
Doya Doya Sanat
etkinlikleri 15

Haziran’da ba�lıyor.
Kadıköylüler yaz
boyunca 10 ayrı

noktada
düzenlenecek 80
etkinlikle keyifli

saatler ya�ayacaklar.

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Söylesem tesiri yok,
sussam gönül razı değil

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

RUH VE MADDE
DENGESi

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

RANTÇI ZiHNiYET
ÇEVRECi OLAMAZ

HAYDARPAŞA
2 YIL TRENSiZ...

�� Haberi 8. Sayfada

� 14 - 20 HAZ�RAN 2013 � Y›l: 14 � Say›: 692 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 7. Sayfada

KADIKÖY Belediyesi’nin
her y�l geleneksel olarak

düzenledi�i Çocuk Tiyatro
Festivali ba�l�yor. Bu y�l

12.si düzenlenecek olan festival
24 Haziran’da ba�lay�p

5 Temmuz’da son bulacak.

Ö
Z

E
T

 L
E TAKSiM Gezi

Parkı’nda
günlerdir

süren
direni�e

Kadıköy’den
destek eksik

olmuyor. 
� Sayfa 3’te

KU�DiLi’NE
yapılacak AVM,

cinayeti i�leyecek bir
kur�un gibi
tabancanın
namlusuna

sürülmü�, atı�a hazır
beklemektedir.
� Sayfa 11’de

TÜRKiYE’NiN en
köklü e�itim

kurumlarından
Haydarpa�a Lisesi’nin
mezunları, Geleneksel

Pilav Günü’nde
78. kez bulu�tu. 
� Sayfa 10’da

KUŞDİLİ’NDE CİNAYETMezunlar birarada, Haydarpaşa’da! Kadıköy’den Gezi’ye destek!

Bu yaz da Kadıköy
SANATA DOYACAK!

Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor

Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor

Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor

Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor

Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor

Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor

�� Haberi 6. Sayfalarda

Marmaray kapsam�nda raylar yenilenece�i için Haydarpa�a trenlere
kapat�l�yor. Garda i�leyen son hat olan Haydarpa�a-Pendik banliyö

hatt� 19 Haziran'dan itibaren 2 y�l i�lemeyecek. “Trenler kald�r�l�yor,
susmay�n yolcular” ça�r�s�n� yapan Birle�ik Ta��mac�l�k Çal��anlar�
Sendikas�, “Biz hem Haydarpa�a’ya, hem ula��m hakk�na hem de
i�yerimize sahip ç�k�yoruz” diyor. Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami

Öztürk ise “Büyük�ehir Belediyesi izin verirse bu hatt� kullanan
yurtta�lar�m�z için otobüsler kiralayarak devreye sokmak istiyoruz” dedi.

�lki geçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören Mural-
�st Duvar Sanatı Festivali ba�ladı. Yurt dı�ından

gelen 4 sokak sanatçısı, bu yıl da Kadıköy’ün bo�
bina duvarlarını resimlerle donatacak. 

Çocuklar için
tiyatro keyfi
BAŞLIYOR!

#DiREN HAYDARPAŞA!#DiREN HAYDARPAŞA!#DiREN HAYDARPAŞA!#DiREN HAYDARPAŞA!#DiREN HAYDARPAŞA!#DiREN HAYDARPAŞA!#DiREN HAYDARPAŞA!

�� Haberi 6. Sayfada

Foto�raf: Yunus ÖZTÜRK
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Okan Üni ver si te si Mes lek Yük se ko ku lu
ve Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür -
lü �ü i� bir li �iyle, Okan Üni ver si te si

Ö� ren ci De kan l� ��’n�n kat k� la r�y la dü zen le nen
“Ka d� köy Ço cuk Oyun la r� �en li �i”, 19 Ma y�s
Pa zar gü nü Fe ner bah çe Spor Ku lü bü De re a� -
z� Te sis le ri’nde ger çek le� ti ril di.

Bu ça l�� ma ile Tür ki ye’de ilk de fa bir üni -
ver si te ile bir �l çe Mil li E�i tim Mü dür -
lü �ü, ana s� n�f la r� ve  il kö� re tim bi rin ci
s� n�f la r�n için de bu lun du �u bir pro je de
bi ra ra ya gel di. 

Se kiz haf ta sü ren ve Ka d� köy il çe -
si nin 12 �l kö� re tim oku lu nun ana s� n� -
f� ve bi rin ci s� n�f la r�n da uy gu la nan bu
pro je de amaç; er ken ya� lar da e�i tim
ha ya t� na at� lan ço cuk la r� m� z�n aka de -
mik aç� dan ba �a r� l� ol ma la r� için ki mi
za man göz den ka ç� r� lan oyun oy na ma
ih ti yaç la r� na dik kat çek mek ti. Okan
Üni ver si te si Mes lek Yük sek Oku lu Ço -
cuk Ge li �i mi Prog ra m� n�n 130 ki �i lik
ikin ci s� n�f ö� ren ci eki bin ce ha ya ta ge -
çi ri len se kiz haf ta l�k ça l�� ma da okul lar
zi ya ret edi le rek, ço cuk lar bir bi rin den
ke yif li oyun lar la ta n�� t� r�l d� lar. Okan
Üni ver si te si Ço cuk Ge li �i mi Bö lüm
Ba� ka n� Ö�retim Görevlisi Se ray Tok-

 söz ça l�� may la il gi li gö rü� le ri ni; “S� n�f ö� ret -
men le riy le me zun ö� ren ci le ri miz ara s�n da kar -
�� l�k l� bil gi ak� �� n�n sa� lan d� �� ve Tür ki ye’de
ilk kez bu for mat ta ger çek le� ti ri lip öz ve riy le
ha z�r la nan  ça l�� ma n�n, oyun oy na ma ar zu suy -
la do lu olan ço cuk la r�n e�i tim gör dü �ü ku rum-
 la r� m�z için de iyi bir ör nek ola ca �� n�
dü �ü nü yo rum” söz le riy le di le ge tir di. 

Okan Üni ver si te si Mes lek Yük sek Oku lu
Ço cuk Ge li �i mi Prog ra m� ö� ren ci le ri de duy gu-
 la r� n�, “Mi nik le ri mi zin her haf ta biz le ri ke yif le
bek le me le ri, ö� ret men ler ve mü fet ti� ler den al d� -
�� m�z öv gü do lu söz ler ve ö� ret men ol ma yo l-
un da böy le si ne ke yif li bir pro je nin için de yer
al mak, biz le ri mi nik le ri mi zi ha yal le rin de ki ka -
dar e� len ce li oyun tec rü be le riy le ta n�� t�r ma ko -
nu sun da da ha da yü rek len dir di” söz le riy le ifa de
et ti ler. Ö� ren ci ler ay r� ca 19 Ma y�s Ata türk’ü
An ma Genç lik ve Spor Bay ra m� n� da kut lar ken,
bu ça l�� may la ge le ce �in genç le ri nin ha yat la r� -
na renk kat ma n�n öne mi ne de vur gu yap t� lar. 

�en li �e, Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru -
bal, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at
Ayar, Ka d� köy Genç lik ve Spor �l çe Mü dü rü
Za fer Ba tar, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim �u be
Mü dü rü Ha san De kid ve Okan Üni ver si te si
Mes lek Yük se ko ku lu Mü dü rü Prof. Dr. Ali
Kah ri man gi bi isim ler de
kat�ld�.

Ka d� köy Kay-
 ma ka m� Bi rol Ku ru -
bal, �en lik aç� l� ��n da
yap t� �� ko nu� ma da,
va k�f üni ver si te le ri nin
fil di �i ku le le rin den
ine rek halk la bir ara ya
gel me le ri ni sa� la yan
pro je ile il gi li mem nu ni -
yet le ri ni di le ge ti re rek,
�l çe Mil li E�i tim Mü dür -
lü �ü’nü ve Okan Üni ver -
si te si’ni kut la d�. Ka d� köy
�l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar ise pro-
 je nin �l çe Mil li E�i tim ile üni ver si te ler ara s�n -
da ya p�l ma s� do la y� s�y la bir ilk ol du �u nu;
ulus la ra ra s� çer çe ve de de vam et ti ril me si ko -

nu sun da ki is tek le ri ni be lirt ti. Okan Üni ver si -
te si Mes lek Yük se ko ku lu Mü dü rü Prof. Dr.

Ali Kah ri man da genç-
 le rin emek le ri nin ürü nü
olan bu pro je nin 19
Ma y�s Ata türk’ü An -
ma, Genç lik ve Spor
Bay ra m�’nda ya p�l -
m�� ol ma s� n�n, on la -
r�n sos yal
so rum lu luk mo ti -
vas yon la r� n� ar t�r -
ma an la m�n da
bü yük öne me sa -
hip ol du �u gö rü -
�ü nü, da vet li ler le

pay la� t�.
E�i tim sü re ci içe ri sin de oyu na va kit

bu la ma yan ya da ye ti� kin ler ta ra f�n dan oyun
ih ti yaç la r� göz önün de bu lun du rul ma yan ço -
cuk la r�n, bu ih ti yaç la r� na yö ne lik top lum sal
du yar l� l� �� ar t�r ma ama c� ta �� yan �en lik te,
Okan Üni ver si te si Mes lek Yük sek Oku lu Ço -

cuk Ge li �i mi Prog ra m�’n�n 130 ikin ci s� n�f ö� -
ren ci si, me zu ni yet pro je le ri kap sa m�n da yap-
 t�k la r� ça l�� ma la r� n�, ka t� l�m c� okul la r�n
ö� ren ci le riy le oy na d�k la r� oyun lar da ser gi le -
di ler. 

Ço cuk la r�n ve li le ri ve s� n�f ö� ret men le ri -
nin de ka t� l�m la r�y la ger çek le �en oyun �en li -
�in de, il kö� re tim ve ana s� n� f� ö� ren ci le rin den
500 ço cuk, Okan Üni ver si te si Mes lek Yük sek
Oku lu Ço cuk Ge li �i mi Prog ra m� ö� ren ci le riy -
le oyun oy na d� lar. 

�en lik s� ra s�n da oy na nan ya r�� ma l� oyun-
 la ra ka t� lan tüm ö� ren ci ler, ka t� l�m ma dal ya la -
r� ile ödül len di ril di ler ve 10. Y�l mar ��  ile
etkinlik sona erdi. 

� PRO JE YE KA TI LAN OKUL LAR
30 A�us tos �l ko ku lu, Dok tor Sa it Dar ga �l -

ko ku lu, Eren köy �l ko ku lu, Fa ik Re �it Unat �l -
ko ku lu, Göz te pe �l ko ku lu, Hü se yin Ayaz
�l ko ku lu, �k ba li ye �l ko ku lu, �l ha mi Ah met Ör -
ne kal �l ko ku lu, Kap tan Ha san pa �a �l ko ku lu,
Mo da �l ko ku lu, Mü nev ver �e fik Fer gar �l ko -
ku lu, Se mi ha �a kir  �l ko ku lu.

14 - 20 HAZ�RAN 20132 SANATKÜLTÜR

Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

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

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

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!!!

BOSTANCI Halk
E�itimi Merkez

Müdürlü�ü ve Türkiye
An�tlar Derne�i’nin

i�birli�iyle düzenlenen
kurslar�n karma sergisi,
17 Haziran Pazartesi
günü saat 13.00’de

aç�lacak. Tüm
Kad�köylüler ve

sanatseverler davetli
oldu�u sergi, 17-28

Haziran 2013 tarihleri
aras�nda aç�k olacak. 

Sergiyi kurs
ö�retmenleri, Leyla

Tepecik ile �mmahan
Gürbüz haz�rlad�.

Bostancı
Halk Eğitim’de
sergi heyecanı!

HAT�CE Donma’n�n ki�isel
resim sergisi, Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Fuayesi’nde aç�ld�. Yurt d��� ve
yurt içinde seksen ki�isel sergi
açan, altm�� civar�nda karma

sergiye kat�lan Donma, resmi ve
özel kurulu�larca düzenlenen

resim yar��malar� jürilerinde görev
ald�. Çevre konusundaki

çal��malar� ve önderli�i nedeniyle
yurt içi ve yurt d���ndaki resmi ve

özerk kurulu�lardan plaket ve
ödüller alan Prof. Dr. Hatice Donma,

�stanbul Üniversitesi ve Nam�k

Kemal Üniversitesi’nde görev
yapyor. Sergilerinin hiçbir ticari

amaç ta�mad���n� belirten Donma,
sergilerinin çevrenin korunmas�na

yönelik faaliyetleri destekleyici
nitelikte oldu�unu vurguluyor.
Do�an�n gerçek görüntülerinin

yans�t�ld��� ya�l�boya
peyzajlar�nda günümüz

insan�na do�an�n
güzelikliklerinin an�msat�lmas�n�

amaçlayan Hatice Donma,
resimlerinde do�ay� tarafs�z

bir biçimde estetik olarak
de�erlendiriyor.

Fuaye’de Hatice Donma’nın sergisi 

Kadıköy’de Çocuk Şenliği vardıKadıköy’de Çocuk Şenliği vardıKadıköy’de Çocuk Şenliği vardıKadıköy’de Çocuk Şenliği vardıKadıköy’de Çocuk Şenliği vardıKadıköy’de Çocuk Şenliği vardı

Okan Üniversitesi,
Kadıköy �lçe Milli E�itim
Müdürlü�ü’yle ortakla�a
olarak ‘Kadıköy Çocuk

Oyunları �enli�i’
düzenledi. 
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Tak sim Ge zi Par k�’nda gün ler dir
sü ren di re ni �e Ka d� köy’den des -
tek ek sik ol mu yor. Tür ki ye'nin

pek çok ye rin de ol du �u gi bi Ka d� köy -
lü ler de ak �am la r� sa at 21.00’de ���k la -
r� n� ya k�p ka pa ta rak, ten ce re ta va la r� n�
vu ra rak “ses ç� ka r� yor”lar. Ge zi’ye po -
lis mü da ha le si nin yo �un bir �e kil de ya -
�an d� �� 11 Ha zi ran ak �a m� da Ka d� köy
so kak la r� n� dol du ran çok sa y� da Ka d� -
köy lü, po li sin tav r� n� pro tes to et ti. Ka -
d� köy es na f� n�n da Tak sim’le
da ya n�� ma s� sü rü yor. Pa ra lar top la n�p
sa t�n al� nan ih ti yaç mal ze me le ri ni Tak-

 sim’e ula� t� r� l� yor, ca fe ve dük kân la r�n
cam la r� n� Ge zi’ye des tek me saj la r� süs-
 lü yor. Mo da �ni si ya ti fi de 7 Ha zi ran
Cu ma ak �a m� Mo da'da bir ey lem dü -
zen le di. �ni si ya tif ad� na ba s�n aç�k la -
ma s� ya pan ga ze te ci-ya zar Mu zaf fer
Ay han Ka ra,  “Mo da l� lar ola rak Tak-
 sim Ge zi Par k� ile da ya n�� ma m� z� ifa -
de edi yo ruz. Tak sim Ge zi’de tek bir
a�aç bi le ke sil me me li, sö kü len a�aç lar
ye ri ne yer le� ti ril me li dir. Hü kü me ti,
a�aç la r�n sö kül me me si için aya �a kal -
kan yur du mu zun yet mi �e ya k�n ilin de -
ki mil yon la ra kar �� po lis ma ri fe tiy le

a�� r� ve oran t� s�z güç kul lan ma y� b� rak -
ma ya; ay n� za man da der hal Tak sim
Ge zi Par k� ko nu sun da ki ka ra r� n� göz-
 den ge çir me ça �� r� yo ruz. Po li sin oran-
 t� s�z güç kul lan ma s� so nu cun da iki
yurt ta �� m� z�n ha ya t� n� kay bet ti �i pro -
tes to la ra kar �� bi ber ga z�, por ta kal ga z�,
taz yik li su ve gay ri me� ru ba� ka ens trü -
man lar la sal d�r gan bir tu tum ta k� n�l ma -
s� n� an la ya m� yo ruz.
Hü kü me te top lu mun
ta ma m� n�n hü kü me ti
ol du �u nu ha t�r lat -
mak is ti yor ve so-
 rum lu lu �a da vet
edi yo ruz” de di. Ka -
ra, med ya ya da �öy -
le ses len di; “Ta raf s�z
ve say g�n ha ber ci lik
ge re �i gö zü nü zü ge -
li� me le re ka pat ma ya,
‘ma jes te le ri nin’ bo-
 ra zan l� �� n� yap ma ya
hak k� n�z yok! Yurt-
 ta� la r� m� z�n Tak-
 sim’de ki hak l�
di re ni �i ni ve yur dun
dört bir ya n�n da ki
da ya n�� ma et kin lik -
le ri ni ka rat ma ya
hak k� n�z yok!  Mo -
da’dan, Mus ta fa Ke -
mal Ata türk’ü a��r la mak tan onur du yan
bu ta ri hi semt ten An ka ra’ya ses le ni yo -
ruz; ye �i le, çev re ye ve in sa na k�y ma -
y�n! Kal d� ki,  so rum suz ca yak la ��m la r�,
em rin de ki  gü ven lik güç le ri nin a�� r� ve
oran t� s�z güç kul la n� m� kar �� s�n da ina -
n� yo ruz ki yurt ta� la r� m� z�n ezi ci ço �un -
lu �u ra hat s�z d�r. Ba r� ��n, ada le tin,
gü ven li �in, hu zu run, öz gür lü �ün ve de -
mok ra si nin bü tün yurt ta� lar için ol du -
�u bir Tür ki ye is ti yo ruz ve bu ra dan
so ru yo ruz: Çok �ey mi is ti yo ruz?”

� 29 HA Z� RAN’DA 
KA DI KÖY’DE EY LEM

Ge zi Par k� di re ni �i ne ne ka dar po lis
te rö rü uy gu la n�r sa uy gu lan s�n ya �a m�
sa vun ma ya de vam edi le ce �i vur gu la -
yan Kü re sel Ey lem Gru bu (KEG), 29
Ha zi ran’da Ka d� köy’de “e�it, adil, eko -
lo jik ve in sa ni bir dün ya müm kün” te -
ma s�y la ey lem ya pa cak. KEG’in

aç�k la ma s� �öy le: 
Ka bul et mi yo -

ruz. En te mel hak k� -
m�z olan ya �am
hak k� m� z� sa vu nu -
yo ruz ve sa vu na ca -
��z. �s te di �i niz
ka dar po lis te rö rü
uy gu la y�n, is te di �i -
niz ka dar mü da ha le
edin ya �am hak k� -
m�z dan vaz geç me -
ye ce �iz. Biz ya �a m�
sa vu nu yo ruz! 

Her yer de mü ca -
de le ede ce �iz, an ti -
d e  m o k  r a  t i k
uy gu la ma la r� n� z�n,
‘ka rar ver dik ne
olur sa ol sun ya pa ca -
��z’ gi bi dik ta tör ce
söy lem le ri ni zin bu
ta le bin kar �� s�n da i�e

ya ra ma ya ca �� n� bi lin. 29 Ha zi ran’da
Ka d� köy’de dün ya n�n ve Tür ki ye’nin
dört bir ya n�n dan ge len in san lar la bir-
 lik te si zi de �i� tir di �i niz ik lim ler de ya -
�a mak zo run da ol ma d� �� m� z�
hay k� ra ca ��z. �im di bi zim za ma n� m�z.
Ne ge ze ge ni mi zi ne de ya �a m� m� z�, �ir-
 ket le rin ve �ir ket le rin söz cü lü �ü ne sa -
vu nan dev let le re b� rak ma ya ca ��z.
Ba� ka bir dün ya ‘e�it, adil, eko lo jik ve
in sa ni bir dün ya müm kün’ ve biz bu
dün ya y� ya ra ta ca ��z.”

314 - 20 HAZ�RAN 2013HABER

Kadıköy’den Gezi’ye destek!

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 22-23 HAZ�RAN CMT-PAZAR ��NEADA-KIYIKÖY(YÜZME
TURU) 
� 29-30 HAZ�RAN CMT-PAZAR BOZCAADA(YÜZME  TURU).
� 06-07 TEMMUZ  CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI
� 13-14 TEMMUZ CMT-PAZAR SAFRANBOLU-AMASRA TURU

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com
Ba�dat Cad No: 517 - Bostancı 

SEZON TURLARIMIZA  KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!
� Gruplara özel geziler düzenlenir.

YAZ’A MERHABA
TURLARIMIZ …

� 15 HAZ�RAN CUMARTES� POLENEZKÖY K�RAZ FEST�VAL� 
� 16 HAZ�RAN PAZAR SAKARYA-�EREF�YE-ORMANKENT 
� 20 HAZ�RAN PER�EMBE ÇATALCA-EKOLOJ�KPAZAR-�NCE��Z      
� 22 HAZ�RAN CUMARTES� ABANT-GÖLCÜK GÖLÜ TURU
� 06 TEMMUZ CUMARTES� KUMYAKA-TR�LYE-MUDANYA   
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2011-2013 Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le -
ri nin De vir Tes li mi,  Khal ke don Fe ner -
bah çe te sis le rin de 7 Ha zi ran Cu ma ak �a -

m� ger çek le� ti ri len  tö ren le ya p�l d�.
Tö re ne; Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi

Öz türk, Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri,
Ka d� köy Be le di ye si Özel Ka lem Mü dür lü �ü ile
2011-2013 Ça l�� ma dö ne mi ma hal le le rin de gö -
nül lü ba� kan l� �� yap m�� gö nül lü ba� kan la r�, ye -
ni dö nem ba� kan la r� ile gö nül lü le rin yö ne tim
ku ru lu üye le ri ka t�l d� lar. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk her ke si duy gu lan d� ran
ko nu� ma s� na, “Bu gün bu ra la ra gel me miz de
ku� ku suz ki en bü yük tak di ri, geç mi� te ma hal -
le le rin de Gö nül lü Ba� kan l� �� yap m�� gö nül lü
ba� kan la r� m�z hak edi yor” di ye rek ba� la d� ve
�öy le de vam et ti:

“Gö nül lü le ri miz ge çen za man da Ka d� köy -
lü le rin tak dir le ri ni ve öv gü le ri ni al d� lar. Yap -
t�k la r� fa ali yet ler le il çe miz de ‘gö nül lü lük
kav ra m�’n� say g�n bir ko nu ma ge tir di ler.
Geç mi� te gö nül lü ba� kan l� �� yap m�� gö -
nül lü ba� kan la r� m� z�n gö rev le ri hiz met
sü re le riy le so na er mi yor. Bun dan son ra
ma hal le de ki gö nül lü le re bil gi, bi ri kim ve
de ne yim le ri ni  ak tar ma la r� ge re ki yor.” 

Ba� kan Öz türk ko nu� ma s�n da gö re vi
dev ra lan ye ni ba� kan la ra da hi tap ede rek,
“Her ba� lan g�ç ye ni bir umut tur. Ye ni
dö nem de gö nül lü le ri mi zin tüm güç le ri,
be ce ri le ri ve za man la r� n� or ta ya ko ya rak
kar �� l�k s�z hiz met yo lun da yü küm lü lük -
le ri ni yük sek gö rev ve so rum lu luk an la -

y� �� için de ye ri ne ye tir me ye ça l� �a cak la r� na ina -
n� yo rum. Bir lik ve be ra ber lik ru hu nun da ha da
art ma s� ge re ki yor. Ku rul du �u gün den be ri çok
gü zel bir lik te lik ve da ya n�� ma ör ne �i gös te ren
gö nül lü le re ve gö nül lü lük ya p� lan ma s� n�n ku -
rul ma s� na ön cü lük eden tüm ar ka da� la r� ma te -
�ek kür edi yo rum” di ye rek söz le ri ne son ver di.

Da ha son ra pla ket ve maz ba ta tö re ni ne ge -
çil di. 2011-2013 dö ne min de hiz met eden gö -
nül lü ba� kan la r� na te �ek kür ede rek pla ket le ri ni
ve ren Öz türk, 2013-2015 y�l la r�n da hiz met ve -
re cek Gö nül lü Ba� kan la r� na gö rev le rin de ba �a -
r� lar di le ye rek maz ba ta la r� n� verdi. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 14 - 23 Haziran 2013

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

GÜR NEFESLER TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Gürhan Yaman
Tarih: 19.06.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
Davetiyelidir. 0542 412 88 24

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN

SUAD�YEL�LER�
ARAMIZA  KATILMAYA

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

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

DAVET EDiYORUZ

Gönüllüler’de devir teslim töreni

KADIKÖY Belediyesi Erenköy
Gönüllüleri resim kursiyerleri

e�itmenleri Necmiye yetik
önderli�inde 11-21 Mayıs tarihleri
arasında Kozyata�ı Kültür Merkezi

Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Sahnesi
fuayesinde yıl boyunca yaptıkları

resimleri sergilediler. 
Gönüllü Evi Ba�kanı Nesrin Kaynak

açılı� konu�masında e�itmen Necmiye
Yetik’e te�ekkür edip, plaket verirken
kursiyerleri de yaptıkları güzel tablolar

için tebrik etti. Açılı�a katılan
sanatseverler, keman sesi e�li�inde
sergiyi gezerken, 200’ün üstündeki
ya�lı ve suluboya tabloyu büyük bir

be�eniyle izlediler. 10 gün süren
sergiyi yüzlerce ki�i izleme fırsatı

bulurken, Gönüllü Evi Ba�kanı Nesrin
Kaynak, e�itmen Necmiye Yetik’in
yaptı�ı “eski Kadıköy” temalı bir

ya�lıboya tabloyu da Kozyata�ı Kültür
Merkezi Sorumlusu Ezgi Balıkçı’ya

arma�an etti.

� ‘��FA UYGULAMALI SEM�NER’
Kadıköy Belediyesi Erenköy

Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi,
24 Mayıs’ta Erenköy Gönüllü Evi’nde,

Biz Ki�isel Geli�im Merkezi’nden Cavit
Ca� ile uygulamalı “Sonsuz �ifa”
semineri düzenledi. Kalabalık bir

toplulu�un katılımıyla gerçekle�en
seminerde konu�an �ifa Katalizörü

NLP-EFT Uzmanı Cavit Ca�, insanların
beyinlerine verdi�i olumlu ve pozitif

komutlarla sa�lık sorunlarını da
hafifletebilece�ini söyledi. Bazen

“hayır” demesini bilmemiz gerekti�ini,
insanın önce kendini mutlu etmesi

gerekti�ini vurgulayan Ca�, mutlulukla
�ifa da�ıtabilece�ini ve bolca

�ükretmek gerekti�ini ifade etti. 
Uygulama bölümünde, kolu dirsekten

açılamadı�ı için kolunu rahat
kullanamayan bir kadının kolunu

enerjiyle açan, migreni olan birkaç
konu�un a�rılarını dindiren Cavit Ca�,

katılımcıları �a�ırttı. Seminerin
sonunda izleyenler aydınlatıcı bilgiler

edindiklerini söylediler. Sosyal
Komite’nin hazırladı�ı ikramlar çay
e�li�inde yudumlanırken, Erenköy

Gönüllü Evi Ba�kanı Nesrin Kaynak
kapanı� konu�masının ardından

semineri sonlandırdı.  

Sah ra y� ce did 23 Ni san Gö nül lü
Evi’ne, Ye ni Do �u� Re ha bi li tas yon
Mer ke zi’nden Uz man Psi ko log Be di

Ay d�n ko nuk ol du. 
“Ai le ve ço cuk ili� ki le ri” ko nu lu se -

mi ne rin ko nu� ma c� s� Psi ko log Be di Ay -
d�n, ka t� l�m c� la r� ha ya ta da ir her ko nu da
bil gi len dir di. Geç mi� te ve gü nü müz de ki
ai le ya p� la r�n dan, gü nü müz de her ne ka -
dar ba t� top lu mu ai le ya p� s� na özen sek de
ba t� ti pi bir ai le ol ma m� z�n im kan s�z ol du -
�un dan bah se den Ay d�n, güç lü kül tür ve
ge le nek le ri mi zin bi zi biz ya pan de �er ler
ol du �u nu vur gu la d�.

En gel li genç le ri mi zi de top lu ma ka -
zan d�r ma n�n önem li ol du �u nu da vur gu la -
yan Ay d�n, on la r� da ha iyi an la mak için
en gel li top lan t� la r� na ka t�l mak ve en gel li -
yi en gel li ye de �il en gel si ze an lat mak  ge -
rek ti �i ni söy le di.

� KE M�K KI RIL MA LA RI NA
D�K KAT!

Sah ra y� ce did 23 Ni san Par k� Gö nül lü
Evi’ne geç ti �i miz ay ko nuk olan or to pe di
uz ma n� Dr. Ab dul lah Za fer Da�, vü cu dun

is ke let ya p� s� hak k�n da bilgi ver di ve ke -
mik k� r�l ma la r�n dan ko run ma n�n yön tem -
le ri an lat t�. Vü cu du muz da 220 adet ke mik
ol du �u nu, bun la r�n is ke le ti olu� tur du �u nu
söy le yen Dr. Da�, is ke le tin vü cut a��r l� �� -
n�n yüz de 15’ini te� kil et ti �i ni söy le di.

K� r�k olu �u mu nu en gel le me nin yo lu -
nun kal si yum ol du �u nu be lir ten Dr. Da�,
“Kal si yu mun yüz de 99’u ke mik te dir.
Mag nez yum ve D vi ta mi ni, Kal si yu mun

ke mik le re ta ��n ma s� n� sa� lar, spor da ke -
mi �in küt le si nin art ma s�n da et ki li dir. Ya -
�am tar z� m�z, bes len me, si ga ra, al kol, �e -
ker, tuz, ilaç lar (kor ti zon) k� r�k olu �u mun -
da di rekt et ki li dir” de di. 

� KA DIN PS� KO LO J� S�
ÜZE R� NE-PS� KOD RA MA

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri’nin 23 Ni -
san Par k� Gö nül lü Evi’nde dü zen le di �i se -
mi ner de, Dav ra n�� Bi lim ci Ha cer Mert ler,
ya �am da ve top lum da ka d�n ol ma n�n ge -
tir di �i s� k�n t� la r� ve Tür ki ye’de ka d�n ol -
ma y� an lat t�. Top lu mun ka d�n dan bek len -
ti le ri, ka d� n�n e�i tim so run la r� n�, ka d� n�n
ya �a d� �� top lum sal ve psi ko lo jik s� k�n t� la -
r�, ka d� na yö ne lik �id de ti ve ma hal le bas -
k� s� n� an la tan Mert ler, k�z ve er kek ço cuk -
la ra an ne ve ba ba n�n e�it dav ran ma ma s�,
top lum sal cin si yet e�it siz li �i ve ay r�m c� l� -
��n, ço cu �un ruh sal, be den sel, zi hin sel,
duy gu sal ve cin sel ge li �i min de ki olum suz
et ki le ri ni psi kod ra ma �ek lin de özet le di.

Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le -
ri’nin 2012-2013 Dö ne mi de �er -
len dir me top lan t� s�, 30 Ma y�s Per -

�em be gü nü, Ma hal le Evi’nde sa at
13.00’de ya p�l d�. Aç� l�� ko nu� ma s� n�n
Gö nül lü  Evi Ba� ka n� Ce mi le Gü ney ta ra -
f�n dan ya p�l ma s�n dan son ra, ma hal le gö -
nül lü sü Di lek Gü lap ta ra f�n dan ha z�r la nan
20 da ki ka l�k bir slayt gös te ri si Ma hal le
Gö nül lü le ri’ne su nul du. Su num da ma hal -
le nin so kak la r�, es na f�, ta ri hi me kân la r�,
Ma hal le Evi’nde aç� lan kurs lar ve 2012-
2013 dö ne min de ki et kin lik ler an la t�l d�.
Gö nül lü ler, slayt gös te ri si ni ha z�r la yan
Gü lap’a te �ek kür et ti ler. Ya p� lan ik -
ram la r�n ar d�n dan top lan t� so na er di. 

� GÖ NÜL LÜ LER KO RO SU
KON SER VER D�

Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü -
le ri’nden olu �an Türk Sa nat Mü zi �i
Ko ro su’nun 5. Kon se ri, Mal te pe Be -
le di ye si Kü çük ya l� Ev len dir me Da -
ire si’nde ger çek le� ti ril di. Ko ro nun
ku ru cu su �ef Se mih Ata er gin’in ra -
hat s�z l� �� se be biy le ka t� la ma d� �� kon -
ser de ko ro yu, Ata er gin’in de is te �iy le
Udi Gül ser Kürk çü yö net ti.

Kon ser, �ef Se mih Ata er gin’in

bes te si, Ce lal Dinç ses’in güf te -
si ni yaz d� �� Ra sim pa �a Gö nül lü
Evi için ya p� lan �ar k�y la ba� la d�,
1. bö lüm Rast ma ka m�, 2. bö -
lüm Ni ha vend ma ka m� �ar k� la -
r�n ko rist le rin so lo ses len dir me -
le riy le de vam et ti. 3. bö lüm de
ko nuk sa nat ç� Gü lay De re li’nin
so lo per for man s�y la so na er di..

Ko rist ler ve ko nuk lar, kon -
ser so nun da �ef Se mih Ata er gin
ile Gül ser Kürk çü’ye te �ek kür
et ti ler. 

Sahrayıcedid’de ‘aile ve
çocuk ilişkileri’ semineri

Rasimpaşa’da yıl sonu toplantısı

Haydi
çocuklar
tiyatroya

2012-2013 faaliyet döneminde �dil Abla
Çocuk Tiyatrosu ile i�birli�i yapan

Feneryolu Gönüllüleri, çevre okullarda
okuyan 100’lerce  çocu�u, her ay�n 2.
cumartesi günü tiyatroya götürüyor.
Çocuklar bu sayede, Moda Deniz

Kulübü’nde oyun sergileyen �dil Abla Çocuk
Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunlar� ücretsiz

olarak izleyebilyor. Oyunlar� izleyen
çocuklara Moda Deniz Kulübü taraf�ndan

kumanya da veriliyor. 

MODA Gönüllüleri, 15 May�s Çar�amba günü,
Kad�köy Evlendirme Salonu’nda y�l sonu bahar
konserini verdi. Sunumunu Hüseyin Ak�en’in

yapt��� konser, Moda Gönüllü Evi Ba�kan�
Suna Ak�en taraf�ndan yap�lan aç�l��

konu�mas� ile ba�lad�. �ef Sertaç Tezeren’ in
yönetti�i konserin 1. bölümünde usta �air

Yahya Kemal Beyatl� an�ld� ve güftelerinden
olu�an bir demet sunuldu. Konserin bu

bölümünde koro ve solistler, birbirinden güzel
eserleri seslendirdi.

Dakikalarca alk��lanan
koronun hemen ard�ndan

ba�ar�l� bir solo performansla
birinci bölüm sona erdi.

Konserin ikinci bölümüne,
türküler ve Klasik Türk

Musikisinin de�erli eserlerinin
seslendirildi�i koro ve sololarla devam edildi.
Moda Gönüllüleri’nin Bahar konseri, Moda

Gönüllüleri’nin y�l içinde yapt��� etkinliklerin son
noktas� oldu. Konserin sonunda Moda

Gönüllüleri Ba�kan� Suna A�ken, �ef Sertaç
Tezeren’e, Moda Gönüllüleri Korosu’nun

konserini izlemek üzere gelen yönetim kurulu
üyelerine, gönüllülere, Kad�köy Belediyesi

Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu’na, Gönüllü
Merkezi Sorumlusu Engin Baran ile ekibine,

Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapo�lu’na ve
Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk’e
katk�lar�ndan ve desteklerinden dolay� te�ekkür

etti. Konseri izleyen KASEV sakinleri gibi 
di�er misafirler de, konserden memnun
olduklar�n� belirterek, koroyu tebrik edip

salondan ayr�ld�lar.

Moda Gönüllüleri’nin
ÖZEL KONSERi

Modalılar,
Türk Sanat

Müzi�i Bahar
Konseri’ni
ba�arıyla

gerçekle�tirdi.

ERENKÖY’DE
RESiM SERGiSi
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BE��KTA�-Kad�köy hatt�nda tiyatro seferleri
ba�l�yor. 17-21 Haziran tarihleri aras�nda, ‘Ol ya da
Ol’ isimli tiyatro gösterisi Bo�az’da perde aç�yor.
�ki k�ta aras�nda 5 gün boyunca sürecek

do�açlama
tiyatro

gösterisi
yolcular�n�
bekliyor. 
Be�ikta�-

Kad�köy �ehir
Hatlar�

vapurlar� 5 gün
boyunca

‘tiyatro gösterine’ ev
sahipli�i yapacak. 17-

21 Haziran tarihleri
aras�nda düzenlenecek

gösteriler vapur
yolcular�n� tiyatro ve

dansla bulu�turup keyifli
bir sanat performans�na

ortak edecek. 

Actedcity Oyuncu Okulu taraf�ndan sahnelenecek
‘Ol ya da Ol’ isimli oyun,  vapur yolcular�na,

müzikli, �ark�l�, öykülü bir keyif sunuyor. �zleyenlerin
oyuncu olarak
kat�labilecekleri

vapur tiyatrosunun,
eve dönü� yolunda
ak�am saatlerinde

sahnelenmesi
izleyicilerine farkl� bir
deneyim ya�atacak.
16 ki�ilik bir ekipten
olu�an oyuncular,

vapurun tüm
alanlar�n� oyun mekân�na dönü�türecek. “Ol ya da
Ol” isimli oyun tiyatroda do�açlama tekni�i ile farkl�

sanat formlar�n� kamusal bir alanda izleyiciye
do�rudan sunma niteli�ini ta��yor. 

Nerede, Ne Zaman?
Be�ikta�-Kad�köy seferleri, 

17-21 Haziran 2013 aras�nda her gün 
18.15 Be�ikta�, 

18.45 Kad�köy seferleri. 
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Devta� A.�’ne ait 152/11 devre
mülkümün hisse senedini
kaybettim.Hükümsüzdür.

Seyhun ÖRS

KAYIP MAKBUZ

Özdemiro�lu
Ortaokulu’nda geçti�imiz

hafta özel bir etkinlik vardı.
Ö�renciler, ö�retmenleri ile

birlikte Vincent Sanat
Atölyesi’nde parmak boya
tekni�i ile resim yaptılar.
Ö�renciler Ya�ar Mert

Atay, Ay�enur Yancı, Arif
Atça, Melike Ta�, Batuhan

Akgil, Do�ukan Kaya,
O�uzhan Çınçın ve Özge
Sayım’ın görsel sanatlar

ö�retmeni Ay�enur
Yenidikici’nin denetiminde
yaptı�ı resimler, atölyede
sergilendi. Sergi sonunda
engelli ö�rencilere ba�arı

belgesi verildi.

KADIKÖY Belediyesi Sa�lık ��leri
Müdürlü�ü, Harbiye Askeri Müze ve

Kültür Sitesi Komutanlı�ı'nda
gerçekle�en 18. Balkan Askeri Tıp
Kongresi'ne katıldı. 23-26 Mayıs

tarihleri arasında, Türkiye,
Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya,

Sırbistan, Yunanistan, Bosna-Hersek,
Kosova, Karada�, Makedonya ve

Hırvatistan'dan toplam 300 askeri
sa�lık personelinin katılımıyla

gerçekle�en kongrede, Kadıköy
Belediyesi Sa�lık ��leri

Müdürlü�ünün projelerini, Uzman
Dr. Gülderen Dolunay �ngilizce

sunum ile anlattı. Aynı zamanda
standlarda Kadıköy Belediyesi’nin

sa�lık birimleri tanıtıldı.

● Esma BAYRAKTAR
KIZILTOPRAK’TA I��klar’dan sa�a,
denize do�ru sapt���mda, yüz metre
ilerde sol kö�ede minik bir mekân

dikkatimi çekti.. Nane.. Küçük  �irin
bir yer.. Ah�ap a��rl�kl� dekoru,

eskitilmi� tu�la duvarlar� ve duvara
özenle s�ralanm�� çini sanat�n�n en

güzel örnekleri, p�r�l p�r�l
masalar ve aç�k

�irin bir
mutfak.. Çok
de�il birkaç

masal�k bir yer...
Mutfak

bankosunda koca
bir vazoda

kocaman bir nane
demeti... Mutfakta

bir anne, tüm özeniyle yemekleri
haz�rl�yor ve sunuyor... Özenle
haz�rlanm�� taba�a bir müddet

bak�yorsunuz... Yeme�e
k�yam�yorsunuz.. Bu �irin mekân�n
sahibi Hülya Gökçimen’le hemen

tan���yorum... “Asl�nda o�lumun
mekân� buras�” diyor. Efe

Gökçimen, biraz da annesine
güvenerek buray� açm��,

tamamiyle bir ev havas�nda ve
tad�nda yemekler sunuyorlar
gelenlere. Fazla çe�itleri yok

ancak ne yerseniz en
tazesini ve en

kalitelisini
yiyorsunuz. Kayseri,

Sinop, Bursa,
K�ngal ve Gürcü
mant� çe�itlerini,

elde günlük
haz�rl�yorlar.

Her gün
de�i�en çorbalar� ve

zeytinya�l� yemekleri, hep taze ve
günlük, annenin elinden ç�k�yor ve

sunuluyor. Hülya Han�m hiçbir
yeme�ine salça kullanm�yor. Bursa
Ziraatt’en al�nan kat�ks�z domates

suyunu tercih ediyor. Mutfakta tüm
malzemeyi, evine al�rm�� gibi özenle
seçen Hülya Han�m “Tatl� olarak da

Kemalpa�a tatl�s�n� en güzel ben
yapar�m” diyor. Ayr�ca evinde günlük
haz�rlad��� lezzetli keklerini de çayla
birlikte ikram ediyor. Efe Gökçimen,

bu �irin yeri hizmete açarken
annesine güvenmekle çok isabetli bir
�ey yapm��... Her �ey çok lezzetli ve
s�cac�k bir anne samimiyeti ile müthi�

dikkat çekiyor Nane…

Minik, şirin,
pırıl pırıl bir mekân
Minik, şirin,
pırıl pırıl bir mekân
Minik, şirin,
pırıl pırıl bir mekân
Minik, şirin,
pırıl pırıl bir mekân
Minik, şirin,
pırıl pırıl bir mekân
Minik, şirin,
pırıl pırıl bir mekân
Nane...Nane...Nane...Nane...Nane...Nane...

Kadıköy Belediyesi Tıp Kongresi’nde Kadıköy Belediyesi Tıp Kongresi’nde Kadıköy Belediyesi Tıp Kongresi’nde Kadıköy Belediyesi Tıp Kongresi’nde Kadıköy Belediyesi Tıp Kongresi’nde Kadıköy Belediyesi Tıp Kongresi’nde 

E�er
man tı yı
ve kü -
çük sa -
mi mi
me kân -
lar da ye -
mek ye -
me yi se vi -
yor sa nız,
Kı zıl top -
rak’ta ki
Na ne, tam
si ze gö re bir
yer...

Öğrenciler
parmakla

RESiM
YAPTILAR

�ehir Hatları, 17-21 Haziran tarihleri arasında 
Be�ikta� -Kadıköy hattındaki vapurlarda

yolcuları tiyatroyla bulu�turacak. 

Vapurda oyun var!
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Ka d� köy Be le di ye si, yurt d� ��n dan ge -
len ün lü so kak sa nat ç� la r� n�n ka t� l� -
m�y la Du var Sa na t� Fes ti va li

ya p� yor. Mu ral-�st ad�y la 11 Ha zi ran’da
ba� la yan fes ti val de, Mek si ka, Po lon ya, Ar-
 jan tin ve �i li’den ge len so kak sa nat ç� la r�,
Yel de �ir me ni’nde bu lu nan 4 bi na n�n d��
cep he le ri ni ren gâ renk dev bo yut lu re sim -
ler le süs le ye cek ler. 

Ma hal le ara la r�n da ki bi na la r�n bü yük
sa ��r du var la r� n�n re sim tu va li ne dö nü� -

tü �ü Mu ral-Art ya ni Du var Sa na t�, dün ya -
da gi de rek po pü ler lik ka za nan bir sa nat

tü rü. Bü yük, bo� ve ço �un luk la ür kü -
tü cü gö zü ken bo� bi na cep he le ri nin,
so kak sa nat ç� la r� n�n si hir li do ku nu� -
la r�y la renk le ne ce �i Mu ral-�st Fes ti -
va li 22 Ha zi ran’a ka dar de vam
ede cek. Ka d� köy Be le di ye si, ge çen y�l
il gi top la yan fes ti va li bu y�l 4 ya ban c�
so kak sa nat ç� s�y la tek rar l� yor. Bu y�l
Ka d� köy Be le di ye si’nin da ve tiy le �s-
 tan bul’a �i li’den s� cak ve ye rel mo tif ler
içe ren ça l�� ma la r�y la In t�, Ar jan tin’den
de ne yim li so kak sa nat ç� s� Jaz, Po lon -

ya’dan 3 ki �i lik e-
ki biy le ge len Etam
Cru, Mek si ka’dan
ise son y�l lar da Av -
ru pa’da yap t� �� re s-
im ler le dik kat çe ken
Sa ner ad l� ün lü so -
kak sa nat ç� la r� ge le -
cek. H Hos tel’in
spon sor lu �un da, ÇE -
KÜL’ün kat k� s�y la
ger çek le� ti ri le cek fes ti val de, ya ban c� so kak
sa nat ç� la r�, ken di öz gün re sim le riy le Yel de -
�ir me ni’nde bu lu nan ve özel ola rak se çi len bi-
 na la r�n du var la r� na ye ni den renk li bir ha yat
ve re cek ler.

Bu y�l re sim ler le süs le ne cek bi na lar, Ra �it
Efen di So kak, Ma cit Er bu dak So kak ve �s ke -

le So kak’tan se çil di. Sa -
nat ç� lar 11 gün bo yun ca
eser le ri ni bu so kak lar da -
ki bi na la r�n bo� cep he le -
rin de ic ra ede cek ler. 

� GE ÇEN YIL
3 SA NAT ÇI

HA R� KA LAR
YA RAT MI� TI

Yel de �ir me ni Ma hal le Ye ni le -
me Pro je si kap sa m�n da, Ka d� köy Be le di ye -
si’nin ilk kez ge çen y�l yap t� �� fes ti val de;
�tal yan Pi xel Nüs het Efen di So kak’ ta, Fran s�z
Amo se Ka ra kol ha ne Cad de si’nde, Al man Do -
me ime Bre zil ya l� Cla di o Et hos ise Mi sa k�
Mil li So kak’ ta bi na la r�n du var la r� n� tu val ola -
rak kul lan m��, be �e ni top la yan re sim ler yap-
 m�� lar d�.
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op rak her ül ke de eko no mi nin de �er li un sur -
la r�n dan bi ri dir. Sa na yi, ima lat, tek no lo ji, ti -
ca ret ve el bet fi kir üre ti mi ba k�m la r�n dan ge -
li� mi� uy gar dün ya n�n yüz y�l lar d�r ar ka s�n da

kal m��; hay di bi rey ler için kul la n� lan bir ta bir le söy -
le ye lim; “dar ge lir li” ül ke ler de ise top rak en yük -
sek mad di, hat ta ma ne vi de �er dir. Oku yu cu ya
ters ge le bi le cek bir tes pit da ha ya pa l�m: Böy le ül -
ke ler de top rak, pa ra dan da ön de ge len bir eko -
no mik var l�k t�r. Çün kü top ra ��n de �e ri uy gar l� ��n
ar ka la r�n da bir yer ler de ya �a yan top lum lar da ken -
di ni ko rur ve ar tar. Pa ra y� üre ti me çe vir me bil gi
de ne yim ve be ce ri le ri k� s�t l� ol du �u için, top rak
dai ma ön de ge lir.

Top rak, �e hir ler de ar sa ola rak da ha da üs tün
bir ni te lik ka za n�r. As�r lar ca do� ru dü rüst �e hir ku -
ra ma m��, �e hir kül tü rün den yok sun sev gi li Tür ki -
ye’miz de de is ter k�r sal ke sim de is ter yer le� me
böl ge le rin de ol sun top ra ��n bir çok sos yal so run -
la r�n bes le yi ci si ve son de re ce i� tah ka bart t� ran bir
eko no mik ens tru man ol du �u nu gö rü rüz.

Dün ya da ki zen gin le� me den, tek no lo ji nin be -
re ke tin den son y�l lar da Tür ki ye'ye de dü �en pay,
çok yer de ki gi bi in san la r�n �e hir le re ak ma s� na yol
aç m��, Tür ki ye nü fu su �e hir ler de top lan m�� t�r.

Tür ki ye geç mi� te esa sen kü çük nü fu su nun
bi le mes ken so ru nu nu çö ze bil mi� de �il di. Cum -
hu ri yet yö ne ti mi nin al d� �� cid di halk sa� l� �� ön lem
ve uy gu la ma la r� so nu cun da, sal g�n has ta l�k la r�n
önü nün al�n ma s� ile sa� l�k s�z l�k se be biy le olu �an
ölüm oran la r� n�n dü� me si, a�� kam pan ya la r� olum -
lu et ki le ri ni gös ter me ye ba� la y�n ca, as�r lar ca du -
ra �an ka lan nü fu sun 1950’ler den iti ba ren h�z la
art ma s� n� sa� la m�� t�r. 1950’de de yir mi mil yon
olan Tür ki ye nü fu su, gü nü müz de yurt d� ��n da ki
yurt ta� la r� da he sap eder se niz bü yük ola s� l�k la
sek sen mil yo nun üs tün de dir. Ya ban c� kay nak lar
za ten ül ke de ya �a yan la r�n sek sen mil yon ol du �u -
nu ka bul et mek te dir ler. Bu  deh �et li nü fus ar t� ��,
za ten ge le nek sel ha yat ta ba� l� ca var l�k de �e ri
olan top ra �� büs bü tün Tür ki ye eko no mi sin de ki en
yük sek ve pres tij li un su ru yap m�� t�r. �e hir ler de
do� ru dü rüst imar plan la r� ol ma yan, Ana do lu
co� raf ya s�n da ka das tro su, mül ki yet ka y�t la r� bu -
lun ma yan ül ke de, �e hir ha ya t�n dan ha ber siz in -
san la r�n ih ti ya c� n� kar �� la ya cak yo �un bir in �a at
fa ali ye ti al�p ba �� n� git mi� tir. El bet top rak; ya ni ar -
sa sos yal/eko no mik ha ya t�n �e kil len di ri ci si ve
imar, in �a at sek tö rü de eko no mik ya p� n�n lo ko -
mo ti fi ha li ne gel mi� tir. �e hir ler de ki özel mülk olan
ar sa la r�n de �er ka zan ma s� bir ya na, as�l i� tah ka -
bar t� c� po tan si yel ise çok da ha bü yük alan la r�
kap sa yan ha zi ne ve be le di ye; ya ni ka mu ya; ya ni
hal ka ait ar sa ve ara zi ler ol mu� tur. �� te “rant ç� -
l�k”�n p�r lan ta s� bu ka mu mülk le ri dir. Uy gar ha ya -
ta gö zü nü ye ni açan in san la r�n do �al ola rak zap -
te de cek le ri top rak lar bun lar ol mu�; ama as�l de -
�er li olan la r� n� da gö zü aç�k lar pay la� ma ya ko yul -
mu� lar d�r. Ku ral ta n� maz l�k ege men ol mu�; imar
af la r� ge le nek ha li ne dö nü� mü� tür. Bü yük lok ma -
lar için ise key fî ve özel imar dü zen le me le ri gi de -
rek al�� kan l�k ha li ne gel mi� tir.

Tür ki ye’nin özel lik le son yir mi y� l�n da, ön ce lik -
le �e hir ler de ki ka mu mülk le ri nin çe �it li ge rek çe ler -
le rant ç� zih ni ye te trans fer edil di �i gö rü lür. �mar ç� -
kar la r�, her tür lü �e hir ci lik il ke si ne kar �� dai ma ezi -
ci üs tün lük el de et mi� tir.

�s tan bul’un bu nun en yo �un ya �an d� �� yer ol -
du �u nu tek rar la mak ge rek siz dir. Zin cir li ku yu’da
yük se len ve han gi imar pla n� na ve em sa le gö re
olu� tu �u be lir siz “cen ter”; Ba� dat Cad de si’nde ki
me te oro lo ji te sis le ri nin ye rin de yi ne bir özel mü te -
ah hit lik fir ma s�n ca di ki len üç gök de len, An ka ra
Ata türk Or man Çift li �i ara zi sin de ki tah sis ler ve
bir çok AVM’nin ar sa la r�, bu nun ti pik ör nek le ri dir.
Tak sim'de bi na kur mak da yi ne bu an la y� ��n ör -
nek le rin den dir. Yol ve cad de ke nar la r� na a�aç ve
çi çek dik mek çev re ci lik de �il dir; o ba sit bir bah -
çe ci lik fa ali ye ti dir. Çev re ci lik, mev cut ka mu sal ye -
�il alan la ra bi na yap mak de �il, on la r� ko ru mak ve
�e hir de her ya p� lan in �a ata uy gun oran da park la -
r�, bah çe le ri ge ni� let mek tir.

�� te bil di �i miz “an ti-çev re ci”, rant ç� bir pro je
de Ka d� köy’ün “Ku� di li-Sa l� Pa za r�”d�r. Ger çek ten
�e hir kül tü rün den na si bi ni alan ka fa, Sa l� Pa za -
r�’na bi na yap ma y� ak l� na ge tir mez. Ka d� köy'ün
Çar ��’dan Fe ner yo lu’na ka dar olan böl ge sin de
bu ra n�n mut lak bir ye �il alan ih ti ya c� n� kar �� la ya -
ca �� n� bi lir. Dol ma bah çe Sa ra y�'n�n ya n�n da ki
�eh rin en gü zel bir k� y� r�h t� m� n�n oto büs oto par k�
ola rak kul la n� m� na ta ham mül ede mez. �im di den
�u nu da tah min ede bi li riz: Me te oro lo ji ida re si nin
ye ri ni gas be den me ka niz ma, ya k�n da yi ne Ba� -
dat Cad de si üze rin de ki Ta r�m ve Köy �� le ri ida re -
si ne ait ye ri de alt m�� kat l� gök de len ler için hal k�n
elin den çe kip ala cak t�r.  

Çev re ci lik ger çek ten �e hir kül tü rü, gör gü ge -
rek ti rir. Ata la r� m�z “son ra dan gör me” in san lar dan
kor kul ma s� ge rek ti �i ni bo �u na söy le me mi� tir. Es -
te tik kay g� ve bi linç, çev re ci li �in ‘ol maz sa ol -
maz’la r�n dan d�r. Var m� der si niz?

Murat  KATOĞLU

T

RANTÇI ZiHNiYET
ÇEVRECi OLAMAZ

�lki geçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören Mural-�st Duvar
Sanatı Festivali, bu yıl da Kadıköy’ün bo� bina

duvarlarını resimlerle donatacak. 

Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor
Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor
Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor
Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor
Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor
Kadıköy’ün sağır duvarları
sanat eserine dönüyor

ÇOCUKLARDAK� di�
hekimi korkusunun
önlenebilmesi, di�

hekimlerinin de çocuklar gibi
ayn� hobi ve etkinlikleri

yapabilece�ini anlatabilmek
ve çocuklardaki beyaz önlük

korkusunu giderilebilmek
amac�yla, Yeditepe
Üniversite Di� Hekimli�i Fakültesi ö�rencileri

taraf�ndan bir sergi aç�ld�. Sergi, 18-14 ya� aras�nda
51 çocuk ve 50 di� hekimi ile

gerçekle�tirildi. Proje kapsam�nda
tüm foto�raflar�n çekimi, konsept

olu�turulmas�, kostüm seçimi,
dekor düzenlenmesi, mekân

belirlenmesi ve ���k düzeni, 3. s�n�f
ö�rencilerinden olu�an bir ekip

taraf�ndan yap�ld�. Serginin
aç�l���nda konu�ma yapan Fakülte
Dekan� Prof. Dr. Türker Sandall�,
sergiyi, çocuklardaki di� hekimi

korkusunu yenebilmek amac� ile düzenlediklerini
belirtti. Yeditepe Üniversitesi Di� Hekimli�i Fakültesi

ö�rencilerinin “Di� Hekimim Ayn� Ben” konulu
foto�raf sergisi, 27 Haziran Per�embe gününe

kadar Di� Hekimli�i Fakültesi’nin giri�
kat�nda ziyaretçilere aç�k. Ayn�
zamanda facebook.com/

dishekimimayniben sayfas�
üzerinden de takip

edebilirsiniz. 

Kadıköy’de Seramik Sergisi 
KADIKÖY Halk E�itim Merkezi’nde seramik

kursu ö�rencilerinin sergi aç�l��� geçti�imiz hafta
yap�ld�. Kursiyerlerin el eme�i göz nuru i�lerinin yer
ald��� serginin aç�l���na; Kad�köy Kaymakam� Birol
Kurubal, Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at

Ayar, Kad�köy Halk E�itim
Müdürü Nuri Ba�, Gazete

Kad�köy yazar� ve i�adam� �nal
Ayd�no�lu, seramik ö�retmeni
Ayla Ege, usta ö�retici Seda

Y�ld�r�m ve kursiyerler kat�ld�. 4
gün süreyle aç�k olan sergi

yo�un ilgi gördü. Sergiyle ilgili
bir de�erlendire yapan kursiyer
�engül Tezer, “Kad�köy Halk
E�itim Merkezi’nde ald���m�z

seramik e�itimi ile el becerimiz her geçen y�l daha
da iyi oluyor. 1 y�l boyunca büyük heyecanla, mutlu-
lukla yapt���m�z i�lerimizi burada sergiliyor olmak ve
sergiye gelenlerin yapt���m�z i�leri be�enmeleri bizim
için çok önemli. Arkada�lar�m ve ben, ö�retmenimiz

Ayla Ege'ye çok te�ekkür ediyoruz” dedi.

Ha va la r�n �s�n ma s�y la kül tür mer -
kez le rin de ki et kin lik le ri ni so ka -
�a ta �� yan Ka d� köy Be le di ye si,

kül tür ve sa nat et kin lik le ri ne park lar da,
so kak lar da ve cad de ler de de vam edi yor.
Ka d� köy Be le di ye si’nin 15 Ha zi ran-25
A�us tos ta rih le ri ara s�n da “Do ya Do ya
Sa nat” ad�y la dü zen le ye ce �i et kin lik ler
kap sa m�n da 10 ay r� park ve cad de de 80
fark l� et kin lik ya p� la cak. 

Kuk la gös te ri sin den, kla sik mü zik
din le ti si ne, tan go gös te ri sin den, ka ba re
�ov la ra, Bal kan mü zik le rin den, La tin
�ar k� la r� ve se vi len tür kü le re ka dar her
ke sim den yurt ta �a hi tap ede cek renk li
sa nat et kin li �i ni Ka d� köy’ün so kak, cad -
de ve park la r� na ta �� ya cak olan Ka d� köy
Be le di ye si, Ka d� köy lü le ri yi ne sa na t�n
her da l�y la bu lu� tur ma ya de vam ede cek.
Ba� ta Ka d� köy Çar ��, Fe ner bah çe Par k�,
Öz gür lük Par k�, Mo da Par k�, Ko �u yo lu
Par k� ve Kri ton Cu ri Par k� ol mak üze re
Ba� dat Cad de si, Ba ha ri ye Cad de si, Sü -
rey ya Ope ra s� önü, Ha li ta �a Cad de si ve
Ko �u yo lu Ma hal le Evi'nde dü zen le ne cek
et kin lik ler le Ka d� köy lü ler, ke yif li bir yaz
dö ne mi ge çi re cek ler. Hem bü yük le re
hem de ço cuk la ra hi tap eden et kin lik ler,
her gün sa at 19.00’da ba� la ya cak. 15 Ha -

zi ran-25 A�us tos
ta rih le rin de Do ya
Do ya Sa nat et kin -
lik le rin de sah ne ala-
 cak grup lar ise
�un lar: 
� VIP QU AR TET

Kla sik Mü zik re -
per tu va r�n da ki bi li nen
ve se vi len eser le ri din-
 le yi ci ile bu lu� tu ran grup, kla sik mü zi �i
hal ka sev dir mek, din le yen le re unu tul -
maz bir mü zik zi ya fe ti ya �a ta cak bir pro-
g ram ile Ka d� köy hal k�y la bu lu �a cak.

� GRUP NA PO L� ON
Grup Na po li on, dans gös te ri le ri ve

bir çok yer li ya ban c� söz lü �ar k� lar dan
olu �an ge ni� re per tu va r�y la bü yük il gi
top la ya cak.

� BAL KAN BAND
Bal kan mü zi �i nin en seç kin �ar k� la -

r�n dan se çil mi� re per tu va r� ile iz le yi ci ye
e� len ce li bir prog ram su nan Bal kan
Band, Bal kan la r�n ha va s� n� Ka d� köy’de

es ti re cek. 
� L�TT LE BAND
2009’da Kay han Do -

�an ta ra f�n dan ku ru lan
Litt le Band mü zik gru bu,
La tin, caz, blu es �ar k� lar
ses len di ri yor. 

� KUK LA
Kü çük k�r m� z� ku� la

dev gi bi bir ba l� ��n dost lu �u na s�l ba� -
lar? Ya kork tu �u nuz �e yin si zin yar d� m� -
n� za ih ti ya c� var sa? Ön yar g� lar dan ön ce
an la mak, bir lik te ya �a mak üze ri ne s� ca -
c�k bir ma sal ço cuk lar için Do ya Do ya
Sa nat’ta. 

� SO KAK T� YAT RO SU
Tur na la r�n Hi kâ ye si- 3 K(Ka ra bu run

Ka vim ler Ka p� s� Sa nat Der ne �i)
Tur na lar göç men lik le riy le bi li nir ler.

Tür kü le ri miz de hep gi dip gel me yen le ri,
bek le nen le ri, umut suz luk için de umu du
bu lan la r� ifa de et mi� ler dir. Tur na lar bi -
lir ler göç men li �in zor i� ol du �u nu, yal-
 n�z gi di le me ye ce �i ni. Be ra ber ol mak
is ter ler, be ra ber uç mak bu be lir siz yol-
 cu luk ta. Tur na ai le si nin hi kâ ye si bir göç-
 men lik hi ka ye si dir, so kak ta an la t� lan.

� DO �AÇ LA MA KA BA RE
�s tan bu lim pro’nun 2007 y� l�n dan bu

ya na ser gi le mek te ol du �u Do �aç la ma
Ka ba re “Ne Ala Te ma �a”, tek rar lan ma -
yan, içe ri �i ve �ek li dai ma ye ni le nen, ge-
 le nek sel form lar dan bes le nen, �ar k� lar
dâ hil her �e yin o an se yir ci nin önün de
do �aç lan d� ��, in te rak tif bir ko me di.

� KA DI KÖY BAN DO SU
Kla sik mü zik ve bi li nen ban do par -

ça la r� n� re per tu va r�n da bu lun du ran grup,
et kin lik le ri gös te ri den da ha çok kon ser
ni te li �i ta �� yor. 

Bu yaz da Ka dı köy
SA NA TA DO YA CAK!

Doya Doya Sanat etkinli�i
yaz ayları boyunca

Kadıköylülere birçok noktada
keyifli saatler ya�atacak. 

Bu ser gi, ‘diş ci
kor ku su’nu ye ne cek!

Di�
hekiminden
korkmama

gerek yokmu�.
O da benim

gibi top
oynuyor,

yüzüyor, resim
yapıyor...
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12. Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk
Ti yat ro Fes ti va li, 24 Ha zi -
ran-5 Tem muz ta rih le ri ara -

s�n da tam 12 gün bo yun ca ço cuk la ra
y�l d�z lar al t�n da ti yat ro key fi ya �a ta cak. 

Öz gür lük Par k� Am fi Ti yat ro’da
ger çek le �e cek fes ti val de her ak �am
fark l� bir ti yat ro gru bu nun oyu nu nu üc -
ret siz ola rak iz le mek müm kün ola cak.
Her y�l ol du �u gi bi bu y�l da ço cuk la r�n
yo �un il gi si nin bek len di �i fes ti val de sa -
at ler ön ce sin den kuy ruk lar olu �a cak, ço -
cuk lar fes ti va lin sim ge si Bü lent
A�a bey’le riy le oyun ön ce si e� len ce le re
ka t� la cak. 

Fes ti val de k�� ay la r� bo yun ca çe �it li
sah ne ler de oyun la r� n� sah ne le yen özel
ti yat ro la r�n ço cuk oyun la r� Öz gür lük
Par k� sah ne si ne ta �� na cak. Ka d� köy Be -
le di ye si Özel Ka lem Mü dür lü �ü Fes ti -
val Ko mi te si ta ra f�n dan se çi len oyun lar
bel li kri ter ler çer çe ve sin de be lir len di.
Bun lar dan en önem li le ri; �s tan bul’da se -
zon bo yun ca sü rek li oyun sah ne le yen -

ler, ye ni oyun ç� kar tan lar ve Kül tür Ba -
kan l� ��’n�n des tek le di �i ti yat ro grup la r�. 

24 Ha zi ran Pa zar te si ak �a m� ba� la ya -
cak Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li’nin aç� l�� ge -
ce sin de ço cuk la ra fes ti va lin sim ge si olan
y�l d�z adam mas ke le ri da �� t� la cak. Fes ti -
val Fab ri ka Sa nat Ti yat ro su’nun “Tat l�
Rü ya lar” oyu nuy la aç� l� �� ya pa cak. 

Ge nel de 3 ya� üs tü ço cuk la ra hi ta ben
oy na nan ti yat ro oyun la r� n� iz le mek için üst
ya� s� n� r� bu lun mu yor, an cak yer ler s� n�r -
l� ol du �u için bü yük le rin yer le ri ni ço cuk -
la ra b� rak ma s� bek le ni yor. 

Ka d� köy Be le di ye si Se la mi çe� me Öz -
gür lük Par k� Am fi Ti yat ro’ da 24 Ha zi -
ran-5 Tem muz ta rih le ri ara s�n da ya p� la cak
olan Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li’nde ki oyun-
 lar her ak �am sa at 21.00’de ba� la ya cak.

Prog ram �öy le: 
� 24 Ha zi ran Pa zar te si: Tat l� Rü ya lar

/ Fab ri ka Sa nat
� 25 Ha zi ran Sa l�: Sev gi Çem be ri /

Bi zim Ti yat ro
� 26 Ha zi ran Çar �am ba: La Fon ten

Ka ba re / Sa r� yer Sa nat Ti yat ro su
� 27 Ha zi ran Per �em be:  Di na zor Da -

ni Kamp ta / Ti yat ro Al k��
� 28 Ha zi ran Cu ma: Ma vi Ku� / Ti y-

at ro Ak ku�
� 29 Ha zi ran Cu mar te si: Pa muk Pren -

ses Mik rop lar Ül ke sin de / Uy gur Ço cuk
Ti yat ro su

� 30 Ha zi ran Pa zar: Pren se sin En Gü -
zel �ar k� s� / �s tan bul Ço cuk Sa nat

� 1 Tem muz Pa zar te si: Kap lan Map -
lan / Ti yat ro Ke di

� 2 Tem muz Sa l�: Ke lo� lan / Ti yat ro 34
� 3 Tem muz Çar �am ba: Ba har �en li -

�i / Ti yat ro Lir
� 4 Tem muz Per �em be:  Oz Ül ke si /

Al t� nok Ti yat ro su
� 5 Tem muz Cu ma: Pren ses Ku ra bi -

ye / Ti yat ro Mi e
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Kadıköy Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenledi�i
Çocuk Tiyatro Festivali ba�lıyor. Bu yıl 12. si düzenlenecek olan

festival, 24 Haziran’da ba�layıp 5 Temmuz’da son bulacak.

Bu oyun tüm ‘çapulculara’ ücretsiz
T�YATROCU Tuncay Özinel, “Padi�ah�m Çok Ya�a” adl�

son oyununun 14 Haziran’daki gösterisinin “bütün
çapulculara ücretsiz” oldu�unu duyurdu. Özinel “Anan�z� da
getirebilirsiniz” dedi. Nükteli oyunlar� ve sivri diliyle bilinen,
1974’ten bu yana oynad��� TV dizileri, sinema ve tiyatro

oyunlar�yla kendini sevdiren
Tuncay Özinel tüm
zorluklara ra�men

tiyatrosunu ya�at�yor. Nice
Y�llara, Ya�am�n Sesi,

Yüzle�me ve H�rs�zistan,
Ben Büyüyünce �nsan

Olucam ve Uyan Uyan Gazi
Kemal oyunlar�n�n ard�ndan
Tuncay Özinel son olarak Ali

Yayl�, �dil Yazgan, Kerem
Keskin ve Özge Soyal’�n da
kadrosunda oldu�u “Padi�ah�m Çok Ya�a” adl� komedi

oyunuyla bu sezon tiyatroseverlerle bulu�uyor. 2 perdeden
olu�an oyun, her Cuma günü 20.30’da her Pazar günü de

16.00’da sahneleniyor. Oyunda, Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk de görüntüsü ve sesiyle seyircilerle
bulu�arak, Haydarpa�a Gar� ve çevresindeki son

geli�meleri de�erlendiriyor. Taksim Gezi Park�’nda ya�anan
iki haftal�k direni�e, son

oyunuyla selam
gönderen Özinel, 14

Haziran Cuma ak�am�
Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür

Merkezi’nde
sahneleyece�i
oyununa tüm

“çapulcular�” davet
etti. Ba�bakan Recep

Tayyip Erdo�an’�n “çapulcu” olarak
nitelendirdi�i Gezi direni�çilerine oyunun ücretsiz oldu�unu

duyuran Özinel, “Anan�z� da getirebilirsiniz” dedi.
“Padi�ah�m Çok Ya�a”, 14 Haziran Cuma saat 20.30’da

Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde.

Çocuklar için
TiYATRO KEYFi
BAŞLIYOR!

Çocuklar için
TiYATRO KEYFi
BAŞLIYOR!

Çocuklar için
TiYATRO KEYFi
BAŞLIYOR!

Çocuklar için
TiYATRO KEYFi
BAŞLIYOR!

Çocuklar için
TiYATRO KEYFi
BAŞLIYOR!

Çocuklar için
TiYATRO KEYFi
BAŞLIYOR!
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● Gök çe UY GUN

Tür ki ye ve hat ta dün ya gün de mi nin Ge -
zi Par k� di re ni �i ef sa ne siy le sar s�l d� ��
bu gün ler de, gün dem de ken di ne pek

yer bu la ma yan bir ko nu da ha var ta ri hi bir
gar olan Hay dar pa �a’n�n, ka lan son tren-
 le re de ka pa t� l� yor ol ma s�...

Av ru pa ya ka s�n da ki Hal ka l� ile As -
ya ya ka s�n da ki Geb ze’yi de -
mir yo lu ile
b a �  l a  y a  c a k
olan Mar ma -
ray pro je si uya r�n ca
çe �it li is tas yon lar da
ça l�� ma lar yü rü tü -
lü yor. Bu kap-
 s a m  d a
Pen dik-Sö �üt -
lü çe� me Ban-

 li yö Hat la r� n�n ve �s tas yon la r� n�n �yi le� ti ril -
me si Pro je si için in �a at ça l�� ma la r� ba� la ya -

cak. Bu ne den le Ana do lu ya ka s� n�n en
önem li hat la r�n dan olan Hay dar pa -

�a-Pen dik ban li yö hat t�n da ki se-
 fer le re 19 Ha zi ran Çar �am ba
gü nü iti ba r�y la, 24 ay sü rey -
le ara ve ri le cek. 176 ban li yö
se fe ri nin her gün  75 bin
yol cu yu ta �� d� �� hat t�n kul-
 la n� c� la r� n�n ula �� m� için ise

ne gi bi al ter na tif ler ha z�r lan -
d� �� bi lin mi yor. Bin ler ce yol-

 cu ya 2 y�l bo yun ca  na s�l bir
ula ��m hiz me ti su nu la ca �� me rak

ko nu su. Zi ra TCDD bu ko nu da
net bir aç�k la ma yap ma d�. 

� HAT KA PA MA 
ÇÖ ZÜM DE ��L

Ga ze te Ka d� köy’e de �er len dir me de
bu lu nan Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r�

Sen di ka s� (BTS) Ge nel Sek re te ri Ha san
Bek ta�, �s tan bul’un tra fik so ru nu nu çö ze ce -
�i id di as�y la yü rü tü len Mar ma ray’�n sa de ce
Bo �az Tüp Ge çi �i k�s m� n� onay la d�k la r� n�
be lir te rek, as�l ama c�n “ran t� yük sek bir
yer olan Hay dar pa �a Ga r�’n�n dev re d� -
�� b� rak mak” ol du �u nu söy le di. Bek ta�,
Hay dar pa �a-Pen dik ban li yö hat t� n�n ta -
ma men ka pa t�l ma s� n�n yan l�� ol du �u -
nu vur gu la ya rak, “Hat ka pa ma dan da
iyi le� tir me ya p� la bi lir. Ma li yet ve sü re
ar tar ama bu ya p� la bi lir ki dün ya da ki
ör nek le ri in ce le ye rek, yet ki li le re yol la -
d�k” de di. Yol cu la r�n ya �a ca �� ma� du -
ri ye te dikkat çeken Bek ta�, “Gün de
100-150 bin yol cu ta �� yan bu hat t�n ka-
 pa t� la cak ol ma s�, Ana do lu ya ka s� n�n
hat ta �s tan bul'un tra fi �i ni kö tü et ki ler.
Bu yol cu la r� ta �� ma ya oto büs ler de yet-
 mez. �s tan bul lu lar bü yük s� k�n t� çe ke -
cek ma ale sef. Kal d� ki biz bu
ça l�� ma n�n aç�k lan d� �� gi bi 2 y�l son ra
bi te ce �i ni de san m� yo ruz” di ye ko nu� -
tu. Tren siz Hay dar pa �a’y� bir ‘ge çi� sü -
re ci’ ola rak ni te le yen Bek ta�,
“Ka fa la r�n ar d�n da ki plan Hay dar pa -
�a'n�n otel ol ma s�” yo ru mu nu yap t�. 

� SUS MA D� REN, 
HAY DAR PA �A’YA TREN!

Öte yan dan Hay dar pa �a Da ya n�� -
ma s�’n�n pa zar gü nü yap t�k la r� ey lem -
ler de 71. haf ta s� na gir di. Ge çen pa zar
gü nü her za man ol du �u gi bi gar mer di -
ven le rin de bu lu �an Hay dar pa �a ey lem -

ci le ri, Hay dar pa �a'ya sa hip ç�k ma ya de vam
ede cek le ri ni vur gu lar ken, Tak sim Ge zi Par -
k�'nda ki di re ni �e de se lam gön der me yi ih -
mal et me di ler. 

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS
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#Diren Haydarpa�a!
Haydarpa�a 2 y�l trensiz... 

a ni iki haf ta ön ce ye ka dar ‘�im di ki genç ler
apo li tik’ ol mak la suç la n�r d� ya, i� te ben de
o genç ler den bi ri yim. (Ar t�k bi raz to hu ma
kaç t�m ger çi, o ay r�) Hiç sev me mi �im dir
po li ti ka y�, po li tik söy lem le ri, si ya si bir gru -

ba da hil ol ma fik ri ni... Ha yat ta il gi mi çek me di si ya -
set; müm kün se po li ti ka y� kim ya par sa yap s�n,
ben den �rak ol sun. O yüz den po li tik ya z� yaz ma ya
da hiç kal k�� ma d�m, ya za mam da za ten. Ama öy -
le bir dö nem den ge çi yo ruz ki, bu kar ma �a n�n içe -
ri sin de kül tür den sa nat tan, mem le ke ti min in san
pro fi lin den bah set me ye di lim, elim var m� yor. Bu da
si ya si bir ya z� ol ma mak la bir lik te, mal ze me si ya si.
Özet le; söy le sem te si ri yok, sus sam gö nül ra z� de -
�il!

Dün ya n�n gö zü Tür ki ye’nin, ‘Ge zi Par k�’ ey le -
mi nin üze rin de. Ey le min bu ka dar il gi çek me si nin
ilk se be bi tek bir ide olo ji ve ya bir si ya si ör gü tün
ha re ke ti ol ma ma s�. De dim ya bi zim je ne ras yon
apo li tik tir. Tür kü, Kür dü, Müs lü ma n�, Ya hu di si,
ate is ti, sa� c� s�, sol cu su, gen ci, ya� l� s�; bir bi riy le kel
ala ka bir sü rü in san bir park tan yo la ç� k�p de mok -
ra tik hak la r� için gün ler dir bü tün bas k�, �id det ve
gör mez den gel me le re ra� men so kak lar da. Hem
bir bi riy le ilk de fa ko nu �u yor hem de omuz omu za
bir mü ca de le ve ri yor lar. Da ha ön ce ne Tür ki ye’de
ne de dün ya da böy le bir  �ey gö rül me mi�. Üs te lik
o ka dar pro vo kas yo na ra� men �id de te ba� vur ma -
yan, bü yük oran da ba r�� ç�l bir top lu luk bu. Çün kü
bu ha re ke tin için de ki ler ne si ya se ti, ne de �id de ti
bi li yor. Bil dik le ri �e kil de ey lem ya p� yor lar slo gan
ata rak, hep bir lik te yü rü ye rek, �ar k� söy le ye rek,
kamp ku ra rak, mi zah ya pa rak. 

Av ru pa Par la men to su gün de mi ne Tür ki ye’yi
al d� ve be nim bu ya z� yaz d� ��m gün bir de �er len -
dir me ya pa cak. So nu cu tah min et mek güç de �il.
Zi ra a� z� n� z�n laf yap ma s� si zi bir ye re ka dar gö tü -
re bi lir, on dan son ra s� n� ey lem le ri niz �e kil len di re -
cek tir. Biz on la ra de dik ki: ‘de mok ra tik le� tik’, ‘Tür -
ki ye’de ifa de öz gür lü �ü var, öz gür ba s�n var’, ‘in -
san hak la r� na say g� l� y�z’, ‘Tür ki ye bir hu kuk dev le -
ti dir’… �im di mev cut du ru ma bir ba ka l�m. Apo li tik
bir ço cuk luk ge çir di �im için il ko kul bil gi le rim üze -
rin den iler le ye ce �im… 

-‘De mok ra si de, hür ri yet ve e�it lik esas t�r. Hür -
ri yet, ba� ka la r� na za rar ver me den her �e yi ya pa bil -
mek tir. Bü tün in san lar hür dür. Her kes, ser best çe
dü �ü nür ve dü �ün ce le ri ni aç�k la ya bi lir. E�it lik, hiç -
bir ay r�m ol mak s� z�n her ke sin ka nun önün de ay n�
hak la ra sa hip ol ma s� d�r’ di ye ha t�r l� yo rum. Pro tes -
to et mek de hal k�n ‘de mok ra tik’ hak la r�n dan bi ri dir.
Te mel hak la r� n� kul la nan bi rey le re kim ya sal gaz,
taz yik li su ve plas tik mer mi s� k� l�p so pa at�l ma s� bi -
zim de mok ra tik le� me, ifa de öz gür lü �ü ve in san
hak la r� ko nu la r� na da ha gel me di �i mi zi gös te ri yor.

Öz gür ba s�n: An la �� lan biz bu ko nu ya da da ha
gel me mi �iz. Zi ra olay la r� ilk gün den iti ba ren tüm
ger çek li �iy le ya y�n la yan sa de ce iki TV ka na l� var.
Bu iki cen ga ver ka na la, Ulu sal TV ve Halk TV’ye
RTÜK’ten ce za ya �� yor.

Kuv vet ler ay r� l� �� ve hu ku kun üs tün lü �ü: ‘Hu -
ku kun üs tün lü �ü, dev le tin için de ki tüm me ka niz -
ma la r�n, ön ce den tes pit edil mi� ba z� ka nun ve ku -
ral lar için de i� le ye ce �i an la m� na ge lir. Her dev let
ku ru mu, ana ya sa n�n ve di �er ya sa la r�n tes pit et ti �i
gö rev ve yet ki le re sa hip tir. Kim se nin bu gö rev ve
yet ki le ri a� ma, de �i� tir me gi bi bir gü cü yok tur. Hu -
kuk, her ke sin üs tün de dir ve do la y� s�y la dev let
"key fi" de �il dir.’ �� uy gu la ma ya ge lin ce… Top çu
K�� la s� pro je si, II Nu ma ra l� Kül tür Var l�k la r� Ko ru ma
Ku ru lu ta ra f�n dan geç ti �i miz ocak ay�n da red de dil -
mi� ti. Da ha son ra Ba� ba kan Tay yip Er do �an ‘red -
di red de de ce �iz’ aç�k la ma s�n da bu lun du. Bu aç�k -
la ma dan yak la ��k üç haf ta son ra da Kül tür Var l�k -
la r� n� Ko ru ma Yük sek Ku ru lu Top çu K�� la s�’n�n ya -
p� m� na izin ver di. Der ken tam Ge zi Par k� pro tes to -
la r� ye ni ba� la m�� ken Kül tür Var l�k la r� n� Ko ru ma
Yük sek Ku ru lu ta ra f�n dan al� nan ka ra ra �s tan bul 6.
�da re Mah ke me si yü rüt me yi dur dur ma ka ra r� ver di.
Bu nun üze ri ne Ba� ba kan Er do �an yi ne ‘red di red -
de di yo ruz’ de di ve ek le di ‘Top çu K�� la s�’n� ya pa -
ca ��z’. Bi zim bu ko nu ya da he nüz gel me di �i miz
çok aç�k.

Bu gün hü kü met bu pro tes to lar la il gi si hiç ol -
ma yan bir kaç sa nat ç� dos tuy la bu ko nu la r� mü za -
ke re ede cek mi�. An la �� lan bi zim da ha hiç bir ye re
git me ye ni ye ti miz yok! 

As l ı  AY HAN

H

Söylesem tesiri
yok, sussam

gönül razı değil

Marmaray kapsam�nda raylar yenilenece�i için Haydarpa�a
trenlere kapat�l�yor. Garda i�leyen son hat olan Haydarpa�a-

Pendik banliyö hatt� 19 Haziran'dan itibaren 2 y�l i�lemeyecek.
“Trenler kald�r�l�yor, susmay�n yolcular” ça�r�s�n� yapan Birle�ik

Ta��mac�l�k Çal��anlar� Sendikas�, “Biz hem Haydarpa�a’ya,
hem ula��m hakk�na hem de i�yerimize sahip ç�k�yoruz” diyor.
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk ise twitter’da yapt���

aç�klamada “Büyük�ehir Belediyesi izin verirse bu hatt�
kullanan yurtta�lar�m�z için otobüsler kiralayarak devreye

sokmak istiyoruz” dedi.

Haydarpa�a, �stanbul-Ankara arasındaki
Yüksek Hızlı Tren Projesi nedeniyle

yapılacak çalı�malar kapsamında 31 Ocak
2012'de anahat trenlerine kapatılmı�tı

BTS Genel
Sekreteri

Hasan Bekta�
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DE�ERLi TÜKETiCiLERiMiZ;
“Evrensel Tüketici Haklar�”

aras�nda “Sa�l�kl� bir çevrede
ya�ama hakk�” bulunmaktad�r.
Birle�mi� Milletler Toplulu�u bu
anlamda Haziran 1972 Tarihinde
�sviçre’nin ba�kenti Stockholm’de

yapm�� oldu�u bir konferansta
“Temizlik ve sa�l�kl� bir çevrede

ya�aman�n en temel insan
haklar�ndan biri oldu�u”

gerçe�inden hareket edilerek
alm�� oldu�u kararla 5 Haziran
gününü “Dünya Çevre Günü”

olarak belirlemi�tir. O günden beri
5 Haziran günü tüm  Dünya’da

“Dünya Çevre Günü” olarak
kutlanmaktad�r. Bizler için 2013 y�l�

5 Haziran “Dünya Çevre Günü”
çok farkl� anlamlar ta��maktad�r.

Çevre katliamlar�n�n önüne
geçilemez hal ald���, ülkemizin yer
alt� ve yer üstü kaynaklar�n�n talan
edildi�i, sular�m�z üzerine kurulan

HES’ler sonucu derelerimizin
kurutuldu�u, bitki çe�itlili�inin ve

floran�n bir daha geri dönülmez bir
�ekilde yok edildi�i, ülkemizin en

güzel bölgeleri olan Sinop ve
Akkuyu’ya nükleer santrallerin

yap�lmakta oldu�u, do�a
katliamlar�, orman yang�nlar�, su

k�tl���, küresel �s�nma tehlikeleri ile
karamsarl���m�z�n iyice artt��� �u
günlerde Taksim Gezi

Park�’ndan tüm Ülkemize
yay�lan ���k, bir nebze

olsun gelecek için
umudumuzu artt�rm��t�r.

Ya�ad��� kentin kültürüne,
meydanlar�na, a�ac�na,
havas�na, suyuna, sahip

ç�kan insanlar Gezi
Park�’nda tek bir a�ac�n

kesilmemesi, park içine ve
civar�na Topçu K��las�,
cami vb. herhangi bir

binan�n yap�lmamas� ve
Topçu K��las� projesinin iptal
edilmesi talepleriyle günlerdir
direnmektedirler. Bu amaçla

Taksim meydan�nda aylard�r gece
gündüz nöbet tutan bu insanlara
sabah�n saat be�inde ac�mas�zca
sald�ran iktidara ve onun kolluk

kuvvetlerine kar�� ba�lat�lan
eylemler, önce tüm �stanbul’a

ard�ndan tüm ülkeye dalga dalga
yay�lan ve yank�lar� bütün

Dünya’ya ula�an sivil itaatsizlik
eylemine dönü�mü�tür. Bu
anlamda 2013 y�l� 5 Haziran

“Dünya Çevre Günü” kutlamalar�
ülkemiz insanlar� ve tüketiciler

aç�s�ndan farkl� bir anlam
ta��maktad�r. AKP Hükümeti ve
Belediyeleri ne yaz�k ki y�llard�r

bilim insanlar�n�n, Tabiat
Varl�klar�n� Koruma Kurullar�’n�n,
Sivil Toplam Örgütlerinin, çevreci
örgütlerin yapt��� uyar�lar nazar�
dikkate al�nmamakta ve çevre

katliam�n� devam ettirmektedirler.
Bir yandan rant u�runa yap�lan
kentsel dönü�ümler, de�i�tirilen

imar planlar� ve plans�z yap�la�ma
nedeniyle ormanlar�m�z yok

edilirken, di�er yandan dereler
kurutularak yerlerine devasa siteler

dikilmekte, bir yandan fabrika

at�klar�yla sular�m�z kirletilirken,
di�er yandan ülkemizin do�a
harikas� bölgelerine HES’ler
yap�lmakta, bir yandan tarihi
zenginliklerimizin baraj sular�

alt�nda kalmas�na göz yumulurken,
di�er yandan Nükleer Santraller

yap�lmas� konusunda �srarl�
tutumlar devam ettirilmektedir.

Ülke insan�n� ve do�as�n�
dü�ünmeyenler, olu�turduklar�

lobilerle Hükümet üzerinde etkili
olmakta ve Hükümet tüketicilerin

ve çevrecilerin taleplerine
kulaklar�n� t�kamaktad�r.

Geçti�imiz günlerde temeli at�lan
�stanbul’a 3. Köprü yap�lmas�
halinde kaç bin hektar orman
arazisinin yok edilece�ini, kaç

milyon a�ac�n kesilece�ini ve kaç
milyon hektar orman arazisinin

imara aç�laca��n� kimse
aç�klamamaktad�r. 3. Köprü

yap�lmas� karar�n�n iptali için aç�lan
ve henüz sonuçlanmayan davalar�
hiçe sayan bu anlay�� ülkemizin

tüm zenginliklerini yok etme
dü�üncesindedir. Tüketiciler

özellikle büyük �ehirlerde nefes
alamaz hale getirilmi�lerdir. Park
ve bahçe yapmak yerine plaza

yap�lmas�n� tercih edenler,
Karadeniz’de derelerin üzerine

onlarca HES kuranlar, Akkuyu’ya,
Sinop’a Nükleer Santral

kurmak isteyenler, do�ay�
kirletip, içme sular�m�za

kimyasal at�klar�n
kar��mas�na neden

olanlar, tarihi
de�erlerimizin sular

alt�nda kalmas�na göz
yumanlar, kendi ailelerini
ve çocuklar�n�n gelece�ini

dahi dü�ünmeyip
gözlerini para h�rs�

bürüyenler insan ve do�a
dü�man�d�rlar. De�erli

tüketiciler, hepimiz bilinçli olmak,
do�aya ve çevreye sahip ç�kmak
ve çevre katillerine “dur” demek
zorunday�z. E�er bugünümüze
sahip ç�kmazsak yar�n hiçbir

�eyimiz kalmayacak ve
çocuklar�m�z b�rak�n a�aç ve

ye�illik görmeyi, oynayacak alan
dahi bulamayacaklard�r. Taksim

Gezi park� mücadelesi bize
gösterdi ki hiçbir hükümet halk�n
tepkisinden daha güçlü de�ildir.

Güçlü olan bizleriz. 
Bu anlamda, TÜKODER olarak,
tüm tüketicilerimizi çevremize
sahip ç�kmaya; Kentlerimizin
meydan ve parklar�n�n talan
edilmesine, Hidro Elektrik

Santrallere ve Nükleer Santrallere
HAYIR demeye ve çevremizi
kirletenlerden hesap sormaya

ça��r�yoruz. Unutmayal�m, güzel,
temiz ve ya�anabilir bir çevre

yaratmak bizlerin ellerindedir. Bu
vesileyle tüm tüketicilerimizin

“Dünya Çevre Günü”nü kutlar�z.
Sayg�lar�m�zla...

TÜKODER
(Tüketiciyi Koruma Derne�i)

GENEL MERKEZ
YÖNET�M KURULU

● Gökçe UYGUN

Atatürk’ün talimat�yla e�itim ha-
yat�na 79 y�l önce ba�layan Hay-
darpa�a Lisesi'nin mezunlar�, 78.

kez “Geleneksel Pilav Günü”nde bu-
lu�tu. Haydarpa�a Lisesi Mezunlar�
Derne�i’nce organize edilen, 9 Haziran
günü, lisenin uzun y�llar hizmet verdi�i
tarihi binas�n�n avlusunda (�imdiki Marmara
Üniversitesi Haydarpa�a Kam-
püsü) gerçekle�tirilen etkinlikte,
biraraya gelen eski mezunlar
hasret giderdi, yeni mezunlar es-
kilerle tan��t�. Eski bakanlardan
Ya�ar Okuyan’�n da kat�ld���
pilav günü kutlamas�, eski
mezunlar�n t�pk� ö�rencilik y�l-
lar�nda oldu�u gibi okul sanca��
alt�nda, ellerinde Türk bayrak-
lar�, dillerinde 10. Y�l Mar�� ile yapt�klar� geleneksel
yürüyü�le ba�lad�. Sayg� duru�unda bulunulduktan
sonra, �stiklal Mar�� ve Haydarpa�a Lisesi Okul Mar��
okundu. Okul Müdür Osman Nuri Ekiz, kökü tarihin
derinliklerinde olan bu e�itim yuvas�n�n yöneticisi ol-
maktan duydu�u gururu ifade ederek, “Ancak okulu-
muz maalesef olmas� gereken yerde de�il. Okulumuzu
Türkiye s�ralamas�nda ilk 3’e sokmak için 24 saat
çal��aca��ma söz veriyorum. Sizler de bize destek verin”
ça�r�s�nda bulundu. Üsküdar �lçe Milli E�itim Müdürü
�lyas Tekin ise mezunlara �öyle seslendi; “Gözünüz

arkada kalmas�n. Haydarpa�a Lisesi’ni t�pk�
sizin döneminizde oldu�u gibi, ülke s�rala-

mas�nda iyi bir yere ta��yaca��z. Bu okul
vatana millete hizmet eden de�erli in-
sanlar yeti�tirmeye devam edecektir.”
Haydarpa�a Lisesi E�itim Vakf�
Ba�kan� Hasan Basri Kad�o�lu da Hay-
darpa�al� olmaktan övünç duydu�unu

belirterek, herkesi vakfa destek olmaya,
özel günlere kat�lmaya davet etti. 

� HAYDARPA�A’DAN
GEZ�’YE SELAM!
Haydarpa�a Lisesi

Mezunlar Derne�i Ba�kan�
olarak bir konu�ma yapan
Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk, pilav
gününün amac�n�n biraraya
gelmek oldu�unu belirterek,
“Bu okulun mezunlar�

Türkiye'de önemli görevlerde bulundular, Atatürk dev-
rimlerinden hiç taviz vermediler. Ya�ad���m�z bu gün-
ler de birbirimize daha s�k� sar�lmay� gerektiriyor” diye
konu�tu. Kad�köy’de herhangi bir proje yap�lmadan
önce halka fikirlerinin soruldu�unu anlatan Öztürk, “�s-
tanbul'la ilgili kararlar da �stanbullular ile birlikte al�n-
mal�” diyerek, Gezi Park�’na at�fta bulununca, “Her yer
Taksim her yer direni�!” sloganlar� at�ld�. 

Pilav Günü, etkinlikler, Haydarpa�a Lisesi ö�renci-
lerinin mzüik ve dans gösterilerini sunmas�, geleneksel
pilav ve tatl� da��t�m�yla sona erdi.
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ÖN CE SEV Gİ �
RUH VE MADDE

DENGES�

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

i zim bu dün ya da ki gö re vi miz, dün ya n�n
ge li� me si ne, do �a n�n ko run ma s� na, bil -
gi miz le, bi ri ki mi miz le, mad di, ma ne vi
de �er le ri miz le çev re nin gü zel le� me si -

ne, ken di mi zin ve ba� ka in san la r�n ge li� me si ne
hiz met et mek tir. Bu gö rev le ri, hak, hu kuk, ada let
ve in san l�k il ke le ri için de yap t� �� m�z tak dir de ay n�
za man da ha yat biz ler için bir ruh sal ge li� me yo -
lu olur. Hem ruh, hem mad de, bir in sa n�n sa� ve
sol el le ri gi bi dir. Dün ya ya her iki si ile bir lik te tu tu -
nur; fi zik sel, zi hin sel ve ruh sal ge li �i mi mi zi bir lik -
te sür dü rü rüz. Yal n�z ca ruh sal, yal n�z ca dün ya sal
ya �am la ge li �im ol maz; bi linç li bir ya �am den ge -
si ku ru la maz.

Bi zim dün ya ya ge li �i mi zin ne de ni, dün ya
mad de le riy le ve dün ya da ki di �er in san lar la bir -
lik te ya �a mak ve on lar kar �� s�n da ki tu tu mu mu zu
sap ta mak t�r. E�er, “Be nim bu dün ya ile il gim
yok, be nim i�im ruh sal ge li �i mi mi sa� la mak t�r”
der se niz, o za man so rar lar: “Ni ye bu dün ya ya
gel din?” Dün ya in san la r� ve dün ya mad de le ri ile
kar �� la �a rak, dün ya da ki gö rev le ri mi zi ye ri ne ge -
ti re bi lir ve s� nav la r� m� z� ve re bi li riz. “Ben dün ya -
da y�m, dün ya da ki ya �a m�m dan ba� ka bir �e ye
ka fa yor mam” der se niz, dün ya ya ge li� ama c� n�z
olan ruh sal ge li �i mi ger çek le� tir me den ge ri dön -
mü� olur su nuz.

Dün ya ni met le ri çok ca zip, ba �� m� z� dön dü -
re cek gi bi... Özel lik le ka d�n lar çok gü zel, er kek ler
çok ya k� ��k l�. Er kek le di �i yi da ya n�l maz bir ate� le
bir bi ri ne çe ken ve nes lin de va m� n� sa� la yan cin -
sel lik, bü yük bir güç ve ca zi be mer ke zi... Ye ni
ev len di �i miz gün ler de ev de mi nik bir ke di bü yüt -
mü� tük. Mart ay� gel di �in de di �i ke di mi zin se si
ve dav ra n�� la r� de �i� me ye ba� la m�� t�. Sü rek li
pen ce re den d� �a r� da ki ke di le ri iz li yor, aca yip
ses ler ç� ka r� yor du. Na s�l an ne le rin, ba ba la r�n gö -
zün de ço cuk la r� bü yü mez se biz de he nüz bir ya -
�� n� ye ni dol du ran ke di mi zi çok kü çük gö rü yor,
d� �a r� da ki az g�n gö rü nü� lü er kek ke di le rin önü ne
at mak is te mi yor duk. He de fi miz, ya �a d� �� bu ilk
Mart ay�n da onu ev de ko ru ya rak, h�r pa lan mak -
tan kur tar mak t�. E�im üni ver si te de oku du �u,
ben de ça l�� t� ��m için sa bah, ke di nin ku mu nu te -
miz le yip, yi ye ce �i ni, içe ce �i ni b� ra k�p ev den ç� k� -
yor duk. Bir ak �am e�im elin de ki al�� ve ri� pa ket -
le riy le eve gel di �in de ka p� n�n önü ne b� rak t� �� pa -
ket le ri eve ta �� ya bil mek için ka p� y� bir kaç da ki ka
aç�k b� rak m��, o ara da bi zim mi nik ke di f�r la y�p
git mi�. Ben eve dön dü �üm de ke di nin ka ç� �� n�
üzün tüy le an lat t�. Fa kat ba� ka bir üzün tü müz
da ha var d�. Bi zim mi nik ke di her hal de cin sel is -
tek le ri nin tat min edil me yi �in den do �an bir h�rs la,
hem t�r ma la ya rak ka p� n�n ci la s� n� ka z� m�� hem
de çok se ve rek al d� �� m�z ve he nüz bor cu nu bi le
tam öde ye me di �i miz kol tuk ta k�m la r� n�n ka di fe -
le ri ni t�r nak la r�y la yol mu� tu. Mi nik ke di iki gün
son ra dön dü. Ya ra l�, be re li ve kir için dey di. Ama
öy le bir mut lu ve sa kin di ki…

Dün ya sal is tek ler böy le dir. Yal n�z ca cin sel lik
de �il; pa ra h�r s�, sa hip ol ma tut ku su, ku mar ve
ke yif ve ri ci mad de ler in san lar da a��r ba ��m l� l�k lar
ya ra t�r lar. Tür ki ye’de ku mar ha ne le rin aç�k ol du -
�u dö nem ler de bir ta n� d� ��m ku mar sa lon la r�n da
mil yon lar ca do lar kay bet mi� ti. Bi zim mi nik ke di -
yi ev de tut ma ya ça l�� t� �� m�z gi bi, tüm ai le si onu
ev de tut ma ya ça l� ��r d�. Fa kat o, “Ken di me ha kim
ola m� yo rum” de yip ev den ka çar d�. En so nun da
duy duk ki ken di si mah ke me ye ba� vu ra rak, ku -
mar sa lon la r� na gi ri �i ni ya sak lat m�� ve ken di ni
ha cir al t� na al d�r m��.

Ge çen ler de 85 ya� ci va r�n da olan önem li bir
i� ada m� na rast la d�m. El le ri tit ri yor, bas ton la zor
yü rü yor du. “�nal bey ba na bir ran de vu ver, ge lip
ba z� �ey ler ko nu� mak is ti yo rum” de di. “So ra -
cak la r�n i� le mi il gi li?” de dim. Göz le ri par la ya rak,
“Evet, ye ni bir i� f�r sa t� var” de di. �� ya �a m� n� ka -
pat t� �� m�, ar t�k yal n�z ca ho bi le rim ve ha y�r i� le riy -
le u� ra� t� �� m� an lat t�m. Fa kat bu söz ler ona o ka -
dar ya ban c�y d� ki, zor du yan ku la ��y la hâ lâ ran -
de vu yu ke sin le� tir me ye ça l� �� yor du.

Mad di ba ��m l� l�k lar bi zi öz gür lük ten uzak la� -
t� r�r, eli mi zi ko lu mu zu ba� lar. Te le viz yon la r� ne
za man aç sa n�z; uzun rek lâm lar la kar �� la �� yor su -
nuz. Hep si ya bir �ey le ri bi ze sat mak ve ya ken di
ma l� n� biz de ih ti yaç ha li ne ge tir mek is ti yor. Ta n� -
d� ��m bir i� ada m� n�n özel gar so nu, pat ro nu nun
her gün en az se kiz adet s� f�r ka lo ri li ko la iç ti �i ni
söy le mi� ti. Rek lâ m�n bi zim ya �a m� m�z da ne so -
nuç lar ya rat t� �� n� her hal de bun dan da ha et kin
�e kil de ifa de ede mez si niz. Ba ��m l� l�k kö tü bir
�ey dir. Üze rin de, “Si zi öl dü rür” ya z� l� ol du �u hal -
de in san lar hâ lâ si ga ra içi yor lar.

Dün ya sal ba ��m l� l�k la r�n her bi ri ta �� yan için
a��r bir yük tür. Ay r� ca in san ili� ki le ri ne de niy le
s�r t� m� za yük le nen ve öz gür lü �ü mü zü k� s�t la yan
bir çok dün ya sal duy gu ve dü �ün ce da ha var d�r.
Ör ne �in kin, k�s kanç l�k, ha sis lik, aç göz lü lük gi bi
duy gu lar bi zi ruh sal zen gin lik ten uzak la� t� r�p
dün ya sal kav ga la r�n içi ne iter ler. Dün ya sal �ey le -
re ba� lan d� �� m�z ve dün ya sal kav ga la ra ken di -
mi zi kap t�r d� �� m�z sü re ce ruh sal zen gin li �e ula -
�a maz, ruh ve mad de den ge si için de mut lu bir
ya �am ku ra ma y�z. Ni ce in sa n� gö rü yo rum, dün -
ya sal �ey le re olan ba ��m l� l�k la r� ne de niy le ac� çe -
ki yor lar; ai le le ri da hil çev re le riy le iç ten bir sev gi
or ta m� olu� tu ra m� yor lar. Ki mi le ri ha pis ha ne ler de
sü rü nü yor lar, ki mi le ri ya lan do lan la dün ya sal ba -
z� �ey le re sa hip le ne bil mek için yer ler de sü rük le -
ni yor lar. Bi zim in san l� �� m�z, bu yük ler den ne ka -
dar kur tul mak is te di �i miz le öl çü lür. Mut lu ola bil -
mek için ruh ve dün ya y� den ge le yen bir bi lin ce
ula �a bil mek ge re kir. Pa ra y�, i�i, ti ca re ti, dün ya sal
hiç bir mad de yi hor gör me yi niz. Hep si ya �a ma -
m�z için Al lah’�n bi ze ver di �i ni met ler dir. Ruh sal
ge li �i min en yü ce yo lu olan ba� ka in san la ra hiç
kar �� l�k bek le me den hiz met ede bil mek için bi le,
ba� ka in san la r�n ih ti yaç la r� n� kar �� la ya cak dün -
ya sal �ey le re ge rek si ni mi miz var d�r.

Ya �a m� n� za ba k� n�z; yal n�z ca dün ya ya odak -
l�, dün ya sal �ey le ri önem se yen bir ya �am m� sür -
dü rü yor su nuz, yok sa ruh sal ge li �im yo lun da bi -
linç li bir ara y�� ve ça l�� ma ile ruh ve mad de den -
ge si için de bir ya �am m� he def li yor su nuz?

B

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Mezunlar birarada, Haydarpaşa’da!
Haydarpa�a Lisesi'nin mezunları

arasında Kadir �nanır, �zzet
Günay, Süleyman Turan, Göksel
Arsoy, Tuncel Kurtiz ve Ercan
Saatçi gibi isimler bulunuyor.

Türkiye’nin
en köklü e�itim
kurumlarından

Haydarpa�a
Lisesi’nin mezunları,

Geleneksel Pilav
Günü’nde 78. kez

bulu�tu. 

Foto�raflar: Sinem TEZER
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● Mehmet SAKINÇ (�TÜ)

Ka d� köy ya da Khal ke don, kör ler ül ke si
ola rak bi li nen yer, ta ri hi ya r�m ada n�n
tam kar �� s�n da geç mi �i ta rih ön ce si Ne-

 olo tik Dö nem’e ka dar gi den önem li bir yer le -
�im ala n� d�r. Ya n� ba ��n da Kyrso se ras di �er
ad�y la Üs kü dar. Kar �� s�n da As ya K� ta s�’n�n
ucun da �s tan bul ya da Bi zan ti on MÖ 650 li
y�l lar dan be ri yak la ��k 2500 y�l l�k bir ta ri hin
için den gü nü mü ze ka dar gel mi� es ki Yu nan
ko lo ni le ri dir. An cak son ar ke olo jik ka y�t lar da
bu ra n�n MÖ. 8.500 y�l ön ce si ne ait bir yer le -
�i me sa hip ol du �u nu gös ter mi� tir ve gü nü mü -
ze ka dar bu uzun sü reç için de Ro ma, Bi zans
ve son ra s�n da Türk ler bu muh te �em co� raf ya -
da ege men ol mu� lar d�r.

�s tan bul’da bu yer le rin her bi ri bin ler ce
y�l l�k ta ri hin iz le ri ni ta ��r. Bun la r�n bir k�s m�
ha len ayak ta du ran bil di �i miz Ro ma ve Bi zans
dö ne mi ne ait bir çok ki li se, sü tun, sar n�ç lar,
Os man l�’da ise �s tan bul’un fet hin den ba� la ya -
rak ca mi i, med re se, çe� me gi bi ta ri hi eser ler -
dir. An cak unu tul ma ma l� d�r ki �s tan bul
co� raf ya s� Bi zan ti on’dan bin ler ce y�l ön ce yer
yer is kân edil mi� tir. Bun lar Ne olo tik dö ne me
ait yer le �im ler dir, ör ne �in Pen dik, �çe ren köy,
Ya r�m bur gaz, Fi kir te pe, Kül tür le ri gi bi.

Bu ara da Ya r�m bur gaz’�n öne mi ni de un-
ut ma mak ge re kir. �s tan bul’da ilk in san yer le -
�im le ri bu ma �a ray la ba� la m�� t�r 600.000 y�l
ön ce si ya �a m� na ta rih le nen ma �a ra da Ho mo
erec tus ve Ho mo sa pi ens’in ya �am iz le ri var -
d�r. Son ra s�n da pa le oli tik ve ne oli tik dö ne me
ait ya �a ma ait iz le ri gö rü lür.  Son y�l lar da Ye -
ni ka p� ka z� la r�n da Mar ma ray Pro je si kap sa -
m�n da ya p� lan ar ke olo jik ça l�� ma lar
�s tan bul’un ta ri hi ne önem li kat k� lar sa� la ya -
cak ka n�t lar sun mu� tur. 8.500 y� la ta rih le nen
in san is ke let le ri ve çev re de ki es ki ya �am dan
ge ri ye ka lan iz ler, Bi zan ti on’dan bin ler ce y�l
ön ce �s tan bul’da ya �a ma ait bir kül tü rün ol du -
�u nu söy le mek te dir. Bir pro je kap sa m�n da
kur ta r�l ma ka z� s� ile or ta ya ç� kan Ye ni ka p� ka -
l�n t� la r�, as l�n da ar ke olog la ra ve ko nuy la il gi li
bi lim in san la r� na il ham kay na �� ol ma l� d�r.
Aca ba �s tan bul’un ta ri hi ne ar ke olo jik ba k�m -
dan ���k tu ta bi le cek ka z�l ma s� ge re ken ba� ka
yer ler ola bi lir mi? Çok yer var d�r ama ka n�m -
ca bun lar dan en önem li si Ka d� köy Ku� di li
düzlü�ü ola n� d�r. Son za man lar da AVM (Al�� -
ve ri� Mer ke zi) ya p� m� ile ba s�n da gün de mi ol -
duk ça me� gul eden bu böl ge nin Fi kir te pe
kül tü rü ne ya k�n ol ma s� bu dü �ün ce yi güç len -
dir mek te dir. Ku� di li’nin, Pa pa z�n Ça y� r�’n�n
(Fe ner bah çe Sta d�), Ha san pa �a’n�n ve Fi kir te -
pe etek le ri nin al t�, Fi kir te pe Kül tü rü’nün iz le -
ri ni ba r�n d� ra bi le ce �i gi bi Ro ma, Khal ke don
ve Bi zans’a ait ka l�n t� la r�n da iz le ri ni de ta �� -
ya bi lir. 

� F� K�R TE PE KÜL TÜ RÜ
Yak la ��k M.Ö. 6300-5900 y�l la r� ara s� na

ta rih le nen (Ka rul, 2009) Ne oli tik dö ne me ait
bu kül tür; Trak ya (�s tan bul ci va r�), Bo �az’�n
ba t� ya ka s�n dan Ana do lu iç le ri ne Es ki �e hir’e
ka dar uza nan bir böl ge de ya y� l�r. Ku zey ba t�
Ana do lu’da �s tan bul ci va r�n da Pen dik, Ya r�m-
 bur gaz, Ye ni ka p�, Tuz la böl ge le ri Fi kir te pe
kül tü rü nü tem sil eden önem li yer le �im ler dir.
Bu kül tür de Dal-ör gü �ek lin de ki ba sit ku lü be -
le rin bu lun du �u yer le �im ala n� ge nel de de niz
k� y� la r� d�r (�e kil-1). Bun la r�n de niz ürün le rin -
den s�k ça bes len di �i ni ve ay n� za man da ça nak
ve çöm lek üret tik le ri ni ar ke olo jik ka n�t lar dan
bi li yo ruz (Öz do �an 1983).

Fi kir te pe kül tü rü ile il gi li ilk ka z� lar 1907
�s tan bul-Ba� dat de mir yo lu nun ya p� m� s� ra s�n -
da bu lu nan ça nak-çöm lek par ça la r� son ra s�n da
ba� la m�� t�r. Bu ça l�� ma lar böl ge ye olan il gi yi
ar t� r�r, çün kü bu ra da bu lu nan ar ke olo jik ka l�n-
 t� lar ba� ka yer de ki le re ben ze mek te dir. 1954
y�l la r� ara s�n da �s tan bul Üni ver si te si ho ca la -
r�n dan Ha let Çam bel ve Kurt Bit tel, Türk Ta -
rih Ku ru mu’nun des te �i ile ka z� ça l�� ma la r�
yü rü tür. Ka z� lar s� ra s�n da bel ki de �s tan bul’un
ilk ev mi ma ri si ola rak da ad lan d� ra bi le ce �i miz
saz ti pi ev ler or ta ya ç� kar t� l�r. Ka l�n t� lar; du-
 var la r� ah �ap di rek ler ile çev re len mi� 4 met re
ça p�n da ki yu var lak plan l� bu ev le rin, in ce dal
ve saz lar la örül dü �ü nü ve kil li ça mur la s� van -
d� �� n� gös te rir. 1960 y�l la r�n da ara� t� r� c� lar Fi -
kir te pe ve Pen dik’te kü çük son daj lar ya pa rak
ara� t�r ma la ra ���k tut ma ya ça l� ��r. 1980’li y�l-
 lar da Öz do �an (1979) ta ra f�n dan ba� la t� lan
ara� t�r ma lar so nu cun da Fi kir te pe kül tü rü ile il-
 gi li ye ni ka n�t lar el de edi le cek tir. Yak la ��k bin
y�l ka dar bir sü re yi kap sa yan bu kül tü rün olu�-
 tur du �u ya �am bi çi mi nin Bal kan lar üze rin den
Av ru pa’ya ak ta r�l ma s� ile bu k� ta da ye ni ya -
�am bi çim le ri nin olu� ma s� in san l�k ta ri hi ba -
k� m�n dan önem li dir. Bu ya �am bi çi mi nin de
ilk de fa �s tan bul co� raf ya s�n da or ta ya ç�k ma -

s� bir dün ya ken ti olan �s tan bul’un in san l�k ta -
ri hi aç� s�n da öne mi ni bir de fa da ha art t� ra cak -
t�r. An cak, yüz y�l lar d�r ta ri hi ni bil mek
is te me yen, on la ra de �er ver me yen le rin ba �a -
r� l� ça l�� ma la r� son ra s�n da Fi kir te pe Kül tü rü ve
uzan t� s� olan �çe ren köy gü nü müz de ne ya z�k
ki ge ce kon du la� ma ya son ra s�n da da kent sel
dö nü �ü me kur ban edi le rek be ton la r�n al t� na bir
de fa da ha gö mü le cek tir.

Bu gün Fi kir te pe’den ge ri ye ka lan lar,
umut la bü tün zor luk la ra ra� men ça l� �an bir
avuç de �er li bi lim in sa n� n�n ka z� lar dan kur ta -
ra bil di �i ça nak-çöm lek ka l�n t� la r� d�r. Bu de -
�er li mi ras �s tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri
�s tan bul Bö lü mün de ser gi len mek te dir. �s tan -
bul’un ta ri hön ce si ilk sa kin le ri ne ait bu lun tu -
la r�n bu gün ol ma yan kül tü rün bin ler ce y�l ön ce
na s�l üre til di �i ni ya k�n dan gö re bi lir ve bel ki
de his se de bi lir si niz (Al�n t�; Ga ze te Ka d� köy,
20, 06, 2011).

� KHAL KE DON (KA DI KÖY)
MÖ. 658 li y�l lar da Me ga ra l� la r�n Bi zan -

ti on’u kur ma s�n dan yak la ��k 20
y�l ön ce ku ru lan Khal ke don ya ni
bu gün kü Ka d� köy o za man lar da
Bi tin ya’n�n önem li de niz yer le -
�im le rin den bi riy di. Khal ke don’un
dört li ma n� bu lun mak ta d�r. Bun lar
Ka d� köy Mey da n�, Fe ner bah çe Bur -
nu, Fe ner bah çe bur nu nun ku zey ta -
ra f� ve en önem li si
Kur ba �a l� de re-Ka la m�� Ko yu’dur
(�e kil 2). Ka la m�� Li ma n� ha liç �ek-
 lin de Ha san pa �a’ya ka dar uza n�r (�e -
kil 3). Kur ba �a l� de re Ha li çi ve de
Mo da bur nu Khal ke don’u de niz den ge -
le cek dü� man la ra kar �� ay nen Bi zan ti -
on’un ha li çi gi bi son de re ce ko ru nak l�
ya par. Khal ke don o dö nem ler de H� ris ti yan l� -
��n önem li mer kez le rin den bi ri dir. 5. Yüz y�l -
da Ba t� ve Do �u Ro ma �m pa ra tor lu �u ara s�n da
önem li din sel ay r� l�k la ra ne den olan Khal ke -
don Kon se yi bir çok din sel ça t�� ma la ra sah ne
ol mu� tur. Gü nü mü zün Ka d� kö yü olan bu yer -

de o za ma na ait ne ya z�k ki pek faz la ta ri hi eser
yok tur. Ro ma Dö ne mi ne ait az sa y� da ki bu lun-
 tu lar Ar ke olo ji Mü ze si’nde ser gi len mek te -
dir.
� KU� D� L�-PA PA ZIN ÇA YI RI (�ÜK RÜ

SA RA ÇO� LU STA DI), HA SAN PA �A
Ka y�� da ��’ndan do �an kur ba �a l� de re ön ce

ba t� ya do� ru bu gün kü E-5 ka ra yo lu nu ta kip
ede rek Fi kir te pe etek le ri ne ge lir ve Uzun ça -
y�r’dan gü ne ye do� ru yö ne le rek, Fi kir te pe
etek le ri ni ta kip ede rek ön ce Sö �ut lü çe� me da -
ha son ra Ku� di li ve Pa pa z�n Ça y� r� düz lük le -
ri ni ge çe rek Ka la m�� Ko yu na (Mar ma ra
De ni zi) dö kü lür. An cak, bu gü zer gâ h� bu gün
ta kip et mek im kân s�z d�r. Kur ba �a l� de re’nin
bin ler ce y�l d�r geç ti �i yer ler den sö küp al d� ��
ka ya mal ze me le ri ni ufa la y�p, par ça la y�p ta �� -
y�p ge tir di �i ve h� z� n�-gü cü nü kay bet ti �i ye re
de ser di �i kum-ça k�ldan olu �an alüv yo nal dü-
zlük ler bu gün kü Ku� di li
(oto park-es -

ki Sa l� pa za -
r�)-Pa pa z�n Ça y� r� (�ük rü

Sa ra co� lu Sta d�) ve Sö �üt lü çe� me (Be le di ye
Bi na s� ve Tren �s tas yo nu) düz lük le ri dir (�e kil
3). Bu ra la r� Os man l�’da ve Cum hu ri yet Dö ne -
mi’nde ya �a yan la r�n uzun y�l lar bo yu me si re
ye ri ol mu�, in san la r�n aç�k ha va da do la� t� ��,
ne fes al d� ��, do �ay la ku cak la� t� �� yer ler dir.
Ay r� ca bu de re kur ba �a la r� ile de ün lü dür. Ka-

 nar ya se ven ler ku� la r� n�n iyi öt me si için de re
ke na r� na ge tir dik le ri ka nar ya la r� n� ba �� ran
kur ba �a la ra din le tip on la r�n da ha faz la �a k� -
ma la r� n� gü nü müz de pis lik ten ses le ri ç�k ma -
yan kur ba �a po pü las yo nu na borç lu dur.
Kur ba �a l� de re’nin dö kül dü �ü yer Ka la m�� ko -
yu dur. �ar k� la ra ko nu olan, fla min go la r�n uç-
 tu �u bu saz l�k ve ka m�� l�k koy dan bu gün
ge ri ye hiç bir �ey kal ma m�� t�r. 

� ON B�N YIL ÖN CE S�N DEN
GÜ NÜ MÜ ZE KU� D� L� VE C� VA RI
�im di, in san ak l� n�n za ma n� sor gu la mak ta

zor lan d� �� gü nü müz den oni ki bin y�l ön ce si ne
gi de lim ve bir kaç so ru ya ya n�t ara ya l�m. O za-
 man lar da co� raf ya na s�l d�? Kim ler ya �a d�?
Ne re den gel mi� ler di? Ya �am la r� na s�l d�? gi bi
so ru la ra ya n�t lar ara ya l�m. 

Bu za man di li mi jeo log la ra gö re Ho lo sen
1 ola rak bi li nir. Ay n� za man da An tro po -
jen ola rak da bi lin mek te dir. Di �er bir an-
 lam da son in san Ho mo Sa pi ens’in
Ge ze ge ni ele ge çir me ye ba� la d� �� bu zul
son ra s� dö nem dir. Bu dö ne min ba� lan -
g� c�n da eri me ye ba� la yan bu zul la r�n
kü re sel bo yut ta yük selt ti �i su la r�n k� -
y� la r� kap la ma s�y la ge ze gen de yep ye -
ni bir za man dö nem ba� la ya cak t�r.
Bu zul dö ne min de se vi ye si -115 me-
t re ye ka dar dü �en Mar ma ra De ni zi
eri yen bu zul lar ne de niy le göl özel li -
�i ni sü rat le yi ti re rek se vi ye si yük- 
se le cek ve bir sü re son ra su lar k� y� -
la r� i� gal ede cek tir (�e kil 1). Bu
ola y�n so nu cun da Ak de niz su la r�

Mar ma ra de ni zi ni dol du ra rak �s tan bul Bo �a -
z�’ndan Ka ra de niz’e do� ru ak ma ya ba� la m�� -
t�r. Bu co� raf ya da bu olay la ra ta n�k olan
in san lar var m� d�r? Son y�l lar da ya p� lan ara� -
t�r ma lar Ye ni ka p�’da bu lu nan in san is ke let le -
ri nin rad yo met rik yön tem ler le 8.500 y�l
ön ce si ne ta rih le mi� tir. Bu ta rih bi ze Me ga ra l� -
lar’dan yak la ��k 6.000 y�l ön ce sin de bu �s tan -
bul’da ya �a yan la r�n ol du �u nu söy le mek te dir.
Bu za man ar ke olo jik za man cet ve li ne gö re

Ne oli tik (Ye ni Ta� Dev ri) dö nemi dir ve Fi kir -
te pe kül tü rü ile ya� da� t�r.
� KA DI KÖY'ÜN DÜZ LÜK LE R� N�N

AL TIN DA NE VAR?
�im di gö zü mü zü Ku� di li, Pa pa z�n Ça y� r�,

Sö �üt lü Çe� me düz lük le ri ne çe vi re lim. Ye ni -
ka p�’da 8 bin y�l ön ce ki ya �a m� bir ka z� da na -
s�l or ta ya ç� kar t�l d�y sa aca ba bu düz lük le rin
al t�n da ay n� za ma na ait yer le �im ler ola bi lir
mi? E�er var sa bu Fi kir te pe kül tü rü dür. Ay r� -
ca bir Me ga ra ko lo ni si olan Khal ke don’un bir
li ma n� ol ma özel li �i gös te ren Ka la m�� Ko yu
ve Ku� di li ay nen Ye ni ka p�’da ki gi bi ka l�n t� la -
ra m� sa hip ti?

Tüm bu so ru la ra ce vap ve re bil mek için ko -
nuy la il gi li bi lim sel ara� t�r ma la ra ba ka l�m.

1991 y� l�n da Fe ner bah çe sta d� (Pa pa z�n
Ça y� r�) ve Ku� di li Düz lü �ü’nde ya p� lan son-
 daj da 24 m ka l�n l� ��n da ke si len Kur ba �a l� de -
re alüv yo nu, en alt ta te mel ola rak ad lan d� r� lan
Kar bo ni fer (Pa le ozo yik) ya� l�, ka ya lar üs tün -
de bu lun mak ta d�r. Son daj dan el de edi len çö kel
di zi le ri nin ça mur lu se vi ye le rin de bu lu nan
mid ye ben ze ri iki ka buk lu lar dan ya p� lan ya�
ta yin le ri ne gö re (Çe tin ve di�.,1995) 10 bin y�l
ön ce si ne gi de lim. Ba ka l�m ne ler le kar �� la �a -
ca ��z? Özel lik le ilk met re ler de ki ça mur lar
için de de ni zin s�� or tam la r�n da ya �a yan ben tik
fo ra mi ni fer le rin  zen gin top lu lu kla r� (Ci bi ci -
des lo ba tu lus, Ro sa li na brad yi, Mas si li na se-
 cans, Elp hi di um cris pum ve di�.) ile
de niz ler de bu lu nan bryo zo an ko lo ni le ri dik ka -
ti çe ker (Ün sal ve di�., 1998). Ay r� ca çok çe -
�it li bit ki spo ru ka ra dan rüz gâr lar la çö kel ler
içi ne ta ��n m�� t�r. Bun lar da bi ze ci var da ki bit -
ki ör tü sü hak k�n da önem li bil gi ler ve rir. Bu
spor la r�n ço �u �h la mur (Til li a), me �e (Qu er -
cus), f�n d�k (Cory lus), ce viz (Car ya), Ko ca ye -
mi�’e (Myri ca) ait tir. 

Bu ve ri ler bi ze Pa pa z�n   Ça y� r� (�ük rü Sa -
ra co� lu Sta d�) ile Sö �üt lü çe� me düz lük le ri nin,
Fi kir te pe kül tü rü nün böl ge de et kin ol du �u za-
 man da de niz ol du �u nu be lirt mek te dir. Ay r� ca
1950’li y�l lar da Fi kir te pe’de ya p� lan ka z� lar da
bu lu nan sü rün gen, ku�, me me li ve özel lik le de
ba l�k ka l�n t� la r� dik kat çe ki ci dir. Bun lar, Mer-
 luc ci us mer luc ci us (Ber lam Ba l� ��), Di cen -
trarc hus lab rax (Lev rek) Spa rus au ra ta
(Çi pu ra), Thun nus thun nus (Or ki nos) gi bi de -
niz ba l�k la r�y la, Si lu rus gla nis (Ya y�n Ba l� ��)
Esox lu ci us (Tur na Ba l� ��) gi bi tat l� su ba l�k la -
r� d�r (Bo ess neck ve Dri esch 1979). Bu ve ri ler
de bi ze Fi kir te pe’de ya �a yan la r�n ha liç k� y� s� -
na ge le rek bu ra da av lan d�k la r� n� aç�k la mak ta -
d�r. Khal ke don ya ni Ka d� köy da ha ön ce
bah set ti �i miz gi bi Yu nan Ko lo ni dev let le rin -
den bi ri dir. Ola s� l�k la Ka la m�� ko yu ve ge ri -
sin de ki ha liç, ge mi ler için ko ru nak l� bir li man
ol ma l� d�r. Me ga ra l� lar’dan son ra MÖ 530’lu
y�l lar da Fe ni ke li de niz ci le rin Mar ma ra De ni zi
ve ora dan da �s tan bul Bo �a z� ’n� ge çe rek Ka ra -
de niz k� y� la r�n da K� z� l�r mak a� z�n da kü çük
ko lo ni ler kur du �u nu ta rih ten bi li yo ruz. Bu ne-
 den le Khalk e don’un ko ru nak l� li ma n� Ka la m��
o za man lar dün ya n�n en iyi de niz ti ca re ti ni ya -
pan Fe ni ke ge mi le ri ne ev sa hip li �i yap m�� ol-
 ma s� muh te mel dir.
� AR KE OLOG LAR'IN SON RA PO RU

Bu ra por bi zim yap m�� ol du �u muz je olo -
jik ça l�� ma lar la bi re bir ör tü� mek te dir. Ar ke -
olog lar Der ne �i’nin sap ta ma la r� son de re ce
ye rin de dir. Der ne �in ra por la r�n da “�ük rü Sa -
ra co� lu Sta d�'n�n bu lun du �u ala�nn S�T ala n�
ilan edil me si ge re kir. Ra por da, ta rih sah ne sin -
de önem li bir ye ri olan Khal ke don an tik ken -
tin de sis tem li hiç bir ara� t�r ma yok tur. An tik
kent içe ri sin de ki in �a ai fa ali yet le rin hiç bi ri
de ne tim al t�n da ya p�l ma m�� t�r. Çok az sa y� da -
ki ih bar so nu cun da ya p� lan ka z� lar d� ��n da her-
 han gi bir ka z� ça l�� ma s� yok tur. He men he men
tü mü tah rip olan kent te en az�n dan bu gün den
iti ba ren de ne tim li in �a at fa ali yet le ri yü rü tül -
me si ge rek li dir. An tik Khal ke don’un s� n�r la r�
tam ola rak be lir le nip II I. de re ce ar ke olo jik sit
ilan edi le rek in �a ai fa ali yet le rin de ne tim al t�n -
da ya p�l ma s� sa� lan ma l� d�r” de nil mek te dir.

Ay r� ca Ar ke olog lar Der ne �i ra po run da
böl ge �öy le ta rif edil mek te dir. "Bu dö nem de
Ku� di li De re si bir ha liç �ek lin de dir. K� y� çiz -
gi si de bu gü ne gö re içe ri de ka lan Fi kir te pe-
Ha san pa �a ara s� na ka dar uzan mak ta d�r. Da ha
son ra bu yer le� me nin kar �� s�n da Mo da Bur nu
ile Yo �urt çu ara s�n da ‘Khal ke don’ (Ba k�r Ül -
ke si) ad�y la ikin ci bir yer le� me da ha olu� mu� -
tur. Apol lon Ta p� na �� ile ün sa lan
Khal ke don’un mer ke zi ni olu� tu ran yer, bu gün
Ka la m�� ve Hay dar pa �a koy la r� n�n ara s�n da ki
te pe lik bu run üze rin de yer al�r, yer le� me nin
sur la r� bu gün Al t� yol, Sa k� za �a c�, Mü hür dar,
Sö �üt lü çe� me ara s�n da, ka ba ca dik dört gen
olu� tu ra cak �e kil de uzan d� �� dü �ü nül mek te -
dir.
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Kuşdili’nde (Kadıköy) cinayet
Ku�dili’ne yapılacak AVM, cinayeti i�leyecek bir kur�un gibi tabancanın namlusuna sürülmü�, atı�a hazır
beklemektedir. Tabancanın teti�ini çekecek olanlar daha önceleri i�ledikleri cinayetler gibi �stanbul’a bir
kur�un daha sıkarak onu AVM ile katledeceklerdir. Eldeki bilimsel kanıtlar, Yenikapı örne�i ve özellikle
jeolojik tarih bu düzlü�ün altında bize Neolitik döneme ve Khalkedon’a ait kalıntıların bulunabilece�ini

söylemektedir. Bu düzlükte yapılması dü�ünülen alı�veri� merkezleri çalı�malarına bir an önce son
verilmeli, Ku�dili arkeolojik perspektifte yeniden düzenlenmeli, tarih ile �stanbul insanı burada bulu�malıdır.

8 Bin yıl ön ce si nin (Fi kir te pe
Kül tü rü) Kur ba �a lı de re Ha li çi

3 Bin Yıl ön ce; Khal ke don
ve Kur ba �a lı de re Ha li çi

BU YA ZI NE DEN YA ZIL DI?
�STANBUL, binlerce y�ll�k tarihi

de�ere sahip ve bu özelli�i ile de
dünyan�n belki de en eski kenti

olmas�yla olmas�yla bilinir / tan�n�r.
Eski insan ya�am�na ait tüm izler
özellikle Paleolotik ve Neolotik

dönemlere ait birçok kal�nt� bu �ehrin
de�i�ik yerlerinde bulunmaktad�r.
Yukar� da bahsetti�imiz gibi

bunlardan en önemlisi Fikirtepe
Kültürüdür ki insanl���n

gelece�ini �ekillendiren önemli
bir geçi� zaman�, ilk defa avc�
kültüründen yerle�ik düzen

çiftçi kültürüne geçi�ini temsil
eder. Bu zaman�n ya�and���
yer de bugünkü Fikirtepe’de

dir. Ama betonlar�n
alt�ndad�r. Son y�llarda nas�l

Yenikap� kaz�lar�
�stanbul’un ya�am tarihi ile

ilgili son derece önemli
belgeler ortaya ç�kartt�ysa
Ku�dili kaz�lar� da bunu

yapabilir. Fikirtepe
Kültürünün deniz k�y�s�
ya�am�na bizi ula�t�rabilir. Ya

da bir Fenike ticaret gemisinin
kal�nt�s�na. Ancak, Ku�dili’ne

yap�lacak AVM, cinayeti i�leyecek bir
kur�un gibi tabancan�n namlusuna

sürülmü�, at��a haz�r beklemektedir.
Tabancan�n teti�ini çekecek olanlar

daha önceleri i�ledikleri cinayetler gibi
�stanbul’a bir kur�un daha s�karak onu

AVM ile katledeceklerdir. Yukar�da
anlatt���m�z Ku�dili’nin tarihi özellikleri,
Arkeoloji Derne�i’nin 2013’de yapm��

oldu�u saptamalar, yapm��
oldu�umuz jeolojik, kronolojik

çal��malarla bire bir örtü�mektedir. Bu
nedenle, arkeoloji çal��anlar�n�n ve

özellikle üniversitelerin bu konudaki
bölümlerinin bir an önce bu düzlü�ü

ve civar�n� süratle arkeolojik
incelemeye almas� gerekir. Eldeki

bilimsel kan�tlar, Yenikap� örne�i ve
özellikle jeolojik tarih bu düzlü�ün
alt�nda bize Neolitik döneme ve

Khalkedon’a ait kal�nt�lar�n
bulunabilece�ini söylemektedir. Bu

düzlükte yap�lmas�

dü�ünülen
al��veri� merkezleri çal��malar�na

bir an önce son verilmeli, Ku�dili
arkeolojik perspektifte yeniden

düzenlenmeli, tarih ile �stanbul insan�
burada bulu�mal�d�r.
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr ‘2012 Spora Hizmet Ödülü’ verildi
KARADENiZ Vakfı tarafından her yıl geleneksel

olarak düzenlenen ve bir önceki yılın
bran�larında fark yaratmı� ki�ilere verilen

ödüllerden Spora Hizmet Ödülü, �stanbul Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Ba�kanı ve
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu

(TASKK) Genel Ba�kanı Ali Dü�mez’e verildi.
Dü�mez, ödülü tüm spor kulüpleri ve 78 ildeki

ASKF ba�kanı adına aldı�ını söyledi. Sanat ve
spor camiasının büyük bir ilgi gösterdi�i

etkinlikte bazı kulüp ba�kanlarının yanı sıra
�stanbul ASKF yöneticileri de etkinlikte yer aldı.

Törende, �stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
“Ömür Boyu Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülünü �brahim Cevahir’den alan Mutlu, daha
sonra sanatçılara ödüllerini verdi. 

�S TAN BUL’UN en h�z l� la r� bel li ol -
du. �s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve

Spor �l Mü dür lü �ü At le tizm �l
Tem sil ci li �i ta ra f�n dan ger çek le� ti -
ri len ‘�s tan bul'un En H�z l� s�’ fi nal

ya r�� ma la r� ya p�l d�. Ya� grup la r� na
gö re �am pi yon lar �öy le: 

KIZ LAR:
� 2003 Do �um lu 60 Met re:

Gök sü Ars lan 
� 2002 Do �um lu 60 Met re:

Ar jin Ar vas 
� 2001 Do �um lu 80 Met re:

Me li sa �im sek
� 2000 Do �um lu 100 Met re: 

S� la K� l�ç 
� 1999 Do �um lu 100 Met re:

Ay �e Ta �an

ER KEK LER:
� 2003 Do �um lu 60 Met re:

S. Ol gu Pi lav 
� 2002 Do �um lu 60 Met re:

Eren Ya vuz 
� 2001 Do �um lu 80 Met re:

Fur kan Al t�n ba� 
� 2000 Do �um lu 100 Met re:

Mu ham met Gül te kin
� 1999 Do �um lu 100 Met re:

�s hak Mer �en

2012-2013 Yılı
Atletizm

�stanbul �l
Temsilcili�i’nin

faaliyet
programında
yer alan ve

sezon içinde
yapılması

planlanan 43.
�stanbul Valilik
Kupası Kros
Yarı�maları,

Valideba� �evket Aktalay �zci Evi Parkuru’nda yapıldı.
Valilik Kupası; Küçük, Yıldız, Genç, Büyük Bayan ve
Erkekler kategorilerinde 600’e yakın ö�renci atletin
katılımıyla gerçekle�ti. Ö�renci atletler birincilik için

kıyasıya yarı�tılar. Kategorilerinde ilk 6 dereceyi elde eden
sporcuların madalya ve maddi ödülleri önümüzdeki
günlerde �stanbul Valili�i’nin belirleyece�i bir gün

sahiplerine verilecek.

Genç lik ve Spor Ba kan l� �� Spor Ge -
nel Mü dür lü �ü fa ali yet prog ra -
m�n da yer alan �l ko kul lar Fi zik sel

Et kin lik Ya r�� ma la r�, Bur han Fe lek Spor
Komp lek si Ek rem Ko çak At le tizm Sa ha -
s�’nda dü zen len di.

Fi zik sel et kin lik oyun la r�n da ço cuk -
lar ke yif li da ki ka lar ge çir di. Ya r�� ma da
gö nül le rin ce e� le nen il kö� re tim bi rin ci,
ikin ci, üçün cü ve dör dün cü s� n�f ö� ren ci -
le ri ya r�� ma la r� �ö len ha va s�n da ge çir di.

Ya r�� ma ni te li �i ol ma dan çok yön lü
oyun sal et kin lik ler �ek lin de ge çen ya r�� -
ma lar da ö� ren ci le re, s� n�f ve be den ö� ret-
 men le ri e� lik et ti.

Ço cuk la r�n ta k�m ve i� bir li �i duy gu -

su nu ge li� tir me ama c�y la dü zen le nen fi -
zik sel et kin lik oyun la r�n da ço cuk lar bow-
 ling, çem ber le i�bir li �i oyu nu, çift ayak
at la ma oyu nu, da ire sel bay rak ko �u su, el
de� di re rek bay rak ko �u su, fa sul ye tor ba s�
at ma, ha lat çek me, ko or di nas yon ko �u su
ve pu an l� he def oyun la r�y la gö nül le rin ce
e� len di.

�l ko kul 1, 2, 3 ve 4’ün cü s� n�f la r� ka -
t�l d� �� oyun et kin li �in de ö� ren ci ler bir bir -
le riy le oyun oy na ya rak unu ta ma ya cak la r�
bir gün ge çir di ler. Dü zen le nen oyun et -
kin li �i ne ka t� lan ço cuk lar gü zel za man ge -
çir dik le ri ni, ha yat la r�n da ilk de fa bu ka dar
oyun oy na d�k la r� n� ve bu gü nün bit me si -
ni is te me dik le ri ni söy le di ler.
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ŞENLENDi
BURHAN FELEK
ŞENLENDi
BURHAN FELEK
ŞENLENDi
BURHAN FELEK
ŞENLENDi
BURHAN FELEK
ŞENLENDi

�stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlü�ü tarafından
organize edilen ‘�lkokullararası Fiziksel Etkinlik” oyunları,

Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm
Sahasında yapıldı.
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SIKI BiR VÜCUT iÇiN
10 PRATiK KURAL
Hepimiz s�k� bir vücuda sahip olmay� isteriz.

10 basit ve pratik yöntemle bunu ba�armak çok
kolay… Yaza haz�rland���m�z bu günlerde daha s�k�

ve formda bir vücuda sahip olmak hepimizin
arzusudur. 10 pratik kural� uygulayarak hafiflemi�

bir �ekilde yaz� kar��lam�� oluruz. 
1- Vücudunuzu �a�ırtın: Hep ayn� egzersizleri rutin

bir �ekilde yapmay�n. Farkl� sporlar yaparak farkl�
kaslar� çal��t�rmak, daha fazla ya� yakman�za
yard�mc� olur. Önerimiz e�er her gün yürüyü�

yap�yorsan�z, arada bir bisiklete binmeyi deneyin.
2-Kurallar koyun: Kendinize kar�� kat� olmak ve

spor için kurallar koymak sizi daha disiplinli
k�lacakt�r. Mesela spor yaparken yedi�iniz

yiyeceklere kurallar koyun. Böylece düzenli ve h�zl�
bir �ekilde kilo verebilirsiniz.

3-Zaman de�il, kuvvet harcayın: Ya�
kaybetmenizi sa�layan �eyin uzun süreli bir spor

de�il de, kuvvet harcaman�z� gerektiren egzersizler
oldu�unu biliyor muydunuz? Bu nedenle bir dakika

aral�klarla, güç kullanarak yapt���n�z spor,
metabolizman�z� ate�leyecek ve vücudunuzdaki

fazla ya�lar� h�zl�ca yakacakt�r.
4 Açık Havayı de�erlendirin: Haz�r havalar da

�s�nm��ken spor aktivitelerinizi aç�k havada
yapmaya özen gösterin. Çünkü vücudumuz d��

ortamda �s�s�n� kaybetmemek için daha çok
çal��mak zorunda kal�r. Dolay�s�yla aç�k havada

yap�lan sporlar daha etkilidir.
5-Az ve sık yiyin: Spor yaparken uygulad���n�z

beslenme düzeninin s�kl��� ve niceli�i çok önemli.
Önemli olan s�k ve az porsiyonlarda yemek. Ayr�ca,

a��r bir ak�am yeme�i yemek yerine, sabahlar�
zengin bir kahvalt�y� tercih etmeyi de unutmay�n.

6-Mola vermeyi unutmayın: Spor yaparken arada
bir mola vermek, aral�ks�z çal��maktan daha etkilidir.
Yap�lan ara�t�rmalara göre, yar�m�ar saatten iki set
�eklinde bisiklete binmek, bir saat aral�ks�z bisiklete
binmekten daha fazla kalori yakt�r�yor. Birden fazla
kas grubunu çal��t�ran egzersizler, etkiyi iki kat�na
ç�kar�rken, süreyi yar�ya indirir. Bu nedenle spor

e�itmeninizin bu �ekilde haz�rlayaca�� program ile
çal��mak daha faydal� olacakt�r.

7-Su için: Her zaman yeterince su içti�inizden emin
olun.  Her yirmi be� kilo için yakla��k 1 litre su

içmek gerekir. Yani 75 kg. olan bir ki�i günde en az
3 litre su içmelidir. 

8-Günlü�e her �eyi not edin: Kendinize bir günlük
edinin ve ne yiyip ne içti�inizi buraya not edin.

Böylece hem beslenmenize takip edebilir, hem de
yediklerinizin kalorileri hakk�nda daha fazla bilgi

sahibi olabilirsiniz. Üstelik bu yöntemle daha bilinçli
beslenmek de mümkün olacakt�r.

9-Güne zıplayarak ba�layın: Sabah saatin alarm�n�
ertelemek hemen hepimizin al��kanl��� haline

gelmi�tir. Bu erteleme i�lemi yerine, uyanman�z
gereken saatten 10 dakika daha erken uyan�p 5
dakika boyunca z�playabilirsiniz. Evet, kula�a ve
göze komik gibi gelse de, bunu yapmaya de�er.
Çünkü 5 dakika boyunca z�plamak hem 40 kalori

yakt�racak, hem de metabolizman�z�
h�zland�racakt�r.

10. Her zaman merdiveni kullanın: Spor ve
egzersiz d���nda bunu mutlaka uygulay�n. ��ten eve

dönerken metroya m� bineceksiniz? Yürüyen
merdiven yerine basamaklar� tercih edin.

Apartmana girdiniz ve kar��n�zda asansör mü
duruyor? Hay�r, siz merdivenleri kullan�n. Böylece

pratik bir �ekilde bacaklar�n�z� da çal��t�rm��
olacaks�n�z. 

Nurcan BENG�N (KGM Pilates E�itmeni)

43. Valilik Kupası Kros Yarışmaları yapıldı

Ö�renciler, Valideba�
�evket Aktalay �zci Evi
Parkuru’nda yarı�tı.

�stanbul’un en h�zl� gençleri
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si’nin ge le nek sel ola -
rak her y�l ger çek le� tir di �i Çev re Haf -
ta s� Et kin lik le ri bu y�l fark l� içe ri �iy le

dik kat çek ti. Do lu do lu bir prog ram la Ka d� -
köy’de çev re haf ta s� n� kut la yan Ka d� köy Be -
le di ye si, bu kap sa m�n da bu y�l ilk de fa “Kad -
ra j�m dan Ka d� köy Çev re Te ma l� Fo to� raf
Ya r�� ma s�” dü zen le ye rek, çev re ye du yar l� l� -
��n ön pla na ç�k t� �� ka re le rin fo to� raf sa na t�y -
la bü tün le� me si ni sa� la d�. 

Ya r�� ma ya Ka d� köy’de ki il kö� re tim
okul la r�n dan 5, 6, 7 ve 8. s� n�f ö� ren ci le ri ka -
t�l d�. Fo to� raf lar da do �a sev gi si ve  te miz
çev re de ya �a m�n ay r� ca l�k la r� vur gu la d�.
Genç fo to� raf ç� lar Ka d� köy’ün çev re si ve do -
�al gü zel lik le ri ni, gün cel çev re so run la r� na

ge ti ri len çö züm le ri, çev re nin ko run ma s� için
ya p� lan fa ali yet le ri fo to� raf la d�.

� ÖDÜL LER VE HE D� YE LER
SA H�P LE R� N� BUL DU

Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi Sa lo nu’nda, Çev re Haf ta s� kap sa -
m�n da dü zen le nen et kin lik ler ve ya r�� ma lar la
il gi li ola rak ödül ler ile he di ye ler da �� t�l d�. 6
Ha zi ran Per �em be gü nü dü zen le nen prog ram -
da ko nu �an Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru -
ma ve Kon trol Mü dü rü Ay nur �u le Sü mer, bu
y�l fark l� ve do lu do lu bir çev re prog ra m� or -
ga ni ze et tik le ri ni söy le di. “Kad ra j�m dan Ka -
d� köy Çev re Te ma l� Fo to� raf Ya r�� ma s�”,
“Muh te �em Dö nü �üm So lu can lar la Kom post
Ya r�� ma s�” ile “Ka d� köy lü En Çev re ci Grup -
lar” dal la r�n da ödül ler ve he di ye ler da �� t�l d�.
Prog ra ma Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk, Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si Özo -

cak, Ka d� köy Be le di ye Mec li si -
nin Çev re Ko mi te si üye le ri Nur -
han Kut man ile Ha ti ce Ça lo� lu
da ka t� la rak de re ce ye gi ren le re
ödül le ri ni ver di ler. 

� GENÇ LER BA� KA NI
DUY GU LAN DIR DI

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk, ödül ver mek
için ç�k t� �� sah ne de duy gu la r� n�
ifa de et me den ya pa ma ya ca �� n�,
zi ra Ka d� köy Be le di ye si’nin dü -
zen le mi� ol du �u çev re et kin lik -
le ri ne ve ya r�� ma la r� na ka t� l�m
kar �� s�n da duy gu lan d� �� n� be lir -
te rek, “Özel lik le ço cuk la r� m� z�n
ya r�� ma la r� ve et kin lik le ri be ni
duy gu lan d�r d�. Umut ver di. Biz

çev re ye du yar l� y�z ve ka mu alan la r� n�n ko -
run ma s� na önem ve ri yo ruz. Bu ko nu da hak
ara ma öz gür lü �ü mü zü hep kul lan d�k. Ço cuk -
la r� m� z� ve çev re ye du yar l� sa kin le ri mi zi teb -
rik edi yo rum” de di.
� FO TO� RAF YA RI� MA SI ÖDÜL LE R�

1. Ab dul ka dir DA BAK (Dos tel ler ��it me
En gel li ler Or ta oku lu) 

2. Cem ÖZ�N CE (Özel Ata can E�i tim
Ku rum la r�)

3. Ku zey Em re AK SOY LU (Fa ik Re �it
Unat Or ta oku lu)

� MAN S� YON
� Ar da T� MU Ç�N (50. Y�l Cum hu ri yet

Fe ri dun Tü mer �l kö� re tim Oku lu)
� As l� SOY (50. Y�l Cum hu ri yet Fe ri dun

Tü mer �l kö� re tim Oku lu)
� Bes te DE M�R TA� (I��k Okul la r�)

� BA �A RI ÖDÜL LE R�
� Be güm O� lak ç� (I��k Okul la r�)

� Ka an B�L GE (50. Y�l
Cum hu ri yet Fe ri dun Tü -
mer �l kö� re tim Oku lu)

� Cem Tu nay AR -
KUN (Zih ni Pa �a �l kö� -
re tim Oku lu) 

� JÜ R� ÖZEL
ÖDÜ LÜ

� Elif YIL MAZ
(30 A�us tos �l kö� re tim
Oku lu)
� ‘MUH TE �EM

DÖ NÜ �ÜM
KOM POST
YA RI� MA SI’ ÖDÜL LE R�

“Muh te �em Dö nü �üm So -
lu can lar la Kom post Ya r�� ma -
s�”nda ise Ye �il ba har �l kö� re -
tim Oku lu’ndan Elin Ne cef
Uy maz 1., Ka la m�� �e hit Mu -
rat Öz yal ç�n �l kö� re tim Oku -
lu’un dan �rem Ma ta ra c� 2.,
Özel Ana kent �l kö� re tim Oku -
lu’ndan La ra Do �an da 3. ol -
du.

� ‘KA DI KÖY LÜ
EN ÇEV RE C�

GRUP LAR’ ÖDÜL LE R�
“Ka d� köy lü En Çev re ci

Grup lar” da l�n da ödü le ise Se -
zin Apart ma n�, Er gu van
Apart ma n�, F� rat Apart ma n�,

S� d� ka Sa -
ban c� Si te si 2,
D�� bank Si te -
si, Dr. Sa it
Dar ga �l kö� re -
tim Oku lu, Özel
Ana kent Li se si,
Mar ma ra Üni -
ver si te si, Ac� ba -
dem Ka d� köy
Has ta ne si, Kitc he -
net te, Ba� dat l� o� lu
�� Mer ke zi, Li ons
118-Y �s tan bul
Ana do lu Ya ka s� Yö -
ne tim Çev re si Fe de -

ras yo nu, Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi,
Te pe Na uti lus Al�� ve ri� Mer ke zi la y�k gö rül -
dü ler.

Prog ram da ay r� ca, “Kad ra j�m dan Ka d� -
köy Çev re Te ma l� Fo to� raf Ya r�� ma s�”n�n jü -
ri üye le ri sa nat ç� Erol Ev gin,  Fo to� raf Sa nat -
ç� s�, Er sin Alok, Mi mar Si nan Üni ver si te si
Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Ö� re tim Üye si
Yard. Doç. Dr. Ze ki Co� kun, Ka d� köy Be le -
di ye si Çev re ve Ener ji Ve rim li li �i Ko mis yon
Ba� ka n�, Ka d� köy Be le di ye Mec lis Üye si
Ser vet Nur han Kut man ve fo to� raf ya r�� ma s�
fik ri ni hayata geçiren Fe ner bah çe Gö nül lü
Evi Çev re Ko mi te si Ba� ka n� Fo to� raf Sa nat -
ç� s� Ah met Tan ju’ya te �ek kür pla ket le ri ve ril -
di.

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

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