
Bu yıl Kadıköy
Belediyesi

tarafından ikincisi
düzenlenen 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor
Bayramı Gençlik

Yürüyü�ü’nde her yer
kırmızı beyazdı. Genci
ya�lısı, kadını erke�i,
çocu�uyla Caddeyi
dolduran yüzbinler
bayramı doyasıya

kutladı.

�� Haberi 11. Sayfada

Aralar�nda �zmir, Eski�ehir, Antalya, Mersin Büyük�ehir
Belediyeleri’nin de yer ald���, Türkiye’nin dört bir yan�ndan
sosyal demokrat belediyeler bir ilki gerçekle�tiriyor!

29 May�s - 2 Haziran 2013 tarihleri aras�nda CNR EXPO Fuar
Merkezi’nde gerçekle�ecek “Kentine Güvenen Kentler

Bulu�mas�”, sosyal demokrat belediyecili�in hizmet ve proje
anlay���n� tüm yönleriyle tan�tacak. Türkiye’nin her yan�ndan

61 sosyal demokrat belediyenin kat�ld��� bulu�ma halka
aç�k olarak gerçekle�ecek.

�stanbul’un proje ve hizmetleriyle en çok konu�ulan
yerel yönetimlerinden Kadıköy Belediyesi de “Kentine

Güvenen Kentler Bulu�ması”na çevreye duyarlı projeleri
ba�ta olmak üzere 14 özel projeyle katılıyor. Kadıköylüler,
fuar alanına, her gün ring seferi yapacak olan otobüslerle

ücretsiz olarak katılabilecek. 

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Japonlar daha
bizi tanıyamadı

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

ALDANIŞ

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

‘Çılgın Türkler’in Ekonomisi:
-DEVLETÇiLiK-
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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 
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Ku�dili Çayırı’na AVM
projesi, Kadıköylülerin

7 bini a�kın itiraz
dilekçesiyle kısmen iptal edildi.
Yeni plana göre AVM’nin in�aat
alanı küçülecek. Ancak Kadıköy
Belediyesi, AVM’den tamamen
vazgeçilerek, Ku�dili’nin ye�il

alan olarak korunmasında
ısrarlı! Ba�kan Öztürk, askıda

olan plana tekrar itiraz
edeceklerini açıkladı.

�� Haberi 3. Sayfada

ÇEVRE ve �ehircilik Bakanl���,
özel dönü�üm alan� olarak ilan
edilen Fikirtepe’deki tüm

çal��malar� ‘riskli alan’ ilan etmek
için durdurdu. Bakan

Bayraktar’dan en k�sa zamanda
Fikirtepe’de nas�l bir uygulama

yap�laca��n� aç�klamas�n� isteyen
Ba�kan Öztürk, bölgede s�f�rdan

ba�layacak bir imar plan�
haz�rlanmas�n�n ise “facia”

olaca��n� vurgulad�.

KENTiNE GÜVENEN
kentler buluşuyor!
KENTiNE GÜVENEN
kentler buluşuyor!
KENTiNE GÜVENEN
kentler buluşuyor!
KENTiNE GÜVENEN
kentler buluşuyor!
KENTiNE GÜVENEN
kentler buluşuyor!
KENTiNE GÜVENEN
kentler buluşuyor!
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Munzur’un sesine kulak verenler..
“Munzur El Veriyor” belgeseli, Batı’da yeti�en bir

kadının Do�u’daki insanı anlama gayretinde
co�rafya ile yaptı�ı i�birli�ini ele alıyor.

“Munzur bir ya�am dersidir. Bu belgeselle
do�ayı biraz daha okuyabilirim diye

dü�ündüm” diyen Kadıköylü
yönetmen Esra Alkan, “Ta�ın

kalbine yolculu�umuz
sürecek” diyor. � 7’de

ARKADA�LIK kavramını sorgulayan
‘Sanat’ oyunu bu sezon son kez 27

Mayıs’ta Oyun Atölyesi’nde izleyiciyle
bulu�uyor. Bu oyundaki performansıyla

Afif Jale ödülüne de�er görülen genç
oyuncu Rüzgâr Aksoy’u
konuk ettik sayfalarımıza.

� Sayfa 6’da

VATANDA�LARIN emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksidini,
31 Mayıs Cuma gününe kadar yatırmaları gerekiyor. � 5’te

Vergi ödemelerini yapabilirsiniz

Kuşdili projesine kısmi iPTAL

�� Haberi 14. Sayfada

FİKİRTEPE’de
projeler durduruldu

Beyaz çizgili beyaz bir tabloda arkadaşlık…
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● Baran ÇEV�K

En gel li ler Haf ta s� kap sa m�n da
Ka d� köy bir di zi et kin li �e ev sa -
hip li �i yap t�. “Fark l� Be den ler le

Dans” pro je si ile en gel li le rin so run la -
r� sa nat sal vur gu lar la ifa de edi lir ken,
Z� ÇEV bün ye sin de ki ö� ren ci ler Zi hin
Er go Sum Fo to� raf Atöl ye si ve Z� -
ÇEV-Tek ri me Tar man Re ha bi li tas yon
Mer ke zi kat k� la r�y la çek tik le ri fo to� -
raf la r�n yer al d� �� ser gi yi aç t� lar. Ka -
d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde ki bu iki et kin lik, ver di �i
me saj lar la En gel li ler Haf ta s�’n�n en
çok ses ge ti ren iki et kin li �i ol du.  

� Ö� REN C� LE R�N
OB JEK T� F�N DEN DÜN YA
14 Ma y�s 2013 Sa l� gü nü ger çek -

le� ti ri len et kin lik ler kap sa m�n da ön ce

Zi hin sel Ye ter siz Ço cuk la r� Ye ti� tir -
me ve Ko ru ma Vak f� (Z� ÇEV) ö� ren -
ci le ri nin fo to� raf la r�n dan olu �an ser gi
aç�l d�. Aç� l�� ta Ga ze te Ka d� köy’e bir
aç�k la ma ya pan Z� ÇEV �s tan bul �u -
be si Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Nil gün
Kaf ka l� �a hin Vak f�n 15 il de �u be si nin
bu lun du �u nu, ge nel mer ke zi An ka -
ra’da bu lu nan vak f�n bü tün �u be le ri -
nin gö nül lük esas la r�y la ça l�� t� �� n�
söy le di.

2000 ci va r�n da ö� ren ci ye e�i tim
ver dik le ri ni an la tan Kaf ka l� �a hin, ai -
le le re des tek hiz me ti de ver dik le ri ni
söy le di. �s tan bul �u be si nin Üm ra ni -
ye’de bu lun du �u nu, 90 ci va r�n da ö� -
ren ci nin 2011 y� l�n dan be ri fo to� raf
et kin li �i ne ka t�l d� �� n�, bu gü ne ka dar
çe ki len fo to� raf lar dan bir k�s m� n�n

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde ser gi len di �i ni
söy le yen Kaf ka l� �a hin, “�s tan bul �u -
be sin de 2011 y� l�n da ba� la yan ça l�� -
ma lar bu gün ‘Su ret ler Fo to� raf
Ser gi si’ ola rak hu zur la r� n�z da. 6 ö� -
ren ci nin 50 fo to� ra f� yer al� yor. �n �al -
lah önü müz de ki y�l lar da bu ser gi le re
de vam ede ce �iz. Ka d� köy Be le di ye -
si’ne çok te �ek kür edi yo ruz” de di.

� BU TÜR ET K�N L�K LE RE
KA PI LA RI MI ZI AR DI NA 

KA DAR AÇ TIK
Ka d� köy Be le di ye si Kül tür Sos ya -

list ler Mü dü rü Tü lin Er gü ner ise yap-
 t� �� aç�k la ma da, 10-16 Ma y�s
En gel li ler Haf ta s� kap sa m�n da Ka d� -
köy Kül tür Sos yal �� ler Mü dür lü �ü

ola rak et kin lik dü zen le dik le ri ni be lir -
te rek, CKM’de ki Fark l� Be den ler le
Dans et kin li �iy le Z� ÇEV ta ra f�n dan
dü zen le nen ser gi yi bir le� tir dik le ri ni
söy le di. 

Ser gi nin ar d�n dan “Fark l� Be den -
ler le Dans” gös te ri mi ne ge çil di. Rem-
 Dans/Tu� çe Tu na kat k� la r�y la
ha z�r la nan ve da ha ön ce ki gös te rim le -
rin de de ses ge ti ren sa nat sal et kin lik,
fark l� fi zik sel özel lik le ri olan ki �i ler -
le, be de nin dü �ün sel, duy gu sal ve
plas tik ya p� s� na vur gu ya p� yor. Sa nat -
ç� ça l�� ma da, be de ni ya �a n� lan, ki �i nin
ken di po li ti ka s� n� sür dür dü �ü, sa hip
olu nan tek ger çek alan ola rak de �er -
len di ri yor. Fark l� Be den ler le Dans
pro je si 12. y� l� n� ge ri de b� rak t�.
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40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

Cansu

Tayfun
Sevgilim…

�yiki do�dun... 
Seni çok seviyorum…

Politik güldürü ‘İçerdekiler’
KADIKÖY’E GELİYOR!

USTA sanatç� Levent K�rca, yeni
oyunu “�çerdekiler” ile yeniden
sevenleriyle bulu�uyor. Müziklerini
dünyaca ünlü piyanist Faz�l
Say’�n yapt��� bu
oyun, Silivri
Cezaevi’nde
ya�ananlar�
anlat�yor. �lk kez
27 Nisan’da
Ankara’da
Anadolu Gösteri
Kongre Merkezi’nde
izleyiciyle bulu�an
Levent K�rca ve
ekibinin “�çerdekiler”
oyunu, Türkiye ve
Avrupa’da 130 gösterim
yapacak.
Semih Çetin’in “Bir
�hanetin Öyküsü”, Tuncay
Özkan’�n “Hapiste Yatacak Olana
Ö�ütler”, Güldal Mumcu’nun
“�çimden Geçen Zaman”, Nilgül

Do�an’�n “Ad�n� Siz Koyun” kitaplar�
ile Gül�ah Balbay ve Yarbay

Mustafa Dönmez’in
röportajlar�ndan
esinlenerek olu�turulan bu
oyunda Silivri’de
ya�ananlar sahneye
konulacak. 
Ankara, Eski�ehir ve
Sakarya’n�n ard�ndan
yeni oyununu
�stanbul’da ilk kez
Kad�köy’de
sahneleyecek olan
Levent K�rca ve
ekibi, 26 May�s
Pazar günü
Bostanc� Gösteri

Merkezi’nde
izleyiciyle bulu�acak.

�çeridekiler, 28 May�s’ta da �i�li
Belediyesi Kent Kültür Merkezi'nde
sahnelenecek. Oyunun biletleri,
Biletix’den ve gi�elerden al�nabilir. 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında
engellilerin ya�amda kar�ıla�tı�ı zorluklar çe�itli

etkinliklerle Kadıköy’de anlatıldı. Farklı Bedenlerle
Dans gösterimi de büyük ilgi gördü. 

FARKLI BEDENLERLE DANS 

KADIKÖY Belediyesi, sosyal
belediyecilik anlay��� çerçevesinde,
kamu kurum ve kurulu�lar�, e�itim
kurumlar�, sivil toplum kurulu�lar� ve
tüm payda�lar�yla ortak projeler
olu�turmak konusundaki
öncülü�üyle örnek olmaya devam
ediyor.
Bu kapsamda Özel Irmak Okullar�
ve Kad�köy Belediyesi,
dayan��maya
dayal� bir
projeye imza
att�. Kendi
harçl�klar�n�
biriktirerek temin
ettikleri kuru
g�da dolu 57
koliyi, Fikirtepe
E�itim ve Sosyal
Destek
Merkezi’nde
ihtiyaç
sahiplerine
da��tan

ö�renciler, sosyal sorumluluk
projesi kapsam�nda hayata geçirmi�
olduklar� çal��man�n verdi�i
mutlulu�un yan� s�ra birçok ihtiyaç
sahibinin de yüzünü güldürmü�
oldular. Dan��man ö�retmenleri Oya
Peker Güler önderli�inde çal��may�
yürüten ö�renciler Deniz Günsav,
�layda Aras, Ekin Tekci ve Maria
Selin Oude Hergelink, “Bu

çal��madaki temel
amac�m�z;
olabildi�ince çok
insana ula�mak ve
ula�abildi�imiz
insanlar�n
ihtiyaçlar�n�
gidermekti.
Hepimizin birimiz
için bir �eyler
yapt���n�,
yapabildi�ini
görmek bizi daha
da olgunla�t�rd�'”
dediler. 

Özel okuldan örnek davranış
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�s tan bul’da kent sel dö nü �ü mün
mer kez le rin den Fi kir te pe’de tüm
projeler durduruldu. Böl ge yi

‘risk li alan’ ilan et me ye ha z�r-
 la nan  Çev re ve �e hir ci lik
Ba kan l� ��,  ya p� lan tüm
imar, ruh sat ve pro je
ça l�� ma la r� n�n dur-
 dur uldu�unu aç�k-
lad�. Bu
kap sam da �s tan -
bul Va li li �i, Alt -
ya p� ve Kent sel
Dö nü �üm Hiz -
met le ri Ge nel
Mü dür lü �ü, �s-
 tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye
Ba� kan l� �� ve Ka -
d� köy Be le di ye Ba� -
kan l� ��'na bir ya z�
gön de ren Ba kan l�k, Fi -
kir te pe ile il gi li tüm pro je -
le ri yap t�k la r� ça l�� ma lar
ta mam la na na ka dar dur dur du �u nu
aç�k la d�. Mil li yet ga ze te sin den Ya -

vuz Ka ra man’�n ha be ri ne gö re; Çev -
re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� Me kan sal
Plan la ma Ge nel Mü dür lü �ü ta ra f�n -

dan gön de ri len ya z�, Ka d� -
köy �l çe si, Fi kir te pe ve

Dum lu p� nar ma hal le -
le ri ile E�i tim ve

Mer di ven köy ma-
 hal le le ri nin bir
bö lü mü nü kap-
 s� yor. Ba kan l�k,
bu alan da ola s�
afet ris ki nin
ber ta raf edil -
me si ama c�y la
6306 sa y� l� ka -
nun kap sa m�n -

da ‘risk li alan’
ola rak tes pit edil -

me si için ça l�� ma
ba� lat t� �� n� be lirt ti.

‘Risk li alan’ ça l�� ma -
la r� ta mam la n�n ca ya ka -

dar söz ko nu su alan la ra ili� kin
tüm uy gu la ma la r�n dur du rul du �u nu
vur gu la yan Ba kan l�k aç�k la ma s�n da

�u gö rü� le re yer ve ril di: “Ba kan l� �� -
m�z ca yü rü tü len ‘risk li alan’ça l�� ma -
la r� ta mam la n�n ca ya ka dar ile ri de
te la fi si müm kün ol ma yan za rar la ra
se be bi yet ve ril me me si, do �al afet le re
ha z�r l�k kap sa m�n da uy gu la ma bü -
tün lü �ü nün sa� lan ma s� ve ka mu kay-
 nak la r� n�n et kin ve rim li kul la n�l ma s�
için söz ko nu su alan lar da ki her tür lü
ve öl çek te ki plan, plan de �i �ik li �i ve
re viz yo nu, par se las yon pla n�,
imar uy gu la -
ma s� ve ruh-
 sa t  l an  d � r  ma
i �  l e m  l e  r i  n i
d u r  d u  r u  y o  -
ruz.”

� ��M D�
NE OLA CAK?

Yak la ��k 2.5
y�l d�r dö nü �üm
ça l�� ma la r� n�n sür -
dü �ü Fi kir te pe’de
bu ge li� mey le bir-
 lik te ce vap bek le -
yen bir çok so ru
or ta ya ç�k t�. Bun lar -
dan en önem li le ri ise,
‘Böl ge de sa t� �a ç� kan
pro je le rin ak� be ti ne ola cak?’ ve
‘4.14 em sal ge çer li ola cak m�?’ Bu
so ru la r�n ce va b� Fi kir te pe’nin ve bin-
 ler ce in sa n�n ka de ri ni be lir le ye cek.
Çün kü böl ge nin �u an da ya r� s� bo �al -
t�l m�� ve önem li bir bö lü mü de y� k�l -
m�� du rum da. Bin ler ce in san evi ni
bo �al t�p ki ra ya ç� kar ken, ye ni ev le ri -
nin ta mam lan ma s� n� ve ta ��n ma y�
bek li yor. Bu be lir siz or tam da Ba kan -
l�k ta ra f�n dan al� nan bu önem li ka ra -
r�n böl ge nin ak� be ti aç� s�n dan iyi
ol ma s� da bek le ne bi lir. Çün kü Fi kir -
te pe’de bir ar sa sa hi bi bi le “ha y�r”

de se ora da ye ni bi na ya -
p� la m� yor du. Bu da böl -
ge de ki t� ka n�k l� ��n en
önem li se be bi ni olu�-
 tu ru yor du. Böl ge nin
‘risk li alan’ ilan edil -
me siy le bir lik te 2/3
ku ra l� ge çer li ola cak.
Bu du rum da ise bi-

 na lar kim ne der se de sin y� k� la cak ve
ye ni bi na n�n ya p�l ma s�n da 2/3 ku ra l�
ge çer li ola cak. 2/3’ü ya ka la yan ar sa
sa hip le ri de ye ni pro je için mü te ah -
hit ler ile an la �a bi le cek. Bu da sü re cin
t� kan ma s� n� ön le ye cek.

� �BB DEV RE DI �I KAL DI
Özel pro je ala n� ol ma s� ne de niy le

4.14 em sa le gö re an la� ma la r�n ya p�l -
d� �� ve in �a at la r�n yük sel di �i Fi kir te -
pe’de bu em sa lin dü �ü rül me si
du ru mun da bü yük bir be lir siz lik ya -
�a na bi lir. Böl ge de ki hak sa hip le riy le
4.14 em sa le gö re an la� ma ya pan ve
pro je ha z�r la yan fir ma la r�n tüm plan-
 la r� alt üst ola cak. Ay n� za man da böl -

ge de sa t� �a ç� kan fir ma lar ve bu fir-
 ma lar dan dai re alan va tan da� la r�n ol-
 ma s�, du ru mun kar ma ��k l� �� n� da ha
da ar t� r� yor. �im di ye ka dar �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si’nin ça l�� ma -
la r� n� yü rüt tü �ü böl ge de ki tüm kon-
 trol Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’na
ge çer ken, Ba kan l� ��n bir an ön ce böl -
ge de yap ma y� plan la d� �� ye ni uy gu -
la ma n�n de tay la r� n� ka mu oyu ile
pay la� ma s� bek le ni yor.

� BA� KAN ÖZ TÜRK; 
“F� K�R TE PE’YE YE N�

PLAN FA C� A OLUR”
Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n

Fi kir te pe’yi risk li alan ilan ede rek
bü tün pro je ve i� lem le ri dur dur ma -
s�y la Fi kir te pe li le rin tek rar bir be lir -
siz li �e sü rük len di �i ni kay de den
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, Ba kan Er do �an Bay rak -
tar’dan en k� sa za man da Fi kir te pe'de
na s�l bir uy gu la ma ya p� la ca �� n� aç�k-
 la ma s� n� is te di. Öz türk, Fi kir te pe’de
ye ni s� f�r dan ba� la ya cak bir imar pla -

n� ha z�r lan ma s� n�n ise “fa ci a” ola ca -
�� n� kay det ti. Öz türk �un la r� söy le di:

“Za ten uzun za man d�r bu ra da bir
çö züm süz lük var d�. Fi kir te pe’de bi -
zim de des te �i miz le ha z�r la nan özel
plan ile ve ri len 4,14 em sal imar hak-
 la r� Fi kir te pe li le ri mem nun et mi� ti.
An cak, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si plan ile ve ri len em sal ar t�� la r�
ba� ta ol mak üze re  birçok hak k� ge ri
ala rak, yak la ��k 2,5 se ne dir bu ra da
bir çö züm süz lük or ta m� ya rat m�� t�.
Fi kir te pe li ler, bir ara ya ge le rek fir-
 ma lar la an la� ma lar im za la m��, hat ta
bi na s� n� bo �al t�p y� ka rak, bi r an ön ce
pro je le rin ta mam lan ma s� n� is ti yor du.
Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n son
uy gu la ma s�y la yi ne ba �a dö nül dü. Fi -
kir te pe li me rak için de.  Ba kan l� ��n
bir haf ta için de na s�l bir yön tem uy -
gu la ya ca �� n� ve ne den bu ka ra r� al d� -
�� n� aç�k la ma s� ge re kir. Bu ka rar
e�er, Fi kir te pe’de es ki pla n�n ip tal
edi le rek, ye ni den s� f�r dan bir plan ha -
z�r lan ma ka ra r� olur sa bu tam an la -
m�y la bir fa ci a olur. Çün kü birçok
Fi kir te pe li, mü te ah hit ler le an la� t�,
mü te ah hit ler y� k�m la ra ve in �a at la ra
ba� la d�, az da ol sa yol al�n d�. An cak
Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� ola ya,
‘Bu ra y� �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si be ce re me di, çö züm süz lük var,
biz h�z lan d�r mak için in san la r�n ma�-
 du ri ye ti ni ön le mek için ola ya el at�-
yoruz ve çö züm üre te ce �iz’ di yor sa
bu nu des tek li yo ruz. Zaten Say�n
Bakan�n aç�klamalar� bu yönde.
Olumlu kar��l�yor ve bekliyoruz. Fi -
kir te pe li le re ve ri len imar hak la r� ge ri
al�n ma dan, sü re cin önü nü t� ka yan so -
run lar çö zül me li, pro je ler tas dik edil -
me li.  Bi na la r�n ya p�l ma s�n da 3/2
ku ra l� ge çer li ol ma l�.”
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Ka dı köy Kay ma ka mı Bi rol Ku ru bal ve �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka dı köy
Ana do lu Li se si'nde 1. Bi lim Pro je �en li -

�i'ne ka tıl dı. Tür ki ye’nin
en ba �a rı lı okul la rı ara sın -
da yer alan Ka dı köy Ana -
do lu Li se si 14 Ma yıs 2013
ta ri hin de Bi lim ve Pro je

�en li �i ni okul bah çe sin de
ger çek le� tir di.

Açı lı �ı Ka dı köy Kay ma ka -
mı Bi rol Ku ru bal, Ka dı köy
�l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar ve Okul Mü -
dü rü M.Ka mil Öna lan bir -

lik te ve mü zik e� li �in de yap tı lar. 41 alan da
ö� ren ci ler ta ra fın dan ha zır la nan bi lim sel
pro je ler bü yük bir il gi ve be �e ni top la dı.

Ka dı köy Kay ma ka mı Bi rol Ku ru bal ve Ka -
dı köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar

bü tün stant la rı ge ze rek ö� ren ci ler den
yap tık la rı pro je ler le il gi li bil gi al dı lar. Kay -
ma kam Ku ru bal ö� ren ci le re, okul yö ne ti -
mi ne ve ö� ret men le re bu ça lı� ma la rın dan
do la yı te �ek kür et ti. Okul Mü dü rü M.Ka mil
Öna lan Ga ze te Ka dı köy’e yap tı �ı açık la -
ma da, “Oku lu muz her ko nu da Türk Mil li
E�i tim Sis te mi için de fark ya rat ma ya de -

vam edi yor” de di.

15 Mayıs - 15 Temmuz 2013 arasında

BUDERUS - BOSCH

Kızıltoprak: 
0216 337 64 95 / 337 06 67

Isıtma sektöründe 39 Yıllık
Tecrübe ERTEKNİK San. Tic. Şti.

Kombi bakımlarında 

KAMPANYA!!!

FiKiRTEPE’DE PROJELER DURDURULDU
Çevre

ve �ehircilik
Bakanlı�ı, özel

dönü�üm alanı olarak
ilan edilen Fikirtepe’deki

tüm çalı�maları ‘riskli alan’
ilan etmek için durdurdu.

Bakan Bayraktar’dan en kısa
zamanda Fikirtepe’de nasıl bir

uygulama yapılaca�ını
açıklamasını isteyen Ba�kan

Öztürk, bölgede sıfırdan
ba�layacak bir imar planı

hazırlanmasının ise
‘facia’ olaca�ını

vurguladı.

Kadıköy Anadolu’da
BİLİM ŞENLİĞİ

Ka dı köy 
Ana do lu Li se si

Mü dü rü M.
Ka mil Öna lan
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Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü le ri, En gel li -
ler Haf ta s� ne de niy le bu y� l�n 2. te ker -
lek li san dal ye da �� t� m� n� yap t� lar. Gö -

nül lü le rin ba ��� la r�y la al� nan 35 adet ma nu el
ile 2 adet akü lü te ker lek li san dal ye, Ka d� köy
Be le di ye si En gel li Mer ke zi ’nin be lir le di �i ih -
ti yaç sa hi bi en gel li le re Kri ton Cu ri Par k�’nda
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Avu kat Se la mi
Öz türk’ün de ka t� l� m�y la he di ye edil di. Ba -
��� ç� la ra ver dik le ri des tekten do la y� te �ek kür

eden Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, “En gel -
li va tan da� la r� m� z�n her za -
man mut lu ol ma la r�, ya �am -
la r�n da en ufak bir zor luk
ya �a ma ma la r� ve ya �am la r� n�
ko lay la� t�r mak için gö nül lü le -
ri mi zin ve ha y�r se ver va tan da� -
la r� m� z�n iç le rin de ki sev gi yi or ta ya
ko ya rak yapt�klar� çal��malarara her

zaman des tek ve ri yo -
ruz ve ver me ye de de -
vam ede ce �iz” de di.
Kri ton Cu ri Par k�
Gö nül lü Evi Ba� ka n�

Fi liz Öne� de yap t� ��
ko nu� ma da, bü tün ka t� -

l�m c� la ra ve ba���ç�lara
te �ek kür et ti. Tö re ne; Özel

Ka lem Mü dü rü Kad ri ye Ka sa -

po� lu ve Yö ne tim Ku ru lu üye le ri Ay �en Gü -
rer, Gül çin Er gun, Nur han Kut man, Ha luk
Oku mu� ile bir lik te Gö nül lü Mer ke zi
Sorumlusu En gin Ba ran  da ka t�l d�. Be le di ye
Ba�kan� Öztürk ve ba ��� c� lar, ken di el le riy le
ih ti yaç sa hip le ri ne te ker te ker san dal ye le ri ni
ve rir ken duy gu sal an lar ya �an d�. �h ti yaç sa -
hip le ri, te ker lek li san dal ye leriy le bir lik te Ka -
d� köy Be le di ye si En gel li Mer ke zi araç la r�y la
ev le ri ne b� ra k�l d�.. 

4 24 - 30 MAYIS 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 24 MAYIS - 2 HAZ�RAN 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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� Gön. 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 Gön.

Evi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
�LKYARDIM

E��T�M�
Duygu Sever Öztürk

Tarih: 24.05.2013
Saat: 14.00

Yer: Fikirtepe Gön.
Evi

Düzenleyen: Fikirtepe
Gönüllüleri, Central
Hospital ��birliyle

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

Gönüllüleri
SUAD�YE

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Sertaç Tezeren
Tarih: 26.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi Büyük
Salon

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri

GÜL-i NAZ TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Gürsel Mercanl�
Tarih: 27.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
“KADINLAR

SAVA�I” TiYATRO
OYUNU

Yazan: Aristophanes
Yöneten: Gülin Ek�i
Tarih: 27.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
SOHBET VE
DANI�MA

Uzm. Psk. Ay�e
Özalku� �ahin

Tarih: 28.05.2013
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gön.
Alzheimer Derne�i ��

Birli�i �le
AKADEM� KLAS�K

TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Caner Bak�r

Tarih: 28.05.2013
Saat: 20.00

Yer: CKM Büyük
Salon

Düzenleyen: 
Müzik Gönüllüleri

Davetiyelidir.
�leti�im 

0533 271 27 85
KIZ KULES� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Mustafa
Sa�ya�ar

Tarih: 28.05.2013
Saat: 20.00

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

Gönüllüleri
Davetiyelidir.

0533 334 57 56
SERAP MUTLU
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Serap Mutlu
Akbulut

Tarih: 28.05.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. 

0532 473 27 25 
RAS�MPA�A

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Semih Ataergin
Tarih: 28.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Maltepe Kültür

Merkezi
Düzenleyen:
Rasimpa�a
Gönüllüleri

NLP SOHBETLER�  
NLP Uzman Ve

E�itmeni Cengiz Eren
Tarih: 29.05.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Gön.
LALEZAR TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Hayri Pek�en
Tarih: 29.05.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. 

0533 322 06 61
TALAT ER TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Talan Er

Tarih: 29.05.2013
Saat: 20.00

Yer: CKM Büyük
Salon

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir.
0533 223 24 85

TA�KIN
DO�ANI�IK TÜRK

HALK MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Ta�k�n Do�an���k

Tarih: 30.05.2013
Saat: 20.00

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

Gönüllüleri
Davetiyelidir. 
R�za Pehlivan

0532 237 97 89
YA�AR ÖZEL TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Ya�ar Özel
Tarih: 30.05.2013

Saat: 20.00
Yer: CKM Büyük

Salon
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
B�ZDEN S�ZE

S�ZDEN B�ZE TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Özden Çevik
Tarih: 31.05.2013

Saat: 20.00
Yer: CKM Büyük Sa.

Düzenleyen: Müzik
Gön.

Davetiyelidir. 
Zeyno Çiçeko�lu: 
0537 369 66 96

“KADINLIK B�ZDE
KALSIN” T�YATRO

OYUNU
Tarih: 01.06.2013

Saat: 19.00
Yer: CKM A Salonu
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

Ra sim pa �a Ma hal le Evi'nde 7 Ma y�s
Sa l� gü nü 10.30-12.00 sa at le ri ara s�n -
da dü zen le nen “Mad de Ba ��m l� l� ��”

se mi ne ri ne, gö nül lü ler ve ma hal le sa kin le ri
bü yük il gi gös ter di ler. 

Se mi ner de e�i ti m veren Ka d� köy Be le di -
ye si Ço cuk Ko ru ma Ruh Sa� l� �� Mer ke -
zi'nden psi ko log Mus ta fa �en; ba ��m l� l�k,
ba ��m l� l�k ya pan mad de ler, er ken dö nem an -
ne-ba ba-ço cuk ili� ki si ve fark l� ebe veyn tu -
tum la r� n�n mad de ba ��m l� l� �� ile ili� ki si,
ebe veyn le rin er gen ler le kur du �u ili� ki ler de -
ki olum lu ve olum suz yak la ��m lar ile bu
yak la ��m la r�n ola s� so nuç la r�, mad de ba -
��m l� l� ��y la ili� ki li kriz an la r�n da
iz len me si ge reken yol ve ba -
��m l� l�k ön ce si ko ru yu cu
ön lem ler ko nu la r� n� ele
ald�.

Se mi ne re ka t� lan
35 ma hal le sa ki ni, bil -
gi len dir me için ko nu� -
ma c� �en'e te �ek kür et -
ti ler. Ra sim pa �a’daki bir
ba� ka se mi ner de 9 Ma y�s
Per �em be gü nü 16.00 -17.00
sa at le ri ara s�n da ya p�l d�. Psi ko log

Ay kut Bo ra, “Ai le ve Ço -
cuk E�i ti mi (ço cuk
is tis ma r�)” ko nu -
lu bir se mi ner
ver di. Bo ra;
Ço cuk cin sel
is tis ma r� ne -
dir?, Ço cuk
cin sel is tis -
ma r� n�n hu -
ku ki yan s� ma -
la r� ne ler dir?,
Cin sel is tis ma r�n

fi zik sel be lir ti -
le ri, cin sel

is tis ma r�n duy gu sal be lir -
ti le ri ne ler dir?, Cin sel

is tis mar fark edil di -
�in de ne ler ya p�l -
ma l� d�r? ve Cin sel
is tis ma r� ön le mek
için ne ler ya p�l ma -
l� d�r? so ru la r� na ya -

n�t ver di. Ka t� l�m c� -
la r�n so ru la r� psi ko log

Ay kut Bo ra ta ra f�n dan ya -
n�t lan d�. Se mi ne re 25 ma hal le

sa ki ni ka t�l d�. Ka t� l�m c� lar Bo ra'ya te �ek -
kür et ti ler. 

� KUR S� YER LER DEN
SER G�

Ra sim pa �a Ma hal le
Evi’de aç� lan re sim kur su na
de vam eden kur si yer le rin
eser le rin den olu �an re sim
ser gi si nin aç� l� ��, 4 Ma y�s
Cu mar te si gü nü sa at

14.00'te, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk ta ra -

f�n dan ya p�l d�. Aç� l� �a ay r� ca
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi Mü -

dür Yar d�m c� s� Fat ma Be si de ka t�l d�.
Halk E�i tim Mer ke zi’nin ö� ret men le ri ta ra -
f�n dan des tek le nen kur sa ka t� lan kur si yer le -
rin,  ama tör ce öz ve ri li ça l�� ma la r� ile k� sa sü -
re de ha z�r la nan ve  ser gi le nen re sim ler,  ser -
gi yi ge zen ler ta ra f�n dan be �e ni ile iz len di.
Kur si yer ler ve ka t� l�m c� lar,  eser le re eme �i
ge çen kurs ö� ret men le ri Es ra Özalp ile Di -
lek Gü lap’a te �ek kür et ti ler. 

Ra sim pa �a Gönüllü Evi’nin bir di�er
etkinli�i de Anneler Günü kutlamas�yd�. 10
Ma y�s Cu ma gü nü sa at 12.30’da ma hal le de -
ki an ne ve an ne aday la r� ile bi ra ra ya ge le rek

An ne ler Gü nü kut la ma s� yapt�lar. Et kin lik te,
Ma hal le gönüllüsü emek li s� n�f ö� ret me ni
Ned ret �en gü nün an lam ve öne mi ni be lir ten
bir ko nu� ma yap t�. 

Kur si yer le r de gü nün an la m� na uy gun �i -
ir ler ile �ar k� lar söy le di ler, ka t� lan an ne ve
an ne aday la r� na ka ran fil ler da �� t�l d�. 

Rasimpaşa’da madde bağımlılığı ve
çocuk istismarı seminerleri

ERENKÖY Gönüllü Evi’nde 3
Mayıs Cuma günü psikolog Sevgi
�ahin tarafından “Korkularımızı

Nasıl Sevgiye Dönü�türürüz”
konulu bir seminer verildi.

Kalabalık bir izleyici grubunun
katılımıyla gerçekle�en

seminerde, psikolog Sevgi �ahin
interaktif bir sunum

gerçekle�tirdi. Korkuların
edinildi�i ya�lara geri dönerek,

korkularla yüzle�ip, onları sevgiye
dönü�türme çalı�ması yapıldı.

Bilinçaltının negatif
dü�üncelerden meditasyonla

nasıl korunaca�ı ve meditasyonla
nasıl rahatlatılaca�ı uygulamalı
çalı�malarla anlatıldı. Korkunun

aslında sonradan baskılarla
edinildi�ini, gönüllü izleyicilerle
uygulamalı olarak gösterdi. Bu

konunun ki�iye göre de�i�ti�ini,
mükemmelliyetçili�in iyi bir �ey

olmadı�ını insanı çok yordu�unu
anlattı. Aslında mükemmel olanın

bizler oldu�unu dü�ünmemizi
sa�ladı. Gönüllü Evi Ba�kanı

Nesrin Kaynak, kapanı�
konu�masının ardından,

konuklara te�ekkür ederek, bir
sonraki seminere davet etti. 
� ‘MUC�ZE VE FARKINDALIK’
Kadıköy Belediyesi Erenköy
Gönüllüleri Sosyal Hizmetler

Komitesi, 30 Nisan Salı günü de
Kozyata�ı Kültür Merkezi

Konferans Salonu’nda Sosyolog
ve NLP Uzmanı Nedim Güzel ile
birlikte “Mucize ve Farkındalık”
konulu bir seminer düzenledi. 

Gönüllü Evi Ba�kanı
Nesrin Kaynak’ın açılı�
konu�masının ardından
konu�masına ba�layan
Nedim Güzel, imkansız

diye bir �eyin
olmadı�ını, beyin

gücüyle birçok �eyin
gerçekle�ebilece�ini,

pozitif dü�üncenin
insanın hayatının

de�i�tirece�ini anlattı.
Ki�inin kendi enerji
gücüyle metalleri

bükebilece�ini, parmak gücüyle
insanları kaldırabilece�ini

söyleyen Güzel, seyircilerin
bazısıyla uygulamalı olarak

sahnede gösteri yaptı ve birçok
ki�iyi hayretler içinde bıraktı.

Seminerin sonunda Nedim Güzel,
“4. Boyut ve Enerji” hakkındaki

kitabını imzaladı. 
Erenköy Gönüllü Evi Ba�kanı

Nesrin Kaynak da katılımları için
izleyenlere te�ekkür etti ve

seminerlerin devam edece�ini
belirttti. 

ERENKÖY’DE SAĞLIK SEMİNERLERİ

Ada na’da ilk kez dü zen le nen “Por ta -
kal Çi çe �i Kar na va l�”na da vet üze ri -
ne Mo da Gö nül lü le ri Ti yat ro Gru bu

da ka t�l d�. Kar na va l�n ilk ge ce sin de Mo da
Gö nül lü le ri Ti yat ro Top lu lu �u, Me met
Bay dur’un  “Dü -
dük lü’de K�y ma l�
Bam ya Oyu nu”nu
ser gi le di. Kak tüs
Sa nat Evi’nde bü -
yük bir ba �a r�y la
ser gi le nen oyu na
il gi o den li bü yük
ol du ki sa lo na ek -
le nen san dal ye ler
bi le ye ter li ol ma -
d�. Ayak ta da ki -
ka lar ca al k�� la nan
oyun so nun da Ada na’n�n ön de ge len ba z�
si vil top lum ör güt tem sil ci le ri, oyu nun Yö -
net me ni Hü se yin Ak �en ile Mo da Gö nül lü -
le ri Ba� ka n� Su na Ak �en’i ve oyun cu la r�
kut la y�p çi çek ler ver di ler. Oyun so nun da bir
ko nu� ma ya pan Yö net men Hü se yin Ak �en,
Ka d� köy Be le di ye si’nin uy gu la d� �� “Gö nül -
lü Evi” pro je si nin tüm be le di ye le re ör nek
bir ça l�� ma yap t� �� n� an lat t�, Mo da ve di �er

gö nül lü ev le rin de ya p�l mak ta olan ça l�� ma -
lar dan ör nek ler ver di. “Di le rim Ada na’da
da Gö nül lü Ev le ri ku ru lur” de di.

Mo da Gö nül lü le ri er te si gün de da vet
üze ri ne kar na va l�n en önem li et kin li �i olan

“Kar na val Kor -
te ji”ne ka t�l d�.
Yü rü yü �ü iz le -
yen Ada na l� lar
el le rin de Ka d� -
köy Be le di ye si
Mo da Gö nül lü -
le ri pan kar t� ta -
�� yan ti yat ro
gru bu nu ve di -
�er gö nül lü le ri 
co� ku ile al k�� -
la d� lar. Ada -

na’da üç gün sü ren Kar na val sü re sin ce pop,
caz ve halk mü zi �i kon ser le ri, halk mü zi �i
oyun la r�, dans gös te ri le ri, ge ce de ün lü Ta�
Köp rü üze rin de di lek fe ne ri ak ti vi te si ya p�l -
d�. Kar na val so nun da Pro je Ko or di na tö rü
Ali Hay dar Boz kurt, Mo da Gö nül lü le ri Ba� -
ka n� Su na Ak �en’in �ah s�n da tüm ti yat ro
oyun cu la r� n� kut la d� ve ka t�l d�k la r� için te -
�ek kür et ti. 

Adana’daki
Portakal Çiçe�i

Karnavalı’na
davet edilen

Moda
Gönüllüleri

Tiyatro
Toplulu�u

‘Düdüklüde
Kıymalı Bamya”

oyununu
sahneledi.

MODA GÖNÜLLÜLERİ ADANA’DA

KRiTON CURi GÖNÜLLÜLERi’NDEN
tekerlekli sandalye dağıtımı
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2007 y� l�n dan be ri Me -
tin Gö nen ta ra f�n dan
dü zen li ola rak ya p� lan
“Si ne-Fel se fe Se mi -

ner le ri”, bu y�l yaz dö -
ne min de kla sik le re

a��r l�k ve re cek. Si ne -
ma ta ri hi nin ba� ya p�t -
la r�y la gü nü mü zün öne
ç�kan ko nu la r� n�
ele alan se mi -
ner ler bu haf ta

ba� l� yor. 26 Ma -
y�s Pa zar gü nü

sa at 15.00-
18.00 ara s� �s -
tan bul Ka d� köy
Li se si’nde ya p� -

la cak ilk se mi ner de, us ta yö net -
men Fritz Lang’�n, si ne ma n�n tüm
ta ri hi ni ve Holl ywo od’u et ki le mi�,

bi lim-kur gu ile fan tas tik film tür le ri -
nin ge le ce �i ni be lir le mi� s� ra d� �� fil -
mi olan “Met ro po lis” (1927) ele al� -
na cak. Fil min ken di si ne-fi kir le ri öz -

gün lü �ün de dü �ün dü �ü ko nu lar
sap ta n�p de �er len di ri le cek ve bu
ko nu lar bel li fel se fe me tin le ri nin

kav ram sal ��� ��n da de rin le� ti ri le cek.
Si ne-Fel se fe Se mi ner le ri’in de bir

ge le nek ha li ne gel di �i gi bi, her haf -
ta ye ni bir film ile ye ni bir ko nu i� le -
ne cek. �s te yen is te di �i haf ta, is te -
di �i film ve fel se fi ko nu ya tek tek
ka t� la bi lecek. Her haf ta üze rin de

ça l� �� la cak ye ni film ler ön ce -
den Pa ra doks Aka de mi ve  Pa ra -
doks Si ne Fel se fe Der gi si te le rin -
den ö� re ni le bi lir. Si ne-Fel se fe Se -
mi ner le ri ge le nek sel ça l�� ma tar -

z�n da ol du �u gi bi, yi ne se mi ner ön -

ce si film gös te ri mi ya p�l -
ma ya cak, do� ru dan film
üze rin de so mut ve fi kir sel
bir bü tün lük için de e�it -

men ta ra f�n dan ça l� �� la cak.
Bu ne den le, her haf ta

üze rin de ça l� �� la cak fil min
ön ce den sey re dil mi� ol -

ma s� ge re ki yor. 
FEL SE FE �LE 

S� NE MA B� RA RA DA
Me tin Gö nen’in ha z�r -
la y�p sun du �u Si ne-
Fel se fe Se mi ner le -

ri, si ne ma y� hem bir
sa nat ola rak ele al�p
film le ri ken di öz gün
si ne ma tog ra fik ope -

ras yon la r� için de na s�l ya p�l d� �� n� in -
ce li yor; hem de bu film ana liz le ri ni
“eser ler le bir lik te dü �ün me" ça l�� -
ma s� ola rak fel se fe nin ay d�n la t� c�
kav ram sal l� ��y la ya p� yor. Si ne ma -
n�n du yar l� l� �� na fel se fe nin man t�k -
sal ke sin li �i ni, fel se fe nin ak�l c� l� �� na
da film le rin he ye ca n� n� ka t� yor. Si -
ne-Fel se fe, Pla ton, Aris to te les, Ro -
us se au, Kant, Schil ler, He gel, Ni -
etzs che, Marx, Fre ud, La can, De -
le uze, Fo uca ult, Ran ci ere, Ba di ou
gi bi önem li fi lo zof la r�, film ler ve ya -
z� l� me tin ler le ele al�p “bir lik te dü -
�ün me yi”, ar gü man l� fi kir ge li� tir -

me yi ö� re ti yor.
�s tan bul Ka d� köy Li se si’nde ya p� lan
ve her ke sin ka t� l� m� na aç�k olan Si -
ne-Fel se fe Se mi ne ri’yle il gi li ay r�n t� l�

bil gi ye www.pa ra dok sa ka de -
mi.com ve  www.pa ra doks der -
gi.com ad res le rin den ula �� la bi lir.

Tel: 0216 347 35 50

Em lak ve  Çev re Te miz lik Ver gi -
si’nin 1. tak sit öde me le ri 1 Ma -
y�s  ta ri hin de ba� la d�. 31 Ma y�s

2013 ta ri hin de so na ere cek. 
Va tan da� lar is ter ler se 1. ve 2. tak -

sit le ri ni pe �in öde ye bi le cek ler. Ka d� -
köy Be le di ye si de 2013 ver gi ve di �er
öde me le ri ni ha t�r lat mak için Ka d� -
köy lü le rin he sap özet le ri ni ad res le ri -
ne gön der di. Ay r� ca çe �it li yer le re,
öde me nok ta la r� n� ve ne re de, ne za -
man  öde me ya p� la bi le ce �i ni gös te ren
bil bo ard ile afi� ler as�l d�. Ko nuy la il -
gi li bil gi ve ren Ka d� köy Be le di ye si
He sap �� le ri Mü dü rü Ser pil Kü çük -
kes kin, ar t�k her tür lü öde me i� le min -
de özel lik le TC. Kim lik nu ma ra s� ile
i� lem ya p�l ma zo run lu lu �u bu lun du -
�u nun al t� n� çi ze rek, va tan da� la r� bu
ko nu da uyar d�. Gön de ri len he sap
özet le rin de ver gi öde me le ri ni ha t�r lat -
t�k la r� n� vur gu la yan Kü çük kes kin,
“Ha len T.C. nu ma ra la r� n� ka y�t et tir -
me mi� va tan da� la r� m�z dan, ek sik
olan si cil bil gi le ri ni 0216 444 55 22
Ça� r� Mer ke zi mi zi ara ya rak bil dir -
me le ri ni is te dik” de di. Ser pil Kü çük -
kes kin, il çe da hi lin de bu lu nan i� yer le -
ri nin Çev re Te miz lik, Ka t� At�k Üc re -

ti ve �lan Rek lam Ver gi si gi bi i� lem -
le ri nin dü zen li ola bil me si için de i� ye -
ri aç�l d� ��n da i� ye ri aç ma ba� vu ru su,
i� ye ri ka pa t�l d� ��n da  ve ya ad re si de -
�i� ti �in de ise Ma li Hiz met ler Mü dür -
lü �ü’ne bil di ril me si ge rek ti �i ni söz le -
ri ne ek le di. 

� GEÇ M�� YIL LAR DAN
BOR CU OLAN LAR D�K KAT!

Es ki y�l lar dan ver gi bor cu bu lu -
nan ve 6111 sa y� l� ka nun ge re �i tak -
sit len dir me ya pan la r�n da tak sit dö -
nem le rin de öde me le ri ni yap ma la r�
ge re ki yor. Di le yen va tan da� lar ver gi -

le ri ni, cu mar te si ve pa zar gün le ri
09.00-16.00 sa at le ri ara s� Ka d� köy
Be le di ye si Mer kez bi na s�n da ki nö bet -
çi tah sil dar la ra öde ye bi le cek. Be le di -
ye ye gel me den www.ka di koy.bel.tr
ad re sin den de ver gi öde me le ri ni yap -
mak müm kün. 
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DO�AL sa�lı�ın anahtarı
sayılan Tai Chi ve Chi
Qigong günü kutlandı. 

Yeni Yüksektepe Kültür
Derne�i,  �zmir Homeros

vadisinde bir araya gelerek
dünyanın birçok yerinde
kutlanan Tai Chi gününü,

Türkiye’nin farklı illerinden
gelen 75 ki�ilik bir ekiple

Tai Chi ve Qigung yaparak
kutladı. Do�ada yapılan
e�itimde Aynı zamanda 
Tai Chi e�itmenleri de

olan Kadıköy �ube Ba�kanı
Ba�ak Arpacıo�lu,

Eski�ehir �ube Ba�kanı
Ezgi Uzgel Özkan,  Manisa

�ube Ba�kanı Emel
Tokuyan, Ankara �ubeden

Aysel Çetinok Aydın
rehberlik etti. Pekin Beden

E�itimi Üniversitesi
hocalarından e�itmenlik

e�itimi alan Yeni
Yüksektepe Kültür Derne�i

Tai Chi e�itmenleri,
“Felsefi sava� sanatları
içinde yumu�ak yumruk

içinde yer alan Tai Chi ve
Qigung denge ve uyumun

yolu olarak biliniyor ve
dünyada 7 milyon insan

tarafından severek
yapılıyor.  Tai Chi ve

Qigong yapmak öncelikle
hastalıklara kar�ı ba�ı�ıklık

sistemini güçlendiriyor,
konsantrasyonu arttırıyor.
Ça�ımızın hastalı�ı strese
kar�ı koruyor. Fizik, beden

ve ruh bütünlü�ünü
sa�lamaya yardımcı oluyor.

Tai Chi ve Qigong'un en
önemli özelli�i her ya�tan

insan tarafından hiçbir
donanım gerektirmeden

günün herhangi bir
saatinde herhangi bir yerde

yapılabilecek olması ve
risk ta�ımayan bir spor

olması. Bu da her geçen
gün ilgiyi arttırıyor” diyor.

Paradoks Sine-Felsefe
seminerleri başlıyor

Metin Gönen ile
Sine-Felsefe

Seminerleri, 26
Mayıs Pazar

günü �stanbul
Kadıköy

Lisesi’nde
ba�lıyor.

Vergi ödemelerini yapabilirsiniz

Tai Chi ve Chi Qigong günü kutlaması
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Ulus la ra ra s� ba �a r� l� pro je le re im za at -
m��, bir çok ül ke de eser le ri ser gi le nen
res sam Ah met Ye �il’in “Gör sel Do -

ku nu� lar” ad l� ser gi si Tol ga Eti Sa na tE vi’nde
aç�l d�. 

31 Ma y�s’a ka dar zi ya re te aç�k olacak il-
 gi li Ye �il �un la r� söy lü yor: “Ya �a m�n ger çek-
 le riy le her an yüz le� me du ru mu muz,
gö rün tü nün an lam de �er le riy le yüz le� me bi -

çi min de kar �� m� za ç� kar. Bu ise ya �a m�n her
bo yu tun da ki gö rün tü ler /yan s� ma lar ara s�n da
ken di mi ze ait olan la bu lu� ma m�z de mek tir.
Bul ma, bu lu� ma, ka vu� ma, ke� fet me ki �i nin
ken di ger çe �iy le yüz le� me si dir. Duy gu la r�n,
ol gu la r�n in sa na ait saf, onu öz gün k� lan ger -
çe �iy le bu lu� ma s� d�r. Sa na t�n ya rat t� �� es te -
tik/plas tik de �er ler, dün ya ya yan s� yan bir
at mos fer ku rar. Gün de lik ya �a ma ki lit len mi�
in san la r�n da, bel ki hiç il gi len me dik le ri bu
yan s� ma la r�n için den geç me si ka ç� n�l maz d�r;
çün kü gör sel ola na bak ma n�n öte sin de ki gör -
me bi çi mi, ya �a m� al g� la yan ak l�n gör sel do -
ku nu� la r� d�r. On la r� hiç is te me se de ya ka lar,
eme rek içi ne so �u rur ve bek le me di �i bi ri le -
riy le or tak al g� ya zor lar. Gör sel olan sa ta ��r,
ör ter ve es te tik ak l�n du yar l� �� na yer le �ir.” 

Sa nat ç� Ah met Ye �il’in ba� ta Kül tür Ba -
kan l� ��, D.Y.O. E�i tim Vak f� Mü ze si, An ka -

ra Re sim Hey kel Mü ze si, Kör fez Be le di ye si
Mü ze si, Ba l� ke sir Be le di ye si Dev rim Er bil
Mü ze si,  Cum hur ba� kan l� �� Ko lek si yo nu, �n-
 gil te re Kra li yet Ko lek si yo nu, Cum hu ri yet
Ga ze te si Mü ze si, U�ur Mum cu Vak f� Ko lek-
 si yo nu, Ha cet te pe Üni ver si te si Re sim Hey -
kel Mü ze si, Es ki �e hir Ana do lu Üni ver si te si
Ça� da� Sa nat lar Mü ze si ol mak üze re Al man -
ya, Ame ri ka, Ka na da, Hol lan da, �n gil te re,
�tal ya ve bir çok d�� ül ke  de de ya p�t la r� bu lu -
nu yor. UNI CEF Ulus la ra ra s� Plas tik Sa nat -
lar Der ne �i, An ka ra Bir le �ik Res sam lar
Hey kel tra� lar Der ne �i üye si olan sa nat ç�,
�im di ye ka dar 91’i ki �i sel ol mak üze re 289
ser gi ye ka t�l d�, ulu sal ve ulus la ra ra s� ya r�� -
ma lar da 20 ödül al d�. Ah met Ye �il’in “Gör -
sel Do ku nu� lar” ser gi s,i 31 Ma y�s’a ka dar
Se la mi çe� me Tol ga Eti Sa na tE vi’nde gö rü -
le bi lir. www.tol ga eti ga le ri.com

● Bü�ra TANRITANIR

Ün lü Fran s�z ya zar Yas mi na Re za’n�n
1994 y� l�n da yaz d� �� “Sa nat” oyu nu,
ti yat ro dün ya s� n�n il gi çe ken eser le -

rin den bi ri. Bu oyu nuy la En �yi Ya zar ve
Oyun ödü lü ne hak ka za nan Re za, “Sa nat”ta,
be yaz üze ri ne be yaz çiz gi li bir tab lo nun üze -
rin den dost luk kav ra m� n� sor gu lu yor. Tek
per de den olu �an oyun, 2012 y� l�n da Ha kan
Ger çek, Be kir Ak soy ve Rüz gâr Ak soy yo-
 ru muy la �s tan bul’da da sah ne ye ta ��n d�. A-
ra l�k ay�n dan be ri Kozzy Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi, Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi ve
Ken ter Ti yat ro su’nda sah ne len me ye de vam
eden oyun son kez, 27 Ma y�s Pa zar gü nü
Oyun Atöl ye si’nde sa nat se ver le rin kar �� s� na
ç� ka cak. 

Sa nat’ta ki �van ka rak te ri ni can lan d�r d� ��
per for man s�y la Afi fe Ja le Ödül le ri’nde “En
�yi Yar d�m c� Er kek Oyun cu” ödü lü ne de �er
gö rü len, Ka d� köy lü genç oyun cu Rüz gâr Ak-
 soy’la hem oyun hem de Ka d� köy üze ri ne ke -
yif li bir söy le �i yap t�k. 
� “Sa nat” ad l� oyun için Ha kan Ger çek’le

na s�l bir bu lu� ma ya ka la d� n�z?
Ha kan Ger çek’le Atöl yesi’n de 3 y�l ön ce

ta n�� t�k. Onun bir oyun cu luk atöl ye si var d�.
S� n� f�n da 6 k�z var d�, tek er kek ben dim, bu
yüz den her kes be nim le ça l�� mak du ru mun da
ka l� yor du. Ora da Ha kan Ger çek de 7-8 ay ho-
 ca l� �� m� yap m�� t�. Ara dan 2-3 y�l geç ti. Atil -
la �en dil, “Sen De Git me” ad l� di zi de oyun cu
part ne rim ol du. “Rüz gar, bir oyun var. Oy -
nar m� s�n?” de di. Ben de çok faz la oyun tec -
rü bem ol ma d� �� hal de Atil la a�a be ye
“Ta mam, oy na r�m. Be nim için de de ne yim
olur” de dim. Da ha son ra Ha kan Ger çek’in ol -
du �u nu gör düm. Ha kan a�a bey de be nim için
“Olur, iyi bir oyun cu” de mi�. Ben de ho cam -
la ay n� sah ne yi pay la� m�� ol dum. 
� Sa nat’�n ko nu su “ar ka da� l�k”, bu oyun
üze rin den ko nu� mak ge re kir se,  bu dö ne-
 min ar ka da� l�k ili� ki le ri ni na s�l de �er len -

di ri yor su nuz?

�n san la r�n bir bi ri ne çok faz la ih ti ya c� var.
Ama i� ten güç ten, ken di le ri ni ko ru mak is te -
me le rin den do la y� yü zey sel kal d� �� n� dü �ü -
nü yo rum. Ya ni in san la r�n ar ka da� la r� ar t�k
bel li ya� lar da olu �u yor. �� ha ya t� na at�l d�k tan
son ra dost luk de nen çok faz la bir �ey kal m� -
yor. Oyun da da es ki bir ar ka da� l�k var. Uzun
y�l lar bir bi rin den ay r� ka la rak fark l� i� kol la -
r�n da ça l�� m�� lar. Do la y� s�y la zevk ve be �e -
ni le ri de �i� mi�. Bir ara ya gel dik le rin de de
bu nun prob le mi ni ya �� yor lar. Bi ri ken di ni sa -
na ta ver mi�, di �e ri ka ri ye re bir di �e ri ise
dost luk ili� ki le ri ne. Bu yüz den ça t�� ma ya �� -
yor lar. 

� Sa nat’ta ki per for man s� n�z çok ko nu �ul -
du hat ta ödül len di ril di. Bek li yor muy du -

nuz bu ödü lü?
O an� iz le mek is ter dim. (Gü lü yor.) �van

ka rak te ri ni otu rup iz le me yi çok is ter dim. E�i -
tim al d�m ama bu ko nu da çok da tec rü bem
yok. Ti yat ro nun di zi ye gö re ili� ki bi çi mi çok

fark l�… �van ka rak te ri de be nim için al d� ��m
e�i tim le rin sen tez le� mi� ha li, de ney ala n� ol -
du. �lk pro fes yo nel oyun da böy le bir �ey ge -
lin ce ba �� n� za, si zi mo ti ve edi yor.
Ko nu� mam da da “Bu ce sa re ti gös ter di �i niz
için te �ek kür ede rim.” de dim. Ye ni ba� la m��
bi ri ola rak “En �yi Yar d�m c� Er kek Oyun cu
Ödü lü”nü al mak be ni çok se vin dir di.  �n �al -
lah bu bir ba� lan g�ç olur, böy le de de vam
eder.
� �lk oyu nu nuz la ödül al m�� ol du nuz ya ni…

�lk pro fes yo nel oyu num ol du evet. Da ha
ön ce Çe hov’un “Sev gi li Dok tor” oyu nun da,
Sad ri Al� ��k’ta tek gös te rim lik bir oyun olan
“Ye di Ka r� l� Hüs nü”de oy na d�m.  Ama Be kir
Ak soy ve Ha kan Ger çek’in part ner li �in de,
Atil la �en dil’in yö net ti �i bir oyun olan Sa -
nat, be nim için pro fes yo nel ol du �u için as -
l�n da ilk oyu num di ye bi li rim. 
� 27 Ma y�s ta Sa nat’� son kez sah ne le ye-

 cek si niz. Ye ni bir ti yat ro oyu nuy la sa nat se -
ver ler le bu lu �a cak m� s� n�z?

Evet, Oyun Atöl ye’sin de 27 Ma y�s’ta dö -
ne min son oyu nu ola cak. Di �er se zon da
oy na ma ya de vam ede ce �iz. Ben
de ara y�� ta y�m. Ye ni bir ti yat-
 ro oyu nu olur sa, ça l�� ma -
ya ha z� r�m. Uy gun bir
or tam, ko �ul lar, sah ne,
yö net men ve oyun cu
bu lu nur sa “Mi ka -
do’nun Çöp le ri ni”
oy na mak çok is te rim.
3 se ne ön ce Ha kan
Ger çek’in atöl ye sin de
ça l�� m�� t�k. 
� Ada na l�, Ser çe, Tür kan
gi bi di zi ler de oy na d� n�z. Ger -

çek ten ken di mi bul dum de di �i niz bir
ka rak te ri can lan d�r d� n�z m�?

Her ke sin için de fark l� ka rak ter ler var d�r.
Se nar yo la r� m�z da di zi ler de ger çek ya z�l m� -
yor. �n san lar ger çek li �in bi raz d� �� na ç� ka r�l -
m�� kur gu lar dan ho� la n� yor lar. Do la y� s�y la
be ni ne ka dar yan s� ta bi lir ki? Sev di �im ka -
rak ter ola rak, “Tür kan”da Hay dar var d�. O
be nim için de rin lik li, ara� t�r ma ya pa bi le ce -
�im bir ka rak ter di. Onun d� ��n da bü tün ka -
rak ter ler ben den bir �ey ler ta �� yor du. Za ten
sen de ki par ça n�n üze ri ne gi der sin ve onu ka -
rak te rin üze ri ne ör ter sin. 

� Her di zi de fark l� ka rak ter ler de gör dük
si zi. Ger çek ha yat ta Rüz gâr Ak soy 

na s�l bi ri?
Ger çek ha yat ta Rüz gâr Ak soy, aç bi ri ga -

li ba. Me se la bir Hay dar ka rak te ri için Do -
�u’da 2 haf ta ka l�p ora da ki in san la r�
in ce le ye bi li yor sun; ki �i li �i ni ya ka la ma ya ça -
l� �� yor sun. Ço �u in san bu nu yap m� yor dur.
�n ce le di �im ka rak te rin ba na ka zan d�r d� �� zi-
 hin sel, fi zik sel kat k� la r� var.  Ar ka da� la r�m -
lay ken da ha öz gür, se ve cen bi ri ola bi li yo rum.
Uyum lu bi ri yim, ça t�� ma c� de �i lim. Be lir li
ar ka da� la r�m var y�l la ra ya y�l m�� on lar la gö -
rü� mek ten mut lu luk du yu yo rum. Her kes gi -
bi â��k olu yo rum. Son ra  da ha yal k� r�k l� �� na
u� ru yo rum. Si ne ma ya ba y� l� yo rum. Bu yaz
yi ne bir si ne ma fil mi var.
� Ti yat ro nun unu tul ma ya yüz tut ma ya ba� -
la d� �� söy le ni yor. Siz ne dü �ü nü yor su nuz?

Dev let, �e hir Ti yat ro la r� ve özel ti yat ro -
lar da oy na yan oyun cu lar za ma n�n dan ka za -
na cak la r� pa ra y� göz den ç� ka ra rak 2 ay
bo yun ca pro va ya p� yor lar. Pe ki, ni ye? Si ze

bir �ey ler su na cak lar. Öl mek te olan bir
me le �i can lan d�r mak in san la -

r�n elin de. O me lek bi zim
iyi ta ra f� m�z d�r. Ya da

gös ter mek is te me di -
�i miz kö tü ta ra f� -
m�z d�r. Sen
iz le di �in de ç� ka -
r�m lar da bu lu nur -
sun. Top lu ma,

in sa na, ha ya ta da ir
bir du yar l� l� ��n can-

 l� l� ��n ayak ta ka la bil -
me si için bir fe ner dir

ti yat ro ve sa nat. E�er bu fe -
ne rin sön me si ni is te mi yor sa n�z, ti y-

at ro ya git me li si niz.
� Bir Ka d� köy lü ola rak, Ka d� köy’ün si zin

için öne mi ne dir?
12 se ne Be �ik ta�’ta ya �a d�m. An nem le

kar de �i mi ya n� ma al�n ca da ha sa kin bir yer
ol sun is te dim, Ka d� köy’e ta ��n d�k. Bu ra da in-
 san lar da ha ya va� yü rü yor lar. Za man la r� n�
çok iyi kul la na bi li yor lar. Kar �� ta raf ta ko �u� -
tur ma ca var. Ana do lu ya ka s�n da ki ler da ha
sa kin. Tra fik da ha ak� c�, ye �il lik da ha faz la.
Mo da’y� sev me mek el de mi? Ha ya lim Mo -
da’da ya �a mak. 
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Coşkuner’in ilk
ALBÜMÜ ÇIKTI 

GENÇ müzisyen Eren Co�kuner’in ilk
albümü çıktı. Çe�itli etkinlikler ve
önemli festivallerde yer alan Eren

Co�kuner, 2013 Mayıs ayında Gri Plak
etiketiyle yayınlanan ilk albümünde

flüt ile
alı�ılagelmi�in

dı�ında caz
müzi�ine farklı

bir yorum
getiriyor. 

1981 do�umlu
Eren Co�kuner
müzik hayatına

�stanbul
Üniversitesi

Devlet
Konservatuvarı

Flüt
Bölümü’nde
ba�layarak

e�itimine Almanya’nın Köln Müzik
Akademisi’nde devam etti. E�itimi

süresince aldı�ı Klasik Müzik
e�itiminin yanı sıra etnik müziklere

duydu�u ilgi sayesinde caz müzi�i ile
tanı�tı ve bu alandaki çalı�malarını

yo�unla�tırarak birçok
improvizasyon, çalgı tekni�i ve caz

müzi�i teorisi dersleri aldı.

Ressam Ahmet Yeşil’den ‘Görsel Dokunuşlar’
Ahmet Ye�il’in ‘Görsel

Dokunu�lar’ sergisi 31 Mayıs’a
kadar Selamiçe�me Tolga Eti

SanatEvi’nde görülebilir. 

Tekin Gönenç’in 
GİZDÜŞÜMLER’i 

2. baskısını yaptı
KA DI KÖY LÜ �a ir Te -

kin Gö nenç’in an�-hi ka ye -
le rin den olu �an ilk ki ta b�
“Giz dü �üm ler”,  ikin ci

bas k� s� n� yap t�. Var l�k Ya -
y�n la r� Cep’ten ç� kan ki ta -
b�n da Gö nenç, Bod rum,
Ya l� ka vak, Ken ya, Kü ba
ve Ame ri ka’da, geç mi� le
bu gün ara s�n da bir yol cu -
lu �a ç� k� yor, do la� t� �� co� raf ya da in san s� -
cak l� �� n�n izi ni sü rü yor ve oku ru ya z�n sal

se rü ve ni nin fark l� bo yut la r�y la bu lu� tu ru yor.
�lk bas k� s� 2005’te ya p� lan “Giz dü �üm -

ler”de “Rem zi”, Çok Sa tan lar, “Çer çe ve”,
�h ti la li Na s�l Yap t�k”, “Fah ri ye Ab la”, “Ame -
ri ka”, “Kü ba” ve “Ken ya” ad l� se kiz öy kü

bu lu nu yor. Gö -
nenç’in
“Rem zi”

ad l� öy kü sü,
�im di ler de

bir se nar yo -
ya dö nü� tü -
rü lüp si ne ma
fil mi ola rak

be yaz per de ye
yan s� ma sü re -
cin de… Gön lü Gü ver cin li Ka d�n, A�k Ko -
nu �ur Bü tün Dil le ri gi bi �i ir ki tap la r�y la ya -
k�n dan ta n� d� �� m�z Te kin Gö nenç, Giz dü -
�üm ler’in ar d�n dan yi ne bir öy kü ki ta b�y la

ç�k m�� t� oku run kar �� s� na. “Ba ba m�n B� y�k -
la r� Yok tu”da da �i ir le iç içe ge çen bir ya -

�am dan sü zü len ke sit le ri an lat m�� t�. 

AR�H Ç� K� TA BE V�, Tür ki ye'nin sos yal, eko no -
mik, kül tü rel, si ya sal, as ke rî ta ri hi ne ili� kin bir bi -
rin den il ginç ki tap la r� art ar da ya y�m l� yor. Bu
çer çe ve de, Ca hit Kay ra'n�n üç (3) cilt ha lin de

ha z�r la d� �� "Cum hu ri yet Eko no mi si nin Öy kü sü"nün
'DEV LET Ç� L�K-AL TIN YIL LAR 1923-1950' ba� l�k l� 1.
cil di za y�f ha f� za l� top lu mu muz için mü kem mel bir ha t�r -
la t� c� ar ma �an d�r.

Bu ki tap ba na TUR GUT ÖZAK MAN'�n “�U ÇIL -
GIN TÜRK LER”ini ça� r�� t�r d�. Eko no mik olay la r� ir de le -
yen bir eser le Kur tu lu� Sa va ��'n� tas vir eden bir ro man -
s� an la t� n�n ne il gi si ola bi lir de me yin. Ko nu la r�y la de �il;
fa kat me saj la r� ba k� m�n dan ak ra ba d�r lar. Özak man, ül -
ke nin ya k�n geç mi �in de ki var ol may la yok ol ma ara s� -
na s� k�� m�� bir top lu mun bü yük em per yal güç le rin te -
pi� ti �i can pa za r�n dan na s�l ca n� n� kur tar d� �� n� unut mu�
in san la r� m� za o kan l� sa va ��m gün le ri ni ha t�r la t� yor du:
Olay la r�, bel ge le ri ve ay r�n t� la r�y la. 1920-22'nin ade ta
y�l lar cay m�� gi bi upu zun ve “me �ak kat li” üç y� l� n� bü tün
ger çek li �iy le sah ne li yor du. Ca hit Kay ra da ül ke nin can -
pa za r�n dan kur tu lan ca n� n� ya �a ta bil mek ve ge li� ti re bil -
mek için uy gu la nan top lum sal, eko no mik sa� l�k la� t�r -
ma, ilaç te da vi si ve ope ras yon la r� an la t� yor. Ço �un lu -
�u nun ‘cep te le fo nun dan ön ce ki’ Tür ki ye’yi bi le pek
faz la bi lip ha t�r la ma d� �� sev gi li mil le ti miz, ha f� za za y�f l� -
��n dan kur tul mak ve bü tün ile ri mil let le rin ih ti ya c� olan
ta rih bi lin ci ne sa hip ola bil mek için böy le ya y�n la ra
muh taç t�r. Bun lar mil lî ha f� za y� güç len di ri ci ilaç lar d�r. 

Kay ra, 1923-50 dö ne mi ni; eko no mi po li ti ka la r� na
dev le tin yön ver di �i, ön cü lük et ti �i ve Tür ki ye'nin bu -
gün le re ge li �ip bü yü ye rek ula �a bil me si ni sa� la yan y�l -
lar ola rak de �er len di ri yor. Ca n� n� zor luk la kur ta ra bil mi�,
her ba k�m dan yok sul bir hal k�n, bü tün olum suz �art la -
ra ra� men ayak ta ka l�p son ra h�z la güç len me si nin dev -
let çi po li ti ka la r�n im kân s�z l�k la r� a�a rak uy gu lan ma s�
sa ye sin de ger çek le� ti �i ni ör nek le riy le hi kâ ye edi yor.

Mil le ti can lan d� ran bu uy gu la ma la r�n ya p�l d� �� y�l la -
r� da hak l� ola rak ‘AL TIN YIL LAR' di ye ni te len di ri yor. Ni -
çin Al t�n Y�l lar?

1920’'ler Tür ki ye’si 13-14 mil yon e�i tim siz nü fus lu;
sa na yi siz, tek no lo ji siz, ta r� m� ve rim siz, �e hir ha ya t� na
ta ma men ya ban c�, sa� l�k s�z, nü fu su ar ta ma yan bir ül -
key di. Sa va� yor gu nuy du. �n san la r� mo ral siz di. �� be -
ce ri si ve di sip li nin den mah rum du. Ye ti� mi� ni te lik li in -
san gü cü pek az d�. Sö zün k� sa s� yok luk lar dan, k� s�t l�
kay nak lar dan de �er üret mek ten ba� ka ça re yok tu.
Cum hu ri yet ida re si nin ide ali, ‘fik ri sa bit’i ise ev ren sel
de �er ler le ya �a ya cak bir Tür ki ye ya rat mak t�.  �n san ze -
kâ s� ve ya ra t� c� l� �� n�n ula� t� �� yük sek de �er ler sis te mi -
nin uy gar l� �� ne ise Cum hu ri yet Tür ki ye’si nin de onu
ya �a ma s�y d�. Ca hit Kay ra i� te hiç’ler den, az’lar dan
üre ti len, ye ni ve ge li� mi� dün ya ya do� ru yö rün ge ye gi -
ren bu kal k�n ma se fer ber li �i nin öy kü sü nü an la t� yor.
Gü nü müz de i�in özü ne inil me den, san ki bir yan l�� l�k
ve ya bil gi siz lik ya da key fî bir he ves mi� gi bi ta rih sel
kav ra y�� tan uzak, bas ma ka l�p söz ler le ele� ti ri len Dev -
let çi po li ti ka la r�n ger çek çi/prag ma tik/bi linç li bir kal k�n -
ma pro je si nin zo run lu yo lu/yön te mi ol du �u nu tes pit
edi yor. Üs te lik yal n�z ca ma li ye, eko no mi, sa na yi alan -
la r�n da de �il; e�i tim de, kül tür de, d�� ili� ki ler de ki pa ra lel
uy gu la ma la r�y la yan s� t� yor. Kay ra, Tür ki ye’nin an cak
Dev let çi po li ti ka lar la ba �a r� la bi le cek di ri li�, can la n�� ve
ge li� me si ni; sta tik/ses siz/sa r� Ana do lu boz k�r la r� n�n
�en le ni �i nin bi lim sel üs lu bun d� ��n da bir dil ve an la t�m
yön te miy le hi kâ ye edi yor. �yi de edi yor. Dev let çi li �in
dö nem �art la r� n�n da yat t� �� bir zo run luk ol du �u nu an l� -
yo ruz. Her bi ri Tür ki ye'nin kal k�n ma s�n da ki lo met re ta -
�� olan dev ya t� r�m la r�, sa na yi nin ku ru lu �u nu, pa ra po li -
ti ka la r� n� bir ai le çev re si nin iç ten lik li soh bet le ri nin ko nu -
su ola rak ve i�in özü ne ine rek, fa kat ra hat kav ra n�r ve
oku nur bi çim de di le ge ti ri yor. En cid di ko nu la r� her ke -
sin ürk me den ve s� k�l ma dan oku ya bi le ce �i bir ya z� l� an -
la t�m la san ki bir öy kü gi bi met ni su nu yor.

Ba� ta da be lir til di �i gi bi; genç Cum hu ri yet'in
1920'ler de ki yok sul ve yok sun kü çük nü fu su, dev let çi
sa� l�k po li ti ka la r� so nu cun da 80 mil yo na ç�k m��, ama
ha f� za za y�f l� �� da nü fus la bir lik te art m�� gi bi dir. Bu gün -
kü ha ya t� olu� tu ran ya k�n ta ri hi do� ru ve ye te rin ce al g� -
la mak ül ke için son de re ce cid di bir ih ti yaç t�r. Gü nü -
müz �art la r� n�n in san la ra ta n� d� �� ola nak ve �ans la r�n
na s�l do� du �u nu kav ra ya bil mek için ta rih bi lin ci ge rek.
He le he le ken di geç mi �i nin far k�n da ol mak, ‘sür dü rü le -
bi lir ge li� me po li ti ka la r�’ ba k� m�n dan ön ko �ul dur. Tü -
ke tim sev da s� na ka p�l m�� kit le le rin bu nu ak�l edip du -
yum sa ma s� ka mu yö ne ti mi nin ve en te lek tü el züm re nin
so rum lu lu �u de �il mi dir? Unu tul ma s�n ki, 1923-1950
(bel ki 1946 di ye de dü �ü ne bi li riz) ara s� yak la ��k çey rek
as�r d�r. Bu gü nün sa� lam te mel le ri nin ku rul du �u bu
çey rek as r�n için de 1929'da pat lak ve rip 1934-35'le re
ka dar y� k�n t� s� sü ren me� hur “Dün ya Eko no mik Kri zi”
ve 1939-45’te ki ye di y�l l�k Dün ya Sa va ��'n�n da bu lun -
du �u unu tul ma ma l� d�r. Ca hit Kay ra ade ta ede bî bir üs -
lup la Tür ki ye'nin kal k�n ma ta ri hi ni an lat m��. “Al t�n Y�l -
lar” ni te le me si nin se be bi bu dur. 1950 son ra s� n� da me -
rak la bek le ye lim.

Murat  KATOĞLU

T

“ÇILGIN TÜRKLER”�N
EKONOM�S�:

-DEVLETÇ�L�K-

Bembeyaz bir tablo dü�ünün… Bir de üzerindeki beyaz
çizgileri… Böyle bir tablo üzerinden arkada�lık kavramını

sorgulayan ‘Sanat’ oyunu bu sezon son kez 27 Mayıs’ta Oyun
Atölyesi’nde izleyiciyle bulu�uyor. Bu oyundaki performansıyla
Afife Jale ödülüne de�er görülen genç oyuncu Rüzgâr Aksoy’u

konuk ettik sayfalarımıza. 

Beyaz çizgili beyaz bir
tabloda arkadaşlık…
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● Gökçe UYGUN

Tun ce li-Er zin can-Bin göl'de çe ki len
“Mun zur El Ve ri yo r” bel ge se li, Ba t� l�
Di la ra'n�n in sa n�n özü ne olan me ra k� n�

gi der mek için, in sa n� an la mak için ön ce co� -
raf ya n�n di li ni çöz me gay re ti ni i� li yor. Ya p�m-
 c� l� �� n� Meh met Göz cü'nün ve pro je
da n�� man l� �� n� Ta hir Er do �an �a hin'in üst len -
di �i su nu cu lu �u nu ti yatro sa nat ç� s� Be tül
Ar�m’ �n yap t� �� bel ge se li, Ka d� köy lü yö net -
me ni Es ra Al kan ile ko nu� tuk.

� Mun zur El Ve ri yor bel ge se li nin ç� k��
nok ta s� ney di?

TRT’de yap t� ��m “Kalk Gi de lim” ad l� se -
ya hat kül tü rü prog ra m� m�z la kal k�p git ti �i miz
Mun zur lar bi zi, Ta hir ho cay la bu lu� tur du. Er -
zin can’�n Cen gel li kö yü ne yer le� mi� bir aka -
de mis yen olan
Ta hir Er do �an
�a hin’in o top -
rak la ra ili� kin bir
te zi var. Bu tez
��� ��n da bir bel -
ge sel yap ma ya
ka rar ver dik.
Hat ta bun la r� 3
bö lüm de ya pa -
l�m is te dik; ta� -
la �an ruh lar,
ru hu olan ta� lar ve ta ��n kal bi. Aka bin de,107
ya ��n da ki Fi dan Ana'yla ken di li �in den ge li �en

soh bet le �e kil len di ve ‘bi raz ol sun ara la ya bi -
le cek miy dim bu top rak la r�n s�r r� n�’ di ye rek
yo la ç�k t�m.

� Za ten bel ge sel tec rü be niz de var, de �il
mi?

Evet ilk bel ge se lim, Tür ki ye'nin ilk mi zah
bel ge se li olan “Ün ye De Fat sa Ara s�”'yd�. Di -
�e ri de “Ses le rin �zin de-Be yo� lu’nun Kalp
At�� la r�”. Bu 3. bel ge sel ol du. 

� Mun zur ne ye el ve ri yor?
Di la ra is min de Ba t� l� bir ka d� n�n o co� raf -

ya ya gi di �i ni an la t� yo ruz. Di la ra, ön ce Sa r� yer
te pe le rin de ru hu olan ta� lar la ko nu �an Fi dan
ana ile ko nu �u yor. Fi dan ana, de ni ze ta� atan
Di la ra’ya “Ta ��n ru hu var at ma de ni ze” di yor.
Di la ra da “'Pe ki ya sen ka na yan a�aç la r� bi lir
mi sin?” di ye so run ca Fi dan ana �öy le ya n�t l� -
yor; “Bil mem mi be nim kö yüm de çok var.

Git de gör...”  
Fi dan ana n�n söz le ri, Di la -

ra'n�n ka fa s�n da olan ama da -
�� n�k du ran fi kir le ri ni ha ya ta
ge çir me ka ra r� n� ver di ri yor
ve �s tan bul’dan Mun zur’a
yol cu lu �u böylece ba� l� yor.

� So run lu bir böl ge de çe -
kim yap mak zor ol ma d� m�?

Ben böl ge yi prob lem li bir yer ola rak
gör mü yo rum. Tüm bu olup bi ten le ri, in-
 sa no� lu nun da ha iyi ye va ra ca �� n�n ka -

n� t� ola rak de �er len di ri yo rum. Ya �a nan la r�n
her bi ri bi ze ö� ret men dir. 

Ben bu gü ne
dek ba na bu ka -
dar hu zur ve ren
bir yer gör me -

dim. Ora y� do� ru
an la mak için mev -

sim le ri, da ��, da� da ki
otu, akan su yu, su yun ke-

 nar la ra ta �� d� �� ta� la r� iyi göz lem le mek ge rek.
As l�n da do �a bi zim le i� bir li �i için de dir. Mun-
 zur’un su yu na, an cak o su yu bi lir sen ra hat ça
gi rip yü ze bi lir sin. 

� Ne ler gö rü yor Di la ra
Mun zur’da?

Yo la ç� kar ken ne ara d� �� n� bi -
li yor ama na s�l bu la ca �� n� bil mi -
yor du. Ta� la� m�� ruh lar la, ru hu
olan ta� lar la da kar �� la �an Di la ra,
he nüz ara d� �� n� bu la ma d�. Bel ge -
se li de ay nen bu �e kil de çek tik.
Ya ni bel li bir se nar yo muz yok tu,
ko nu �a ca �� m�z ki �i ler den ran de vu
fa lan al ma d�k. Yol bo yun ca önü -
mü ze ç� kan la r� ken di bil gi miz ve
yo la ç� k�� ne de ni mi ze gö re al g� la -
y�p, izi ni sür dük. Al�� t� �� m�z, ki-
 tap lar da oku tu lan bir bel ge se le ni yet
et me mi� tik za ten. Bu film, ta ��n kal bi ne var-
 mak is te yen bir ara y� ��n iz le �i olu yor.

� Co� raf ya-in san ili� ki si ne özel önem
ve ri yor su nuz...

Bir böl ge yi ta n� ma ya, ön ce in sa n�n dan
ba� lar sa n�z ya n� la bi lir si niz. Co� raf ya s�n dan
ba� la mak ge re ki yor.  Zi ra in sa no� lu olan bi te -
ni fark l� an la ta bi lir ama do �a ya lan söy le mez.
Co� raf ya n�n di li ni çö zer sen ora da ki in sa n� na
va r�r s�n..

� Bel ge se li ne re ler de iz le ye bi le ce �iz?
Ey lül'de haf ta da bir gün �i� li Kent Kül tür

Mer ke zi’nde ola cak. Ta r�k Za fer Tu na ya’da
da gös te ri le cek. El bet te Ka d� köy ya ka s� na da
gel mek is ti yo ruz. Da vet eden le re aç� ��z.

Ay r� ca da vet al d�k, bel ge sel Frank furt
Film Fes ti va li’ne gi de cek Ka s�m’da. Ya ni bel -
ge se li mi zin ulu sal ve ulus la ra ra s� fes ti val le re
ka t�l ma s� ve te le viz yon da ya y�n lan ma s� için
ça l� �� yo ruz.  Ay r� ca ilk ödü lü mü zü de ma ga -
zin.com.tr’den al d�k. Bel ge se li iz le yen Hin dis-
 tan Kon so lo su da Mun zur’u, ken di do� du �u
böl ge ile kar de� yap t�. 

24 - 30 MAYIS 2013HABER 7
Ruhu olan taşların, kanayan ağaçların can suyu
Munzur’un çağırmasıyla başladı yolculuk...

Munzur’un sesine
kulak verenler..
Munzur’un sesine
kulak verenler..
Munzur’un sesine
kulak verenler..
Munzur’un sesine
kulak verenler..
Munzur’un sesine
kulak verenler..
Munzur’un sesine
kulak verenler..

“Munzur El Veriyor” belgeseli, Batı’da yeti�en bir kadının Do�u’daki insanı anlama gayretinde co�rafya ile yaptı�ı i�birli�ini ele alıyor. ‘Munzur bir ya�am dersidir.
Bu belgeselle do�ayı biraz daha okuyabilirim diye dü�ündüm’ yorumunu yapan Kadıköylü yönetmen Esra Alkan, ‘Ta�ın kalbine yolculu�umuz sürecek’ diyor.

KI LIÇ DA ROĞ LU’NDAN ÖV GÜ
CHP Genel Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu, belgeselin

sonundaki hüzünlü türküyü çocuklu�unda
dinledi�ini, belgeselin çekildi�i co�rafyanın dünyanın
en güzel co�rafyalarından oldu�unu söyledi. Bunun

sebebini, bu bölgenin da�larının, nehirlerinin ve
insanlarının özgür olmasına ba�layan Kılıçdaro�lu,
“Özgürlü�ün ne demek oldu�unu herhalde Munzur

belgeselini izleyenler daha iyi görüyor. E�er bir nehir
özgürce akıyorsa onun etrafındaki a�açlar, orada

yüzen balıklar da çevresindeki insanlar da özgürdür.
‘Do�a hakkı’ diyoruz. Do�anın hakkı do�anın özgür
olmasıdır. �nsanın hakkı da insanın özgür olmasıdır.

O topraklarda büyük acılar, dramlar, sevinçler
ya�andı, dü�ünler yapıldı. Her �ey var o do�ada ama

o do�anın güzelli�i insano�lunun o do�aya ihanet
etmemesinde yatar. Bütün güzellik de Munzur'un

özgür akmasında yatar” dedi.

Belgeselinin gala gösterim , �i�li Belediyesi’nin evsahipli�inde
�i�li Kent Kültür Merkezi'nde yapılmı�, geceye CHP Genel

Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu da katılmı�tı.

‘TÜM HALKLAR
KARDEŞTiR’

BELGESEL�N Yap�mc�s� Mehmet
Gözcü de �unlar� anlat�yor: 

“Esra Alkan’�n uzun y�llar TRT’de
yay�nlanan Kalk Gidelim belgeselini
izledi�im zaman çok etkileniyordum.
Bir gün benim do�du�um topraklar�n

da çekimlerini yaps�n diye hayal
ediyordum ve bunu gerçekle�tirdi�i için
kendisine çok te�ekkür ediyorum. Ben

do�an�n korunmas�ndan yanay�m,
günümüzün insan� do�an�n k�ymetini

bilmiyor maalesef. Özellikle belgeselin
çekildi�i yerler hep terörle an�lmakta.

Oysa Munzur’un, dünyada bitki örtüsü
ve do�al güzelli�i ile çok önemli bir yer

kaplad���n� dü�ünüyorum. 
O co�rafyada do�maktan ve
çocuklu�umun o da�larda

geçmesinden dolay� çok mutluyum.
Belgeselin çekimleri yap�ld�ktan sonra
Munzur'un, Dersim’den Erzincan’a ve

Bingöl'e uzand���na �ahit olduk.
Belgeseli seyreden birçok insan bunu

bilmediklerini dile getirdiler. Bu
topraklar yüzy�llar boyunca

Anadolu'nun kadim halklar�na ev
sahipli�i yapm��t�r. Bu co�rafyan�n
insan�, do�as� gibi s�cak, samimi ve
yi�ittir. Belgesel Munzur'un tan�t�m�

aç�s�ndan çok iyi oldu. Küçük de olsa
benim katk�m olduysa bundan çok
mutluluk duyar�m. Bu belgesele el

veren tüm ki�i ve kurumlara te�ekkür
ediyorum.”

Bel ge sel top lam 2.5 yıl lık
bir sü reç te ha zır lan dı.
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Ça l�� ma la r� yak la ��k se -
kiz ay ön ce ba� la yan ve
61 be le di ye nin pro je ve

hiz met le riy le yer ala ca ��
“Ken ti ne Gü ve nen Kent ler
Bu lu� ma s�”, 29 Ma y�s-2 Ha -
zi ran ta rih le ri ara s�n da Ye �il -
köy CNR EX PO Fu ar
Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri li -
yor. 

�s tan bul’un fe tih gü nü
olan 29 Ma y�s’ta, CHP Ge nel
Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� -
lu’nun sa at 11.00’de ya pa ca -
�� ko nu� may la ba� la ya cak
“Sos yal De mok rat Be le di ye -
ler Hiz met ve Pro je Ta n� t�m
Gün le ri” ba� l�k l� bu lu� ma da; yurt ta� lar üc ret-
 siz kon ser ve �en lik le re ka t�l ma, üc ret siz sa� -
l�k hiz met le ri ve do �al g� da lar la ta n�� ma
f�r sa t� bu la cak. 

“Ken ti ne Gü ve nen Kent ler Bu lu� ma s�”;
e� len di ri ci ve bil gi len di ri ci pek çok ak ti vi -
tey le sos yal de mok rat be le di ye ci li �in hiz met
an la y� �� ve viz yo nu nu ta n�t ma y� amaç l� yor.

Bir be le di ye nin, sa de ce ken di öz kay nak -
la r� na gü ve ne rek, ina na rak ve ça l� �a rak ba �a -
r� l� ola bi le ce �i ni gös ter me yi he def le yen
“Ken ti ne Gü ve nen Kent ler Bu lu� ma s�”; bu
id di as� na ka n�t ola rak sos yal de mok rat be le -
di ye le rin ba �a r� la r� n� or ta ya ko ya cak. Bu lu� -
ma da sa de ce bu se çim dö ne min de ya p� lan
hiz met ve pro je ler de �il; sos -
yal de mok rat be le di ye ci li �in
geç mi� te ba �ar d� �� ilk ler ve
ge le ce �e ak tar d� �� viz yon da
gö rü cü ye ç� ka cak. Sos yal de -
mok rat be le di ye ler, kent sel ge -
li �im, çev re, sa� l�k, sos yal
hiz met ler, spor, ço cuk ve
genç lik, kül tür-sa nat-ta rih ve
e-be le di ye hiz met le ri ol mak
üze re 8 ana ba� l�k ta, geç mi� te
ya p� lan ça l�� ma la r�n ya n� s� ra
ge le ce �e yö ne lik pro je le ri ni de
ka t� l�m c� lar la pay la �a cak lar. Et kin li �e Ana -
do lu’dan ka t� la cak,  ye rel yö ne ti mi nin te mel
ta �� olan bin 500 muh tar da sos yal de mok rat
be le di ye ler ce ko nuk edi le cek.

� ÖN CE GI DA GÜ VEN L� ��
VE SA� LIK

Sos yal de mok rat be le di ye ci lik an la y� ��y -
la ge li� ti ri len pro je le rin ilk de fa ta n� t� la ca ��
“Ken ti ne Gü ve nen Kent ler Bu lu� ma s�”nda;
tüm be le di ye hiz met le ri ne da ir uy gu la ma l�
su num lar ya p� la cak, ka t� l�m c� la r�n ger çe �e
çok ya k�n bir kent si mü las yo nu için de sos yal
de mok rat be le di ye ci li �i ya �a ma s� sa� la na -
cak. 

En önem li ko nu su nu “g� da gü ven li �i”
ola rak be lir le yen et kin lik; özel lik le bü yük
kent ler de ya �a yan la r�n ye dik le ri, sa t�n al d�k -
la r� yi ye cek ler le il gi li gü ven so run la r� ya �a d� -
�� n�n, hor mon lu, ta r�m ze hir li ve sah te
ürün le rin top lum sa� l� �� n� teh dit et ti �i nin al-
 t� n� çi ze rek, bu ko nu ya önem ve ren her ke si
bil gi len dir me yi he def li yor.

“Ken ti ne Gü ve nen Kent ler Bu lu� ma s�”
ay r� ca, ço cuk la r�n e� len ce li va kit ge çir me si
için ya p� la cak pek çok gös te ri ve uz man lar
ta ra f�n dan an ne le re ve ri le cek bil gi ler le özel-
 lik le an ne ve ço cuk la ra da ula� ma y� amaç l� -
yor. 

� KA DI KÖY BE LE D� YE S�
14 PRO JEY LE BU LU� MA DA!

FYM Or ga ni zas yon ta ra f�n dan dü zen le -
nen bu lu� ma ya top lam da bi ni a� k�n pro jey le
ba� vu ran sos yal de mok rat be le di ye ler le 8 ay
için de ya p� lan top lan t� lar so nu cun da, ser gi le -
ne cek pro je sa y� s� 490’a in di ri le bil di. 61 be -
le di ye nin 490 pro je si nin ser gi le ne ce �i
bu lu� ma da �s tan bul’un lo ko mo tif ye rel yö ne-
 tim le rin den Ka d� köy Be le di ye si 14 pro jey le
yer al� yor. Çev re Ko ru ma Mü dür lü �ü’nün
be� pro je si nin an la t� la ca �� bu lu� ma da Özel
Ka lem Mü dür lü �ü’nün üç, Plan ve Pro je Mü -
dür lü �ü ile Fen �� le ri Mü dür lü �ü’nün üç,
Sa� l�k Mü dür lü �ü’nün iki ve Sos yal �� ler
Mü dür lü �ü’nün bir pro je si, be� gün bo yun ca
çe �it li et kin lik ler le hal ka ta n� t� la cak. Me ga -
kent �s tan bul’un kent sel dö nü �ü mün de do� -
ru plan la ma la r�n ya p�l ma s� için mü ca de le
yü rü ten Ka d� köy Be le di ye si “Eko lo ji ye Du-
 yar l� Kent sel Dö nü �üm” pro je siy le dik kat çe -
ker ken, Gü ne� Ener ji si, Elek trik li Araç, At�k
Elek trik li-Elek tro nik Ev E� ya la r� n�n Yö ne ti -
mi ve Ge ri Ka za n� m� ve Ku rum sal Se ra Ga -
z� Sa l� n� m� gi bi çev re ye du yar l� pro je le riy le
öne ç� k� yor. 
� KA DIN KO NUK EV� KU RU LA CAK

�id de te u� ra yan ka d�n la r�n ço cuk la r�y la
bir lik te s� �� na bi le ce �i en önem li mer kez ler -
den olan Ka d�n Ko nuk Ev le ri de Ka d� köy
Be le di ye si’nin pro je siy le bu lu� ma da tem sil
edi le cek. Ka d� köy Be le di ye si Ka d�n Ko nuk
Evi, bi re bir özel lik le riy le fu ar ala n�n da ye ni -
den ku ru la cak. Ay r� ca tö re ci na ye tin den ve
ai le içi �id det ten ka ça rak Ka d� köy Be le di ye -
si’nin Ka d�n Ko nuk Evi’ne s� �� nan iki ka d�n
ya �a d�k la r� n� ve ha yat ta kal ma mü ca de le le ri -
ni bir pa nel de an la ta cak. 

Bu lu� ma da, Ka d� köy’ün 21 ma hal le sin -
de aç� lan 21 Gö nül lü Evi, ço cuk la r�n ders ler
al d� �� ve atöl ye ça l�� ma la r� na ka t�l d� �� Ço cuk
Etüt Mer kez le ri, her yaz aç�k ha va da us ta lar -
la se yir ci le ri ay n� sah ne de bu lu� tu ran Ti yat -
ro Fes ti va li, ço cuk la ra ve ka d�n la ra üc ret siz
hiz met ve ren Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� ��
Mer ke zi ile Ka d�n Sa� l� �� ve Ma mog ra fi
Mer ke zi, Yel de �ir me ni ve Ha san pa �a gi bi ta -
ri hi semt ler de yü rü tü len Kent Do ku su ve Ta -
ri hi De ko ras yon pro je si, ya ra t� c� fi kir le rin
ya r�� t� �� Ta sa r�m Atöl ye si ve �s tan bul’un ilk
Bi sik let Yo lu, ka t� l�m c� la ra ve yurt ta� la ra ta -
n� t� la cak pro je ler ara s�n da yer al� yor. 

Ka d� köy Be le di ye si fu ar da bir çok et kin -
lik de ger çek le� ti ri le cek. Hay van Dost la r� m� -
z� EV’len di ri yo ruz Pro je si kap sa m�n da so kak
hay van la r� sa hip len di ri le cek, her Çar �am ba
Öz gür lük Par k�’nda ku ru lan Or ga nik Pa zar
ürün le ri ser gi le ne cek, Ço cuk Sa nat Mer ke zi
ö� ren ci le ri gös te ri ler ya pa cak, sa� l�k stant la -
r�n da in san lar bil gi len di ri le cek. Ka d� köy’ün
ün lü “can l� hey kel leri” de fu ar da iz le yi ci nin
kar �� s� na ç� ka cak. 
� HER GÜN FUA RA R�NG SE FE R�

Ara la r�n da �z mir, Es ki �e hir, An tal ya,
Mer sin Bü yük �e hir Be le di ye le ri’nin de yer
al d� ��, Tür ki ye’nin dört bir ya n�n dan sos yal
de mok rat be le di ye le rin ka t� la ca �� “Sos yal
De mok rat Be le di ye ler Hiz met ve Pro je Ta -
n� t�m Gün le ri”ne gi ri� ta ma men üc ret siz. Ye -
�il köy’de ki fu ar ala n� na ula ��m da Ka d� köy
Be le di ye si’nden ya p� la cak ring se fer le ri sa -
ye sin de üc ret siz ola cak. Fuar boyunca her
gün saat 10.00’dan 16.00’ya kadar her saat
ba�� otobüsler kalkacak.

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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Aralarında �zmir, Eski�ehir, Antalya, Mersin Büyük�ehir
Belediyeleri’nin de yer aldı�ı, Türkiye’nin dört

bir yanından sosyal demokrat belediyeler bir ilki
gerçekle�tiriyor! 29 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihleri arasında CNR

EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekle�ecek “Kentine Güvenen
Kentler Bulu�ması”, sosyal demokrat belediyecili�in hizmet ve

proje anlayı�ını tüm yönleriyle tanıtacak. Türkiye’nin her
yanından 61 sosyal demokrat belediyenin katıldı�ı bulu�ma

halka açık olarak gerçekle�ecek.

�stanbul’un proje ve
hizmetleriyle en çok

konu�ulan yerel
yönetimlerinden Kadıköy
Belediyesi de “Kentine

Güvenen Kentler
Bulu�ması”na çevreye duyarlı
projeleri ba�ta olmak üzere

14 özel projeyle katılıyor.
Kadıköylüler, fuar alanına, her
gün ring seferi yapacak olan
otobüslerle ücretsiz olarak

katılabilecek. 

KADIKÖY Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, “Bu çok özel bir bulu�ma”
diye tan�mlad��� etkinli�in amac�n�

�öyle aç�kl�yor: “10 bin metrekarelik
bir alan üzerinde 60’�n üzerinde

belediye hizmetlerii sergilenecek. Her
bir belediye bir di�erinin alan�na
girmeksizin orada varolacak. 61

belediye tümüyle birbirinden farkl�
projelerini ve hizmetlerini tan�tarak

asl�nda tüm sosyal demokrat
belediyelerin hizmetlerini sergilemi�

olacak. Yüksek teknolojiyle hizmetler
tan�t�l�rken birçok proje de fuar alan�na

getirilecek. Örne�in canl� heykeller
gelecek, Eski�ehir’in gondolu

sergilenecek, �zmir metrosunun giri�i
yap�lacak. Görsel olarak da birçok

projeyi orada görmek mümkün
olacak. Temel amaç, sosyal demokrat

belediyelerin ne kadar ba�ar�l�
olduklar�n� ve sunduklar� hizmetlerin

neler oldu�unu anlatmak. Biz de
medyay�, halk� buraya çekebilmek,

kendimizi anlatmak ve sosyal
medyada da yer alabilmek için bu
etkinli�e kat�l�yoruz. Yaz�l� ve görsel
bas�nda önemli yaz�lar ç�kaca��na

inan�yoruz. Yazarlar�n ve gazetecilerin
bu fuarla ilgili olumlu ya da olumsuz
fikirleri olacak, bunlar� yazacaklar ki

bu da bizim çal��malar�m�z aç�s�ndan
çok önemli. Genelde bas�n ve medya
hükümet yanl�s� oldu�u için tan�t�m,
anlat�m ve alg�da s�k�nt� ya��yoruz.

Bu s�k�nt�y� ortadan kald�rmak, yerine
gerçek alg�y� koymak istiyoruz.

Gerçek alg� da �u; nerede sosyal
demokrat belediye varsa

yurtta�lar�m�z orada daha rahatlar,
daha özgürler, ye�il alanlar� daha bol.
�stanbul ve Türkiye’deki çarp�kl�klar�
dile getirirken kendi çal��malar�m�z�

öne ç�kard���m�z bir bulu�ma olacak.”
Ba�kan Öztürk, Siirt, Mu� ve
Mardin’den 120 muhtar�n fuar
süresince Kad�köy Belediyesi
taraf�ndan misafir edilece�ini

belirterek, “Aralar�nda �stanbul’a ilk
kez gelenler de var. Hem �stanbul’u

gezecekler hem de belediyelerin
hizmetlerini görmü� olacaklar. Bunun

d���nda Trakya, Marmara ve
Türkiye’nin çe�itli yerlerinden belediye
hizmetlerine, belediyecili�e ilgi duyan
herkesin, belediye meclis üyelerinin,
belediye çal��anlar�n�n da bu fuar�

kaç�rmamas� gerekiyor” diyor.
Ba�lang�ç tarihinin �stanbul’un fethinin

y�ldönümü olan 29 May�s’a
gelmesinin güzel bir tesadüf oldu�unu
da belirten Kad�köy Belediye Ba�kan�

Öztürk �unlar� söylüyor: “29 May�s
tarihi özel olarak seçilmedi. Fuar alan�
bu günlerde uygun oldu�u için seçtik
tarihi ancak güzel bir tesadüf oldu.

�stanbul’un fethinin kutland���
29 May�s tarihinde biz bu fuarla
�stanbul’un kalbini fethetmeye

gidiyoruz. Zaten slogan�m�z da bu
oldu: “�stanbul’un kalbini
fethetmeye gidiyoruz.”

KENTiNE GÜVENEN
KENTLER BULUŞUYOR!
KENTiNE GÜVENEN
KENTLER BULUŞUYOR!
KENTiNE GÜVENEN
KENTLER BULUŞUYOR!
KENTiNE GÜVENEN
KENTLER BULUŞUYOR!
KENTiNE GÜVENEN
KENTLER BULUŞUYOR!
KENTiNE GÜVENEN
KENTLER BULUŞUYOR!

ir ga ze te ha be ri ne gö re, dün ya n�n en
iyi 10 üni ver si te sin den bi ri olan Ja pon -
ya’n�n en pres tij li oku lu Tok yo Üni ver -
si te si’nde “Türk bi lim sah te kâr�” �o ku

ya �a n� yor mu�. Türk ‘bi lim ada m�’ 2003 y� l�n da
Tok yo Üni ver si te si’ne ver di �i dok to ra te zi nin
yüz de 40’� “a��r ma” ç� k�n ca bir an da ül ke de
bi lim dün ya s� n�n tüm �im �ek le ri ni üze ri ne çek -
mi�. Ser kan An� l�r’�n Türk Ula� t�r ma Ba kan l� -
��’n�n ken di si ni NA SA’ya gön der di �i ne da ir
bel ge nin de sah te ol du �u nun be lir len me si nin
ar d�n dan Tok yo Üni ver si te si, 37 ya ��n da ki
Türk’ün dok to ra te zi ni ip tal et mi�, üni ver si te ile
ili �i �i ni kes mi�. Rek tör Ju nic hi Ha ma da, “�ok
için de yiz. Bu ina n�l maz bir du rum. 130 y�l l�k ta -
ri hi miz de hiç bir dok to ra te zi ni ip tal et me dik,
kim se yi gö rev den at ma d�k” de mi�. Bit ti mi
bit me di, An� l�r’�n in ter net si te sin de ya y�n la d� ��
as tro not fo to� ra f� n�n da fo to mon taj ol du �u or -
ta ya ç�k m��. Il li no is Üni ver si te si ve �TÜ me zu -
nu ol du �u nu be lir ten Türk’ün, bu okul lar la da
bir ili �i �i ol ma d� �� tes pit edil mi�. An� l�r ise, ki �i -
sel in ter net si te sin de yap t� �� aç�k la ma da, “Ben
za ten i�i b� rak mak için ba� vur mu� tum” de mi�.

Ta bi i biz Ja pon lar ka dar �ok ol mu yo ruz.
Hat ta ço �u muz ha be ri oku yup kah ka ha y�
bas m�� t�r muh te me len. He pi miz üç ka ��t ç� ol -
du �u muz dan de �il el bet te, ama pek ya ban c� -
s� ol du �u muz bir du rum da de �il. 

Bi zi de pek se ver Ja pon lar. Ho�; Ba r��
Man ço ve �l han Man s�z’dan ba� ka kaç ta ne
Türk ta n� yor lar ora s� mu am ma. Ke za biz de
on la ra sem pa ti du ya r�z. Ne den aca ba? Ta ri hi
bir hu su me ti miz yok o bir ne den ola bi lir. Bir bi -
ri mi zi hiç an la m� yo ruz on dan da ola bi lir. Ha ni
sa de ce dil ola rak de �il, ya �am tar z� ve kül tür
ola rak da bi ri miz �am’da öte ki Ba� dat’ta.
Adam la ra çan ta n� ma sa ya b� ra k�p ar ka n� dön -
me kap t� r�r s�n di yor sun, ‘ni ye al s�n lar ki o be -
nim çan tam’ di yor. O de re ce ya ni! Bi zim ilk
ak l� m� za ge len, on la r�n son ola rak bi le ak�l la r� -
na gel mi yor. 

Ja pon ol mak; dur mak din len mek si zin ça -
l�� mak, sa b�r ve dü rüst lük tim sa li ol mak, onu -
ru ve gu ru ru için ha ra ki ri yap mak t�r. Bah �i�
ay�p sa y� l�r. Po zi tif, in san la ra say g� l�, bir bi riy le
uyum için de ya �a mak t�r. Tar t�� mak tan ve kav -
ga dan ho� lan ma mak, ki bar, na zik ve ho� gö -
rü lü ol mak t�r. Ken di gö rü� ve duy gu la r� n� giz -
le yip, do lay l� ola rak ken di ni ifa de et mek tir. Re -
ka be tin in sa n� olum suz yön de et ki le di �i ne ve
y�p rat t� �� na inan mak, geç mi �i ne ve ta ri hi ne
son de re ce say g� l� ol mak t�r. Ses siz ve utan gaç
ol mak Ja pon lar için bir er dem dir. Ya pa ca �� n�z
öne ri ve tek lif ile kar �� ta ra f� zor du ru ma dü �ür -
mek ho� kar �� lan maz Ja pon ya’da. 

Türk ol mak; bü tün ener ji si ni ko lay yol dan
kö �e yi dön me ye har ca mak t�r. S� ra la ra ara dan
kay nak yap mak, in ter net ten kor san mp3 in -
dir mek tir. Türk ol mak, ku ru ma m�� be to na isim
yaz mak, bir ya ban c� ya ön ce kü für ö� ret mek,
3 ki �i lik asan sö re 5 ki �i bin mek tir. Git ti �i res -
to ran da ye mek yer ken res to ra n�n ci ro su nu
he sap la mak, gaz ka ça �� n� çak mak la kon trol
et mek tir. Türk de di �in tra fik te am bu lan s�n pe -
�i ne ta k� l�r; ara ba da lev ye yi las tik de �i� tir mek
için de �il, adam döv mek için ta ��r. Ga zo zu di -
�iy le açar, ta rih ki tap la r�n da ki dev let bü yük le -
ri ne ka� b� y�k çi zer, ba� ka s� n�n i�i ne ra hat ça
bur nu nu so kar Türk de di �in…

Vel ha s�l ay r� dün ya la r�n in san la r� y�z Ja pon -
lar la. An cak vi ze ol ma sa da yol çok uzun;
uçak pa ha l�, he le ül ke ate� pa ha s�! Dil çok ya -
ban c�. E hal böy le olun ca an cak üç be� i�ada -
m� gi di yor Ja pon ya’ya. Faz la Türk ta n� ma ya
f�r sat la r� ol mu yor. Uzun la f�n k� sa s�, ba na ka l�r -
sa Ja pon lar da ha bi zi ta n� ya ma d� da on dan bu
ka dar se vi yor.

As l ı  AY HAN

B

Japonlar daha
bizi tanıyamadı
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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 ril di.  Kon fe -
rans ta bir su num ya pan Ama zon’da ki Be lo
Mon te ba ra j� n�n ya p� m� na kar �� mü ca de le
ve ren Bre zil ya’n�n ön de ge len yer li li der le -
rin den olan Ka ya po �e fi Me ga ron Txu car ra -
ma e, Tür ki ye’ye Il� su ba ra j� na kar ��
mü ca de le eden Ha san ke yif’li le re des tek ver-
 mek için k� z�y la bir lik te gel di �i ni söy le di.
Txu car ra ma e, “Eko no mik kal k�n ma ba ha ne -
siy le, ba raj en düs tri si ve Bre zil ya hü kü me ti
bi zim yüz y�l lar d�r sü ren ha yat tar z� m� za son
ver mek is ti yor.  Biz, ha yat tar z� m� z� ve do -
�a m� z� ko ru mak için mü ca de le ye de vam et-
 mek te ka rar l� y�z. Ay n� za man da on bin ler ce
in sa n� ye rin den yur dun dan ede cek olan Il� su
ba ra j� na kar �� mü ca de le eden dost la r� m�z la
da ya n�� ma için bu ra da y�z“ dedi. 

Be lo Mon te ba ra j�, Ama zon hav za s�n da
668 ki lo met reka re lik bir ala n� su lar al t�n da
b� ra ka cak, bir çok can l� tü rü nün yok ol ma s� -
na ne den ola cak ve 40 bi nin üze rin de in san
ev le ri ni terk et mek zo run da ka la cak. Do �a
Der ne �i Ha san keyf Kam pan ya Ko or di na tö -
rü Dic le Tu ba K� l�ç, Il� su Ba ra j�’n�n da ben-
 zer so nuç lar do �u ra ca �� n�, UNES CO Dün ya
Kül tür Mi ra s� kri ter le rin den on da do ku zu nu
kar �� la yan dün ya da ki tek yer olan Ha san keyf
ve Dic le Va di si nin su lar al t�n da ka la ca �� n�
ve 35 bi nin üs tün de in sa n�n ya �a d� �� top rak -
lar dan uzak la� t� r� la ca �� n� söy le di. 

� SAD DAM G�T T�
ILI SU BA RA JI GEL D�…

1990’l� y�l lar da, Kör fez Sa va �� s� ra s�n da
ABD ile it ti fak ku ran Su Be de vi le ri’ni ce za -
lan d�r mak ama c�y la ba tak l�k la r� ku ru tan Sad-
 dam Hü se yin’in dev ril me sin den son ra,
Or ta do �u’nun bu en bü yük su lak ala n� n�n
kur ta r�l ma s� için ger çek le� ti ri len ha re ke te ön -
cü lük eden Dr. Az zam Al wash da  bü yük
mü ca de le ler le kur tar d�k la r� Bas ra Ba tak l�k -
la r�’n�n Il� su Ba ra j� ne de niy le ye ni den yok

ol ma teh di diy le kar �� kar �� ya ol du �u nu söy -
le di. Bas ra ba tak l�k la r� n�n kur ta r�l ma s� için
yap t� �� ça l�� ma lar ne de niy le 2013 y� l� Gold-
 man Çev re Ödü lü’nü alan Al wash, �öyle
devam etti:“Or ta do �u’da ki su kay nak la r� m� -

z� böl ge sel ili� ki le ri ve dost luk la r� sa� lam -
la� t�r mak için kul lan ma l� y�z. Su ba r�� için bir
araç ola bi lir. Ya �am la r� Dic le Neh ri’ne ba� -
l� olan top lum la ra ve di �er can l� la ra say g�
gös ter me li yiz.” 
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AVUKAT RESSAMDAN 
MASAL DİYARINA YOLCULUK

● Mus ta fa SÜR ME L�

SON gün ler de “An tar ti ka’da Türk Bi -
lim Üs sü’nün” ku ru la ca �ı ha be ri

gün dem de. Önem li bi lim in san la rı nın
gi ri �im ci li �i ve ge ni� viz yon la rıy la

pro je len di ri len bu ça lı� ma için Türk
buz kı ran ku tup ara� tır ma ge mi si de
ta sar lan dı. Tüm bu ge li� me ler hem
Türk Bi lim Dün ya sın da hem de top -
lum da birçok ki �i ta ra fın dan bü yük

he ye can ve me rak la kar �ı lan dı. 
Ge li� me le ri me rak la ta kip eden isim -

ler den bi ri de res sam Ali Bal kan.
Genç sa nat çı nın ge ni� ha yal gü cü -

nün ürü nü olan ba li na va pur lar, bun -
dan 7 se ne ön ce eser le rin de ha yat
bu lup An tar ti ka’ya
git mi� ler di. Fu tu -
rist sa nat çı nın,

2006’da ba� la dı �ı
“Ma sal lar �eh ri �s -
tan bul” se ri si ya -

pay ze kâ ya ka vu� -
tu ru lan ki mi ba li na,

ki mi si kı lıç ba lı �ı
olan “ba lık va pur -
la rın” �s tan bul sev -
gi le ri ni, en gin su -

lar da ki ma ce ra la rı -
nı hü ma nist bir hi -
kâ ye ör gü sün de ko nu alı yor. 23. yy.
or ta la rın da sev gi, say gı ve öz gür lü -
�ün ege men ol du �u bir �s tan bul’da
ge çen “Ma sal lar �eh ri �s tan bul” se -
ri si nes nel dün ya yı öz gün bir dil le

or ta ya ko yu yor.
Dört alt se ri den olu �an “Ma sal lar

�eh ri �s tan bul”, va pur la rın kent si lu -
etiy le bü tün le� me si, ken tin va pur la� -
ma sı, va pu run kent le� me siy le ba� lı -

yor, �s tan bul lu la rın çok sev dik le ri
mü ze va pur la rı öz gür bı rak mak için
va pur la rı ya pay ze kâ ya ka vu� tur ma -
sı nı, ter sa ne ler de hum ma lı bir ça lı� -
ma ile va pur la rın kuy ruk, yüz geç, su
al tı da lı� la rın da ki su izo las yo nu gi bi
bir çok ye ni lik çi pro je e� li �in de ba lık
va pur la ra dö nü� tü rül me si ve ba lık

va pur la rın ku tup ma ce ra sı ile de vam
edi yor. Genç sa nat çı nın 2011’de ki

“Ma sal lar �eh ri �s tan bul” ser gi siy le
yak la �ık 5 bin sa nat se ver gör mü� tü.
Ma sal lar �eh ri �s tan bul se ri si nin ya -
ra tı cı sı Res sam Ali Bal kan ko nuy la

il gi li �u açık la ma la rı ya pı yor: “Ke� -
fet mek ko lay. Me se le, An tar ti ka’da
ya �a ma yı ö� ren mek. Bu da ya nık lı lık
is ter. Va pur se ri le ri uyum sa� la dı lar
di ye bi li rim. �e hir  Hat la rı nın 2 ta ne
buz kı ra nı çok tan dır An tar ti ka’da...

Bu dü �ün sel bir ça ba.  Ol ma sı ge re -
ken bi lim üs sü nün ku rul ma sı dır.
Buz kı ra nı nın kut pa git me si dir. ”

� ‘AN TAR T� KA’YA HÂ LÂ  
G�T ME D� �� M�Z KA BA HAT’

An tar ti ka’da Türk Bi lim Üs sü’nün
ku rul ma sı nın sa nat çı da uyan dır dı �ı

his ler ise �u yön de;
“Hep de rim, dün ya ko nu sun da pek
bir fik ri ol ma yan, “in san gi bi dü �ü -
nen bir uzay lı” do� ru dan An tar ti -

ka’ya in se,
ya hu bu in -
san lar, bi zi

a� mı� der di.
Çev re ye za -
rar ver mez -
ler, do �a ile
uyum için de
ya �ar lar ve
bi lim sel ça -
lı� ma la rı nı
ya par lar…

Uzay lı otu rur
a� lar dı biz de

ni ye böy le bir kı ta yok di ye...”
“An tar ti ka’da Türk Bi lim Üs sü’nün

ku rul ma sı he ye can ve ri ci ve in san cıl
bir pro je dir. 2006 se ne sin de “Ma sal -
lar �eh ri �s tan bul” se ri si ne “Dün ya yı
�n san lık Kur ta ra cak, Bir Va pu ru Sev -
mek le Ba� la ya cak Her �ey” slo ga -
nıy la ba� la mı� tım. Se ri iler le dik çe
Ba li na va pur lar u� ru na kan dö kül -
me yen top rak la ra, ku tup la ra yö nel -
di ler. �çe ri sin de hü ma nizm, iyi ni yet,
sev gi ve say gı olan her pro je nin ba -
�a rı lı ola ca �ı na ina nı yo rum. An tar ti -
ka’da ku ru la cak Bi lim Üs sü ile de
eko lo jik den ge yi ve çev re kir li li �i ni
göz lem le me ye fır sat bu lup için de

tüm can lı la ra sev gi yi ve say gı yı ba -
rın dı ran ‘in san lık’ için önem li ke �if -
ler de bu lu nu la ca �ı na dü �ü nü yo rum.
Bi zim bi lim in san la rı mı zın An tar ti -

ka’da dün ya için cid di bu lu� la ra im -
za ata ca �ı na inan cım tam. Özet ler -
sem, An tar ti ka’ya hâ lâ git me di �i miz

ka ba hat.”

Hasankeyf’e yapılacak Ilısu
barajının in�aatı, Danı�tay’ın

geçti�imiz Ocak ayında aldı�ı
yürütmeyi durdurma kararına

ra�men devam ediyor. 

Kadıköy’de Hasankeyf-
Amazon DAYANIŞMASI

Belo Monte barajı, Amazon havzasında 668
kilometrekarelik bir alanı sular altında

bırakarak, birçok canlı türünün yok olmasına
neden olacak. 
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Ka d� köy Be le di ye si s� n�r la r� için de bu lu -
nan ve Ka d� köy’ün sim ge si ha li ne ge len
Al t� yol’da ki Ta ri hi  Bo �a Hey ke li, Ka d� -

köy Be le di ye si ile Mil li Sa ray lar Mü ze ci lik ve
Ta n� t�m Ba� kan l� ��’n� kar �� kar �� ya ge tir di. 

1864 y� l�n da Sul tan Ab dü la ziz ta ra f�n dan
sa nat ç� Rouillard’a,  Pa ris’te yap t� r� lan ori ji nal
ad� “Dö vü �en Bo �a” olan Ka d� köy’ün Bo �a
Hey ke li,  uzun y�l lar çe �it li nok ta la r� do la� t�k -
tan son ra Al t� yol’a ko nul mu�, bu ra da Ka d� köy
ile öz de� le� mi� ti. Ka d� köy’e ge len le rin, mut la -
ka ad res ta rif le rin de yer alan, ki mi za man fo-
 to� raf çek tir mek için s�r t� n� ve rip ku cak la d� ��,
ki mi za man da sev dik le riy le bu lu� ma nok ta s�
ola rak kul lan d� �� Al t� yol Bo �a Hey ke li’nin
Ka d� köy lü ler ’le olan mut lu bir lik te li �i ve hu -
zu ru,  TBMM Mil li Sa ray lar Mü ze ci lik ve Ta -
n� t�m Ba� kan l� ��’n�n 8 Ni san ta ri hin de
Ka d� köy Be le di ye si’ne gön der di �i res mi ya z�
ile bo zul du.  Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� ��’na
Mü ze ci lik Ta n� t�m Ba� ka n� Doç. Dr. Bü lent
Ar� im za s�y la gön de ri len ya z� da, Ta ri hi hey ke -
lin sa hi bi nin Mil li Sa ray lar ol du �u, çift ola rak
imal edi len  hey ke lin e�i “Bö �ü ren Hey kel”in
Bey ler be yi Sa ra y�’nda bu lun du �u ve iki hey -
ke lin bu lu� ma s� için Ka d� köy Be le di ye si’nin
hey ke li ia de et me si is ten di. Al t� yol’da uzun y�l-

 lar Ka d� köy lü ler ’le iç içe ya �a yan Dö vü �en Bo -
�a Hey ke li’nin, Ka d� köy ile öz de� le� ti �i ni, Ka -
d� köy’ün sim ge si ha li ne gel di �i ni kay de den
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Hey ke lin Ka d� köy’den, Ka d� köy lü le rin elin den
al�n mak is ten me si ne üzül dü �ü nü söy le di. Bo -
�a Hey ke li’nin Al t� yol'da ya �a d� �� n�, hal k�n
kul la n� m� na su nul du �u nu, bu ra dan kal d� r� l�p,
Bey ler be yi Sa ray Bah çe si’ne nak le dil mek is-
 ten me si nin an lam s�z ol du �u nu kay de den Öz -
türk �un la r� söy le di: 

“Ka d� köy lü ler bu hey ke li se vi yor. Bu ra da
bu lu �u yor, re sim çek ti ri yor, maç ga li bi yet le -
rin de ge lip co� ku yu pay la �� yor. Y�l lar d�r hey -
kel bu ra da ya �� yor ade ta. �im di bu nu al�p, bir
sa ray bah çe si ne koy ma n�n, halk tan uzak la� t�r -
ma n�n an la m� yok. Biz, ge len ya z� ya olum lu
ya n�t ver me dik, bu ra da kal ma s� n�n uy gun ol -
du �u nu be lirt tik. Bo �a hey ke li, Ka d� köy’ün,
Ka d� köy lü le rin dir. Ka d� köy lü ler ola rak ai le -
mi zin bir par ça s� ola rak ka bul edi yo ruz. Onu
ver me ye gön lü müz ra z� de �il.  Bu ta lep ten vaz -
ge çi le ce �i ni umu yor, bek li yo ruz. Ge len ya z� -
da hey ke lin e�i ol du �u onun la bu lu� tu rul mak
is ten di �i söy le ni yor. E�er e�i ile bu lu� tur mak
is te ni yor sa, e�i ni de bi ze ver sin ler Al t� yol’a
ko yup bu lu� tu ra l�m.”
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evremdeki insanlara bak�yorum;
büyük bir karma�a içinde
ko�u�turuyorlar. “Nas�ls�n�z?”
diye sordu�unuzda, “Hayat

mücadelesi içinde ko�turuyoruz”
diyorlar ama neyin mücadelesini
verdiklerini, nereye ko�tuklar�n� kendileri
de bilmiyorlar. Oysaki ak�amlar� eve
yorgun, bitkin dönü�lerini görürseniz
ko�u�turduklar� gerçek.

Analar, babalar, ö�retmenler,
çocuklara ak�ll� olmay� ve ya�amlar�n�
ak�l üzerine kurmay� ö�retiyorlar. Ak�l,
dünyasal i�leri kavramam�z ve
yönlendirmemiz için çok önemli bir
rehberdir. Fakat tüm ya�ama akl� rehber
yapmak, her �eyi ak�l yoluyla
dü�ünmemize ve zihnimizle
özde�le�memize neden olur. Yani
ya�amam�z ve kararlar�m�z akl�m�za
dayan�rsa, ak�l ego duygumuzun
geli�mesine yol açar. Çünkü ak�l
dünyaya hesaba ve ç�kara odakl�d�r.
Dünyasal �eyleri dü�ünmeye, dünyasal
�eylere ba�lanmaya ve onlarla
bütünle�meye e�ilimlidir. Ünlü bir
profesör arkada��m, “Ben akl�n kabul
etmedi�i ve ilmen kan�tlanmayan hiçbir
�eye inanmam” dedi�inde hayretler
içinde donup kalm��t�m. Oysaki bilge
ki�iler, “Ak�l zihne ait bir meleke oldu�u
için, onun ötesinde olanlar� bilmez ve
bize if�a edemez” diyorlar.

“Hayat mücadelesi içindeyim” diyen
insanlara bak�yor ve mücadelelerini
görüyorum. Gerçekten, sabahtan
ak�ama kadar hiç durmamacas�na
küçük, basit, günlük i�leri çözmeye
çal���yorlar. Gerginlikleri üst düzeyde,
sinir sistemine, duygusal dürtülere ve
duygular�n hedefi olan nesnelere
öylesine ba��ml�lar ki… Ellerinden
telefon hiç dü�müyor, kavgalar� hiç
bitmiyor, h�rslar� her gün biraz daha
art�yor. Her �eyi yönetmeye, her �eye
sahiplenmeye niyetliler. Ya�am�n ölümlü
ve gelip geçici oldu�unu unutmu�
görünüyorlar. Tüm çabalar� bir gün
toprakta kaybolacak akl�n, bedenin ve
duygular�n istekleri üzerine. Ölümsüz
olan ruhsal ya�am ile bir ilgileri yok. Bu
yan�lg� bizi dünyaya geli� nedenimizden
uzakla�t�r�r. Sezgi gücümüzü perdeler,
akl�m�z� kalbin ortakl���ndan ç�kar�r; mal�,
mülkü, �öhreti, gücü, serveti ya�am için
bir araç olmak yerine amaç haline
getirir.

Gaziantep’te bir deyim vard�r. “Helva
�irin, nefis kâfir” derler. Bizim dünyaya
geli� nedenimiz, �irin helvan�n tad�na
bakmak, ba�ka insanlar�n da o tad�
almalar� için hizmet etmek ve bizden
sonra geleceklerin daha �irin, daha
lezzetli helvalar yiyebilmeleri için çaba
sarfetmektir. ��imiz, “Bu helva pek
�irinmi�” deyip aks�r�ncaya, t�ks�r�ncaya
kadar yemek, sonra da tüm sülalemizi
y�llar boyu doyuracak kadar�ndan daha
fazlas�n� depolamak de�ildir. Bu aldan��
yan�lg�lar�m�z�n temelini olu�turuyor,
dünyasal �eyler kar��s�ndaki zafiyetimizi
art�r�yor.        

Ruhsal uyan�� için dünyasal i�lere
akl� ve kalbi birlikte rehber yapmak,
Allah gerçe�ine ula�mak ve i�leri, hak,
hukuk, adalet, dürüstlük; özetle insanl�k
ilkelerine uygun yapmak gerekir. Akl�n
kalpten ayr� kullan�m� dünyasal i�leri
sevgiden, �efkatten, merhametten
uzakla�t�r�r, ç�kar hesaplar�na yakla�t�r�r.
�nsanlar hedefe ula�mak için her yolu
mubah görmeye ba�larlar. Ruhsal
uyan�� akl� safla�t�r�p gerçe�e ula�t�rarak
do�ru, ilkeli, adaletli, �efkat ve
merhamete dayal� kararlar verilmesine
neden olur. Akl�n ve duygular�n
arzular�yla olu�an yanl�� ön yarg�lar,
al��kanl�klar, �artlanmalar ve
s�n�rlanmalar yolumuzu �a��rt�r,
kar��tl�klar yarat�r ve huzursuzluklara
neden olurlar. Bu k�s�r bir döngüdür.
Hemen arkas�ndan karma�a, �a�k�nl�k,
kavga ve ba��ml�l�klar gelir. �nsanlar
ya�am�n güzelliklerine körle�mi� bir
durumda, kendi kimli�inden uzak, basit,
gündelik i�lere odakl� bir robot gibi
bilinçsiz ya�amaya ba�larlar. Gençlerin
dünyasal heyecanlar� ve tela�lar� bir
ölçüde mazur görülebilir. Fakat
etraf�mda 70 ya��na yakla�an veya a�an
arkada�lar�m� görüyorum; hala dünyasal
h�rslardan uzakla�madan yaln�zca dünya
üzerine kurulu bir ya�am sürdürüyorlar.
H�rs-� piri denilen bir ya�l�l�k h�rs� vard�r
ki, i�renç �eydir. Gelece�ine yat�r�m
yapmak amac�yla 85 ya��nda yeni
fabrikalar sat�n almaya çal��an
milyarderlere, üç be� lira için yalan
söyleyen ihtiyarlara, küçük ç�karlar için
taklalar atan bunaklara o kadar çok
rastl�yoruz ki…         

Akl�n, duygular�n, egonun yaratt���
aldan��tan kurtulmak için ak�lla kalbi bir
denge içinde ya�ama rehber yapmak
gerekir. O zaman zihinsel ve duygusal
arzular ki�isel olmaktan ç�kar. �stek ve
dualar�n�z sizin ve evrenin bütünü
üzerine olur. Evrendeki huzur, hay�r ve
bereket artar, bir bölümü de gelir sizi
sarar.   

Ç
Kadıköy’de şimdi de
Boğa heykeli krizi…

SORU: Say�n �ükran
ERO�LU;

Size sormak istedi�im
konu cep ve ev

telefonlar�na gelen
reklam amaçl� kay�tl�

mesajlar. Zamans�z çalan
telefona bakt���m�z vakit

kar��m�za bir kay�tl� mesaj
ç�k�p “Digitürk’e abone
olursan�z...” diye devam
eden, bence anlams�z bir

mesaj. Bitince de “1’e
bas, 2'ye bas �u olsun” anlam�nda

seçenekler ve sonunda mesaj otomatik
kapan�yor, “istemiyorum” deme

hakk�n�z olmuyor. “Ara” diye verilen
numaraya bas�p “beni rahats�z etmeyin”
demenize ra�men tekrar tekrar aray�p
rahats�z ediyorlar. Tahminen size de

oluyordur. Bunlara kar�� ne yapabiliriz?
Savc�l��a �ikâyette bulunabilir miyiz? bu

konuda bilgi verirseniz memnun
olurum.

�brahim Yekta GENÇEL
YANIT: Say�n tüketicimiz;

Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumu
“Elektronik Haberle�me Sektöründe

Tüketici Haklar� Yönetmeli�i”ni
yay�nlayal� hayli oldu�u halde GSM
operatörleri bizim bütün bilgilerimizi

payla�maya devam ediyorlar. Bu
nedenle telefonlar�m�za gelen mesajlar

bitmiyor. Yapman�z gereken hangi
operatöre ba�l�ysan�z onun Genel
Müdürlü�ü’ne bir dilekçe yaz�p,

telefonunuzu bu tarz mesajlara (örne�in
bankalardan gelen mesajlar, Digiturk,
Dsmart vb. mesajlara) kapatmalar�n�

isteyeceksiniz. Dilekçenize derhal
kapat�lmas�, aksi halde hem BTK’na,

hem de Tüketici Sorunlar� Hakem
Heyeti’ne �ikâyet edece�inizi de

yazarsan�z. De�erli tüketiciler bu tarz
sorunlar ya�amaman�z için GSM
operatörüyle anla�ma yaparken o

anla�malara telefonunuzun bu
mesajlara kapal� tutulmas�n� mutlaka

yazd�r�n�z. Ayr�ca tüm bilgilerinizin gizli
tutulmas� hususunu da yazd�rmay�

unutmamal�s�n�z.
De�i�en Türk Ticaret Kanunu'nda

sald�rgan sat�� yöntemlerinin yasak
oldu�u hükme ba�lanm��t�r. Bu

mesajlar� gönderenler sald�rgan bir
yöntem benimsediklerinden haklar�nda
savc�l��a suç duyurusunda bulunabilir,
ayr�ca Ticaret �l Müdürlü�ü’ne �ikâyet

edebilirsiniz. 

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

26 yıldır adeta Kadıköy’de ‘ya�ayan’ Bo�a heykelinin gelece�i
belirsiz! TBMM Milli Saraylar, Kadıköy’ün simgesi Bo�a

heykelini geri istiyor. Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk
ise ‘Kadıköylüler bu heykeli seviyor.  Onu vermeye gönlümüz

razı de�il. Bu talepten vazgeçilmesini umuyoruz’ diyor.
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● Mustafa SÜRMEL�

Kad�köylüler, 19 May�s Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayram�n� Ba�dat Cad-
desi’nde düzenledikleri, “Gençlik

Yürüyü�ü” ile  kutlad�lar…
Kad�köy'de kutlamalar, 19 May�s Pazar

sabah� saat 09.00’da Kad�köy �skelede bulunan
Atatürk An�t�’na çelenk sunma ve sayg� du-
ru�uyla ba�lad�. 

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk’ün de kat�ld��� Çelenk Sunma Töreni’ne
Kad�köylüler ve çe�itli sivil toplum kurulu�lar�
kat�ld�. 

Kutlamalar�n doruk noktas�n� ise ak�am
Ba�dat Caddesi’nde düzenlenen Atatürk’e
Sayg� ve Gençlik Yürüyü�ü olu�turdu. �lki

geçen y�l düzenlenen 19 May�s Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayram� Gençlik Yürüyü�ü,
Sivil Toplum Kurulu�lar� ve binlerce
Kad�köylünün kat�l�m�yla bu y�l tekrarland�.
� M�LLETVEK�LLER� DE ORADAYDI

19 May�s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayram� kutlamalar� için Kad�köy’ü seçenler
saat 19.00’da Ba�dat Caddesi Suadiye I��klarda
bulu�tu. Ellerinde Türk Bayraklar�yla caddeyi
dolduran Atatürk sevdal�lar�, özel olarak süsle-
nen Cumhuriyet TIR’�n�n arkas�ndan Gözte-
pe’ye kadar kilometrelerce yürüdü. Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün ev
sahipli�inde gerçekle�en yürüyü�e, CHP �stan-
bul Milletvekilleri, Gürsel Tekin, Akif Hamza
Çebi, Kadir Gökmen Ö�üt, Nur Serter ve Mah-
mut Tanal da kat�ld�. 

� KIRMIZI BEYAZ SEL
Bu y�l ikincisi gerçekle�tirilen yürüyü�

s�ras�nda vatanda�lar ellerinde sadece Türk
Bayraklar� ta��d�lar. Cumhuriyet TIR’�ndan
çal�nan mar�lara e�lik eden kat�l�mc�lar zaman
zaman da slogan att�lar. Yakla��k iki buçuk
saat süren yürüyü�e vatanda�lar kafelerden, ev-
lerinin balkonundan ve i�yerlerinden alk��larla

ve bayrak sallayarak destek verdiler. Yürüyü�,
Göztepe I��klar’da Atatürk, silah arkada�lar� ve
Hatay Reyhanl�’da hayat�n� kaybeden yurt-
ta�lar için yap�lan sayg� duru�u ve ard�ndan
okunan istiklal mar�� ile son buldu. Yürüyü�
sonunda konu�an Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19
May�s 1919’da milli mücadeleyi ba�latarak

Türkiye Cumhuriyetini kurdu�unu belirtti ve
23 Nisan, 19 May�s ve 29 Ekimleri kutlamak-
tan asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak,
“Mücadele edece�iz ve ba�araca��z” dedi.
Ba�kan Öztürk konu�mas�n�n sonunda,
Atatürk’ün Gençli�e Hitabesi’ne gençlerin
verdi�i yan�t� okuyarak,  yüz binlerce kat�l�m-
c�ya hep bir a��zdan tekrarlatt�.
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YÜZB�NLER BA�DAT CADDES�’NDE 

19 MAYIS �Ç�N CO�KUYLA YÜRÜDÜ

Bu yıl Kadıköy Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü’nde
her yer kırmızı beyazdı. Genci yaşlısı, kadını erkeği, çocuğuyla Caddeyi dolduran yüzbinler bayramı doyasıya kutladı.
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1.Ve gan/Ve je tar yen Onur Yü rü yü �ü”,
dün ya n�n pek çok ken tiy le e� za man -
l� ola rak  Ka d� köy'de ger çek le� ti. Ba -

��m s�z Hay van Öz gür lü �ü Ak ti vist le ri,
Ve gan Ko lek tif ve Ve gan Öz gür lük Ha re -
ke ti üye si ve gan ve ve je tar yen ler, Tür ki ye
’de bir il ki ger çek le� ti re rek da ya n�� ma yü -
rü yü �ün de bu lu� tu lar. 

18 Ma y�s Cu mar te si gü nü ö� le sa at le -
rin de Ka d� köy Al t� yol’da Bo �a hey ke li
önün de bir ara ya ge len grup,  ve gan ve ve-
 je tar yen le re s�k ça so ru lan so ru la ra k� sa ce-
 vap lar te� kil eden dö viz ler ta �� ya rak,
“Sus ma Hay k�r, Ya �a mak Hak t�r”, “Ya �a -
s�n Tür le rin Kar de� li �i”, “Ka pa t�l s�n Ka-

 pa t�l s�n, Tüm Mez ba ha lar Ka pa t�l s�n”,
“Ka fes ler K� r�l s�n Hay van la ra Öz gür lük”
slo gan la r� n� at t� lar. 

Hay van la r� “ham mad de” ola rak kul la -
nan gi yim, g� da sek tö rü ve hay van de ney -
le ri ne des tek ve ren ma �a za ile ku rum la r�n
da pro tes to edil di �i yü rü yü�, hay van öz -
gür lü �ü ne da ir �ar k� lar la �en len di. Yü rü -
yü� son ra s� ya p� lan ba s�n aç�k la ma s�n da,
ve gan ya �am tar z� n�n, bi rer si nir sis te mi
olan ve t�p k� in san lar gi bi ac� çek me ye ti -
si ne sa hip olan hay van la r� et, süt, yu mur ta,
de ri, kürk el de et mek için ve ya her han gi
ba� ka bir se bep le sö mür me mek ve öl dür -
me mek an la m� na gel di �i be lir ti le rek, et ye -

me nin ik lim de �i �ik li �i ne, aç l� �a, su kay-
 nak la r� n�n h�z la tü ken me si ne ve de �id de tin
top lum sal ya �am da yer al ma ya de vam et -
me si ne se bep ol du �u na  dik kat çe kil di.
Aç�k la ma da, “'Biz ler, da ha �id det siz bir
dün ya n�n müm kün ol du �u na ina n� yor, ve
ya �am bi çim le ri miz le o dün ya n�n bi rer bi -
re yi ola rak bu ola s� l� �� ger çek le� tir mek
ad� na ilk ve te mel ad�m la r� at� yo ruz. Tüm
in san l� �� ve gi ya �am bi çi mi nin ki �i ye kat-
 t� �� sa� l�k ve �id det siz li �i de ne yim le me ye
da vet edi yo ruz” de nil di. Ve gan ve ve je tar -
yen ler, 15 Ha zi ran’da ise “Tüm Mez ba ha -
lar Ka pa t�l s�n” de mek için bu kez
Tak sim’de bu lu �a cak lar.
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“AVRUPA Obezite Günü Etkinlikleri”
kapsam�nda, Caddebostan Sahili’nde
22 May�s Çar�amba günü bir yürüyü�
düzenlendi. Yürüyü�, �stanbul Valili�i

organizasyonuyla �stanbul Halk Sa�l���
Müdürlü�ü taraf�ndan organize edildi.

Kad�köy Kaymakam� Birol Kurubal, �lçe
Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar, kamu

kurulu�lar� ve STK temsilcileri ile
vatanda�lar�n kat�ld��� “�stanbul Sa�l�k

için Yürüyor” temal� yürüyü�, saat
10:00’da Caddebostan Sahil Yolu’nda

bulunan Migros arkas�nda ba�lay�p
Fenerbahçe Orduevi’nde sona erdi.
Yürüyü�e kat�lanlar�n �eker ve kilo

ölçümleri de yap�ld�.
PEMBE Han�m Derne�i ve Meme Sa�l���
Derne�i, 8 May�s’ta �stanbul �ehir Hatlar�
��letmeleri ile birlikte kad�n kanserlerine

dikkat çeken bir etkinlik düzenledi.
Be�ikta�-Kad�köy hatt�ndaki bir vapur bu

etkinli�e ayr�ld�. Müzisyenlerden ve
tiyatroculardan olu�an bir grup sefer
s�ras�nda sürpriz do�açlama tiyatro

gösterisi sunarak konunun önemine dikkat
çektiler. Ayr�ca vapurda yolculara

yumurtal�k ve meme kanserleri konusunda
bilgilendirici bro�ürler de da��t�ld�. Bu güne

özel tüm �ehir hatlar� iskelelerine ve
vapurlar�na bilgilendirici posterler as�ld�.

Obeziteye
karşı

yürüdüler

Türkiye’nin ilk Vegan-Vejetaryen Onur Yürüyü�ü, Kadıköy’de yapıldı.  Hayvan
sömürüsünün protesto edildi�i yürüyü�te, vegan ve vejetaryenler “Biz de

varız” diyerek ya�am biçimlerini insanlara duyurdular. 

Şehir Hatları, ‘kadın kanserleri’ için seferde Sağlık Şenlikleri sürüyor
SIRA KOŞUYOLU’NDA
KADIKÖY Belediyesi Sa�l�k ��leri
Müdürlü�ü taraf�ndan düzenlenen
Geleneksel Parkta Sa�l�k �enlikleri
devam ediyor. Bu �enlikler
sayesinde Kad�köylüler

hafta sonu sabah
parklarda spor

yaparken sa�l�k
birimlerini

yak�ndan tan�ma
�ans� yakal�yorlar.

Taramalar
s�ras�nda di�,

göz, kolesterol,
kan �ekeri,

tansiyon, vücut ya�
analizi gibi ölçümler

ücretsiz olarak
gerçekle�tiriliyor. Kad�köy
Belediyesi’nin sa�l�k kurumlar�

olan; Kad�n Sa�l��� ve Mamografi
Merkezi, Çocuk Koruyucu Ruh
Sa�l��� Merkezi, Sosyal Ya�am

Evi, Dr. Rana Be�e Sa�l�k
Poliklini�i, Dumlup�nar

Sa�l�k Poliklini�i,
Çocuk A��z ve Di�

Sa�l��� Merkezi
tan�t�l�yor. Kriton

Curi Park�,
Özgürlük Park�,

Yo�urtçu
Park�'nda

gerçekle�tirilen
�enliklerin

sonuncusu 26 May�s
Pazar günü 10.00-

16.00 saatleri aras�nda
Ko�uyolu Mahalle Evi'nde

yap�lacak.

Vejetaryenlerin Kadıköy’deki
ONUR YÜRÜYÜŞÜ
Vejetaryenlerin Kadıköy’deki
ONUR YÜRÜYÜŞÜ
Vejetaryenlerin Kadıköy’deki
ONUR YÜRÜYÜŞÜ
Vejetaryenlerin Kadıköy’deki
ONUR YÜRÜYÜŞÜ
Vejetaryenlerin Kadıköy’deki
ONUR YÜRÜYÜŞÜ
Vejetaryenlerin Kadıköy’deki
ONUR YÜRÜYÜŞÜ
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Türk Dünyas�n�n güre�çileri �stanbul’da bulu�tu
9. Uluslararası Türk Dünyası Güre�

Turnuvası ve Kültür �öleni 25-26 Mayıs
2013 tarihlerinde �stanbul Bahçelievler

Siyavu�pa�a Spor Kompleksi’nde
yapılacak. 

Azerbaycan, Da�ıstan, �ngu�ya,
Yakutistan, Özbekistan, Ukrayna,
Bulgaristan, Tataristan, Kosova,

Makedonya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve �stanbul Karmasının
yeraldı�ı 12 ülkeden 150 güre�çinin

katılımıyla 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde
�stanbul Bahçelievler Siyavu�pa�a Spor
Kompleksi’nde yapılacak olan turnuva

ülke ve sporcu katılımı bakımından
dikkat çekiyor.

● Bü�ra TANRITANIR

Fransa’da ülkemizi temsil eden Kad�köy
Ticaret Meslek Lisesi büyük bir ba�ar�yla
Türkiye’ye döndü. Yenilgisiz 8 maç�n

ard�ndan Fransa’n�n Bordeuax �ehrinde düzen-
lenen Dünya Liseleraras� Genç Erkek Futbol
�ampiyonas�’nda birinci olan Genç Erkek
tak�m�, Türkiye’de büyük bir gururla kar��land�.
Tak�m� çal��t�ran TFF Bayan Milli Tak�mlar
Eski Antrenörü Aysun Boyac� ve Fenerbahçe
Altyap� U18 Teknik Teknik Direktörü Semih
Özü, bu �ampiyonlu�un sadece Kad�köy ve �s-
tanbul’un de�il Türkiye’nin ba�ar�s� oldu�unu
ifade ettiler. Heyecan ve sevinçlerini payla�mak
ve �ampiyonluk öykülerini dinlemek için beden
ö�retmenleri Aysun Boyac�’yla sohbet ettik.    

� Bu �ampiyonluk nas�l geldi, bekliyor
muydunuz?

�ampiyonlu�un temeli, 2010 y�l�nda Fener-
bahçe ve okulumuz aras�nda yap�lan projeyle

olu�tu. Alt yap�daki sporcular�n, e�itimlerini
sürdürmeleri çok zor. Bu s�k�nt�lar� bildi�imiz
için, yurt d���nda da bunu inceledik. Yurt
d���nda “okul, kulüp ve aile” üçgeninin kurul-
du�unu gördük. “Bu i�i devlet okulunda da ya-
pabiliriz” dü�üncesiyle bu projeyi Fenerbahçe
Kulübü ile yapmaya ba�lad�k. Ayn� grubu
ö�renci olarak okulumuza ald�k. Fener-
bahçe’nin 15-16-17 ya� grubu bizim okulu-
muzda e�itim görüyor. 3 y�l önce buna karar
vermi�tik. �lk ba�lad���m�zda gruplarda elendik.
�stanbul �ampiyonas�na bile gidemedik. Hede-
fimiz; 2013 y�l�nda Fransa’da yap�lacak
�ampiyonayd�. Geçen y�l Türkiye �ampiyonas�
yar� finalinde elendik. Bu y�l hem Türkiye’de
hem de dünyada �ampiyon olduk. Bir hedefin
sonucuydu bu ba�ar�. 3 y�l�n eme�iyle buraya
ula�t�k. Fenerbahçe’nin alt yap�daki antrenörün-
den tutun, burada s�n�ftaki arkada�lar�, ö�ret-
menleri, idarecimiz, mezunlar derne�imiz,
k�sacas� herkesin deste�iyle oldu. Eme�in sonu- cunda da ba�ar�ya ula�t�k. Biz burada önemli

bir �ey gösterdik. Ö�rencilerin devlet okulunda
hem okuyabileceklerini hem e�itimlerine hem
de futbol hayatlar�na devam edebileceklerini is-
patlad�k. Çocuklar okula 07.30’da geliyor,
12.00 gibi dersten ç�k�yorlar. Kulübe gidiyorlar
ve ak�amda 18.00’da ç�k�yorlar. 

� Gelecek y�llarda yine ba�ar�lar hede-
fliyor musunuz?

Tabii ki. Gelecek sene �talya’da Futsal
�ampiyonas� var. Amac�m�z, hem k�zlarda hem
de erkeklerde oraya gidebilmek. 2 y�lda bir
yap�lan bir �ampiyona bu. Türkiye’de birinci
olan� yurt d���na götürüyorlar. 2 sene önce
Brezilya’dayd� bu yar��ma, bu y�l Fransa’da 2
y�l sonra da Guatemala’da yap�lacak. �SF’nin
bu yar��malar� bran�larda de�i�me gösteriyor.
Bu y�l futbol var, seneye futsal var. Bu yar��-
maya kat�lanlarda, üye olanlar kat�labiliyor. 40
y�ll�k bir federasyon.

� Bayan tak�m�yla ilgili de çal��malar
yap�yormu�sunuz, do�ru mu?

Okulumuzda bayan tak�m� da var. Bu y�l

kat�ld�k. 32 tak�m aras�nda elendik. �ampiyon-
lu�a kalamad�k. O yüzden geçen hafta Di-
yarbak�r’dan döndük.

� Bu kupa, genç sporculara neler
kazand�rd�?

Bir kere bu çocuklar, futbol d���nda e�itim-

lerine devam hakk� kazand�. YÖK’ün �u anda
ç�kartt��� yerle�tirme program�nda istedikleri
akademilere seçim tercihi edecekler. Çünkü el-
lerinde dünya �ampiyonluklar� var. 850 Lira
burs kazand�lar, üniversiteye geçi� hakk�
kazand�lar ve milli oyuncu oldular. 

�Fransa’daki �ampiyonay� da anlatabilir
misiniz?

3 maç� penalt�yla ald�k. Türklerin kat�l�m�
güzeldi. Bizi son 4-5 gün çok güzel a��rlad�lar.
Çocuklar�n formalar�n� y�kad�lar. Yemekler ge-
tirdiler.  Biz böyle bir organizasyonla geldik
Fransa’dan. Bordeaux Belediyesi’ne ait büyük
bir tesiste oynad�k. 1 haftada 140 maç oynand�.
Son maç�, Bordeaux’nun Stad�’nda oynad�k.
Maçlar kaliteliydi ve çocuklar kendilerini
geli�tirdiler. Önümüzdeki hafta da Türkiye
�ampiyonas� var. 

Bu �ampiyonluk sadece Kad�köy’ün, �stan-
bul’un de�il, Türkiye’nin ba�ar�s�. Bu ba�ar�y�
herkesin sahiplenmesini ve gurur duymas�n� is-
tiyoruz. Yeni ba�ar�lar kazanmak için çal��-
malar�m�za aral�ks�z devam ediyoruz.

KADIKÖY’ÜN DÜNYA ŞAMPiYONU
Fransa'nın Bordeuax �ehrinde 13-22 Nisan

tarihlerinde yapılan Dünya Liselerarası Genç Erkek
Futbol �ampiyonasında ülkemizi temsil eden Kadıköy

Ticaret Meslek Lisesi Genç Erkek Futbol takımı,
dünya �ampiyonu oldu.

HAYDARPAŞA LİSELİLERİN PİLAV
GÜNÜ

LİSEMİZİN ÖĞRENCİLERİNİ,
ÖĞRETMENLERİNİ,

MEZUNLARINI
79. 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 PAZAR, SAAT: 10.30    

AYNI AKŞAM BOSFOR YÜZEN EĞLENCE
SARAYI İLE YEMEKLİ BOĞAZ TURUMUZ

18.00’DE.
REZERVASYON: 0216 330 46 94               

TÜM MEZUNLARDAN
DESTEK BEKLiYORLAR

MEZUNLAR Derne�i üyesi ve ayn�
zamand�r 1982 y�l�ndan beri okuda

ö�retmenlik yapan Birgül Kalfa da bu
�ampiyonlu�un kendilerini mutlu
etti�ini vurgulad�. Sadece futbol
konusunda de�il, birçok alanda

Kad�köy Ticaret Meslek Lisesi’nin
ilklere imza att���n� söyleyen Kalfa,

okulun ünlü mezunlar� aras�nda ünlü
futbolcular ve Gülben Ergen, Bülent
Ersoy, Ye�il Salk�m gibi �ark�c�lar�n

oldu�unu ifade etti. Mezunlar Derne�i
Ba�kan� Ünal Gençay da dernek olarak
çal��malar�n� sürdürdüklerini belirterek,

okulun tüm mezunlar�ndan destek
beklediklerini vurgulad�. 

Numan Güzey emekli oldu
23 KASIM 2011’den itibaren �stanbul

Gençlik Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü
görevini yürüten Av. Numan Güzey emekli
oldu. �stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü çal��anlar�, Gençlik
Hizmetleri ve Spor �l Müdürü

Av. Numan Güzey’e veda
töreni düzenledi. Törene

Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürü Av. Numan Güzey,
Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü �ube Müdürleri,

kurum personeli ve Güzey ailesi
kat�ld�.

Törene A��k Veysel’in “Ne
kadar otursak da sonu

kalkmakt�r, dostlar sefayla
u�urlar bizi” dizeleriyle

ba�layan Av. Numan Güzey,
göreve geldi�i günden bugüne kadar

geçen süre içerisinde kar��l�kl� sevgi, sayg�,

uyum ve dayan��ma içersinde görev
yapman�n bilincinde hareket etti�ini ifade

etti. Gençlik ve Spor çat�s� alt�nda
çal��man�n mutlulu�unu dile getiren Güzey,

tüm kurum çal��anlar�ndan
haklar�n� helal etmelerini

isteyerek gelecek ya�amlar�nda
mutluluk, huzur ve ba�ar� dolu

bir ömür diledi. �stanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü

Tesisler �ube Müdürü Taner
Özgüven, Av. Numan Güzey’e

yapt��� hizmetlerden ötürü
te�ekkür plaketi takdim etti.

Törende ayr�ca Gençlik
Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü
çal��anlar� taraf�ndan haz�rlanan

bir sunum gösterisi yap�ld�.
Tören, Gençlik Hizmetleri ve

Spor �l Müdürü Av. Numan Güzey’e kesilen
do�um günü pastas�yla son buldu.

Kendo tarzıyla etkiliyor

Bu defa şampiyon Konak
�ampiyonlu�unu daha önce garantileyen Konak

Belediyespor, ligdeki son maçında da evinde Fomget
Gençlik’i 2-0 ma�lup etti. �ampiyonlu�unu kazandı�ı
sezonu galibiyetle tamamlayan Konak Belediyespor’a

�ampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Ba�kanı
Arif Ko�ar verdi. �zmir ekibi önümüzdeki yıl ülkemizi
UEFA Kadınlar �ampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.
Bu arada Eski�ehirspor ve Fomget Gençlik, Kadınlar

1. Ligi’ne veda etti.
�ZM�T �AMP�YON, MARMARA 2.

Kadınlar 2. Ligi’nde �ampiyonlu�u �zmit Çenesuyu
Plajyoluspor kazandı. Ankara'da düzenlenen dörtlü

final grubunun ilk gününde rakiplerini yenerek
Kadınlar 1. Ligi’ne yükselmeye hak kazanan �zmit
Çenesuyu Plajyoluspor ile Marmara Üniversitesi

�ampiyonluk için final maçında kar�ı kar�ıya geldi.
�zmit ekibi, Gölba�ı Stadı'nda oynanan ve büyük

heyecana sahne olan mücadeleyi 4-3 kazanarak
�ampiyonlu�a uzandı. Kadınlar 2. Ligi �ampiyonu �zmit
Çenesuyu Plajyoluspor’a kupasını TFF Kadın Futbolu
Müdürü Erden Or verdi. �kinci Marmara Üniversitesi
ise kupasını Kadın Milli Takımları Teknik Sorumlusu
Nur Mustafa Gülen'in elinden aldı. Bu arada Kadınlar

2.Ligi’nde üçüncülü�ü Hakkarigücü’nü 3-0 yenen
Gaziantep Fıstıkspor  elde etti.

KENDO, rakiplerin kal�n pamuklu
ve kaplamal� z�rhlar giyerek

bambu k�l�çlarla birbirlerine hamle
yapt�klar� eskrim benzeri Japon

sava� sanat�. Kelime anlam�yla
kendo k�l�ç /do yol yani

k�l�c�n yolu anlam�na
geliyor. Kendo ilk önce
tahta k�l�ç, daha sonra

bambu k�l�c�n bulunu�u ve
uygun z�rhlar�n üretili�iyle
bin y�ll�k bir maziye sahip

bir aktivite. Kendoya
ömrünüzün sonuna kadar

sürekli geli�erek devam
edebilmek mümkün.
Kendoda ayn� zamanda

müsabakalar da mevcut. Bireysel
ve tak�m müsabakalar�n�n yan�
s�ra bayanlar ve erkekler ayr�

kategorilerde kar��la�abiliyor. Her
y�l Türkiye �ampiyonas�, üç y�lda

bir dünya kupas�, di�er y�llar
Avrupa �am pi yo na s� dü zen le ni -

yor. Ül ke miz de ye ni ye ni
po pü ler lik ka zan mak ta olan
ken do ça l�� ma la r� ar t�k Ka -

d� kö y’ de de ba� l�yor.
Katsuninkan Istanbul,

aç�l�� çal��mas�n� 9 May�s
Per�embe günü Masaaki

Inadome Sensei
yönetiminde
gerçekle�tirdi. 

Kendo Derne�i’ne ve
Avrupa Kendo Federasyonu’na

ba�l� kulüp hakk�nda bilgiyi,
kulübün www.katsuninkan.com

web sitesinden ö�renmek
mümkün.

Japon sava�

sanatları

arasında

tarzıyla farklı

bir yere

sahip olan

kendoyu

tanıyalım.
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● HABER MERKEZ�

Ka d� köy mey da n�n da ha re ket ha lin de ki oto -
büs ve mi ni büs ler, ya ya lar için teh li ke sa ç� -
yor. Ya ya olup r�h t�m da ki oto büs ve ya mi -

ni büs le rin ara s�n da yü rü mek yü rek is ti yor. �s tan -
bul’un bir çok sem ti nin araç kal k�� ve son du rak
nok ta s� olan R�h t�m böl -
ge sin de, sa bah ve ak �am
sa at le rin de ya �a nan yo -
�un luk ne de niy le ço �u
za man ka os ya �an �yor.

Bi ne bi le ce �i niz oto -
büs ve ya mi ni bü sü bu la -
bil mek için ara y�p so -
rar ken maa zal lah bir
ara c�n al t�n da kal mak an
me se le si. E�er bi raz
dik kat li ol maz sa n�z ya -
ya ve araç tra fi �i nin çok
ya k�n sey ret ti �i böl ge de
büyük teh li key le kar ��
kar �� ya ka la bi li yor su nuz. R�h t�m böl ge si, za -
man za man bu ne den le ya �a nan ka za lar la gün -
de me ge li yor.

Uzun bir sü re dir ge rek Ka d� köy Be le di ye -
si’ne ge rek se Ga ze te Ka d� köy’e, r�h t�m da ya -
ya lar için teh li ke li olan du ru mun bir an ön ce
çö zül me si ve yet ki li le rin ön lem al ma s� için �i -
kâ yet ve öne ri te le fon la r� ya �� yor. 

� SÜ RÜ CÜ LER D�K KAT ET S�N
Nü fu su 600 bin ci va r�n da olan ve bu yö -

nüy le bir çok il den ön de olan Ka d� köy, Ana do -
lu ve Av ru pa ya ka la r� ara s�n da ge çi �in yo �un
ola rak ya �an d� �� bir kent. Ka d� köy’den ge lip

ge çen ler le bir lik te ken tin gün lük nü fus sir kü lâs yo -
nu ne re dey se 1 mil yo nu bu lu yor. Ka d� köy’de gün
için de nü fus sir kü las yo nu nun en yo �un ola rak ya -
�an d� �� yer ise R�h t�m böl ge si. R�h t�m böl ge si de -
niz ula �� m� na ek ola rak, oto büs, mi ni büs ve son dö -
nem de met ro ile ka ra ula �� m� na im kan sa� l� yor.

Y�l lar d�r bu yö nüy le bi li nen R�h -
t�m’da bel li pro je ler ha ya ta ge çi -
ril me yi bek le ye dur sun, teh li ke li
bir �e kil de ma nev ra ya pan ve ya
ani ç� k�� lar la ha re ket eden araç -
lar ara s�n da, ya ya la r�n bi ne cek -
le ri ara c� bu la bil mek için bir o
ya na bir bu ya na yü rü me si son
de re ce teh li ke li bir gö rün tü ola -
rak gö ze çar p� yor.

� VA TAN DA�
ÇOK DERT L�

Son dö nem de R�h t�m böl ge -
sin den bu ko nu da ge len �i kâ yet -
ler deki yo �un luk dik kat çe ki yor.

Özel lik le ha va la r�n �s�n ma s� se be biy le haf ta
son la r� R�h t�m böl ge sin den ge lip ge çen ya ya lar,
du rak lar da ki dü zen siz gö rün tü den �i kâ yet çi.
Ye ti� kin le rin ya n� s� ra ö� ren ci le rin de yo �un
ola rak kul lan d� �� böl ge de va tan da� lar du rak lar -
da bin mek için oto büs, mi ni büs arar ken her an
bir ara c�n al t�n da kal mak tan kork tuk la r� n� vur -
gu lu yor ve yet ki li le rin bu du ru ma bir çö züm
bul ma s� n� is ti yor lar. Hay dar pa �a T�b bi ye Cad -
de si'nden Ka d� köy R�h t�m Cad de si’ne do� ru
olan ram pa dan araç la r�n h�z l� sey ret me si de za -
man za man med ya da gün de me ge len ka za la ra
se be bi yet ve re bi li yor.
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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
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ÖZGÜRLÜK PARKI RENKLENDi

Rıhtım trafiği yayalar için tehlike saçıyorRıhtım trafiği yayalar için tehlike saçıyorRıhtım trafiği yayalar için tehlike saçıyorRıhtım trafiği yayalar için tehlike saçıyorRıhtım trafiği yayalar için tehlike saçıyor

Yaz geldi, güne� tüm s�cakl���yla kendini gösterdi. Ard�ma ald�m
m� Haydarpa�a e�li�inde mis gibi bir �stanbul manzaras�, gerisi

rüzgâra kald�… Bir de doldurdum mu kanatlar�m� rüzgârla
benden özgür bir ku� mu var acaba? Ver elini R�ht�m, ver elini

Moda… Bütün sahiller benim, de�meyin keyfime…

özgür olmak...özgür olmak...özgür olmak...özgür olmak...özgür olmak...özgür olmak...

Ku�lar gibiKu�lar gibiKu�lar gibiKu�lar gibiKu�lar gibiKu�lar gibi

Foto�raf: Mustafa SÜRMEL�

● Baran ÇEV�K
Selamiçe�me Özgürlük Parkı 10 Mayıs Cuma

günü Akzo Nobel International Paint ile
yenilendi. Akzo Nobel International Paint,

Kadıköy Belediyesi öncülü�ü ve YGM Yapı
Güzelle�tirme Merkezi ile birlikte Özgürlük

Parkı’nın içersinde oturma alanlarını ve kuleyi
boyama ve yenileme projesini gerçekle�tirdi.
Parkta yakla�ık 450 metrekare alan boyandı.
Proje destek vermekten gurur duyduklarını
belirten International Paint Yönetim Kurulu
üyesi ve Sosyal Sorumluluk Komite Grubu

Sponsoru Alp Çelikbilek, “Kadıköy Belediyesi
ve YGM (Yapı Güzelle�tirme Merkezi)

i�birli�iyle yürütü�ümüz bu projenin amacı;
çevremize kar�ı duyarlık yaratmak ve

�irketimiz çalı�anların da bu sorumlulu�u
duymalarını sa�lamak” dedi.

Sosyal Sorumluluk Komite Koordinatörü Mine
Güçlü ise “International Paint olarak bu
yenileme projesinde bulundu�umuz için

mutluyuz ve bize destek veren
YGM usta ekibine ve yönetimine te�ekkür

ederiz” diye konu�tu. 

Vatanda�lar Rıhtımdaki otobüs ve
minibüs duraklarında manevra

yapan araçlardan dolayı korkusunu
dile getirirken, bölgede yürümekten

korktuklarını belirtiyorlar.

Rıhtım trafiği yayalar için tehlike saçıyor

Kuşdili projesine kısmi iptalKuşdili projesine kısmi iptalKuşdili projesine kısmi iptalKuşdili projesine kısmi iptalKuşdili projesine kısmi iptalKuşdili projesine kısmi iptal
Ka d� köy lü le rin 7 bin 369 iti raz di lek -

çe siy le iti raz et ti �i Ta ri hi Ku� di li Ça -
y� r�’na (es ki Sa l� Pa za r�) AVM Pro -

je si’ni Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� iti raz -
la r� hak l� bu la rak pro je de ba z� de �i �ik lik ler
yap t�. Ya p� lan de �i �ik lik ler le da ha ön ce 1.8
olan em sal ora n� n� 0,5’e in di ril di. Da ha ön -
ce bod rum kat la r� ile bir lik te top lam 150 bn
met re ka re lik in �a at ala n� ile ya p�l mak is te -
nen AVM’nin Ka d� köy lü le rin iti raz la r� üze -
ri ne ya p� lan in ce le me sin de bod rum lar em -
sal den ç� ka r� la rak ve em sal ora n� 0,5’e in di -
ri le rek, 150 bin met re ka re lik in �a at ala n� n�
de �i �ik lik üze ri ne 20 bin met re ka re ye in di -
ril di.  An cak pro je de özel lik le Ka d� köy hal -
k� n�n ve çar �� es na f� n�n iti raz et ti �i,  Aç�k ve
Ka pa l� Sa bit Pa zar, Kat l� Oto park, Se yir Ku -
le si, Lo kan ta, Pas ta ne, Ca fe, Si ne ma, Ti yat -
ro, Kül tür ve E� len ce Mer ke zi, Yö ne tim
Mer ke zi, Çar �� ala n� gi bi fonksi yon lar da bir
de �i �ik lik ya p�l ma d�.  Ye ni plan, �l Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� �� ’n da 15 Ha zi ra n’ a ka dar
tek rar iti raz lar için as k� ya al�n d�.

� YE N� PLA NA DA �T� RAZ
Pro je ye Ka d� köy lü le rin yap t� �� iti raz la -

r�n dik ka te al�n ma s�n dan mem nun ol du -
�u nu an cak, k�s m� de �i �ik lik le rin ye ter li
ol ma d� �� n� sa vu nan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ku� di li Ça y� r� -
n�n Ka d� köy lü le re ye �il alan ola rak ka -
zan d� r�l ma s� n� is te di. 

Ba� kan Öz türk �un la r� söy le di:
“Ta ri hi Ku� di li Ça y� r� m� za AVM ka -

ra r�n dan ta me man vaz ge çil me si la z�m. Ba -
ka n’ �n aç�k la ma la r� ümit ve ri ci. Bu ko nu da
bi zim le bir lik te mü ca de le eden tüm Ka d� -
köy lü le ri kut lu yo rum. Ka d� köy ka zan d�.

Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� n�n bu iti raz la -
r� de �er len dir me si, ola ya ba k� �� bi zim için
mut lu luk ve ren bir du rum. Sa y�n Bay rak-

 ta r’ a iti raz la r� dik ka te al d� �� için te �ek kür
edi yo rum. An cak, pro je de k�s mi ip tal ler var. 

Ne ya z�k ki AVM yap ma ka ra r�n dan
vaz ge çil me mi�, sa de ce in �a at ala n� kü çül tül -
mü�. Bu bi zim için ye ter li de �il. Ta ma men

bu ala n�n ye �il alan ola rak de �er len di ril -
me si ni is ti yo ruz. Ka d� köy lü le rin ne fes

ala cak ye �il ala na ih ti ya c� var. Ye ni
plan tek rar as k� da, yi ne iti raz ede ce -
�iz.” 

� BA KA N  BAY RAK TAR:
‘AV M  �P TA L  OLA B� L� R’
Ko nuy la il gi li bir de �er len dir -

me ya pan Çev re ve �e hir ci lik Ba ka -
n� Er do �an Bay rak tar da “P ro je ye yo -

�un iti raz lar ol du. �ti raz lar so nu cun da
bu ra da hal k� m� za park yap mak için ye ni

bir dü zen le me yap t�k. AV M’ nin ip tal ol du -
�u nu söy le ye bi li ri z” de di. 

Ku�dili Çayırı’na AVM projesi, Kadıköylülerin 7 bini a�kın
itiraz dilekçesiyle kısmen iptal edildi. Çevre ve �ehircilik
Bakanı Bayraktar, projenin tamamen iptal edilebilece�ini
de söyledi. Ancak Kadıköy Belediyesi, kısmen iptallerin
yeterli olmadı�ını, AVM’den tamamen vazgeçilerek ye�il
alan olarak korunmasında ısrarlı! Ba�kan Öztürk, askıda

olan plana tekrar itiraz edeceklerini açıkladı.

Kuşdili projesine kısmi iptal
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