( KDV + YEMEK+ E��T�M fiyata dahildir )
ORTAOKUL- 18.000.-TL

( KDV + YEMEK + E��T�M fiyata dahildir )
Ö�retmen çocuklar�na ve karde�lere %10 indirim uygulan�r.

ÖZEK EĞİTİM KURUMLARI

Uzunçayır cad. no.18 Hasanpaşa - Kadıköy

Tel : 0216 545 87 97
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Do �a Çev re Ko mi te si’nin 2.si ni dü -
zen le di �i “Kent sel Dö nü �üm” et -
kin li �i CKM B Sa lon’da ya p�l d�.

Aç� l�� ko nu� ma s�n dan son ra Yö net men �m -
re Azem’in ha z�r la d� �� “Ekü me no po lis”
ad l� bel ge sel su nu mu ya p�l d�. Bu su num da
kent sel dö nü �ü me gi ren her böl ge nin dü nü
ve bu gü nü gös te ril di, bu ra lar da ya �a yan ve
ma� dur b� ra k� lan sa kin ler le ya p� lan rö por -
taj lar su nul du. �n san la r�n na s�l gö çe zor lan -
d� �� aç�k se çik gös te ril di. Kent sel dö nü �ü -
me bi na la r� y� k�p ye ni si ni yap makla de �il,
sos yal alt ya p� y la ha z�r la nmak ve özün de
in san içe rik li ol ma s� ge rek ti �i vur gu lan d�. 1
sa at sü ren gös te rim so nun da ko nu� ma c�
ola rak ka t� lan Mi mar lar Oda s�’ndan ge len
mi sa fir ler, so ru lan so ru la r� ce vap la d� lar.
Gö nül lü Evi Ba� ka n� Tu nay Soy dan’�n te -

�ek kür bel ge le ri ni ve çi çek le ri ver me sin den
son ra top lu re sim çe kil me siy le et kin lik son
bul du.
� HU ZUR EV� SA K�N LE R� Z� YA RE T�

Bos tan c� Gö nül lü le ri, Mal te pe Hu zur
evi sa kin le rin den 20 ya� l� y� Gö nül lü
Evi’nde 17 Ni san’da ko nuk et ti. 2. kez dü -
zen le nen bu et kin li �e, yet ki li ler ve ba k� c� -
la r� ile bir lik te ge len mi sa fir le re, gö nül lü
üye ler aç�k bü fe ha z�r la d�k la r� yi ye cek ler le
mü kel lef bir sof ra kur du lar. Soh bet ler e� li -
�in de çay lar içil di. Son ra s�n da ba� la ma us -
ta s� Tu fan Çe lik ve Türk Halk Mü zi �i sa -
nat ç� s� Se her Ak soy gö nül lü ola rak ka t�l -
d�k la r� bu or ta ma tür kü le riy le renk kat t� lar.
Bos tan c� Halk E�i tim Mer ke zi Mü dü rü
Ergüder Güngör, Müdür Yard�mc�lar�
Fahrettin Çarkç� ile �brahim Karc�, mü dür

ve ga zel us ta s� Ali �h san da et kin li �e ka t�l -
d�. Ya� l� mi sa fir ler or ta m�n gü zel li �i ne
ken di le ri ni o ka dar kap t�r d� lar ki ay r�l mak
is te me di ler. An cak gö nül lü ler, on la ra zi ya -

re te gi de cek le ri sö zü nü ver dik ten son ra  ay -
r�l ma y� ka bul et ti ler. Top lu hal de re sim le -
rin çe kil me sin den son ra tüm üye le rin el
sal la ma s�y la u�ur lan d� lar.

4 17 -23 MAYIS 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 17 - 26 MAYIS 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

�LKYARDIM E��T�M�
E�itim Hem�iresi Duygu

Sever Öztürk
Tarih: 17.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Hasanpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri, Central
Hospital i�birli�i ile

HUZUR EV� Z�YARET�
Tarih: 17.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Göztepe Semiha

�akir Huzur Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
HAYD� ÇOCUKLAR

T�YATROYA
Tarih: 18.05.2013

Saat: 13.00
Yer: Moda Deniz Kulübü
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri, �dil Abla
Çocuk Tiyatrosu

i�birli�i ile
TAKI - EL SANATLARI -

RES�M SERG�S�
Tarih: 18 - 24 May�s 2013

Ba�lang�ç Tarihi:
18.05.2013

Ba�lang�ç Saati: 14.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Ba�kanl�k Fuayesi
Düzenleyen: Ko�uyolu

Gönüllüleri, Kad�köy Halk
E�itim Merkezi i�birli�i ile
“KADIKÖY” TEMALI 6.
GELENEKSEL RES�M
YARI�MASI SERG�S�

Sergi Süresi: 18-24 May�s
2013

Ba�lang�ç Tarihi:
18.05.2013

Aç�l�� Saati: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi 4. Kat Fuaye
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gönüllü

Merkezi
ATATÜRK’TEN

GENÇL��E
GENÇL�KTEN
ATATÜRK'E

Sunum: Yard. Doç. Dr.
Korkmaz Uluçay
Tarih: 18.05.2013

Saat: 16.30
Yer: 19 May�s Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
19 MAYIS GENÇL�K VE

SPOR BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 19.05.2013
Saat: 09.30

Yer: Gazi Mustafa
Kemal �. Ö. O

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllü Evi

YAYLI ÇALGILAR
ORKESTRASI VE BALE

GÖSTER�S�
Tarih: 20.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Moda Deniz Kulübü

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri, Kad�köy

Belediyesi Çocuk Sanat
Merkezi i�birli�i ile
ORGAN�K TARIM

ÜRÜNLER� VE
BESLENME

Yüksek Ziraat Mühendisi
�hsan Demir

Tarih: 20.04.2013
Saat: 14.00

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

FERAH FEZA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Çi�dem Yark�n
Tarih: 20.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Halk E�itim

Merkezi Konser
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. Ali Haydar
Say�ner: 0533 487 54 43
KR�TON CUR� PARKI
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

HALK MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Nurettin Karaku�

Tarih: 20.05.2013
Saat: 20.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri

Davetiyelidir.
0216 416 41 34
FENERYOLU

GÖNÜLLÜLER� TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Göknil Bi�ak Özdemir

Tarih: 21.05.2013
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi Büyük Salon

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

Davetiyelidir.
0532 276 52 77

�STANBUL MUSIK�
A�IKLARI TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Sevinç Çelebi
�ekerci

Tarih: 21.05.2013
Saat: 20.00

Yer: Ac�badem �stek Vakf�
Konser Salonu

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir.
0532 305 32 29

SADABAD TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef. Dr. Abidin Gerçeker

Tarih: 21.05.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir.
�smet Karaba�:
0533 433 84 19

EVRENSEL E��T,
KUYRUKLU CANLI
Doç. Dr. Nusret Kaya

Tarih: 22.05.2013
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

NEFES TEKN�KLER�
Ya�am Koçu
Ye�im Yücel

Tarih: 22.05.2013
Saat: 14.00

Yer: Feneryolu
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri
2013 BESTE

YARI�MASI F�NAL� VE
KONSER

Tarih: 22.05.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gönüllü

Merkezi
GÖNÜLDEN GÖNÜLE
TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Necati Gürbüz
Tarih: 22.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi Büyük Salon
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
“B�Z�M KÖYÜN

DEL�LER� BALADI”
T�YATRO OYUNU
Yazan: Aziz Nesin 
Yöneten: Mustafa

Görgün
Tarih: 22.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Sahray�cedid Gönüllüleri
MÜZ�K DOSTLARI

TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Osman Ziyagil
Tarih: 23.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Ac�badem �stek Vakf�

Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri Davetiyelidir.
0539 572 68 00

RES�M - D�Ki� -
MEFRU�AT SERG�S�

Tarih: 23-25 May�s 2013
Ba�lang�ç Tarihi:

23.05.2013
Ba�lang�ç Saati: 14.00

Yer: Sahray�cedid Defne
Park� Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gönüllüleri

SONSUZ ��FA
UYGULAMA SEM�NER�
Ki�isel Geli�im Uzman�

Cavit Ça�
Tarih: 24.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

�LKYARDIM E��T�M�
Duygu Sever Öztürk

Tarih: 24.05.2013
Saat: 14.00

Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fikirtepe

Gönüllüleri, Center
Hospital i�birli�i ile

N�HAVENT BAYANLAR
TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Recep Alper Çevirel
Tarih: 25. 05.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi Büyük Salonu

Düzenleyen: Müzik
Gönüllükleri
SUAD�YE

GÖNÜLLÜLER� TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Sertaç Tezeren
Tarih: 26.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi Büyük Salon

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN

SUAD�YEL�LER�
ARAMIZA  KATILMAYA

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

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

DAVET EDiYORUZ

Bostancı Gönüllüleri’nin kentsel
dönüşüm semineri
Bostancı Gönüllüleri’nin kentsel
dönüşüm semineri
Bostancı Gönüllüleri’nin kentsel
dönüşüm semineri
Bostancı Gönüllüleri’nin kentsel
dönüşüm semineri
Bostancı Gönüllüleri’nin kentsel
dönüşüm semineri
Bostancı Gönüllüleri’nin kentsel
dönüşüm semineri

Spon sor lu �u nu �çe ren köy Car re fo ur’un,
ba s�n spon sor lu �u nu Efe ce Ha ber’in
yap t� ��, 23 Ni san Ulu sal Ege men Ço -

cuk Bay ra m� kap sa m�n da Ka d� köy Be le di -
ye si Koz ya ta �� Gö nül lü le ri ta ra f�n dan dü -
zen le nen “Ço cuk ve 23 Ni san” te ma l� re sim
ya r�� ma s� so nuç lan d� .

Ya r�� ma 28 Mart 2013 ba� la d�. Top lam
16 okuldan 175 re sim ka t�l d�. Re sim ler 19
Ni san 2013 Cu ma gü nü se çil di. Çok ke yif li
bir ya r�� ma ol du. Jü ri üye le ri, bir bi rin den
gü zel re sim le ri seç mek te zor lan d� lar. Ödül
tö re ni, 23 Ni san sa at 15-00 da �çe ren köy Car -
re fo ur’da ya p�l d�.

Ka t� lan yu va ve ka za nan ço cuk la r�n
isim le ri de �öy le:

� Bi rin ci: Naz l� El Y�l d� r�m/5 ya�/Ko -
�u yo lu Ate� bö ce �i Ço cuk Yu va s�/Ka zan d� ��
ödül: Bi sik let

� �kin ci: Ay �e Ece �e ner/6 ya�/Ac� ba -
dem Bil fen/Ka zan d� �� ödül: Bi sik let

� Üçün cü: Du ru Kur tu lu�/5 ya�/Fi dem
Ço cuk Yu va s�/ Ka zan d� �� ödül: Bi sik let

� Dör dün cü: Az ra So nay/6 ya�/Su adi -
ye Bil fen/Ka zan d� �� ödül: Pe lü� oyun cak

� Jü ri Özel Ödü lü: Ne hir K� z� l�r mak/5
ya�/Su adi ye Ne sem Ana oku lu/Ka zan d� ��
ödül: Pe lü� oyun cak

Re sim le rin se çi mi ar d�n dan Ka d� köy Be -
le di ye si Mec lis Üye le ri Nur han Kut man ile
Gül çin Er gun ta ra f�n dan jü ri üye le ri; Yrd.
Doç. Dr. �eh naz Yal ç�n Wells’e (Mar ma ra

Üni ver si te si Ata türk E�i -
tim Fa kül te si Gü zel Sa -
nat lar Re sim-�� E�i ti -
mi Bö lü mü), Yrd.
Doç. Dr. Pe sent Do -
�an’a (Mar ma ra Üni -
ver si te si Ata türk E�i -
tim Fa kül te si Gü zel
Sa nat lar Re sim-�� E�i -
ti mi Bö lü mü), Ö� re tim
Gö rev li si Ne �e gül Ekin -

ci’ye, (Mar ma ra Üni ver -
si te si Ata türk E�i tim

Fa kül te si Gü zel Sa -
nat lar Re sim-�� E�i -
ti mi Bö lü mü), Ö� re -
tim Gö rev li si Zey -
nep Öz türk’e (Mar -
ma ra Üni ver si te si

Ata türk E�i tim Fa -
kül te si Gü zel Sa nat lar

Re sim-�� E�i ti mi Bö lü -

mü), Uzm. Psi ko log Bel ma Zi re ko� lu’na
(Kli nik Psi ko log), spon sor Car re fo ur SA
Mü dü rü Ok tay Do �an te pe’ye, ba s�n spon so -
ru Efe ce Ha ber kö �e ya za r� Bel ma Ak da�’a
ve �s tan bul Böl ge so rum lu su Ha ri ka Ören’e
te �ek kür pla ket le ri ve ril di.

Koz ya ta �� Gö nül lü le ri’ne des tek ve ren
Tü lin Er kan aç� l�� ko nu� ma s�n da ya r�� ma n�n
ama c� n�n, ço cuk la ra re sim sa na t� n� sev dir -
mek ol du �u nu vur gu la ya rak, “E�i tim le ri ne
kat k� da bu lun mak ve on la ra ya r�� ma he ye ca -
n� n� ya �at ma y� he def le dik. Ço cuk la r�n ha yal
gü cü s� n�r s�z d�r. O yüz den dün ya y� biz den
çok da ha fark l�, çok da ha renk li gö rür ler. Biz
de bir kaç bo ya ka le mi ile on la r�n ha yal güç -
le ri ni ha re ke te ge çir me le ri ni is te dik. Mus ta -
fa Ke mal Ata türk, Tür ki ye Bü yük Mil let
Mec li si’nin ilk kez ka p� la r� n� aç t� �� gün olan
23 Ni san’� siz ço cuk la ra ar ma �an et ti. Çün -
kü, bu gü nün ço cuk la r� n�n ya r� n�n bü yük le ri
ol du �u nu bi li yor du. Dün ya da ço cuk la r�n sa -
hi p ol du �u tek bay ram olan 23 Ni san Ulu sal
Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m� he pi mi ze kut -
lu ol sun” de di. 

Okul mü dür le ri, ö� ret men ler, ve li ler, ö� -
ren ci ler, ku ru lu� a�a ma s�n da ol ma la r� na ra� -
men bu pro je ye ev sa hip li �i ya pan, he ye can -
la ve is tek le bu pro je yi sa hip le nen ve ba �a -
ran Koz ya ta �� Gö nül lü le ri, “Biz le ri her ko -
nu da des tek le yen Ka d� köy Be le di ye  Ba� ka -
n� m�z Av. Se la mi Öz türk’e çok te �ek kür edi -
yo ruz” de di ler.

Kozyatağı Gönüllüleri resim yarışması sonuçlandı

Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü -
le ri’nin dü zen le di �i, Gül ni hal Kal -
kan ve Cem Ada l� Bes te le ri kon se ri,

9 Ni san Sa l� ak �a m�, Ka d� köy Ev len dir me
Sa lo nun da ger çek le� ti ril di.

Ge ce nin prog ram yö ne ti mi ni ya pan
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da -
n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ne -
si be Mü se vi to� lu, yap t� �� aç� l�� ko nu� ma -
s�n da, “Türk Mü zi �i ne ye ni eser ler ka zan -
d�r mak ama c� ile 13 y�l d�r ge le nek sel ola -
rak dü zen le di �i miz bes te ya r�� ma m�z, bu
y�l da 22 Ma y�s’da bu sa lon da fi nal kon se -
ri ile ger çek le� ti ri le cek tir. Bu y�l ki ya r�� -
ma m�z da ge ri sa y� ma ba� la d� �� m�z �u gün -
ler de, hem ya r�� ma m� z� ha t�r lat mak, hem
de 2012 y� l�n da de re ce ye gi ren bes te kâr la -
r� m� z� bes te le ri ile hal k� m� za ta n�t mak ama -
c� ile bu ge ce yi dü zen le dik. Sa na ta sa nat ç� -
ya des tek ve ren Ka d� köy Be le di ye si ile mü -
zi �i mi zin ya �a ma s� na des tek ve ren her ke se

son suz te �ek kür ler ede riz” de di.
Geç ti �i miz y�l Ka d� köy Be le di ye si’nin

dü zen le di �i 12. Türk Sa nat Mü zi �i Ya r�� -
ma s�n da, bi rin ci olan bes te kâr Cem Ada -
l�’n�n bes te le ri ni, ses sa nat ç� s� Ar zu K� ra li
ile Cem Ada l� bir lik te yo rum la d� .

Geç ti �i miz y�l ikin ci olan bes te kâr ve
pi ya nist Gül ni hal Kal kan’�n bes te le ri ni de
ses sa nat ç� la r� Gür sel Mer can l� ile Mer ve
Utan d� seslendirdi. 

Ay n� za man da Gül ni hal Kal kan’�n ge -
lin ada y� olan Mer ve Utan d�’n�n ka y�n va li -
de si Gül ni hal Kal kan’�n bes te le ri ni yo rum -
la ma s� ge ce nin sür pri zi ol du.

Prog ram da; Ta lat Er (Ke man), Ca ner

Al t�n ba� (Ud), Atil la Atae ren (Ka nun), Ta -
mer Öz kan ( Klav ye), Ba bür Kal kan (Klav -
ye) ve Sey hun Çe lik (Ritm)’den olu �an saz
eki bi so list le re e� lik et ti.

Bes te le rin gü zel li �i ve so list le rin muh -
te �em per for mans la r� iz le yi ci le rin bü yük
be �e ni si ni ka zan d�. Prog ram da yer alan
bes te le rin söz ya zar la r� Sa mi De rin tu na,
Fat ma Onur, Hül ya �en kul, M. Ke mal Kal -
kan, At� lay Er ge ve Ne dim Sa at çi o� lu ile
bir çok ko ro �e fi ve sa nat ç� da ko nuk ola rak
ge ce ye ka t�l d�. Ge ce, tüm sa nat ç� la r�n bir -
lik te söy le dik le ri “Sev dim Bir Genç Ka d� -
n�” ve Pa pat ya” isim li se vi len iki tan go ile
so na er di.

KOZYATA�I Kültür Merkezi Konferans
Salonu’nda 12 Nisan Cuma günü,

Acıbadem Hastanesi’nden Prof. Dr. Memet
Özek tarafından Cerebral Palcy hastalı�ı ile

ilgili bir konferans verildi. Kadıköy
Belediyesi Gönüllü Merkezi tarafından

organize edilen konferansa, Gönüllüler ve
Kadıköylüler ve özellikle çocukları Cerebral
Palcy hastası olan aileler yo�un bir �ekilde

i�tirak ettiler. Prof. Dr. Memet Özek,
katılımcıları bilgilendirerek soruları

yanıtladı. Konferans bitiminde Gönüllü
Konsey üyesi Gülsün I�ık tarafından Prof.
Dr. Memet Özek’e te�ekkür plaketi verildi.
Katılımcılar, bilgilendirmelerinden dolayı

Prof. Dr. Özek’e te�ekkür ettiler. 

Gönüllü Merkezi’nin
SAĞLIK SEMiNERi

Bes te kâr Cem Ada lı ve 
Gül ni hal Kal kan bes te le ri
kon se ri, bü yük il gi gör dü.

Müzik Gönüllüleri’nin muhteşem
GECESİ

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde öğrencilere seminer
Fi kir te pe Gö nül lül le ri, üni ver si te ye ye ni gi -

re cek  ö� ren ci le rin, de �i �en s� nav sis te mi
ile il gi li bi lin mez lik le ri ni, ka fa la r�n da ki so -

ru i�a ret le ri ni gi der mek ama c�y la ö� ren ci le rin ai -
le le ri ile bir lik te ka t�l d�k la r� bir se mi ner dü zen le -
di. Fi kir te pe Gö nül lü Evi’nde ger çek le� ti ri len,
gö nül lü le rin de ka t�l d� �� se mi ner de; reh ber ö� -
ret men Emi ne Yal ç�n,  de �i �en sis tem le be ra ber
okul pu an la r� n�n de �il ö� ren ci le rin ken di ba �a r�
pu an la r� n�n önem li ol du �u, bö lüm le ri nin d� ��n -
da ki yerlerden de s� na va gi re bi le cek le ri an lat t�.
Da ha son ra so ru-ce vap bö lü mü ne ge çil di ve se -
mi ne rin so nun da ö� ret men Emi ne Yal ç�n’a Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu’nun ha z�r la d� ��
te �ek kür bel ge si ile Ka d� köy ki ta b� ve ril di.
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● Semra ÇELEB�

Yo la ç� kar ken ak l� m�z da tek bir fi kir
var d� as l�n da; de z-a van taj l� ço cuk -
lar la bir ara ya gel mek, on lar la bir

der gi ça l�� ma s� yap mak, on la ra ga ze te ci -
li �i sev di rip ge le ce �e çok da ha idea list
mes lek ta� lar ha z�r la mak t�. Bu ara da
biz ler de bu kir len mi� sis te min için de on la r�n
saf dün ya s�n da ken di mi zi te mi ze çe ke cek tik. Edi tör
ar ka da ��m Fev zi ye Sa la�, fo to� raf ç� P� nar Ko run,
ö� ret men Der ya Ba sut ve be ni et ra f� na top la y�p,
“Ne der si niz? Böy le bir ça l�� ma ya pa l�m m�?” di ye
sor du �un da hiç te red düt süz ka bul et tik. Beyo�lu
75. Y�l Çocuk ve Gençlik Merkezi ile ile ti �i me ge -
çip he men i�e ko yul duk. Ku rum da du yu ru afi� le ri -
mi zi as t�k tan son ra ger çek le� tir di �i miz ilk top lan t� -
m� za ge len genç ar ka da� la r� m�z, so ru do lu ba k�� lar -
la bi zi an la ma ya ça l� �� yor lar d�. An la ya ma d�k ça da
pe� pe �e so ru lar so ru yor lar d�: Oyun mu oy na ya ca -
��z? Atöl ye ça l�� ma s� ne de mek? Ha be ri na s�l ya za -
ca ��z? Fo to� ra f� ne ile çe ke ce �iz?.. Evet, so ru lar la
ba� la yan yol cu lu �u muz 9-11 ya� ara s� yak la ��k 15
ço cuk la ilk ola rak Ya ra t� c� Dra ma atöl ye sin de ba� -
la d�. Ço cuk lar ön ce bol bol oyun lar oy na d� lar son ra

ya va� ya va� oyun lar la ha ber
yap ma y� ö� ren di -
ler. Tem si li bir ba -
s�n top lan t� s� bi le
yap t�k. Ço cuk la r�n
acar mu ha bir ler gi bi
ba s�n top lan t� s�n da ki
so ru la r�, de� me ga ze -
te ci le re ta� ç� kar ta cak
cins ten di. 

Oyu nun bol ha be rin
az ol du �u Ya ra t� c� Dra -
ma’n�n ar d�n dan Ga ze te -
ci lik- Der gi ci lik ders le ri -
ne ba� la d�k ve “bir ha ber
na s�l ara� t� r� l�r na s�l ya z� -
l�r”� bil dik le ri miz öl çü sün -
de ak tar ma ya ça l�� t�k. Fo -
to� raf ders le ri de yi ne ço -

cuk la r�n en çok e� len di �i bö lüm ol du. Ar ka da� lar -
dan, çev re miz den top la d� �� m�z kom pakt ma ki ne ler -
le so kak la ra ç�k t�k hep bir lik te fo to� raf lar çek tik.
Son ra dan yaz d�k la r� n� oku yun ca bu ge zi ler den çok
�ey ö� ren dik le ri ni gör dük… Ki mi Bo �a zi çi Köp rü -
sü’nden ilk kez geç mi�, ki mi Oyun cak Mü ze si’nde -
ki on lar ca oyun ca �� ilk kez gör mü� tü. Sul ta nah -
met’tey se gör dük le ri ta ri hi eser ler kar �� s�n da hay -
ran kal m�� lar d�…

Yak la ��k 20 haf ta sü ren atöl ye ler de ha ber yaz -
ma n�n abc’si olan 5N-1K’dan, rö por taj so ru la r� ha -
z�r la ma ya; ba� l�k bul mak tan spot ç� kar ma ya; fo to� -
raf çek mek ten ha ber ta ki bi ne ka dar bir çok �ey ar t�k
on lar için hiç de ya ban c� de �il di. 

� ÇO CUK DER’G� B� B�R HA YA L�N ÜRÜ NÜ
Atöl ye ça l�� ma la r� n�n ar d�n dan der gi mi zin içe -

ri �i ni olu� tur mak için kol la r� s� va d�k. �çe ri �i ni ta -
ma men ço cuk la r�n be lir le di �i der gi nin her a�a ma -
s�n da sa de ce on lar var d�. Pro je eki bi ola rak biz ler
sa de ce tek nik aç� lar dan yön tem be lir le me le ri ko nu -
sun da yar d�m c� ol duk.

On lar oyun lar oy na ya rak 5N-1K’la r� bul duk la r�
gi bi fo to� raf ge zi le rin de ku� la r� bö cek le ri ma ki ne -
le ri nin kad ra j� na s�� d�r d� lar. Fo to� raf la r�n da ol du �u
gi bi ya z� la r�n da da net li �i ya ka la ma ya ça l�� t� lar. Ve
so nuç ola rak uzun so luk lu bir ça l�� ma n�n özel bir
ürü nü ola rak “Ço cuk Der’gi bi” ad� n� ver di �i miz bir
der gi ç� kar ma y� ba �ar d�k. 

Ço �u mem le ket le rin den ko pup Tar la ba ��’nda,
Do lap de re’de, Ka s�m pa �a’da ya da Be yo� lu’nun
ar ka so kak la r�n da bir ha yat kur mu� ai le le rin ya ��t la -
r�y la e�it ya �am ko �ul la r� na sa hip ol ma yan ço cuk la -
r� on lar… Bu der gi de, kent sel dö nü �üm le yok olan
ma hal le le ri ni, o ma hal le le rin de ki da ya n�� ma y�, de -
�er ver dik le ri ki �i le ri, ma hal le le rin den bel ki de ilk
kez ç�k t�k la r� ge zi le ri miz de gör dük le ri ni, çev re le ri -
ne ve hay van dost la r� na du yar l� l�k la r� n�, ken di ke li -
me le riy le an lat t� lar. Ço cuk Der’gi bi bir pro je nin so -
nu cu, ba� ta dört ki �iy le ba� la d� �� m�z son ra ço cuk -
lar la ve des tek çi ar ka da� la r� m�z la ço �al d� �� m�z bü -
yük bir gru bun ha ya li nin ürü nü… Pa ray la sa t�l m� -
yor, ikin ci sa y� s� ol ma yan tek ve özel bir der gi. 

On lar, bir der gi nin par ça s� ol ma n�n he ye ca n� n�
ya �a d�, biz se ço cuk lar la bir dün ya pay la� ma n�n
zev ki ni ke� fet tik. On la r�n, ken di ola nak la r� n�, bil gi -
le ri ni, tec rü be le ri ni pay la �a cak in san la ra ih ti ya c�
var, si zin de bel ki ar�n ma ya… Ne der si niz?

Meslekte idealist olmak giderek
zorla�ırken, kendimizi çocukların

dünyasına bıraktık. Biz yol
gösterelim derken onlar bize fener

oldu. Hep birlikte bir derginin
sayfalarını ilmek ilmek ördük…

17 -23 MAYIS 2013HABER 5

KAYIP iLANI Kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Eslem Duygu ELDEM�R

Çocuklarla bir dergide buluşmak…

BU y�l 3.’sü düzenlenen
Uluslararas� Engelsiz Film

Festivali 20-22 May�s 2013
tarihleri aras�nda görme ve

i�itme engellilere özel
düzenlenmi� uzun metrajl�

filmleri ile Kad�köy
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde seyircisi ile
bulu�uyor.

Festivalin amac�; toplumda
olu�mu� tabular�, önyarg�lar� ve

kal�pla�m�� dü�ünceleri
gösterimi yap�lacak k�sa ve

uzun metrajl� filmlerle y�kmak.
Festival’de gösterilecek olan
uzun metrajl� filmler görme

engelliler için-ünlü oyuncular
taraf�ndan- dublaj yap�larak

sesli betimlenmi� olarak, i�itme

engelliler için ise özel alt yaz�l�
betimlenmi� olarak gösterime

sunuluyor.
3. Uluslararası Engelsiz Film

Festivali 1. Gün
Tarih: 20.05.2013       

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Seanslar: 
13:00 - K�sa Film Seçkisi
14:00 - Kurtulu� Son Durak
17:00 - Lal Gece
19:00 - Tepenin Ard�
3. Uluslararası Engelsiz Film

Festivali 2. Gün
Tarih: 21.05.2013  

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Seanslar: 
13:00 - K�sa Film Seçkisi
14:00 - Öz Hakiki Karakol   
17:00 - Can
19:00 -  Kurtulu� Son Durak 
3. Uluslararası Engelsiz Film

Festivali 3. Gün
Tarih: 22.05.2013

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Seanslar: 
13:00 - K�sa Film Seçkisi
14:00 - Dedemin �nsanlar�  
17:00 - Öz Hakiki Karakol
19:00 - Lal Gece       

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam

Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap

�smail Sok. Sadıko�lu Plaza 5
No:49 Kadıköy - �stanbul

/Türkiye
Web:

engelsizis.kadikoy.bel.tr 
E-Posta:

engelsiz@kadikoy.bel.tr
Tel: 0216 338 24 14 

Faks: 0216 338 88 84    

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

3. ULUSLARARASI ENGELSİZ FİLM
FESTİVALİ’NE DAVETLİSİNİZ!
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�s tan bul Su lu bo ya Top lu lu �u ile
To mur cuk Vak f� or tak l� ��n da dü -
zen le nen �s tan bul Su lu bo ya Ça l��-

 ta y�, sa nat se ver ler le bu lu� ma ya
ha z�r la n� yor. 

21 Ha zi ran - 1 Tem muz 2013 ta rih le -
ri ara s�n da Ka d� köy’de ki �ir ket-i Hay ri ye
Ga le ri si’nde ya p� la cak olan Ça l�� tay ön ce -
si �s tan bul Su lu bo ya Top lu lu �u fa ce bo ok
say fa s�n da su lu bo ya re sim ya r�� ma la r� dü -
zen li yor. Ulus la ra ra s� bir çok pro je ye im za
at m�� res sam Ata nur Do �an ise bu sü reç

için de work shop ça -
l�� ma la r� dü zen li yor.  

Top lu lu �un Ça -
l�� tay ön ce si dü zen -
le di �i son “Ay�n En
�yi Su lu bo ya Ya r�� -
ma s�”n�n te ma s�;
“�s tan bul: K� ta la r�n
ve Kül tür le rin Bir le -
�im Nok ta s�” ola rak
be lir len di. Ma y�s
ay�n da ki ya r�� ma
de �er len dir me le ri -
ne ait ka te go ri ler;
halk oy la ma s� ve

ya r�� ma jü -
ri si ta ra -
f � n d a n
be lir le ni yor. Ma y�s ay�n da ki ya r�� ma da, top lam 15
ese re de re ce ve ri le cek. 31 Ma y�s 2013 ta ri hin de ya p� -
la cak jü ri de �er len dir me si son ra s�n da, 3 ay r� ka te go -
ri de de re ce ye gi ren eser ler ta kip eden ay�n ilk haf ta s�
so nun da ka mu oyu na ilan edi le cek.

Ay�n Su lu bo ya Ya r�� ma la r�n da de re ce ye gi ren
eser ler; 21 Ha zi ran 2013 gü nü Ka d� köy �s ke le si �ir-
 ket-i Hay ri ye Ga le ri si’nde ser gi le ne cek, eser sa hi bi
sa nat ç� la ra ser ti fi ka la r� ve ri le cek.

Ya r�� ma ya ka t�l mak ve da ha ge ni� bil gi ala bil -
mek için a�a �� da ki il gi li lin ki kul la na bi lir si niz.

www.fa ce bo ok.com/su lu bo ya is tan bul.wa ter -
co lor?ref=tn_tnmn

● Semra ÇELEB�

�
l ki ni dü zen ler ken ba� -
la yan i� bir li �iy le Ka d� -
köy Ter mi nal’in

te me li ni atan is tan bu lim -
pro ve AZOT ti yat ro
top lu luk la r�, ye ni sah ne -
le ri nin aç� l� �� n� 2. Ulus la ra ra s�
�s tan bul Do �aç la ma Ti yat ro Fes ti va li’yle ya -
p� yor. Ge çen y�l fes ti va li dü zen ler ken ba� la -
yan bir lik te lik Ka d� köy’de or tak bir sah ne nin
ku rul ma s� na yol aç m�� t�. �im di o sah ne ya ni
Ka d� köy Ter mi nal, fes ti va lin ikin ci si ne ev sa -
hip li �i ya p� yor.  Tür ki ye’de ilk kez ge çen y�l
ya p� lan Ulus la ra ra s� �s tan bul Do �aç la ma Ti -
yat ro Fes ti va li’nin ikin ci si 17-25 Ma y�s ta-
 rih le ri ara s�n da do kuz ül ke nin ka t� l� m�y la
ger çek le� ti ri le cek. ABD, Bel çi ka, Fran sa,
Hol lan da, �s pan ya, �tal ya, Ka na da, Yu na nis -
tan ve Tür ki ye’den do �aç la ma us ta la r� n�n tek
sah ne de bu lu �a ca �� fes ti va lin slo ga n� “Do -
�aç la ma Bir le� ti rir”…

9 gün 9 ül ke nin gös te ri le ri ni iz le me �an -
s� bu la ca �� m�z fes ti va lin aç� l�� ge ce sin de Ka -

na da l� im pro grup la r� Tür ki -
ye’den do �aç la ma
oyun cu la r�y la bir lik te
ay n� sah ne yi pay la �a cak -
lar. 17 Ma y�s Cu ma ak �a -
m� sa at 20.30’da
ba� la ya cak ge ce de bu se fer
ko nuk lar ev sa hip le ri ni
a��r la ya cak ve ulus la ra ra s�
oyun cu kad ro su ye ni hi kâ -
ye ler do �aç la ya cak. 

19 Ma y�s Pa zar gü nü
Ka d� köy Ter mi -
nal’de iki gös te ri
var. Sa at 19.00’da
Hol lan da l� do �aç la ma
us ta s�, ça l�� ma la r�y la
Ya �am Bo yu Ba �a r�
Ödü lü al m�� ilk im pro cu
Ma rijn Vis sers’in mo de ra -
tör lü �ün de Ha yat Oyu nu
isim li gös te ri sah ne le ne cek.
�kin ci ya r� da ise �s tan bu lim -
pro’nun öz gün hi kâ ye for ma t�
bu y�l San Fran cis co ve Pe -

kin’den son ra bir kez
da ha Ko ray Tar han
mo de ra tör lü �ün de
ulus la ra ra s� kad ro ta -
ra f�n dan oy na na cak.
Bu gös te ri de de iz le yi -

ci ler, ya zar
ola rak oyu-

 nun içi ne
gi re cek ler.  

20 Ma y�s
Pa zar te si mo de ra tör lü �ü nü
Em rah De niz’in ya pa ca �� il-
 ginç bir et kin lik var. “�n gi liz -
ce Yok” ad l� gös te ri de bü tün
oyun cu lar ken di di lin de ko -
nu �a cak. 21 Ma y�s Sa l� ise
ti yat ro de �il bir re sim ve
mü zik bu lu� ma s� ola cak.
Yu na nis tan l� mü zis yen

Jan nis Anas ta sa kis ile res -
sam De niz An ge la ki renk le ri ve no-

 ta la r� bu lu� tur duk la r� gör sel ça l�� ma la r� n�

ta ma men do �aç la ma
ola rak or ta ya ko ya cak.
23 Ma y�s’ta da kuk la
gös te ri le ri ya p� la cak.
Bi rin ci ya r� da Pup pet
Im pro ile Bel çi ka l�
do �aç la ma us ta s�
Yann Van Den Bran-
 den’in yö ne ti min de

ulus la ra s� fes ti val kad ro su
kuk la lar la do �aç l� yor. �-kin ci ya r� da ise �ki
San dal ye ad l� gös te riy le iki ül ke, iki san dal -
ye, sa y� s�z me kân, s� n�r s�z hi kâ ye bu lu �a cak.
At lan ta’dan Jstar’�n fes ti va le he di ye si… 24
Ma y�s’ta �tal yan Fa bi o Mac ci oni mo de ra tör -
lü �ün de do �aç la ma vo kal mü zik le oyun cu -
lu �un har man lan d� �� tek ra r� ol ma yan bir
gös te ri ola cak. Fes ti va lin son gü nü olan 25
Ma y�s’ta ise bü yük bir ka ba rey le ka pa n�� ya -
p� la cak. Ka d� köy Ter mi nal Sah ne si, Ha li ta -
�a Cad de si �a d�r van Pa sa j�’n�n için de.
Ay r�n t� l� bil gi ye www.ka di koy ter mi -
nal.com ad re sin den ula �a bi lir si niz. 
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İsveç’e ‘Sanat
Köprüsü’

�irket-i Hayriye Sanat Galerisi, �sveçli
14 sanatçının 90’ın üzerindeki

eserlerine ev sahipli�i yaptı. �sveç’te
1856 yılında kurulmu�, dünya’nın en
eski Sanat Kulübün’ün 14 üyesinin

yarattı�ı eserler, �irket-i Hayriye Sanat
Galerisi’nde, 7-16 Mayıs 2013 tarihleri

arasında “Sanat Köprüsü” adıyla
sergilendi. Aralarında �sveç’te ya�ayan

Türk ressam Hasan Erdemir’in de
bulundu�u sergiye, 7 �sveçli sanatçı

da katıldı. Sanatçıların farklı üsluplarla
hazırladı�ı eserler sanatseverler ile

bulu�tu. Ço�unlu�u soyut
çalı�malardan olu�an; ya�lıboya,
suluboya, akrilik, tempera ve guaj
tekniklerinin kullanıldı�ı resimler,

grafik çalı�maları ve heykeller,
Kadıköylülerin ilgi oda�ı oldu.

Kadıköy Terminal, Doğaçlama
Festivali’yle açılıyor!
Kadıköy Terminal, Doğaçlama
Festivali’yle açılıyor!
Kadıköy Terminal, Doğaçlama
Festivali’yle açılıyor!
Kadıköy Terminal, Doğaçlama
Festivali’yle açılıyor!
Kadıköy Terminal, Doğaçlama
Festivali’yle açılıyor!
Kadıköy Terminal, Doğaçlama
Festivali’yle açılıyor!e çen y�l Lib ya, Tu nus ve M� s�r'da alev le nen

bü yük güç le rin si ya sal sa va �� m� n�n �im di lik
son sah ne si Su ri ye'de oy nan mak ta. Or ta do -
�u'da ki Ba t�-Do �u sa va �� m� as�r lar d�r ba� ka

ba� ka ge rek çe ler le de ol sa hiç bit mez. Özel lik le
1800'ler de sa na yi ül ke le ri nin bu böl ge ye olan “a�k-
� sev da s�” ener ji kay nak la r� se be biy le �id det len mi�;
“kut sal yer ler”in ele ge çi ril me si tut ku su ikin ci de re -
ce ye dü� mü� tür.

Ne var ki dün ya da ki güç den ge le ri �kin ci Bü yük
Sa va�'tan son ra ye ni �e kil ler al d� ve gü nü müz de de
de �i� me ye de vam et mek te. Sö zü hiç uzat ma dan
be lir te lim; dün ya n�n güç mer ke zi ar t�k As ya ve do -
la y� s�y la Pa si fik'te top la n� yor. Ge li� mi� Ba t�’n�n yö -
ne tim ku ru lu ba� ka n� olan ABD’nin son y�l lar da ki
d�� po li ti ka dik ka ti bu böl ge ye yö ne li yor. Avus tral -
ya'da as ke rî üs ler edin me ye ça l� �� yor. De niz Kuv -
vet le ri ni, uçak ge mi le ri ni Ak de niz'de azal t�p Pa si -
fik’te ço �alt ma ya özen gös te ri yor.

Yak la ��k son yir mi y�l d�r Af ga nis tan'dan So ma -
li'ye ve Lib ya'y� da kap sa yan co� raf ya da sü rek li as -
ke rî var l�k bu lun du ran ve s� cak ça t�� ma lar da ta raf
olan ABD'nin böl ge de ar zu et ti �i dü zen le me le ri ta -
sar la d� �� öl çek te ba �a ra ma d� �� da or ta da. Ne Af ga -
nis tan'da, hat ta ne de Irak’ta bek len ti si olan si ya sal
ya p� y� ku ra bil di. Bu ge ni� co� raf ya n�n in san la r� da
bü tün bil gi siz lik le ri ve ge ri lik le ri ne ra� men de mok -
ra si ha va ri li �i ka muf la j� ile yü rü tü len da yat ma la r� se -
zip di ren mek ten vaz geç mi yor lar. Üs te lik “Bü yük
Or ta do �u” di ye ta n�m la nan ge ni� böl ge de, geç mi�
y�l la ra gö re ABD aleyh tar l� �� n�n yük sel di �i ni si ya si
göz lem ci ler ka bul et mek te.

Tür ki ye, ken di si ya sal ira de si d� ��n da ge li �en
böl ge olay la r� n� bü yük güç le rin mü ca de le si çer çe -
ve sin de oku yup so �uk kan l� l�k la de �er len dir mek
zo run da d�r. Yan l�� oku ma lar ve de �er len dir me ler le
ak tif oyun cu ro lü be nim se mek ya n�l g� olur. 

Yal n�z ca son bir kaç ay da ki ba z� si ya si ulus la ra -
ra s� ili� ki le ri ha t�r la mak bi le, yer yü zün de ki po li tik ek -
sen de �i� me si ni ka n�t la mak ta d�r.

Bi rin ci önem li i�a ret; ge çen ay Çin Halk Cum -
hu ri ye ti Ba� ka n�'n�n Mos ko va’y� zi ya re tin de iki ül ke
ara s�n da ki otuz y�l sü re li ener ji al�� ve ri �iy le il gi li stra -
te jik an la� ma d�r. Üs tü ne üst lük, Ba� kan �i ping bu
stra te jik bir lik te li �in dün ya si ya sal den ge le ri aç� s�n -
dan bir me saj ol du �u nu ilan et mi� tir. 

Ay n� gün ler de, es ki de yi� le, tam an la m�y la “ne -
vi �ah s� na mün ha s�r” (ken di ne öz gü) bir ül ke olan
Ku zey Ko re'nin nük le er de ney le ri ni sür dür me si ve
ay r� ca teh dit ler sa vur ma s�, her ne ka dar Pe kin ta ra -
f�n dan ele� ti ril mi� ol sa da, not edil me si ge re ken bir
si ya sal gös ter ge dir.

ABD Ba� ka n�’n�n, özel lik le Su ri ye ko nu sun da
bi zim ace le ci ve gü rül tü cü po li ti ka m� za kar ��t ola rak
son de re ce dik kat li ve ted bir li bir tu tum gös ter me si
de dik kat çe ki ci dir. ABD is tih ba rat ör güt le ri nin Su -
ri ye'de hü kü met ta ra f� n�n is yan c� la ra kar �� kim ya sal
si lah kul lan d�k la r� yo lun da ki bil gi len dir me le ri ne iti -
bar et me me si an lam l� d�r. 

Tam bu s� ra da Fi li si tin HA MAS li de ri ve kad ro -
su; he men ar ka s�n dan �s ra il Ba� ba ka n� Ne tan ya hu
Pe kin'e da vet edil di ler ve git ti ler. Bun lar s� ra dan zi -
ya ret ler ve ili� ki ler de �il dir. Son de re ce an lam l� d�r.
�� te bah set ti �i miz �u As ya/Pa si fik mer ke zi me se le -
siy le ba� lan t� l� d�r. Ç� ka r�l ma s� ge re ken me saj, Çin'in
ar t�k Or ta do �u üze rin de de söz hak k� kul la na ca �� -
n�n önem li i�a ret le ri dir. 

Ne rast lan t� d�r ki, bu gün ler de ABD'nin D� �i� le -
ri Ba ka n� Kerry de bir den bi re Mos ko va'ya mi sa fir
olu ver mi� tir. Ga ze te ler Kerry'nin pek de za rif ol ma -
yan bir bi çim de kar �� lan d� �� n�, ay r� ca Pu tin ile gö -
rü� me için tat s�z bir �e kil de bek le til di �i ni, Rus la r�n
dip lo ma tik in ce lik ten uzak ta v�r la r� n� yaz d� lar. De ne -
yim li Rus dip lo ma si si böy le si ne ha ta la r� na s�l ya par
di ye dü �ün me ye ge rek var m�? So nun da ko nu nun
sa hip le ri ola rak ! Su ri ye i�i ni Ce nev re'de gö rü� me -
ye ka rar ver di ler.

Bü yük güç ler Or ta do �u si ya sa la r� n� bu �e kil de
yo �un mü za ke re ler le yü rü tür ken; i�in s� cak, ac� l� ve
kan l� ta ra f�y la ma� du ri ye ti de böl ge in san la r� na dü -
�ü yor. Su ri ye s� n� r�n da ha di se siz, ça t�� ma s�z gün
geç mi yor. Ne ol duk la r� kes ti ri le me yen ve sü rek li
kar ga �a ç� kar tan 200 bin s� ��n ma c� !? Tür ki ye büt -
çe sin den bes le ni yor. S� n�r da bir bi ri ni iz le yen ölüm -
le ri, ya ra lan ma la r� unu tu ve ri yo ruz. En so nun cu sun -
da ölü ve ya ra l� sa y� s� iyi ce ço �al d�, �a� k�n l�k da art -
t�. Olan bi ten le rin ulus la ra ra s� ili� ki ler çer çe ve sin de
ce re yan et ti �i ni ve söz sa hip le ri nin bü yük güç ler ol -
du �u nu iyi ce bi lip al g� la mak ta bü yük ya rar var d�r.
�art t�r. Ak si ise mut lak za rar d�r.

Murat  KATOĞLU

G

F�LLER
�T���NCE...

Yelde�irmeni’nde bir k�raathaneyi tiyatro sahnesine dönü�türen
Kad�köy Terminal, 2. Uluslararas� �stanbul Do�açlama Tiyatro

Festivali’yle aç�l���n� yap�yor. Türkiye’den ve dünyadan do�açlama
ustalar� Kad�köy Terminal’de bulu�uyor.
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Te�vikiye’deki Bonart Sanat Galerisi; ressam
Kamer Batıo�lu’nun Genel Ev’ren Kadınları
sergisinden “Haydi Spor’a” ba�lıklı resim

sergisine, 23 Mayıs-9 Haziran 2013 tarihleri
arasında ev sahipli�i yapıyor. Batıo�lu

sergisinde; Anadolu kökenli ana tanrıça
Kibele’ye spor yaptırıyor. Böylece görüntüleri
nedeniyle spor yapmaya müsait olmadıkları
önyargısıyla ya�amlarını sürdüren kadınlara

istedikleri her sporu yapabilecekleri
anlatılıyor. Belki bir profesyonel gibi de�il ama
kendilerince yapabilecekleri kadar… Ressam

Kamer Batıo�lu yaptı�ı çalı�maları için,
“Toplumun de�il, en ba�ta kadınların kendi

önyargılarını kırmaları gerekti�ini, bizi tutsak
eden zincirlerin her konuda oldu�u gibi

aslında beynimizde olu�tu�unu ve bu zincirleri
yalnız ve yalnız kendimizin kırabilece�ini

hatırlatmaya çalı�ıyorum. Bedenimizin �ekli ne
olursa olsun, onu korumalı, iyi bakmalı ve çok
sevmeliyiz. Bizlere dayatılan, estetik oldu�u

zorla kabul ettirilen tek tip beden olmak
yerine, kendi bedenimize sahip çıkmalı ve

sa�lı�ımızı korumalıyız” diyor.

GENEL EV’REN
KADINLARI:

Haydi Spor’a
● Bü�ra TANRITANIR

Da ha ön ce siz ler le Ka d� köy’ün genç
�a ir le ri ni bu lu� tur mu� tuk. �im di ise
si zi �i ir le riy le Mo da’da, Mü hür -

dar’da gez di re cek bir �a ir le ta n�� t� ra ca ��z.
Bu �a ir, 1954 y� l�n da Ha tay’da dün ya ya
gel mi�, �s tan bul ma ce ra s� 1960 y� l�n -
da ba� la m��. Bel ki de ço -
cuk lu �u nu, genç lik
y�l la r� n� siz ler le ay n� so kak -
ta ge çir mi� bir �a ir Eyüp
Özi mir… Ka d� köy’de e�i -
tim ha ya t� na �s tan bul Mo da
�l ko ku lu’nda ba� la m��, Ka d� -
köy Or ta oku lu’nu ve Fe ner -
bah çe Li se si’ni bi tir mi�.
Ar d�n dan An ka ra, �s tan bul ve
Ba l� ke sir Üni ver si te si’nde e�i -
ti mi ne de vam eden Özi mir,
Ame ri ka’da  yük sek li sans ve
Avus tu ral ya’da dok to ra ça l�� -
ma s� n� ta mam la ya rak e�i tim ha -
ya t� n� son lan d�r m��. Ha ya t� na
An tal ya’da de vam eden, ge nel lik le bi rey -
sel ko nu la r� �i ir le ri ne i� le yen �a ir, Ka d� köy
ha t� ra la r� n�, ya �a d� �� yer le ri, do la� t� �� so -
kak la r� “�ef kat Çi çek le ri”, “Ma vi Ruh lu
Ko �u cu”, “Ye �il F� s�l t�” ve “Zin dan Me �a -
le si” ad�n da ki 4 ay r� ki ta b�n da da yap t� ��
göz lem ler le siz ler le bu lu� tu ru yor. 

“Ma vi Ruh lu Ko �u cu” is mi ni ver di �i
ki ta b�n da, Ka d� köy’ün gün düz sa at le rin de
can l� ve ka la ba l�k cad de si olan Mü hür -
dar’dan, �u �e kil de bah se di yor Özi mir:  

“Mo da bur nu üz gün
Gök gü rül tü sü su ya dü� tü bu ak �am 
Ya� mur si yah ya� ma da 
Mü hür dar ko nak la r� aya do� ru 
Yük sel me de bu ak �am”

Üçün cü ki ta b�
olan “Zin dan Me �a le si”nde

de Mo da’n�n için den �i ir ler ya zan �a ir, Ka -
d� köy’ün i� lek sa hi li Mo da’dan bah se di -
yor: 
“Seç kin ler seç ki si, hep ya �ar d� ora da
Y�l d�z kü me le rin den t�l s�m l� ya r� ma da
Genç li �i miz ha re le nir meh tap l� su lar da
Ha t� ra lar ���l ���l ya nar ken Mo da’da” 

Ka d� köy’ü ta ma m�y la �i iri ne yan s� tan
Özi mir, Ba ha ri ye’yi, Ka la m��’�, Ca fe ra -
�a’y� , “Ma vi Ruh lu Ko �u cu” ki ta b�n da ki
“Ka d� köy” ad l� �ii rin de an la t� yor:
“Ben �imdi cami önünde bir dilenciyim
Dilenciler içinde belki de en genciyim

Her gün önümden geçer binlerce
hayalet
Hepsi ayr� kal�p, ayr� suret
Tela�l� çocuklar, k�zlar erkekler
Bo�an�n önünde birbirini bekler

H�zl� geçer dakikalar,
beklenen sevgili
gelmez
A�k�n k�ymetini
bu genç ya�takiler
bilmez 

���
Mühürdar’da
bahçelere
semaverler kurulur
Süleyman
Baba’dan sandal
kiralan�r,
ç�k�l�r yola
Kalam�� önlerinde
verilir k�sa bir mola

Plaj güzelleri seçilir
her sene Moda Plaj�’nda
Askerler u�urlan�r

Gazanfer Bilge Garaj�nda
Topçular toplanm��lar

yine Cafera�a’da
Tak�mlar kurulmu� Ku�dili,
Çar�kç�, Osmana�a’da
Hepimizin hayalinde �slak
mavi bir mendil

���
Ayn� otobüse binenler,
inenler ayn� sokakta 
Sadece yolcular de�i�ir
ara s�ra her durakta
Gözlerimiz ���ldar
büyük s�r var rahmette 
En sonunda bulu�ur
sevgililer yine Karacaahmet’te”

Özimir’den Kadıköy’ü yaşatan şiirler
Eyüp Özimir, �iirlerinde,

Kadıköy hatıralarını,
ya�adı�ı yerleri ve
dola�tı�ı sokakları

gözlemlerle anlatıyor.
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● Gök çe UY GUN

Do �a Der ne �i ve ulus la ra ra s� DA -
MOC RACY ha re ke ti i� bir li �iy le dü -
zen le nen Dün ya Ne hir ler Kon fe ran s�,

18 Ma y�s Cu mar te si gü nü Ka d� köy Halk
E�i tim Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri le cek. 

Ba raj la ra kar �� do �al ya �a m� ve kül tür le -
ri ni ko ru ma ya ça l� �an yer li halk lar ve ulus-
 la ra ra s� si vil top lum ör güt le ri ni bi ra ra ya
ge ti re cek olan kon fe rans, dün ya da ki ya �a m�n
te me li ni olu� tu ran su yun do �al dön gü sü için
son de re ce önem li olan ne hir ler ve bu ne hir -
le ri teh dit eden dev ba raj pro je le ri nin do �a,
kül tü rel mi ras ile ye rel halk la ra olan et ki le -
ri ne dik kat çek me yi amaç l� yor.

Bre zil ya’n�n Ama zon böl ge sin de ki ba raj
kar �� t� mü ca de le le ri ile dün ya ça p�n da ta n� -
nan Ka ya po yer li le ri de kon fe rans kap sa -
m�n da Tür ki ye’ye ge le cek ler. Ama zon’da ki
dev Be lo Mon te ba raj pro je si ne kar �� y�l lar -
d�r ver dik le ri mü ca de le ile ta n� nan ve Holl -
ywo od’un ta n�n m�� isim le rin den Ja mes
Ca me ron ile Si go ur ney
Wea ver gi bi isim le rin de
des tek ver di �i ün lü Ka -
ya po yer li le ri nin �e fi Me -
ga ron Txu car ra ma e ve
k� z� Ma ya lu Ko ko me ti
Wau ra Txu ca ra ma e kon fe -
rans’ta bi rer ko nu� ma ya pa -
cak lar. Kon fe ran s�n bir
di �er önem li ka t� l�m c� s� ise
Irak Do �a Der ne �i Ba� ka n� Az zam Al wash.
Az zam, Sad dam Hü se yin ta ra f�n dan
1990’lar da ku ru tu lan Bas ra ba tak l�k la r� n�
yap t� �� ba �a r� l� ça l�� ma lar so nu cu kur tar m��
ve bu ça l�� ma la r� ne de niy le 2013 y� l�n da
dün ya n�n en önem li çev re ödü lü olan Gold-
 man  Ödü lü’ne la y�k gö rül mü� tü. An cak e�er
Il� su Ba raj pro je si ta mam la n�r sa Bas ra ba tak-
 l�k la r� ye ni den ku ru ya cak ve bin ler ce in san
yurt la r� n� terk et mek zo run da ka la cak.

Hal ka aç�k ve üc ret siz ola rak dü zen le ne -
cek kon fe ran s�n ar d�n dan ulus la ra ra s� ka t� -
l�m c� lar 20 Ma y�s Pa zar te si gü nü
Di yar ba k�r’�, 21 Ma y�s Sa l� gü nü ise Ha san -
keyf’i zi ya ret ede cek. Ye rel halk lar ile top -
lan t� lar dü zen le ye cek olan ko nuk lar ay r� ca,
Il� su ve Be lo Mon te ba raj la r� n� an la tan DA -
MOC RACY bel ge se li nin gös te rim le ri ne ka -
t� la cak lar. 

17 - 23 MAYIS 2013HABER 7

AMAZON YERLiLERi
KADIKÖY’E GELiYOR!

Amazon’daki dev Belo Monte
baraj projesine kar�ı yıllardır

verdikleri mücadele ile tanınan
ünlü Kayapo yerlileri, Dünya

Nehirler Konferansı'na katılmak
için 18 Mayıs’ta Kadıköy’de

olacaklar.

Avatar filminin ünlü yönetmeni James
Cameron ve oyuncu Sigourney Weaver, Belo
Monte barajına kar�ı Kayapo’lara destek için

2010 yılında Amazon’u ziyaret ederken. 

Konferansta konu�ma yapacak
Kayapo kabilesinden Mayalu

Kokometi Waura Txucarramae.

Amazon ve Hasankeyf'i
ilk kez bulu�turan Belo

Monte barajı eylemi.

Amazon ve
Hasankeyf'in

yakla�ık 100 bin
izleyiciye ula�an
DAMOCRACY
filminin görseli.

Azzam
Alwash, Ilısu

Barajı’nın
tehdit etti�i

Basra
baraklıklarını

kurtarmak 
için yaptı�ı

çalı�malarla
2013’te

Goldman
Çevre

Ödülü’nü
kazandı.
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● Sem ra ÇE LE B�

Uzun za man d�r Ka d� -
köy lü’nün gün de -
min de olan ve

ol ma ya da de vam ede cek gi -
bi gö rü nen Ta ri hi Ku� di li
Ça y� r�’na AVM pro je si ne
kar �� halk tep ki si ni gös te ri -
yor. Es ki Sa l� Pa za r� ola rak
bi li nen Ta ri hi Ku� di li Ça y� -
r�’na ya p� la cak bir Al�� ve ri�
Mer ke zi’nden en çok et ki le -
ne cek olan Ta ri hi Çar �� Es-
 na f�, tep ki si ni �ar k� l� bir klip
ya pa rak ko yar ken, Ka d� köy lü ler 11 Ma y�s
Cu mar te si gü nü bü yük bir yü rü yü� dü zen -
le di. 

Ku� di li Çev re Bi le �en le ri Plat for -
mu’nun ça� r� s�y la, çe �it li kit le ör -
güt le ri, si ya si par ti ler ve es na f�n
ara la r�n da ol du �u yüz ler ce Ka d� -
köy lü, �s ke le Mey da n�’nda bir
ara ya gel di. Ku� di li Ça y� r� Çev re
Gö nül lü le ri’nin “Ye �il Alan Ka-
 mu sal Bir Hak t�r. Ku� di li Ça y� r�
AVM De �il Ye �il Alan Ol ma l�!”, Fe -
ner bah çe li ler Der ne �i’nin “Hoo op
Ya� ma Yok Fe ner bah çe Var”, Ta ri hi Çar -
�� Es na f�’n�n “Gü ne �i, Rüz gâ r�, Te miz Ha -
va y� His set mek �s ti yo ruz.
Çar �� �n san Odak l� Ol sun.
Ka d� köy Ta ri hi Çar ��
AVM’ye Kar ��” pan kart la -
r�y la ka t�l d� �� yü rü yü �e,
genç ler de ri tim gru buy la
des tek ver di ler. 

Ri tim gru bu nun ön cü lük
et ti �i kit le, al k�� lar ve slo gan-
 lar la Ta ri hi Çar �� için den ge -
çe rek Ba ha ri ye Cad de si’ne
ç�k t�. Gü ne� li bir Cu mar te si
gü nü ol ma s� ne de niy le so -
kak la r� ve ka fe le ri dol du ran -
lar, pro tes to cu la ra al k�� lar la
des tek ver di. Ba ha ri ye Cad-
 de si’ne ge lin di �in de kit le gi de rek bü yü dü.
Ey lem ci ler Çi lek So kak’tan de vam ede -
rek ula� t�k la r�, ta ma m� oto park ola rak
kul la n� lan Es ki Sa l� Pa za r�’n�n bir
kö �e sin de mi ting yap t�. 

� ‘�NANÇ VE
V�C DAN LA RI NI PA RA YA

TAH V�L ED� YOR LAR’
Ku� di li Ça y� r� Çev re Plat for -

mu ad� na or tak ba s�n aç�k la ma s� n�
Gül sün Gö kalp oku du. “�u an oto -
park ola rak i� gal al t�n da tu tu lan 45
dö nüm lük bu ala n�n, Ku� di li Ça y� r�’n�n,
dev le tin bü tün bel ge le rin de ta ri hi ve do �al
S�T ala n� ol du �u ka y�t l�y ken, Bü yük �e hir
Be le di ye si ta ra f�n dan bu ra ya ne den bir
AVM ya p�l mak is te ni yor?” di ye so ran Gö -
kalp, ce va b� �öy le ver di: “Ne de ni aç�k ve
net: Kar �� kar �� ya ol du �u muz so run, hal ka
ait ne var sa ya� ma la mak is te yen ser ma ye -
nin aç�k sal d� r� s� d�r. 

Bu ra n�n ger çek bir ye �il alan ol ma s� için
ve ri len im za lar on bin le ri a� t�. Da ha ön ce
aç� lan da va y� ka zan d�k. Da n�� tay bu ra y� ye -
�il alan ola rak ta n�m la d� ve oto par k�n kal -
d� r� la rak ke si len a�aç la r�n ye ri ne di kil me si

ka ra r� n� ver di. Ye �il alan lar ka mu sal hak k� -
m�z d�r.” 

“AVM, otel, ca mi, fu ar ala n� ya p� la cak
sa y� s�z yer var ken, Ku� di li Ça y� r�, Hay dar -
pa �a Ga r�, �s ke le Mey da n�, Göz te pe Par k�,

Ba� lar ba �� Spor Sa lo nu’na göz di ken -
ler, 3. Köp rü, 3. Ha va ala n� ya par ken

de mil yon lar ca a�a c� ke se rek inanç
ve vic dan la r� n� pa ra ya tah vil edi y-
or lar” di yen Gö kalp ko nu� ma s� n�,
“Biz Ka d� köy lü ler, gi de rek ar tan
be ton la� ma ya kar ��, ger çek ye �il
alan lar ya ra t�p çev re mi ze ve ya -

�am kül tü rü mü ze sa hip ç� ka ca ��z”
söz le riy le bi tir di. 
� ‘KU� D� L�, KA DI KÖY’ÜN

TEK BO� ALA NI’
Mi mar lar Oda s� 1. Böl ge Tem sil ci li �i

Ba� ka n� Sal tuk Yü ce er de mi tin gde bir ko -
nu� ma yap t�. “Ka d� köy’ün mer ke zin de i� -
len mek is te nen bu ci na ye ti uma r�m ba kan
ip tal et ti rir” di ye rek ba� la d� �� ko nu� ma s�n -
da Ku� di li’nin Ka d� köy’ün tek bo� ala n� ol -
du �u na dik kat çek ti. Yü ce er, “Bir dep rem
mer ke zi olan �s tan bul’da, bu ala n�n ya p� -
la� ma ma ya aç�l ma ma s� çok önem li. �n san -
lar böy le bir fe la ket te bu ra da
top la na cak lar d�r. Ay r� ca bu alan Kur ba �a l� -
de re’nin ta� ma ala n�. Bu ra s� a�aç lan d� r�l -
ma l�, park ha li ne ge ti ril me li ama ke sin lik le
al t� oto park ya p�l ma ma l�. Zi ra bu �e kil de
kul la n� lan park la r�n du ru mu or ta da” de di.
Yü ce er, Mi mar lar Oda s� ola rak Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� �� ta ra f�n dan onay la nan
AVM pro je si ne bir kez da ha iti raz et tik le ri -

ni, hu ku ki mü ca de le yi b� rak ma ya cak la r� -
n� be lirt ti.  Sal tuk Yü ce er’in ar d�n dan

ko nu �an �e hir Plan c� la r� Oda s� �s tan-
 bul �u be si Yö ne tim Ku ru lu Üye si
Mü ge Yor gan c� da Mi mar lar Oda -
s�’n�n iti raz ba� vu ru sun da ken di -
le ri nin de im za la r� ol du �u nu
söy le ye rek, “Tak sim’de ki Ge zi
Par k� na sa hip ç�k mak için çok geç

kal d�k, Ku� di li için bu ol ma s�n. Ka -
d� köy hal k� n�n bu ala na sa hip ç�k mak

için elin den ge le ni yap ma s� n� bek li yo -
ruz” �ek lin de ko nu� tu. 

� ‘HAY DAR PA �A PORT’TA 
DAL GA KI RAN YOK, VA PUR LA RI

KAL DI RA CAK LAR’
Ka d� köy sev da l� s�, Ku� di li gö nül lü sü ve

mi mar Arif At�l gan ise Ku� di li’nin ta ri hi
hak k�n da bil gi ver di. “Ben si zi 100 y�l ön ce-
 si ne gö tür mek is ti yo rum” di yen At�l gan o
dö ne me da ir �un la r� an lat t�: “Bu ra da, �u an
yüz ler ce ara ba n�n ol du �u bu be ton da, yüz -
ler ce in sa n�n a�aç la r�n al t�n da uzan d� �� n�,
ga zi no lar da e� len di �i ni, ilk fut bol li gi nin bu
alan üze rin de ba� la d� �� n� ha yal edin. Za-
 man la in san lar e� len ce için ça y�r la r� de �il
cad de le ri ter cih et me ye ba� la d�. �n san lar
Ba� dat Cad de si’ne, Ba ha ri ye’ye yö nel di
ama bu ra s� hep ye �il di. 1980’li y�l lar dan iti -
ba ren Sa l� Pa za r� ola rak fa ali yet gös ter di.
Do la y� s�y la bu ra s� sa de ce do �al S�T ala n�
de �il ta ri hi S�T ala n� d�r.”

�s tan bul’da bü yük bir pla n�n ha ya ta ge -
çi ril me ye ba� lan d� �� n� ifa de eden At�l gan
Hay dar pa �a Port pro je si nin de bu nun bir
par ça s� ol du �u nu söy le di. At�l gan, Hay dar -
pa �a Port pro je sin den dal ga k� ran la r�n ç� ka -
r�l d� �� na dik kat çe ke rek “Bu de mek olu yor
ki ar t�k iki k� ta ara s�n da va pur lar mo tor lar

i� le me ye cek. Ula ��m sa de ce Mar ma ray ara -
c� l� ��y la de niz al t�n da ki tü nel ler le ola cak”
de di.  CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök-
 men Ö�üt de Mec lis’te bir ba s�n top lan t� s�
dü zen le ye rek Ku� di li’nin ad� n� du yu ra cak -
la r� n� be lirt ti. Ö�üt’ün ko nu� ma s� s� ra s�n da
Ye �il ler ve Sol Ge le cek Par ti si, ÖDP ve
TKP üye le ri “si ya si par ti ler ad� na ko nu� ma
ya p�l ma ya cak” �ek lin de al� nan ka ra ra uyul-
 ma d� �� ge rek çe siy le ala n� terk et ti. “A�aç
Du ru �u” et kin li �i ni ya pa cak olan sa nat ç�
Sü ha Er te kin ise “alan da az in san kal d� ��”
için per for man s� yap ma ya ca �� n� aç�k la d�.
Er te kin, “Önü müz de ki ey lem ler de bin ler
olup a�aç ola l�m” de di. 

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Ka d� köy lü mü -
zik gru bu Kes me �e ker sah ne al d�. Kit le
Cenk Ta ner ve ar ka da� la r� n�n �ar k� la r� e� li -
�in de dans et ti. 

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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KADIKÖYLÜLER

Ku�dili Çevre Bile�enleri Platformu’nun ça�rısıyla bir araya gelen
yüzlerce Kadıköylü, �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin

hazırladı�ı, Çevre ve �ehircilik Bakanlı�ı’nın onayladı�ı AVM
projesini protesto etti. Tarihi Çar�ı’nın içinden alkı�lar ve

sloganlarla yürüyerek Tarihi Ku�dili Çayırı’na gelen
Kadıköylülere, çevredekiler ve esnaf da destek verdi. Kadıköy
Tarihi Çar�ı Esnafı ayrıca, bizzat rol aldıkları �arkılı kliple AVM
istemediklerini belirtti. Çar�ı esnafının hazırladı�ı klip, sosyal

medyada büyük ilgi gördü. 

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi
ile Çevre ve �ehircilik Bakanl���’n�n

Tarihi Ku�dili Çay�r�’na AVM
yap�lma karar�na kar�� ç�kan
Kad�köy Tarihi Çar�� Esnaf�,

dükkânlar�nda çal���rken bizzat rol
alarak haz�rlad�klar� �ark�l� kliple

karar� protesto ettiler.
Kad�köy Belediyesi’nin deste�i ile
haz�rlanan amatör klipte çar��da

dükkânlar� bulunan bal�kç�, antikac�,
�ekerci, baharatç�, f�st�kç�, kahveci,

çayc�, terzi, kasap, çiçekçi gibi
Kad�köy Tarihi Çar�� esnaf�, “Vardar

Ovas�” türküsünün çar��ya
uyarlanm�� haline e�lik ediyorlar.

Tarihi Çar��da çekilen klip ile
protestolar�n� ve seslerini yetkililere
duyurmaya çal��an esnaf, türkünün

nakarat k�sm�nda “Çar��m�zdan
vazgeçmeyiz, AVM’ler istemeyiz”

diyerek Tarihi Ku�dili Çay�r�’na AVM
yap�lma karar�ndan vazgeçilmesini

istiyorlar. Sosyal medyada da
büyük ilgi gören klip

http://vimeo.com/65809382
adresinden izlenebilir. Tarihi çar��
esnaf�, �ark�l� klibin yan�nda bir de
derdini kelimelere dökerek anlatt���

bir video haz�rlad�. Bu video da
http://vimeo.com/66000514

adresinde!
Filmler, ayr�ca Kad�köy

Belediyesi’nin facebook adresinden
de izlenebiliyor. 

ÇARŞI 
ESNAFINDAN
ŞARKILI KLİP

KUŞDİLİ’NE SAHİP ÇIKTI

eç ti �i miz haf ta TBMM Ba� ka n�
Ce mil Çi çek, bir ko nu� ma s� n�n
ara s�n da, üni ver si te le rin hem di lin
ve kül tü rün ko run ma s�, hem de

üre til me si nok ta s�n da bir ça ba n�n için -
de ol ma s� ge rek ti �i ni be lirt ti. Türk çe
ke li me ler kul lan ma ya dik kat çe ke rek
“Bir çok yer de kam püs di yo ruz. Ni ye?
Kül li ye de sek bir s� k�n t� m� var d� ki” de -
di. Çi çek’in id di as� na go re ‘kül li ye’
kam pü sün Türk çe siy di. 

Di li ko ru mak ko nu sun da Ce mil Çi -
çek’e ka t� l� yo rum. Da ha ön ce ki bir ya -
z�m da da bu ko nu yu yi ne i� le mi� tim.
Özet le ‘müm kün ol du �u ka dar ya ban c�
ke li me le ri de �il Türk çe kar �� l�k la r� n� kul -
la na l�m; di li mi ze zo ra ki kul la n�m lar la
ye ni ye ni ya ban c� ke li me ler sok ma ya -
l�m’ de mi� tim. Ne var ki kül li ye, Türk çe
de �il, ‘kü'lli yen’ Arap ça kö ken li bir ke -
li me dir. ‘Bü tü nü’, ‘ta ma m�’ an la m� na
ge len ‘küll’den tü re mi� tir. Os man l�’da
da ‘Bir ca mi nin çev re sin de, ca mi ile
bir lik te ku rul mu� med re se (�s lam ül ke -
le rin de, gö re nek çi yön tem ler le yü rü tü -
len ö� re tim ku ru mu), has ta ne, tek ke,
za vi ye, a�e vi, se bil, ki tap l�k, çar ��, ker -
van sa ray gi bi ya p� la r�n bü tü nü’nü ta rif
et mek için kul la n� l�r. Kül li ye, �s lam top -
lu mu nun va k�f hu ku ku sis te mi ve hay -
rat kav ra m� n� ge li� tir me siy le or ta ya ç�k -
m�� t�r. Mer ke zin de ki ya p� ca mi dir.
Özet le ‘kül li ye’ hem Türk çe de �il dir,
hem de ‘fark l�’ bir ya p� top lu lu �u nu ifa -
de eder.

‘Kül li ye’yi aç�k l� �a ka vu� tur du �u -
mu za gö re, ge le lim ‘kam püs’e… Kam -
püs di li mi ze Fran s�z ca’dan geç mi�, sa -
ha ma na s� na ge len La tin kö ken li bir
söz cük tür. Ke li me an la m�, ‘bir ku ru ma
ait bi na la r�n tü mü’dür. Ge nel kul la n� m�
iti ba riy le, üni ver si te (‘bi lim sel özerk li �e’
ve ka mu tü zel ki �i li �i ne sa hip, yük sek
dü zey de e�i tim, ö� re tim, bi lim sel ara� -
t�r ma ve ya y�n ya pan fa kül te, ens ti tü,
yük se ko kul gi bi ku ru lu� ve bi rim ler den
olu �an ö� re tim ku ru mu) ve ün ver si te ye
ba� l� kü tüp ha ne, la bo ra tu var, ders lik,
odi tor yum, ye mek ha ne, ya tak ha ne gi bi
bi na lar ile spor alan la r� ve park la r�n bu -
lun du �u ala n�n tü mü nü ta rif eder.  

Di li ko ru mak, müm kün ol du �un ca
Türk çe ke li me ler kul lan mak ko nu sun -
da, ‘pren sip te’ Çi çek’e ka t�l d� �� m� söy -
le mi� tim. ‘Kam püs’ kul la n� m� n�, Türk çe
kö ken li bir ke li mey le de �i� tir me ye il la
ki ka sa cak sak (ki iyi olur); bu nun do� -
ru su ‘yer le� ke’dir. Yer le� ke ‘Bir üni ver -
si te nin ge nel lik le kent d� ��n da ki ders lik,
ö� ren ci yur du gi bi her tür lü ya p� ve et -
kin lik alan la r�y la top lu bir bi çim de bu -
lun du �u yer’i ta rif eder. As l�n da ay n�
‘cam pus’ gi bi ba� ka ya p� top lu luk la r�
için de kul la n� la bi lir. Hat ta son y�l lar da
mi mar lar ve ede bi yat ç� lar ta ra f�n dan da
s�k ça kul la n� lan, des tek le nen bir ke li -
me dir. Gü nü müz de, kul la n�m aç� s�n dan
kam püs, üni ver si te yer le �im ala n� n� da -
ha faz la ça� r�� t�r sa da; ‘yer le� ke’ de
za man la, kul la n�l d�k ça be nim se ne cek,
yay g�n la �a cak t�r.

Son söz ön ce ki ya z� da ol du �u gi bi
yi ne Mus ta fa Ke mal’in: “Mil li duy gu ve
dil ara s�n da ki ba� çok güç lü dür. Di lin
mil li ve zen gin ol ma s�, mil li duy gu nun
ge li� me sin de ba� l� ca et ken dir.”

As l ı  AY HAN
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● Semra ÇELEB�

Atöl ye le riy le, sa nat ga le ri le riy le ve en
son aç� lan Ta sa r�m Atöl ye si’yle bir
sa nat mer ke zi ne dö nü �en Yel de �ir -

me ni’nde geç ti �i miz gün ler de aç� lan bir ser -
gi yi ko nuk edi yo ruz bu haf ta say fa la r� m� za…
Çün kü bu ser gi kent sel dö nü �üm le top lum -
sal ha f� za m�z dan si lin me ye ça l� �� lan me kân -
lar dan bi ri ne Emek Si ne ma s�’na dik kat
çe ki yor. 

Ne hir Sa nat Ga le ri si’nin dü zen le di �i
“Be yaz per de Kar ma Re sim Ser gi si”, 10 Ma -
y�s Cu ma ak �a m� aç�l d�. Ser gi de 20 sa nat ç� -
n�n Tür ki ye si ne ma s� na da ir his le ri ni tu va le
yan s�t t� �� re sim le ri bu lu nu yor. Tür kan Sul-
 tan’dan Tu rist Ömer’e, Ay �en Gru da’dan Or -
ta Di rek �a ban’a bir çok ka rak ter, oyun cu ve
film afi �i nin re sim le ri nos tal jik bir yol cu lu -
�a ç� ka r� yor ser gi yi gör me ye ge len le ri. 

Aç� l�� ta ko nu� tu �u muz Ne hir Sa nat Ga-
 le ri si’nin sa hi bi Ne hir K� l�ç, bu ser giy le y� k� -
lan ve Be yo� lu’na ya p� la cak ye ni AVM’nin
üst ka t� na ta �� na cak Emek Si ne ma s�’na dik -
kat çek mek is te dik le ri ni söy lü yor. K� l�ç
“Tür ki ye’de si ne ma n�n sim ge me kân la r�n�n
en ön de ge le ni Emek Si ne ma s� yok olu yor.
Bu yok olu �a dur de mek he pi mi zin bor cu ha-
 li ne gel di. Tür ki ye’de si ne ma n�n Emek ol du -
�u ko nu su na ve ka mu ya ait me kân la r�n
‘kent sel dö nü �üm’ ad� al t�n da ken tin kül tür
ha f� za s� n� yok et ti �i ne dik kat çek mek için bu
ser gi yi dü zen len dik”  di yor. 

�s tan bul’un kül tür ha f� za s� na sa hip ç�k-
 mak için bir kat k� sun mak is te dik le ri ni be lir -
ten K� l�ç, Emek Si ne ma s� ve kent sel
dö nü �üm le il gi li �un la r� söy lü yor: “2009’dan
2013’e ka dar kent sel dö nü �üm de dik le ri ya�-
 ma ya kar �� kent mer ke zin de ku ru lan bir kür -
sü ol sa da Emek Si ne ma s� ve o ‘dar’ so kak;
Tür ki ye’de rant i� ta h� n� ke se cek bir kül tür bi -
ri ki mi nin ol ma y� �� kül tür de �er le ri mi zi ve
kül tür ha f� za m� z� yok edi yor. Ka mu ya ait
me kân la r�n ve si ne ma m� z�n emek ol du �u ye -
rin si ne ma ile ku cak la �a ca �� m�z me kân ol-

 ma s� umu du muz.”
� “RE S�M B�R SA VA� ARA CI DIR”

“Re sim le mu ha le fet olur mu?” so ru mu -
zu ise ün lü res sam Pi cas so’nun bir sö züy le
ya n�t l� yor Ne hir K� l�ç, “Re sim Pi cas so’nun
de di �i gi bi bir sa va� ara c� d�r. Top lum da va -
ro lan yan l�� la ra, ada let siz lik le re kar �� du ra -
bi le ce �in bir araç t�r. As la bir de ko ras yon
mal ze me si de �il dir. Bu yüz den biz ser gi le ri -
miz de sos yal me saj ver mek zo run lu lu �u nu
his se di yo ruz” diyor. 

Bun dan ön ce de Nâ z�m Hik met ile il gi li
bir kar ma re sim ser gi si ne ev sa hip li �i ya pan
Ne hir Sa nat, ön ce bir kon sept be lir le yip son -
ra res sam la ra ça� r� da bu lu nu yor.

Bir kaç ay l�k ha z�r l� ��n ar d�n dan fark l� res -
sam la r�n eser le rin den olu �an ser gi or ta ya ç� -
k� yor. Be yaz per de Kar ma Re sim Ser gi si de
böy le olu� mu�. Ça� r� ya ya n�t ve ren res sam -
lar la ya p� lan fi kir al�� ve ri� le ri nin ar d�n dan 20
res sam iki ay için de Tür ki ye si ne ma s� na da -
ir tu va le dök tük le ri ni Ne hir Sa nat’a ge tir mi�.
Ne hir K� l�ç, gü le rek “Bu ra da gör dü �ü nüz re -
sim ler f� r�n dan ta ze ç�k t� ya ni” di ye rek re s-
im le ri gös te ri yor. 

� ‘KEN D� M� BU MA HAL LE YE
A�T H�S SE D� YO RUM’

Ne hir K� l�ç, Yel de �ir me ni’nin ken di si
için özel ol du �u nu be lirt me den de ge çe mi -
yor: “Bu ra s� 70’in üze rin de atöl ye nin,  sa nat
ga le ri le ri nin ol du �u bir yer. Ta sa r�m atöl ye -
miz de aç�l d� bi li yor su nuz. Kü çük bir sa nat
ma hal le si ola cak. Yel de �ir me ni hem çok ses-
 siz hem de ken di se si ni için de ba r�n d� ran bir
yer. Ma hal le kül tü rü hâ lâ ya �� yor ve ya �a t� l� -
yor. Ken di mi yüz y�l lar ön ce sin den bu ra ya
ait mi �im gi bi his se di yo rum.”

Ne hir K� l�ç, en gel li ço cuk lar la, ya� l� lar la
ça l�� ma lar yü rüt tü �ü nü de be lir te rek Ra sim -
pa �a Ma hal le evi’nde sa nat ara c� l� ��y la yap-
 t�k la r� ça l�� ma la r� an la t� yor: “Ev de ki ka d� n�
d� �a r� ç� kart mak is ti yo rum. Ço cuk is tis ma r�
üze ri ne psi ki yat rist ar ka da ��m la bil gi len dir -
me ça l�� ma la r� ya p� yo ruz. Hat ta trav ma la r�
olan lar la ça l�� ma yü rü tüp psi ki yat rist ar ka -
da ��m on la r�n için de ki le ri d� �a r� ç� kar t�r ken
ben de re sim ler le on la r� ra hat lat mak, iç le rin -
de ki ka ram sar l� �� d� �a r� at ma la r� n� sa� la mak
is ti yo rum. �u s� ra bu pro je üze ri ne ça l� �� yo -
ruz.” 

Be yaz per de Re sim Ser gi si’nde Mu rat Il -
g�n, Gün se li Yet kin, Mu rat Ha van, Tu ran
Bü yük kah ra man, Saa det Ak do �an, Ze li ha
De mi rel, Er tan A�ar, Ömer Gö ker, Ne hir K� -
l�ç, Fi gen Öner, �ah-� Ha yal, Bel ma Üçey ler
Sal tan, Tür kan Tay ba ra ve Fa to� Yal ç�n ka -
ya’n�n re sim le ri ni gör mek müm kün. Ser gi 20
Ma y�s’a ka dar Ne hir Sa nat Ga le ri si’nde gö -
rü le bi lir. 
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Beyaz perde sergisiyle 
EMEK’E SELAM…

Büyük protestolar e�li�inde yıkımına ba�lanan Emek
Sineması’na Kadıköy’den bir resim sergisiyle destek geldi.

Yelde�irmeni’ndeki Nehir Sanat Galerisi, sinema emekçilerinin
portrelerinden olu�an ‘Beyazperde Karma Resim Sergisi’yle

Emek Sineması’na bir selam gönderiyor.

ANILARINIZDAKİ 
İSTANBUL’A SEYAHAT

● Bü�ra TANRITANIR

Caddebostan Kültür Merkezi’nde
2-12 Mayıs tarihleri arasında
“Anılardaki �stanbul Sergisi”

sanatseverlerle bulu�tu. 
12 yıldır resim e�itmenli�i yapan

Dilek Ho�canlar’ın Feneryolu Halk
E�itim Merkezi’nde 1,5 sene

süreyle verdi�i resim kursuna
katlıan 40-75 ya� arası evhanımları,

eski �stanbul’u çizdikleri
resimlerini, sanatseverlerin

be�enisine sundular. 
Konsept gere�i resimlerin ço�unda

sepya rengin kullanıldı�ını ifade
eden Dilek Ho�canlar, sergiyi
izleyenlerin eski �stanbul’un

havasını ya�amaları için pamuk
�eker de ikram etti. Ho�canlar,

eski �stanbul’un evlerini ve
sokaklarının resmedildi�i eserlerin

ve gramafon, eski radyo, eski
telefon, ütü ve Hürriyet gazetesinin
geçmi� sayıları gibi materyallerin
de kullanıldı�ı serginin, gezenleri
geçmi�e götürdü�ünü vurguladı. 

Serginin açılı�ına; Kadıköy �lçe
E�itim Müdürü Fer�at Ayar,
Kadıköy Belediyesi Ba�kan

Yardımcısı Hulusi Özocak, Kadıköy
Kız Teknik Meslek Lisesi Müdürü

Seda Büyükol, Feneryolu Halk
E�itim Merkezi Müdürü Mehmet

Akgün, Kadıköy Halk E�itim
Merkezi Müdür Yardımcısı
Fatma Besci ile Mustafa

Mergen de katıldı. 
Sergide resimleri yer alan isimler

de �unlar: Ay�e Konur, Ayten Ünal,
Belgin Alpay, Canan Bosut, Figen
Kaya, Filiz Güzel, Hatice Erzincan,

Havva Bahadır, Leman Özel,
Meliha Takılo�lu, Meral Ek�i,
Müveddet Saatçio�lu, Nesrin

Yalçın, Nevin Akta�, Nevin
Düzgünses, Nihal Özyapar, Nuran

Madi, Oya �çbilen, Rabia �i�ik,
Sevgi �lker, Sevgi Özbilgiç, Saime
Gül Nacar, Selva Erel, Zehra Salcı,
Ziynet Kafkaslıgil ve Zuhal Öncel.
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy Be le di ye si, ka t� l�m sa� la d� ��
“Co ve nant of Ma yors”�n (Be le di ye
Ba� kan la r� Söz le� me si) ge rek le ri ni ye -

ri ne ge tir mek için ça l�� ma la r� n� sür dü rü yor.
Av ru pa Bir li �i bün ye sin de bir gi ri �im olan ve
Av ru pa Ko mis yo nu ta ra f�n dan da des tek le nen
söz le� me nin im za c� la r�, yet ki li ol duk la r� böl -
ge de kar bon di ok sit (CO2) emis yo nu nu
2020’ye dek en az yüz de 20 ora n�n da azalt ma -
y� ta ah hüt edi yor. Ka d� köy Be le di ye si de bu
amaç la Bo �a zi çi Üni ver si te si (BÜ) Sür dü rü -
le bi lir Kal k�n ma ve Te miz Üre tim Uy gu la ma
ve Ara� t�r ma Mer ke zi i� bir li �iy le,”Ka d� köy �l -
çe si Sür dü rü le bi lir Ener ji Ey lem Pla n�” ha z�r -
l�k ça l�� ma la r� n� de vam et ti ri yor. Ha zi ran
ay�n da ta mam lan ma s� ön gö rü len plan ile Ka -
d� köy’de ki �i ba �� na dü �en kar bon di ok sit sa -
l�m mik ta r� n�n he sap lan ma s� ve bu nun

azal t�l ma s� he def le ni yor.
� SE RA GA ZI AZAL TIM HE DE F�
Ka d� köy’ün se ra ga z� emis yon la r� -

n�n azal t�m he def le ri nin, kent or tak-
 la r�y la bir lik te �e kil len me si
ama c�y la da 10 Ma y�s Cu ma
gü nü “Ka d� köy �l çe si Sür dü -
rü le bi lir Ener ji Ey lem Pla n�
Ça l�� ta y�” dü zen len di. Koz -
ya ta ��’nda ki Mec lis bi na -
s�n da ger çek le� ti ri len
ça l�� ta y�n aç� l�� ko nu� ma s� -
n� ya pan Ka d� köy Be le di ye -
si Çev re Ko ru ma ve Kon trol
Mü dü rü �u le Sü mer, be le di -
ye nin bu gü ne ka dar ik lim de �i -
�ik li �i ve ener ji ve rim li li �i
ko nu la r�n da ger çek le� tir di �i ça l�� ma -
la r� özet le di. Sü mer, kar bon di ok sit sa l� n� -
m� n�n dün ya y� gi de rek da ha faz la �s�t t� �� n�,

kent ler de se ra ga z� sa l� n� m� n�n yüz de 80 ora -
n�n da, ener ji tü ke ti mi nin de yüz de 60 ora n�n -

da ol du �u na dik kat çe ke rek, bu sa l� m�n
azal t�l ma s� ge rek ti �i ni söy le di. Sü -

mer, “Da ha te miz, ye ni le ne bi lir
ener ji kul lan ma l� y�z. Ye rel yö -

ne tim ler de bu ko nu da ira de
gös ter me li” yo ru mu nu yap -
t�. Bo �a zi çi Üni ver si te si
(BÜ) Sür dü rü le bi lir Kal -
k�n ma ve Te miz Üre tim
Uy gu la ma ve Ara� t�r ma
Mer ke zi Ara� t�r ma Gö rev -

li si Ful ya Kun dak lar da “Ka -
d� köy �l çe si Sür dü rü le bi lir

Ener ji Ey lem Pla n�”n�n hem
böl ge ye hem Tür ki ye'ye de �er

ka ta ca �� n� vur gu la ya rak, “�k lim de -
�i �ik li �i ko nu sun da önemli ça l�� ma la r�

olan Ka d� köy Be le di ye si ile or tak ça l�� ma yü -

rüt mek ten çok mem nu nuz” de di. Kun dak lar,
Ka d� köy'ün se ra ga z� sa l� n�m oran la r� n� aç�k la-
 ma dan ön ce, ko nu yu �u so mut ör nek ler le an-
 lat t�; “1 ton CO2 Edir ne’den Ar da han’a
ara bay la gi di� dö nü �e, or ta la ma bir evin 1 ay -
l�k ener ji ih ti ya c� na e�it. Bu 1 to nun et ki si ni
azalt mak için de ör ne �in 60 araç bir gün lü �ü -
ne tra fik ten çe kil me li ya da 1 y�l da 40 tro pik
a�aç di kil me li.” 

Ka d� köy'de 2010 y� l�n da 2.5 mil yon ton
CO2 sa l�  m� ol du �u bil gi si ni ve ren Kun dak lar,
bu ra ka m�n azal t�l ma s� için �s� ya l� t� m�, gü ne�
pa nel le ri, elek trik li araç kul la n� m�, ay d�n lat -
ma, çev re ye du yar l� ula ��m gi bi ko nu lar da ça -
l�� ma ya p�l ma s� ge rek ti �i ni di le ge tir di. Aç� l��
ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan ye ni le ne bi lir ener ji
kay nak kul la n� m�, ay d�n lat ma, bi na lar da ener -
ji ve rim li li �i, ula ��m, fi nan sal kay nak lar ve bi l-
inç len dir me-top lum sal ka t� l�m ol mak üze re 6
ba� l�k ta otu rum lar ya p�l d�.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ir Pa zar sa ba h� ço cuk lar la sev gi
üze ri ne ko nu �u yor duk. Ço cuk -
lar dan bi ri si, “Ga ze te ler de gö rü -
yo ruz, bü yük le rin ara s�n da bir -

çok kö tü in san var; ki mi le ri h�r s�z, ki mi -
le ri ka til, ki mi le ri do �a ya za rar ve ri yor…
Siz ay� r�m yap ma dan bü tün in san la r�,
do �a y� ve çev re yi se vi niz di yor su nuz.
Ben kö tü in san la r� ve za rar l� hay van la r�
na s�l se ve yim?” de di. Dü �ün düm; so ru
hem zor, hem çok yön lü idi. “Gel bu nu
bir lik te ko nu �a l�m” de dim.

Al lah tüm ev re ni s� n�r s�z bir sev gi ve
den ge için de ya rat m�� t�r. Ya rat t� �� her
var l� ��n ev ren de bir gö re vi ve bu den ge -
de bir ye ri var d�r. Hiç bir �e yi za rar l� ol -
sun ve ya za rar ver sin di ye ya rat maz. Biz
ev re nin den ge si ni boz du �u muz ve do -
�a da ki var l�k la ra bi linç siz ce za rar ver di -
�i miz za man on la r� da za rar ve rir ha le
ge ti ri riz. Çin’de kal k�n ma ham le le ri nin
ba� la d� �� gün ler de sap tan m�� ki, Çin li -
ler’in en önem li g� da mad de si olan pi rin -
cin ya r� s� n� tar la da ser çe ler yi yor. Bü yük
bir mü ca de le ile ser çe le ri yok et me ye
ba� la m�� lar. Er te si y�l pi rinç re kol te si
1/3’e dü� mü�. An la m�� lar ki ser çe ler,
pi rinç le rin fi liz len me sin de et ki li olan,
son ra da fi liz le nen pi rinç le ri yi ye rek ya -
�a yan bö cek le ri yi yor, bö cek le rin h�z l�
ge li� me si ni ön le ye rek pi rinç le ri ko ru yor -
mu�.

�ef ka ti ve mer ha me ti çok yük sek
olan, ruh sal zen gin lik ve ay d�n l�k için de
ya �a yan bir ar ka da ��m var d�r. Yaz la r�
do �ay la iç içe olan bir va di de ya �ar lar.
Ge çen yaz tam ev le ri nin yo lu üze ri ne
ka la ba l�k bir e�ek ar� s� ai le si ko van kur -
mu�. Ar ka da �� m�n ço cuk la r� bu nu gö -
rün ce kor kup kuv vet li bir ha �e re ila c�y la
ar� la r� yok et me ye yel ten mi� ler. An ne
en gel le mi�, do ku nul ma ma s� n� is te mi�.
Yaz bo yun ca ürk me den bir lik te ya �a -
m�� lar ve ar� lar hiç kim se yi sok ma m��.
Her can l� sev gi nin, �ef ka tin ve mer ha -
me tin ya rat t� �� olum lu ener ji den çok et -
ki le nir. Can l� la r� sev gi den uzak la� t� r�p
za rar l� ha le ge ti ren kor ku dur. 

Kim na s�l ka til ol du, kim ne den h�r s�z
ol du, bi le bil mek zor dur. Ko lay ve ya rar -
l� ola n�; onu h�r s�z ve ya ka til ya pan
olum suz ko �ul la r�, �an s�z or tam la r� dü -
�ü nüp, bu du ru ma dü� tük le ri için on la ra
ac� mak ve mer ha met gös ter mek tir. Bil -
ge bir ki �i, “Mer ha met hem ze kâ y� ay -
d�n la t�r, hem ac� y� azal t�r, hem de kal bi
�s� t�r” di yor. Mer ha met ke li me si sev gi yi,
ko ru ma y�, pay la� ma y� ve ge li� tir me yi
bir lik te içe rir. Her ke sin mer ha met li ol du -
�u bir top lum da or ta ya ç� kan olum lu
ener ji ne suç b� ra k�r, ne de suç lu lar ya -
ra t�r. 

Suç lu ya, suç su za, iyi ye, kö tü ye kar ��
sev gi do lu ol mak za y�f l�k de �il dir. Ger -
çek güç ve kor ku suz luk tur. Gad dar lar,
kö tü lük yap ma ya al�� k�n olan lar kor kak -
lar d�r. Sev mek, hem de her ke si sev mek
ve sev gi niz den hiç bir kar �� l�k bek le me -
mek ce sa ret i�i dir. Bil ge bir in san mer -
ha met le ce sa re ti bir le� ti re bi lir. Kor kak
in san lar mer ha met li ola maz lar. Çün kü
in san la ra inan maz lar, gü ven mez ler,
ku� ku du yar lar, ce sa ret le ri kal maz. Sev -
gi ye, dost lu �a, �ef ka te, hay ra ve hiz me -
te ko� maz lar. Bir in sa n�n yar d� ma ih ti ya -
c� ol du �un da, ya on dan yar d� ma kar �� l�k
ne ç� kar sa� la ya bi li rim di ye dü �ü nür ler
ve ya hiç ha t� r� n� bi le sor ma dan or ta dan
kay bo lur lar. “Aman ba na bu la� ma s�n”
di ye ev den d� �a r� bi le ç�k maz lar. 1999
y� l�n da ki dep rem de kor kak lar, ben cil ler
yer le rin de otu rur ken mer ha met ve ce -
sa ret do lu in san lar sa bah la ra ka dar en -
kaz lar al t�n da can l� ara d� lar. Bir ne fe se
ula� t�k la r�n da yor gun luk la r� bit ti, ce sa -
ret le ri da ha art t�.     

�n san lar, iyi, kö tü, h�r l�, h�r s�z, ka til
olur ken do �al d�r ki, yap t�k la r� her �e yi
ken di el le riy le ya p� yor lar. O el ler o i� le re
yö ne lir ken için de ya �a d� �� top lu mun,
ana la r�n, ba ba la r�n, biz le rin hiç mi su çu
yok?.. Ne den li su çu muz ol du �u nu bil -
me ye bi li riz ama öy le zor du ru ma dü -
�en le re sev gi miz, �ef ka ti miz, mer ha me -
ti miz le des tek ola bi li riz. On la r� güç len di -
rip na mus lu bir ha ya t�n yol la r� n� aça rak
onur la r� ile ya �a ma la r� na ola nak sa� la -
ya bi li riz. Oy sa ki �� Ka nu nu ge re �i bü yük
i� yer le ri bel li bir sa y� da en gel li ve sa b� -
ka l� ça l�� t�r mak zo run da ol du �u hal de,
en ge li en kü çük olan bir kaç ki �i yi i�e al� -
yor, ile ri de re ce de en gel li, he le sa b� ka l� -
y� hiç yan la r� na yak la� t�r m� yor lar. Pe ki,
pat ron lar iter se, ben iter sem,  sen iter -
sen on lar nor mal ya �a ma na s�l dö ne -
cek ler? Biz on la ra il gi gös ter mez sek,
on la r� hiç kur tul ma ma ca s� na çe te le rin,
ör güt le rin eli ne ata r�z, pro fes yo nel suç -
lu lar ya pa r�z.

Haz re ti Mev la na, “Sen yer de olan la r�
ko ru, mer ha met et ki, gök te olan da sa -
na mer ha met et sin” de mi�. Al lah’�n kul -
la r� n� ay�rt et me den sev mez se niz, ya �a -
m� n�z Al lah’�n rah met, be re ket ve mer -
ha me tin den yok sun ge çer. 

B

Kadıköy’de sera gazı çalıştayı
�klim de�i�ikli�iyle mücadele çalı�malarını sürdüren Kadıköy

Belediyesi, ‘Sürdürülebilir  Enerji Eylem Planı’ hazırlıyor.
Haziran’da tamamlanması öngörülen plan ile Kadıköy’de ki�i
ba�ına dü�en karbondioksit salım miktarının hesaplanması ve

bunun azaltılması hedefleniyor.

KA DI KÖY Kay ma kam l� ��, Ba� ba kan l�k’�n
ge çen ay Tür ki ye ge ne lin de ba� lat t� �� Ek -
mek �s ra f� Ön le me Kam pan ya s�  kap sa -
m�n da, Ka d� köy’de 1 y�l sü re cek bir pro je
ha z�r la d�. Bu pro je ile ek mek is ra f� ko nu -
sun da il çe ge ne lin de far k�n da l�k ya ra t�l -
ma s� ve is ra f�n ön len me si he def le ni yor.
Pro jey le il gi li bil gi ve ren Ka d� köy Kay ma -
ka m� Bi rol Ku ru bal, Tür ki ye'de 1 y�l da çö -
pe at� lan ek mek le 542 bin ton bu� da y�n
is raf edil di �i ni an�m sa ta rak, “Ül ke miz de 1

gün de 101 mil yon ek mek
üre til mek te olup, 6 mil yo nu
ise çö pe at� l� yor. 1 y�l bo -
yun ca tü ke ti len ek mek
mik ta r� ise 2.1 mil yar
ade ti bu lu yor. Bu be del
ül ke mi zin yap t� �� un ih ra -
ca t� n�n be de li ne e�it. Ay r� -
ca; 1 y�l da çö pe at� lan 2.1
mil yar adet ek me �in pa ra sal de -
�e ri 1,5 mil yar TL’dir. Bu pa ray la 500

okul, 80 has ta ne, 500 ki lo -
met re yol ve on lar ca köp rü,
on bin ler ce ko nut ya p� la bi -
lir. Bu ne den le; mil li eko -
no mi ye kat k� da bu lun mak,
in san la ra sa� l�k l� bes len me
al�� kan l� �� ka zan d�r mak,

mil li kay b� m� z� en aza in dir -
me ye ça l�� mak ve obe zi te ye

en gel ol mak he def len mek te dir”
de di. Pro je de he def grup la r�n Ka d� köy

hal k�, okul lar da ki tüm ö� ren ci ler ve ai le le ri
ol du �u nu an la tan Ku ru bal, “1 y�l sü re cek
olan bu pro je de ödül lü re sim ve ka ri ka tür
ya r�� ma la r�, slo gan l� fo to afi� ta sa r� m� ha -
z�r la na cak, ma sal-öy kü ve �i ir ya r�� ma la r�
ya p� la cak. Ço cuk la ra ve ri len bro �ür ler va -
s� ta s� ile ai le ler bil gi len di ri le cek” di ye ko -
nu� tu.  Ku ru bal, se mi ner ler ve pa nel ler
dü zen le ye rek ba� la t� la cak olan Ek mek �s -
ra f� n� Ön le me Kam pan ya s�’na tüm Ka d� -
köy hal k� n�n des te �i ni is te di.

Kadıköy’de ekmekler israf edilmeyecek

Engelli memurlara
EĞİTİM VERİLDİ
KADIKÖY Belediyesi’ne Türkiye’de özürlülere

memur olma imkan� tan�yan ÖMSS (Özürlü
Seçme S�nav�) kapsamda atanan 4 özürlü

memur görevlerine ba�lad�. �nsan Kaynaklar� ve
E�itim Müdürlü�ü göreve yeni ba�layan

memurlar�na, kuruma uyum sa�lamalar� için bir
günlük bir Oryantasyon E�itimi verdi. E�itimde

Kurum Tan�t�m�n� E�itim �efi Sennur Fil
Ba�tu�, 657 Say�l� Yasa Memurlar�n Hak ve

Yükümlülükleri, Disiplin Cezalar� ve
Uygulamalar�, Etik E�itimi ve Mal Bildirimi

konular�n� �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürü
Nurhan Arslan, Kad�köy Belediyesi’nin misyon
ve vizyonunu Stratejik Birim �efi Vedat �ahin
ve resmi yaz��ma kurallar�n� ise Yaz� ��leri ve
Kararlar Müdürlü�ü �efi Figen �eno�lu verdi.

Sanatseverler,
Bostancı’daki

sergide buluştular
Bostanc� Halk E�itim Merkezi ve Eminali Pa�a

Camii Vakf� i�birli�iyle kurulan el sanatlar�
kursunun sergisi, 8 May�s Çar�amba günü

Kad�köy Kaymakam� Birol Kurubal taraf�ndan
aç�ld�. Büyük ilginin oldu�u, alk��larla davul

zurna e�li�inde yap�lan aç�l��ta renkli görüntüler
vard�. �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar,

Türkiye An�tlar Derne�i Ba�kan� �brahim
Eyüpo�lu ile Kad�köy’ün okul ve kurum

yöneticileri de kursiyerleri sergi aç�l���nda yaln�z
b�rakmad�. 

Ka dı köy Be le di ye si
Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dü rü

�u le Sü mer

Bo �a zi çi Üni ver si te si
Ara� tır ma Gö rev li si
Ful ya Kun dak lar.
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● Ka dir �N CE SU

� “An ne me Bir Ev Ala ca ��m” genç ler
için yaz d� �� n�z öy kü ler den olu �u yor. Siz an-
 ne ni ze ev ala bil di niz mi?

An ne me bir ev ala ma d�m, ha y�r. Çün kü
ba ba dan kal ma bir evi var d� an ne min; bü tün
ai le ora da ba r� n�r d�k. Ama do� ru su, ona hiç
de �il se yaz l�k bir ev al mak is ter dim. Böy le öz -
le mi de ol ma d�. Çok ka na at kâr bir ku �a ��n in-
 sa n�y d�. Ba �� n� so ka cak bir evi nin ol ma s� ona
ye ti yor du.

� Ön ce lik li ko nu muz an ne ler… An ne -
niz le il gi li an la ta ca �� n�z, da ha do� ru su an-
 lat mak is te di �i niz ne ler var?

An nem, her �ey den ön ce di li zen gin bi riy -
di. Onun di lin den et ki len di �i mi, bes len di �i mi
ra hat l�k la söy le ye bi li rim. Çok kü çük ya� ta ba -
ba s� n� ve an ne si ni yi tir mi�, ak ra ba la r� n�n ya -
n�n da bü yü mü�; bu ne den le oku la git me
�an s� n� ya ka la ya ma m�� t�. Ama ze ki, an la y� ��
yük sek, vic dan l�, ile ri gö rü� lüy dü. Çok iyi bir
rad yo din le yi ciy di. Tür ki ye’de rad yo sa y� s� n�n
pek s� n�r l� ol du �u y�l lar da, biz de bir rad yo var -
d� ve an nem çok iyi bir rad yo din le yi ciy di.
Rad yo onun için dün ya ya aç� lan pen ce rey di;
bir okul du. Ha ber le ri gü nü gü nü ne iz ler, isa -
bet li yo rum lar ya par d� ken din ce. Öte yan dan
din dar bir ka d�n d�. Bir gün, her na maz da iki
ki �i için Fa ti ha oku du �u nu an lat m�� t�. Ata türk
ile Edi son için. Ata türk ka d�n la ra hak lar ta n� -
d� �� için, Edi son da in san l� �� ay d�n lat t� ��
için… 12 Ey lül dö ne min de ya� l� lar için bir
oku ma yaz ma kam pan ya s� ba� la t�l m�� t�, an�m-
 sar s� n�z. Ma hal le muh ta r� m�z an ne mi de bu
kam pan ya ya kat mak is te mi�. An nem red det -
mi� ti. Ge rek çe si de �uy du: 12 Ey lül cü ler üni -
ver si te ler de oku yan genç le ri hap se at� yor,
i� ken ce edi yor, hat ta ipe çe ki yor; oku ya n�n de -
�e ri ni bil mi yor lar; bu na kar �� l�k içi geç mi�
ya� l� la ra oku ma yaz ma ö� ret me ye kal k� �� yor -
lar!

� Unu ta ma d� �� n�z an� lar da var d�r mut-
 la ka…

Ol maz olur mu? Ço cuk luk y�l la r�m da so -
kak kö pe �i �s�r m�� t� be ni. Yer le rin buz tut tu �u
kar l� gün ler di. O y�l lar da Ma lat ya’da ula ��m
araç la r� da yok tu. �e hir d� ��n da ki Dev let Has-
 ta ne si’nde bir ay bo yun ca ku du za kar �� i� ne
ya p�l ma s� ge re ki yor du. Hiç unut mam, an nem
o so �uk k�� mev si min de be ni otuz gün s�r t�n -
da has ta ne ye gö tü rüp ge tir di. 

Bir çok an ne gi bi ola �a nüs tü öz ve ri liy di.
Ki tap oku ma m�, si ne ma ya, ti yat ro ya git me mi
hep des tek le mi� tir. Bu ko nu lar da pa ray� esir -
ge mez di.

�lk genç lik ça �� m�z da ke man ö� ren me ye
he ves et ti �im de de, an nem ya n�m day d�. Ba -
bam bu ko nu ya, olum suz ba kar ken onu ik na
et me gö re vi ni an nem üst len mi� ti. 

� Ki ta b� n�z da ki öy kü ler de an ne sev gi si
öne ç� k� yor. An ne sev gi si ka dar hay van sev -
gi si nin de öne ç�k t� �� n� gör mek müm kün…

Öy kü le ri ni zin kah ra man la r� için de ta -
n� d�k la r� n�z var m�?

Hi kâ ye ki �i le ri nin
ta n� d�k olup ol-
 ma ma s� o ka -
dar önem li mi?
Ben ce önem li
de �il. Oku du �u -
nuz da si ze bu ki �i -
ler bir yer ler den
ta n� d�k ge li yor sa, as�l
önem li si o! Ta n� d� ��m
ki �i le ri hi kâ ye kah ra -
ma n� ya par ken bi le onu
bir po ta n�n içi ne at�p eri -
tir, ye ni ba� tan kur gu la -
r�m. Kal d� ki do� ru dan
ta n� d� ��m pek az in sa n�n hi -
kâ ye si ni ka le me al m� ��m d�r.
Bel li bir ki �i den, ya �an m�� l�k -
tan, ger çek olan dan yo la ç� k� l�r
ama ço �un lukla kur gu dur hi kâ -
ye… Çev rem de ki bir in san, bir
ga ze te ya da TV ha be ri, bir olay c�k, bir im ge,
bir du rum, bir so nuç ç� k�� nok ta s� n� olu� tu rur;

siz onu al�p ye ni ba� tan kur gu lar s� n�z. O ne-
 den le, ka le me al d� ��m an ne hi kâ ye le ri ne de bu
göz le bak mak ge re ki yor.

� Ne ca ti Gün gör, ede bi ya t� m� z�n önem li
ad la r�n dan bi ri... Bu gü ne ka dar da hep bü -
yük ler için yaz d�. Ne ol du da ço cuk lar ve
genç ler için yaz ma ya ka rar ver di niz?

Bir sa bah uyan d�m ve bir den bi re ço cuk lar
için yaz ma ya ka rar ver dim… De �il!

1979 y� l�n da Türk Dil Ku ru mu Öy kü Ödü -
lü’nü al d� ��m da, dö ne min Kül tür Ba kan l� ��
Ya y�n lar Da ire si’nden Ad nan Bin ya zar im za -
l� bir mek tup al m�� t�m. Ben den, ço cuk lar için
bir ki tap yaz mam is te ni yor du. O gü nün ko �ul -
la r�n da bu öne ri yi de �er len di re me dim. Son ra -

dan dü �ü nün ce, Bin ya zar’�n, ben de ki ço -
cuk du yar l� �� n� an lat ma ya yat k�n l� ��
ke� fet mi� ol du �u nu an la d�m… Ad nan
Bin ya zar ba� ka ya zar lar da söy le ye -
cek ti bu nu son ra la r�. Ör ne �in Er dal
Öz, bir ya r�� ma ya gön der di �im bir
hi kâ ye mi oku mu�, bi raz uza ta rak
onu ço cuk ki ta b� yap ma m� öner -
mi� ti. Da ha son ra Sa d�k As lan -
ka ra bu nun al t� n� çi ze rek yaz d�.
As lan ka ra’n�n sap ta ma s� da
ye rin dey di. Çün kü top lu ca
göz den ge çi rin ce bir çok hi -
kâ ye kah ra ma n� m�n ço cuk
ol du �u gö rü lü yor. Da ha
do� ru su �öy le: Ço cuk lar
için ya z�l ma m�� t�r ama,
bir ço cu �un hi kâ ye si -
dir bir ço �u. Ya da

olay lar bir ço cu �un gö züy le
an la t� l�r. Do la y� s�y la ço cuk lar da oku -

yup an lar be nim ki mi hi kâ ye le ri mi. 
“Ses siz Yü rek” ki ta b� üze ri ne yaz d� �� ön-

 söz de Se mih Gü mü� de bu du ru ma dik kat çe -
ker.

An cak bir nok ta n�n al t� n� ka l�n ka l�n çiz -
mek is te rim: Ben ço cuk la r� ço cuk ye ri ne ko-
 ya rak say fa lar do lu su bo� laf eden hi kâ ye le ri
de, böy le hi kâ ye ler yaz ma y� da sev mi yo rum. 

� Ken di ço cuk lu �u nuz la kar �� la� t�r d� �� -
n�z da ço cuk ede bi ya t� n�n bu gün gel di �i du-
 ru mu na s�l de �er len di ri yor su nuz?

Biz ço cuk lu �u muz da, bü yük ler ne oku-
 yor sa on la r� oku ya rak bu ala na gir dik. Dü �ü -
nün ki il ko kul da Ça l� ku �u oku yor su nuz!
Or ta okul da Dos to yev ki, Go gol, Ste in beck,
He ming way, Ham sun, Sha kes pe are, Sar tre
vb… Bu hem iyi, hem de olum suz. �yi: Er ken
ya� ta dün ya ede bi ya t�y la ta n� �� yor su nuz.
Olum suz lu �uy sa, ki mi ya zar la r� oku yup an la -
ma n�n güç lü �ü. 

An la ma d� �� n�z ya zar dan uzak la� ma teh li -
ke si. Oku dum sa n�r s� n�z, as l�n da ce vi zin içi ne
ula� ma dan ka bu �u na do kun mak gi bi bir �ey,
si zin oku ma n�z. Yol gös te ri ci niz yok. Her �e -
yi el yor da m�y la ke� fet mek du ru mun da s� -
n�z.

Bu gün, bu ya ��m da bir çok ço cuk ki ta b� n�
okur ken s� k� l� yo rum. O ya� lar da oku sam bel -
ki de be ni tü müy le ki tap lar dan so �u tur lar d�.
Du ru ma ba ka rak so ru nun ya n� t� n� siz ve rin lüt-
 fen!

� Y�l lar d�r Ka d� köy’de ya �� yor su nuz. Ka -
d� köy’de na s�l va kit ge çi ri yor su nuz?

Ben as l�n da Üs kü dar sem ti ne al� ��k t�m. �h-
 sa ni ye, Se li mi ye semt le rin de çey rek yüz y� l�m
geç ti. Ha rem’den Ca �a lo� lu’na, Üs kü dar’dan
Be �ik ta�’a geç mek çok ko lay d�. Ka d� köy’e
(Mo da’ya) yer le �in ce, ula ��m ko lay l�k la r� n�n
da ha da faz la ol du �u nu gör düm: Tek araç la
Geb ze’den Bey koz’a, Bey lik dü zü’nden Ba k�r -
köy’e Tak sim’e, Le vent’e, Ka ra köy’e, Be �ik -
ta�’a vb. yer le re git mek müm kün. �s tan bul’un
her ye rin den Ka d� köy’e ula ��m ola na �� var…
�s tan bul’da pek az semt bu ka dar ge ni� ula ��m

ola na �� ve rir. Ka d� köy’e ge lin ce özel ara ba ha -
ya t�m dan ç�k t�. Özel lik le Mo da için söy lü yo -
rum: Bu ra lar hâ lâ �s tan bul! Bo zul ma m��.
Her kes bir bi ri ni ta n� yor. Mo da Çay Bah çe si,
semt kah ve si du ru mun da. Gü nün her saa tin de
ta n� d�k yüz le re rast lar s� n�z bu ra da. Mo da so -
kak la r�n da in san lar �s tan bul Türk çe siy le ko nu -
�u yor. Bu da, �s tan bul Türk çe siy le al�� ve ri �i
olan biz ede bi yat ç� la r� mut lu edi yor. Az �ey
de �il ha ni…

Son ra, Yo �urt çu Par k�’ndan, Ka d� köy �s -
ke le si ne uza nan sa hil yo lu, yü rü yü� için çok
el ve ri� li bir gü zer gâh! Bu nu da biz ler için bir
ni met sa y� yo rum ve bu ola nak için de ya �a -
mak tan hu zur du yu yo rum.

Öte yan dan “ta sal lut”lar da yok de �il: Ta r-
i hi Ka d� köy Çar �� s� Çi çek Pa sa ��’na dö nü� tü -
rül dü! Mo da’ya do� ru ge li yor. Bu ra s� n�n
sü kű ne ti ni teh dit edi yor bu ya y�l ma ca. Bu bir!

�kin ci si Sa l� pa za r�’n�n Ka d� köy lü le rin elin-
 den zor la, r� za m�z hi la f� na al�n m�� ol ma s� n� hâ -
lâ içi me sin di re bil mi� de �i lim.

Mo da’n�n çok sev di �im bir ya n� da bir çok
so kak ta hay van la ra kar �� du yar l� in san la r�n ol-
 ma s�. Hay van se ver in san lar la kom -
�u luk et mek, on lar la ay n� so kak la r�
pay la� mak ba na mut lu luk ve ri -
yor… Ne re de ka p� önü ne ko nul -
mu� bir su ka b�, bir ma ma ka b�
gör sem, “Hah!” di yo rum içim den,
“bu ra da in san ev la d� kim se ler ya �� -
yor!” Bu ne den le Ka d� köy Be le di -
ye si’nden özel lik le ri ca edi yo rum:
So kak hay van la r� n�n ya �am la r� n�
ko lay la� t�r mak için ç�r p� nan in san -
la ra des tek ol sun lar. Hay van se ver -
lik Ka d� köy Be le di ye si ne iti bar
ka zan d� r�r. Ne di yor Çe tin Al tan?
“Hay van se ver lik, ya ka m�z da bir
uy gar l�k ro ze ti dir!” Be le di ye miz
ken di ni bu uy gar l�k ro ze tin den ay -
r� dü �ün me me li dir.

Mo da’n�n en ke yif li yan la r�n -
dan bi ri de ti yat ro ve si ne ma sa lon -
la r� n�n çok lu �u dur. Ope ra dan
ti yat ro ya, si ne ma sa lon la r�n dan sa -
haf dük kân la r� na, kül tür ev le ri ne,
çay bah çe le ri ne ka dar bir çok yer de
in sa n�n ru hu nu bes le yen sa nat et -
kin lik le ri ne ka t�l mak müm kün. Ki -
�i da ha ne is ter ki…

� Ne ca ti Gün gör’ün en du-
 yar l� ol du �u ko nu lar dan bi ri de hay van lar…
As l�n da ol ma s� ge re ken de o de �il mi?

Hay van hak la r�n dan ha ber siz ay d�n olu na -
maz. Uy gar olu na maz. Er dem li olu na maz!
Hay van hak la r� in san hak la r�n dan bi le da ha
önem li. Ne den? Çün kü hay van aciz dir, hak la -
r� n� bi le mez, hak la r� n� sa vu na maz. Bu nu sa -
vun mak biz in san la ra dü �er. Ta bi i e�er
in san sak… �n san de �il sek so run yok!

� Ben si zi ilk ola rak Bur han Gü nel’in
Yu nus Na di Ro man Ar ma �a n�’n� al d� �� tö -

ren de gör mü� tüm. Bur han A�a bey ta n�� t�r -
m�� t� bi zi. Bur han Gü nel or tak dos tu muz du.
Ka d� köy Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi ve
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde ki bu lu� -
ma la r� m� z� ha t�r l� yo rum. �ki mi zin de çok sev -
di �i or tak dos tu muz dan da söz ede lim mi?

Bur han, ede bi yat dün ya m�z da ki en es ki ar -
ka da ��m d�. U� ra d� �� “sü kut sui kas t�” yü zün -
den hak et me di �i bir yal n�z l� �a itil di. Bu
sui kast, ölü mün den son ra bi le sür mek te… Son
y�l la r� n� has ta l�k lar la, ame li yat lar la ge çir me si
bi le ya ra t� c� ça l�� kan l� �� n� en gel le ye me di.
Yaz d�, yaz d�, yaz d�! Bu ba k�m dan ener ji si ne
hay ran ol du �um bi riy di.

An ka ra’da bu nal m��, ade ta ha va de �i �i mi
için �s tan bul’a yer le� mek is ti yor du bi li yor su -
nuz…

Son ba har da bü yük bir he ves le Ka d� köy
Ha s�r c� ba ��’nda ev tut tu, ta ��n d�, u� ra� t� di din -
di. Ça l�� ma ma sa s� n� pen ce re nin önü ne, kar �� -
ki evin bah çe sin de ki ye �il lik le ri gö re cek
bi çim de yer le� tir mi� ti. Mut luy du! Tam otu rup
ça l� �a cak ken, için de ta �� d� �� has ta l�k onu ara -
m�z dan çe kip al d�. He ve si kur sa ��n da kal d�.

Ne ya z�k!
Ka d� köy, Bur han’�n es ki sem tiy di. Onun -

la k�rk y�l ön ce de yi ne Ka d� köy’de ta n�� m�� -
t�k…

Son söz le ri ni hiç unu ta mam: “Al lah kah -
ret sin, yi ne An ka ra’ya dön mek zo run da y�m.
An ka ra’dan kur tu la m� yo rum!”

Ama di ren di git me mek için: Ya �� yor ken
de �il, bu ra da ya �a m� n� nok ta la y�p öy le git ti! 

Ac� s� he nüz çok ta ze… Onun hak k�n da ko -
nu �ur ken duy gu la r� m� gem le ye mi yo rum.
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Yazar Necati Güngör ile Günı�ı�ı Kitaplı�ı’nın Köprü Kitaplar dizisinden
yayınlanan “Anneme Bir Ev Alaca�ım” adlı kitabı üzerine konu�tuk. Fakat

konu�ma alanı geni�ledikçe geni�ledi. Ya�amı, sanatı, sokak hayvanları ve
yıllardır ya�adı�ı Kadıköy’ü de konu�madan edemedik.

‘BURALAR HÂLÂ İSTANBUL’
Kad�köylü yazar Necati Güngör:

Kadir �ncesu, Mustafa Delio�lu, Necati
Tosuner ve Necati Güngör.

Necati Güngör, 28. �stanbul Kitap
Fuarı’nda çocuklarla birlikte...

Kadir �ncesu, Burhan Günel ve Necati Güngör, bir Kadıköy bulu�ması sırasında...
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ENGEL L� Haf ta sı et kin lik le ri kap sa mın da, Ka dı köy
Be le di ye si de be le di ye bi rim le rin de ça lı �an 52 en -
gel li per so ne li ne pla ket ve kok teyl ver di. Ba� kan lık
Fua ye’de ya pı lan kok tey le, Be le di ye nin çe �it li bi -
rim le rin de ça lı �an en gel li per so nel ile mü dür ler ve
ça lı� ma ar ka da� la rı ka tıl dı. Kok teyl de ko nu �an Ka -
dı köy Be le di ye Ba� ka nı Se la mi Öz türk, in san la rın
do �u� tan e�it �art lar da do� ma dı �ı nı, ba zı ki �i le rin
en gel li do� du �u gi bi son ra dan en gel li ol ma du ru -
muy la da kar �ı la� tı �ı nı kay det ti. En gel li lik du ru -

mu nun ha ya tı sev me ye, di �er in san lar la bi ra ra da

ol ma ya en gel ol ma dı �ı nı da kay de den Öz türk, Ka dı -
köy Be le di ye ai le sin de en gel li per so ne lin de i�i ni se -
ve rek yap tı �ı nı, be le di ye nin ba �a rı ve hiz met le ri ne
önem li kat kı lar da bu lun duk la rı nı söy le di. Öz türk,

be le di ye de uzun yıl lar hiz met ver me ye de vam eden
per so ne le kat kı la rı için te �ek kür pla ke ti de ver di.
Pla ket tö re ni ve kok teyl de per so nel ile fo to� raf
çek ti ren Öz türk, hem i�it me en gel li per so nel ile

hem de i�it me en gel li Ka dı köy lü ler le ile ti �im kur -
mak için i�a ret di li e�i ti mi ba� la ta cak la rı nı
kendisinin de bu dili ö�renece�ini kaydetti. 

Kad�köy Belediyesi’nin Ata�ehir'deki
Geçici Hayvan Bak�m Merkezi'nde
geçen y�llarda oldu�u gibi bu sene

de “Bahara Merhaba �enli�i” düzenlendi. 
5 May�s Pazar günü gerçekle�tirilen

�enlikte hayvanseverler ve çocuklar,
bak�mevindeki köpekleri gezdirdiler,
sevdiler. 5 köpek, 2 kedi yavrusunu da
sahiplendirerek, yeni evlerine u�urlad�lar.
Kermes, yüz boyama gibi etkinliklerin
yap�ld���, müzik dinletilerinin sunuldu�u
�enli�e, Kad�köy Hayvan Dostlar� Plat-
formu üyeleri, daha önceden bar�naktan
hayvan sahiplenmi� aileler, �stanbul CHP
Milletvekili Kadir Gökmen Ö�üt, Kad�köy
Belediyesi Veteriner ��leri Müdürü Ali

�hsan Mete, bar�nak veteriner hekimleri ve
di�er çal��anlar� ile hayvansever gönüllüler
kat�ld�. 

�enlikte, sokak hayvanlar� sorununun
çözümü için petshoplardan de�il sahipsiz
hayvan bar�naklar�ndan evcil hayvan edin-
menin önemine vurgu yap�ld�. Loyka
Prodüksiyon'un yönetmeni Batu Akyol ve
ekibinin projesi olan, 11 y�ld�r bak�mevin-

den sahiplendirilen köpekleri konu alan
belgesel çekimi de 3 ve 5 May�s tarih-
lerinde gerçekle�ti. “Etkinli�e kat�lan tüm
dostlar�m�za te�ekkür ediyoruz” diyen Vet-
eriner ��leri Müdürü Ali �hsan Mete,
“Yo�un program�na ra�men bizlerle olan
Milletvekilimiz Kadir Ö�üt'e özel olarak
te�ekkür ediyoruz. Bak�mevimizi gezen
vekilimiz ‘Sahiplenin’ etkinli�imize destek
verdi. Belgesel çekimi için y�llar sonra
bak�mevine gelen Tarç�n, Boncuk, Kahve,
Zeytin, Aristo, Lady, Suschi, Melek ve He-
ra’ya aileleriyle uzun ve sa�l�kl� bir ya�am
diliyoruz. Y�llar sonra onlar� bu �ekilde
sevgi dolu ve sa�l�kl� görmekten dolay� çok
mutluyuz” dedi.
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● Mustafa SÜRMEL�

GENEL Cerrahi Uzman� Cengiz Madenci
“Ölümden Önce Hüzünden Sonra” isimli ilk

kitab� ile kar��n�zda. Zor bir mesle�i icra
eden binlerce t�p adam�ndan biri olan genel

cerrah Cengiz Madenci, kitab�nda
hayat�nda çok önemli bir yere sahip olan

ve yak�n zamanda kaybetti�i
kay�npederinin ya�am�n� anlat�yor. 

Kitap yazmas�ndaki en
önemli etkenin çok
sevdi�i kay�npederi

oldu�unu anlatan Cengiz
Madenci, 2 y�l kadar
önce kay�npederini

akci�er kanserinden
kaybetti. E�i ve

kendisinin bu olay�n çok
etkiledi�ini söyleyen ve

bu nedenle kitap
yazmaya ba�lad���n�

anlatan Cengiz Madenci,
“Çok seviyorduk onu.

Kay�npederimin yoklu�u

bizi üzdü. Kendisi ö�retmen emeklisiydi.
Hayat�n�n son dönemlerinde ‘hayat�m�
kendim yazaca��m’ dü�üncesi vard�.

Ba�lamak üzereydi. Genel hatlar�yla bir
plan kurmu�tu. Fakat daha sonra akci�er

kanseri tan�s� al�nca planlar�yla u�ra�amad�.
Ameliyat oldu. Sonra yo�un bak�mdayken

vefat etti. Biz de bu i�in ba�lang�c�n�
yapal�m, an� olsun istedik. Hüzünlü bir

hikâye oldu�u için hem biz üzüldük hem
okuyan çevrem üzüldü. Bunu yazarken
tekrar tekrar hasta ve hasta yak�nlar�n�n

hastane ortam�nda neler çektiklerine bizzat
�ahit olmak bizi

bir kat daha
üzdü. Hekim
olarak hasta
yak�nlar�n�n
psikolojisini
anlamaya

çal���yoruz,
ama ne kadar

da olsa bir
hasta ve

hasta yak�n�
gibi

olam�yor.
Belki de
onlar gibi

onlar�n duygular�n�
hissetmeye çal��sak i�imizi mant�kl� bir

�ekilde yapamayaca��z” dedi.
Potkal Kitap’tan 1000 adet bas�lan kitab�n

kapa��nda, Doktor ve Yazar Cengiz
Madenci’nin kay�npederi ile

kay�nvalidesinin 1972 y�l�nda Edirne
Uzunköprü’de ni�anl�l�k döneminde karl� bir
havada çektikleri siyah beyaz foto�raf yer
al�yor. Kitab� elinize ald���n�zda sanki bir

Ye�ilçam klasi�ini elinize alm�� gibi
oluyorsunuz. Asl�nda tam da bir Ye�ilçam
klasi�i dersek abartm�� olmay�z. Çiftin ac�

tatl�, kimi zaman mutlu, kimi zaman
hüzünlü ya�am hikâyesini buluyorsunuz
kitapta. Dili, anlat�m� ak�c�. Bu yönüyle

duygular, ya�an�lanlar sade ve etkileyici bir
�ekilde zihninizde canlan�yor ve kitap sizi

etkisi alt�na al�yor.

‘Ölümden Önce
Hüzünden Sonra’

Doktor ve
yazar Cengiz
Madenci bir

ya�am
hikâyesinden
yola çıkarak,

hayatı her
anıyla dolu

dolu ya�amak
gerekti�ini
‘Ölümden

Önce
Hüzünden
Sonra’ adlı
kitabında
anlatıyor.

BARINAGA BAHAR GELDi!BARINAGA BAHAR GELDi!BARINAGA BAHAR GELDi!BARINAGA BAHAR GELDi!BARINAGA BAHAR GELDi!BARINAGA BAHAR GELDi!

Geçici Hayvan Bakım
Merkezi’nde

gerçekle�tirilen ‘Bahara
Merhaba �enli�i’ renkli
görüntülere sahne oldu. 

ENGELLi PERSONEL UNUTULMADI

Op. Dr. Bülent Cihantimur, “Güzellik
Tüneli Arac�” ile estetik ameliyat�na

gerçekten ihtiyac� olan ki�ileri,
ücretsiz analizler, öneriler ve bak�mlar

ile bulu�turuyor. “Güzellik Tüneli
Arac�”, geçti�imiz hafta Kad�köy

Belediyesi Aysel-Abdullah
Ö�ücü Yüksek Ö�renim K�z

Ö�renci Yurdu’ndayd�. Kad�köy
Belediyesi Aysel-Abdullah

Öyücü Yüksek Ö�renim K�z
Ö�renci Yurdu’na gelen

“Güzellik Tüneli Arac�” sosyal
sorumluluk projesi kapsam�nda

ö�renciler ile 14.00-20.00
saatleri aras�nda bulu�tu.

Ö�renciler, profesyonel cilt
analizi, saç analizi,

radyofrekans ile yüz
gençle�tirme, hücre yenileyici

özel maske, mineralli makyaj
uygulamalar�n� yapt�rd�lar, hem de
estetik ve güzellik üzerine sorular
sordular, bilgiler ald�lar. Güzellik
Tüneli Arac�’n�n yola ç�k�� amac�;

estetik ameliyat�na
gerçekten ihtiyac� olan
ki�ileri bulmak, geçti�i
bölgelerdeki insanlara

ücretsiz analizler, öneriler
ve bak�mlar yapmak.
Yurt yöneticisi Ne�e

Canyurt, sosyal sorumluluk
ta��yan ve bunu toplumla

payla�an ki�i ve kurumlara
her zaman ihtiyaç

oldu�unu vurgulayarak,
bu ki�i ve kurulu�lar�
yurttaki ö�rencilerle

bulu�maya davet etti.

Kız yurdunda özel etkinlik
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KADIKÖY, Göztepeli
voleybolcular�n

�ampiyonlu�uyla
gururland�. Göztepe

Büyük Erkek
Voleybol tak�m� 

2012-2013 sezonunu
�ampiyon kapatt�.
Göztepe Voleybol

Erkek A Tak�m� ligin son maç�nda Sar�yer ilçesi
tak�m� olan ve son 17 y�l�n �ampiyonu

Büyükdere’yi yenerek �stanbul �ampiyon oldu.
3-0 gibi net bir skorla zor rakibini yenerek

�ampiyonlu�a ula�an Göztepe’de �imdi bayram
havas� esiyor. Oyuncular�ndan yöneticisine, teknik
ekibine ve malzemecisine hatta taraftar�na kadar

bütün bir kulüp olan Göztepe kazand��� bu
�ampiyonlukla Kad�köy’e büyük bir gurur ya�att�.
Biz de Gazete Kad�köy olarak tüm Kad�köylüler
ad�na �ampiyon Göztepe’ye ba�ar�lar diliyoruz.

17 - 23 MAYIS 2013

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Okullar spor �enli�indeydi
Okul sporları faaliyet programında yer alan
okullararası spor �enli�i 1.2.3. ve 4. sınıflar

arasında ilk kez Burhan Felek Spor
Komleksi Ekrem Koçak Atletizm Pistinde 7

Mayıs 2013 tarihinde düzenlendi. 9 oyun
üzerinden düzenlenen okul sporları �enli�i
çocukların ve seyircinin yo�un katılımıyla

gerçekle�ti. Katılan her çocu�a ödül

verilmesiyle çocuklara sporu sevdirmenin ve
sporcu ahlakının yerle�mesine vesile olan
�enliklerin her sene okul sporları faaliyet

programında yer alması öngörülüyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor �l Müdürü  Av.
Numan Güzey katılan okullara ve eme�i

geçen herkese  Türk sporuna katkılarından
dolayı te�ekkür etti.

Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da n�� ma ve
Da ya n�� ma Mer ke zi (EDDM), Se la mi -
çe� me Öz gür lük Par k�’nda, 11 Ma y�s

Cu mar te si gü nü, �s tan bul’da bir ilk ol ma ni te li -
�i ta �� yan En gel li Or yan ti ring (He def Bul ma)
ya r�� ma s� dü zen le di. 

Te ker lek li san dal ye ve kol tuk de� ne �i kul-
 la nan or to pe dik en gel li le rin ka t�l d� �� ya r�� ma,
Ulu da� Üni ver si te si Or yan ti ring Top lu lu �u
Ba� ka n� ve ay n� za man da Or yan ti ring Fe de ras -
yo nu ha ke mi Ke mal Al tun ta� ile top lu luk ha -
kem le rin den Yu suf Öz can Can, Adem
Ay do �an ve Ömer Uy sal’�n des te �iy le ger çek -
le� ti ril di. Ha kem le rin ku ral lar hak k�n da bil gi
ver me siy le ba� la yan ya r�� ma da, yak la ��k iki sa -
at sü rey le ya r�� ma c� lar ken di le ri ne ve ri len ha -
ri ta üze rin de ki he def le ri, Öz gür lük Par k� için de
olu� tu ru lan par ku ru ta kip ede rek bul ma ya ça -

l�� t� lar. En faz la do� ru he de fi i�a ret le yen le re gö -
re s� ra la ma y� ya pan ha kem le rin so nuç la r� aç�k-
 la d� �� s� ra da he ye can l� an lar ya �an d�. Ödül lü
ya r�� ma da bi rin ci olan Sa di Sa bur, tab let bil gi -
sa yar; ikin ci Na il Gür dal, pro fes yo nel fo to� raf
ma ki ne si (SLR) ve üçün cü Hü se yin Ele gel mez
de di ji tal fo to� raf ma ki ne si ile ödül len di ril di.
De re ce ye gi re me yen tüm ya r�� ma c� la ra ise Mp3
mü zik ça lar he di ye edil di. Ya r�� ma ya top lam
23 ki �i ka t�l d�.    

Ya r�� ma so nun da ya r�� ma c� la ra ödül le ri ni
ve ren Ka d� köy Be le di ye si Kül tür ve Sos yal �� -
ler Mü dü rü Tü lin Er gü ner ise en gel li le re “Evi -
niz den d� �a r� ç� k�n, bi zi s�k s�k zi ya ret edin,
et kin lik le ri mi ze ka t� l�n” me sa j� ver di. Ya r�� ma
ha kem le rin den Ke mal Al tun ta� ise “Bu gün bu
ya r�� ma ya ka t� lan ki �i sa y� s� 23 ve ba �a r� l� olan
ya r�� ma c� sa y� s� 23” di ye ko nu� tu. Kül -
tür ve Sos yal �� ler Mü dü rü Tü lin Er gü -
ner’in ha kem le re pla ket le ri ni
ver me siy le et kin lik so na er di. 

� ÜN� VER S� TE L�
GÖ NÜL LÜ LER DE GÖ REV AL DI

Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da n�� ma
ve Da ya n�� ma Mer ke zi, top lum sal bü tün-
 le� me mis yo nun dan yo la ç� ka rak, et kin -
lik ve hiz met le rin de müm kün ol du �un ca
en gel li ol ma yan genç le rin gö nül lü kat k� s� -
na da ola nak ta n� yor. Bu ya r�� mada da ge -
rek he def nok ta la r�n da ha kem le re
yar d�m c� ol mak, ge rek se ya r�� ma c� la ra re-
 fa kat et mek ama c�y la yak la ��k 40 ka dar gö -
nül lü üni ver si te ö� ren ci si gö rev al d�.
Mar ma ra Üni ver si te si Fiz yo te ra pi ve Re ha -
bi li tas yon Bö lü mü, Mar ma ra Üni ver si te si
Zi hin sel En gel li ler Ö� ret men li �i Bö lü mü,
�s tan bul Tek nik Üni ver si te si, �s tan bul Üni ver -
si te si, Geb ze Yük sek Tek no lo ji Ens ti tü sü G� -
KAP Top lu lu �u ve Ka d� köy Be le di ye si Gör me
En gel li ler Kü tüp ha ne si oku yu cu la r�n dan olu �an
gö nül lü gö rev li ler, hem or ga ni zas yo na des tek
ver di ler hem de en gel li ler le birara da ol ma f�r sa -
t� na sa hip ol du lar. Ya r�� ma so nuç la r� n�, re fa kat
et tik le ri ya r�� ma c� lar la bir lik te he ye can la 

bek le di ler, on lar la se vin di ler, on-
 lar la üzül dü ler.  Mar ma ra Üni ver si te si ö� ren ci -
le rin den olu �an Grup Ru tin’in can l� mü zik
per for man s� da ya r�� ma ya renk kat t�.   

� OR YAN T� R�NG VE EN GEL L�
OR YAN T� R�NG NE D�R?

Or yan ti ring, ha re ket ede rek sat ranç oy na ma
ola rak da ni te len di ri len, bü yük öl çü de mu ha ke -
me be ce ri si ne da ya nan, ha ri ta ve pu su la yar d� -

m� ile he def bul ma spo ru. Ko -
�a rak ya da bi sik let le or yan ti -
ring gi bi bran� la r� var . 

En gel li or yan ti ring ise te -
ker lek li san dal ye nin ge çe bi le -
ce �i ge ni� lik te pa ti ka lar
kul la n� la rak ya r� ��l d� �� için
Pa ti ka Or yan ti rin gi ola rak da
bi li niyor. H�z un su ru nun ge -
ri pla na iti lip ha ri ta oku ma
un su ru nun vur gu lan d� �� or -
yan ti ring bran �� . Bu bran� ta,
ya r�� ma ya te ker lek li san dal -
ye ile ka t� lan bir spor cu ile
ko �a bi len bir spor cu e�it
ko �ul lar da ya r� �a bi liyor. 

Fi zik sel en ge lin den do la y� yü rü ye me yen
ka t� l�m c� la ra ya r�� ma bo yun ca des tek ve ri liyor.
Des tek çi nin ro ta ve he def se çi mi ni et ki le me si
ya r�� ma c� n�n dis ka li fi ye ol ma s� na se bep oluyor.
Pa ti ka or yan ti rin gin de ka t� l�m c�, he def le rin
hep si ni gö re bi le ce �i bir nok ta dan, he def se çi mi
ya p�yor ve ter cih et ti �i he de fi kon trol kar t� na
i�a ret liyor. ��a ret le me i� le mi ni des tek çi ya pa bi -
liyor fa kat ka t� l�m c� dan bek le nen, he def se çi -
mi ne yar d�m al ma dan ka rar ver me si .

�stanbul’da ilk kez Engelli Oryantiring Yarı�ması
düzenlendi. Özgürlük Parkı’nda organize edilen

oryantiring yarı�ması renkli görüntülere sahne oldu. 

HAYDARPAŞA LİSELİLERİN PİLAV
GÜNÜ

LİSEMİZİN ÖĞRENCİLERİNİ,
ÖĞRETMENLERİNİ,

MEZUNLARINI
78. GELENEKSEL PİLAV GÜNÜMÜZE

BEKLİYORUZ.
SOHBET VE SÜRPRİZ EĞLENCELER

SİZİ BEKLİYOR…
HAYDARPAŞA LİSESİ
MEZUNLARI DERNEĞİ

YER: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HAYDARPAŞA KAMPÜSÜ                   

(ESKİ TARİHİ BİNAMIZ)
TARİH: 9 HAZİRAN 2013 PAZAR, SAAT: 10.30    

AYNI AKŞAM BOSFOR YÜZEN
EĞLENCE SARAYI İLE YEMEKLİ

BOĞAZ TURUMUZ 18.00’DE.
REZERVASYON: 0216 330 46 94               

Şampiyon Göztepe Kadıköy’ün gururu
Göztepeli
sporcular

Kadıköy’e gurur
ya�attılar. Göztepe

Voleybol Erkek
A Takımı �stanbul
�ampiyonu oldu.

KADIKÖY’ÜN spor
tarihinde önemli bir

yere sahip olan güzide
kulüplerden Hakkı
Ko�ar Karate Do

Gençlik Spor Kulübü
Türkiye’yi
�talya’da

temsil
edecek. 14-20

Mayıs 2013
tarihlerinde

�talya’nın
Venedik

kentinde yapılacak
olan Avrupa Shotokan-

Fodokan Karate Do
�ampiyonası için
Türkiye Karate

Federasyonu’ndan
davet alan Hakkı Ko�ar
Karate Okulu’nda son
hazırlıklar tamamlandı.

Ba�kanlı�ını Hakkı
Ko�ar’ın yaptı�ı, 5
idareci, 1 doktor, 1

antrenör, 3 hakem ve
13 sporcudan olu�an

kafile 16 Mayıs’ta
Kadıköy’den yola

çıktı. 
Antrenörlü�ünü

Melek Hakkı
Ko�ar’ın yaptı�ı
kafilede yer alan

sporcular; Alp
I�ık, Bartu

Velio�lu, Cem Bilen,
Kaan Azcan, Yasemin
Hacıo�lu, Ay�e Beyza

Yozgat, Sayim Güvenç,
Mustafa Karaçalı,
Mertcem Karahan,

Mehmet Emre Börü,
Enes Oruç, Barı�

Alpaykut ve Murat Sarı.

Koşar Karate Okulu
iTALYA YOLCUSU

Ko�ar Karate
Okulu

Türkiye’yi
�talya’da

temsil
edecek.

Engelliler Özgürlük Parkı’nda yarıştı!
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

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

� 17 - 23 MAYIS 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

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