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�� Haberi 9. Sayfada

YELDE�iRMENi’Ni sanat galerisine
dönü�türenMural-�st Duvar Sanat�
Festivali kapsam�nda, �ilili Sokak

Sanatç�s� �nti, Gezi Parklar� olaylar�ndan
etkilenerek, resmine ‘Direni� Hat�ras�’

ad�n� verdi. 

Ö
Z

E
T

 L
E KADIKÖYLÜ 2 kadın

sanatçının Acıbadem’de
kurdu�u Kraft Güzel

Sanatlar, ba�ta plastik
sanatlar olmak üzere

farklı sanat disiplinlerinde
çocuk ve yeti�kinlere

yönelik atölyeler
düzenliyor. � 7’de

KADIKÖY 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.
� Program 14. Sayfada

MERKEZ� Kadıköy’de bulunan Psikolojik
E�itim Terapi Ara�tırma Derne�i (PETAD),
Gezi Parkı eylemlerinde psikolojik travma

ya�ayan yurtta�lara ücretsiz travma
terapisi veriyor. PETAD E�itim

Koordinatörü Gürkan Saraç ile insanların
bu süreçten nasıl etkilendiklerini ve
travma terapisini konu�tuk.  � 2’de

Çocuklar için tiyatro keyfi başlıyor!‘Hayat için sanat’ Kraft’ta...Gezi travması için ücretsiz terapi

GEZi RUHU KADIKÖY’DE!

�� Haberi 10. Sayfalarda

HER gün geçti�imiz sokaklara
fazlas�yla a�inay�zd�r. Soka��n

kö�esini, merdivenlerin  aras�ndaki
ye�illi�i, kurumu� havuzu, apartman

aras�ndaki o bo�lu�u, kedi mamalar�n�n
hep konuldu�u o kö�eyi... Bunlar�

kan�ksam���zd�r, bakar�z ama
görmeyiz... Tasar�m Atölyesi Kad�köy

(TAK), tasar�mc�lar� ve fikri olan
Kad�köylüleri, “k�y�-kö�e”leri tekrar
dü�ünmeye ve tasarlamaya davet

ediyor. Kad�köy’ün en çok kullan�lan
10 k�y� kö�e mekân� için fikir geli�tirmek

isteyenler TAK’a ba�vurabilir. 

�� Haberi 11. Sayfada

TAKSiM’DEN ba�layıp bütün Türkiye’ye
yayılan Gezi Parkı protestoları 20.

gününde polisin sert müdahalesiyle ba�ka
bir �ekle evrildi. �stanbul’un birçok noktası
Gezi Parkı’na döndü, forumlarla direni�in

yönü tartı�ıldı. En dikkat çeken eylem
Taksim Meydanı’nda “durma” eylemi

yapan sanatçı Erdem Gündüz’ün
performansıydı. Gündüz’ün ardından
duran adam ve duran kadınlar çe�itli

meydan ve parkları doldurdu. Kadıköy’de
de meydan ve parklarda Gezi direni�i

devam ediyor.

Kadıköy’de
‘DiRENi�

HATIRASI’

‘�imdilik'
son tren

düdü�ünün
çaldı�ı ak�am
Haydarpa�a’da

hüzün ve
direni� vardı...

Haydarpaşa’dan ‘şimdilik’
SON TREN....
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Mar ma ra Üni ver si te si Çev re So run -
la r� Uy gu la ma ve Ara� t�r ma Mer -
ke zi ile Av ru pa Bir li �i

Ens ti tü sü’nün,  AB Bil gi Mer ke zi ko or di -
na tör lü �ün de dü zen le dik le ri “Tür ki ye’nin
AB Çev re Mev zu at� na Uyu mu Çer çe ve sin -
de Üni ver si te-Ye rel Yö ne tim ler �� bir li �i
Ça l�� ta y�”, �s tan bul Ana do lu Ya ka s� �l çe
Be le di ye le ri Çev re Ko ru ma ve Kon trol Bi -
rim le ri nin Tem sil ci le ri nin ka t� l� m� ile ger -
çek le� ti.

Mer ke zi tem si len Yö ne tim Ku ru lu
Üye le ri ile Ana do lu Ya ka s� il çe be le di ye le -
ri ni tem si len da vet edi len 7 Çev re Ko ru ma
ve Kon trol Mü dür lü �ü tem sil ci si nin bi ra -
ra ya gel di �i ça l�� tay, Mer kez Mü dü rü Prof.
Dr. Ba r�� Çal l�’n�n aç� l�� ko nu� ma s�y la
ba� la d�. “Üni ver si te-ye rel yö ne tim ler i� bir -
li �i nin, Tür ki ye’nin AB üye li �i pers pek ti -
fiy le da ha da önem ka zan d� �� n�” ifa de eden
Prof. Dr. Çal l�, söz le ri ni �öy le sür dür dü:
“Ta raf lar ara s�n da aç�l m�� olan çev re fas l� -
n�n muh te va s� iti ba r�y la çok ge ni� kap sam -
l� ol ma s� do la y� s�y la bu fa s�l la il gi li ulu sal
mev zu at�n AB mük te se ba t� na uyu mu nun
sa� lan ma s� sü re cin de sa de ce Hü kü me te de -
�il, tüm ku rum ve ku ru lu� la ra da önem li
gö rev ler dü� mek te dir. Bu ba� lam da üni -
ver si te ler ve ye rel yö ne tim le rin de bü yük
so rum lu luk la r� var. Bu ra da salt AB çev re
mev zu at� na uyu mun ye ter li ol ma d� �� n�, uy -
gu la ma n�n da ha önem li ol du �u nu be lirt -
mek is te rim. Do la y� s�y la üni ver si te de ki
bi lim sel ça l�� ma la r�n ye rel yö ne tim le rin
uy gu la ma da ki de ne yim le riy le bir lik te de -
�er len di ril me si ile çev re ko nu la r�n da Tür -
ki ye’nin önem li a�a ma lar ya pa ca �� na
ina n� yo ruz. Çev re ko nu la r�n da �im di ye ka -
dar Mar ma ra Üni ver si te si ile çok sa y� da

be le di ye ler ara s�n da çe �it li pro je le rin ya p�l -
m�� ol du �u nu ifa de et mek is te rim. Biz ler,
bu gün dü zen le di �i miz ça l�� tay kap sa m�n -
da ise bu i� bir li �i ni da ha sis te ma tik bir ha -
le ge tir mek için ne ler ya p�l ma s� ko nu sun da
bir lik te ha re ket et mek üze re ye rel yö ne tim
çev re bi rim le ri tem sil ci le ri ni üni ver si te -
miz de a��r la mak tan çok mut lu yuz.”  

Ça l�� ta ya da vet edi len Ata �e hir, Bey -
koz, Ka d� köy, Mal te pe,  Pen dik, Üm ra ni -
ye, Üs kü dar Be le di ye le ri Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Tem sil ci le ri de ken di ça l�� ma la -
r�n dan ör nek ler ve re rek, uy gu la ma da kar -
�� la� t�k la r� so run la r� pay la �a rak or tak
nok ta la r�n tes pit edil me si ve bu ba� lam da
bir lik te na s�l i� bir li �i ya p� la bi le ce �i ko nu -
sun da gö rü� le ri ni ifa de et ti ler. 

Çev re fak tö rü nün, in san-do �a ili� ki le -
ri nin bü tü nü nü içer me si ve do la y� s�y la çok

kap sam l� ol du �u nu ifa de eden tem sil ci ler,
uy gu la ma da kar �� la� t�k la r� ba� l� ca so run -
la r�n mad di kay nak la r�n s� n�r l� ol ma s�, ye -
ter li ve ni te lik li per so nel s� k�n t� s� n�n
çe kil me si ve yet ki le ri nin ye ter li ol ma y� ��n -
dan kay nak lan d� �� n� be lirt ti ler.

Ay r� ca tem sil ci ler, tüm ye rel yö ne tim -
le rin okul lar dan ba� la ya rak top lu mun çe -
�it li ke sim le ri ne yö ne lik “do �a-in san
ili� ki le ri ba k� m�n dan sür dü rü le bi lir bir çev -
re nin öne mi” ko nu su te me lin de sür dük le ri
çe �it li e�i tim pro je le ri ne ra� men bu gün ge -
li nen nok ta da “çev re bi lin ci nin” he nüz ye -
ter li dü zey de ol ma ma s� na dik kat çe ke rek,
özel lik le bu ko nu da üni ver si te-ye rel yö ne -
tim ler i� bir li �i nin öne mi ni ifa de et ti ler. �� -
bir li �i ni ko or di ne li bir ha le ge tir mek için
pay da� lar ara s�n da bir ile ti �im a�� ku rul -
du.

● Semra ÇELEB�

Ge zi Par k� di re ni �i, in san la ra 20 gün lük
bir da ya n�� ma ve pay la ��m or ta m�y la
“me di tas yon” imkan� sa� la sa da, yo -

�un po lis �id de ti fi zi ki tah ri ba t�n ya n� s� ra hal -
k�n bü yük ke si min de psi ko lo jik ya ra lar aç t�.
Özel lik le 15 Ha zi ran Cu mar te si gü nü ço cuk -
la r�y la Ge zi Park�’na ge len ai le le rin ya �a d� ��
�id det ko lay ko lay ak�l lar dan ç� ka cak gi bi de -
�il…

Psi ko lo jik E�i tim Te ra pi
Ara� t�r ma Der ne �i (PE TAD),
Ge zi Par k� ey lem le rin de psi ko lo -
jik trav ma ya �a yan yurt ta� la ra üc -
ret siz trav ma te ra pi si ver di �i ni
du yur du. Da ha ön ce Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde trav ma üze ri ne se mi ner ler
ve ren PE TAD, Ge zi Par k� di re ni �in -
den et ki le nen her ke se üc ret siz te ra pi
uy gu la ya cak. Üs te lik sa de ce Park’ta
ya �a yan la ra de �il, bü tün bu sü re ci
evin de bil gi sa yar ya da te le viz yon kar -
�� s�n da ge çi ren her ke se… 

15 Ha zi ran’da ki po li sin sert mü da -
ha le sin den ön ce ga ze te mi zi zi ya ret eden
PE TAD E�i tim Ko or di na tö rü Gür kan
Sa raç ile in san la r�n bu sü reç ten na s�l et ki -
len dik le ri ni ve trav ma te ra pi si ni ko nu� tuk. 
� Üc ret siz trav ma te ra pi sin den ya rar lan mak

için “Ben Ge zi Par k� di re ni �in den et ki len dim”
de mek ye ter li mi?

Evet ye ter li. Ön ce lik le trav ma tes pit edi li yor.
Uz man kad ro muz var. Ça l� �an psi ko log ar ka da� -
la r� m�z var. Bi ze ba� vu rul du �u za man-sü reç ne

olur sa ol sun-1 y�l da sür se hiç bir üc -
ret ta lep et me den psi ko lo jik te ra pi
uy gu la ya ca ��z. En önem li si olay lar -
dan son ra ç� kan trav ma lar d�r. Olay-

 lar ne olur sa ol sun yak la ��k 2-3 ay son ra �id det li
trav ma lar ba� la ya cak.  Bu nun için der ne �i mi ze
ba� vur ma la r�, ran de vu al ma la r� ye ter li. Te ra pi ala-
 cak yurt ta� la r� m� z� Ka d� köy’de ki mer ke zi mi ze
bek li yo ruz. 

� �u an kaç dok tor hiz met ve ri yor?
Dr. Mert Ak can ba� önem li bir trav ma uz ma -

n� m�z d�r, ay r� ca Tür ki ye Trav ma Ens ti tü sü ba� -

ka n� d�r.  Ak can ba� ön der li �in de 12 ki �i lik kad ro -
muz la hiz met ve ri yo ruz. Ama Tür ki ye’nin dört
bir ya n�n dan gö nül lü ar ka da� la r� m�z ara y�p bi ze
des tek ol mak is te dik le ri ni söy lü yor lar.  Ra hat l�k -
la tüm Ge zi Par k�’nda ki ar ka da� la ra des tek ve re -

bi le cek ka pa si te ve gü ce sa hi biz. 
� �u ana ka dar ba� vu ran, mer ke ze ge len ol -

du mu?
Üc ret siz trav ma te ra pi si ve re ce �i mi zi du yur -

du �u muz gün den be ri çok sa y� da ba� vu ru ol du.
Ama al t� n� çi ze rek söy lü yo rum; trav ma ya �a nan
me kân da ol du �u nuz sü re ce te ra pi ya pa maz s� n�z.
Gün düz biz de trav ma n�n te ra pi si ni alan bir ar ka -
da� ak �am tek rar trav ma y� ya �ar sa hiç bir et ki si ol-
 ma ya cak t�r.

� Ge len le rin en önem li �i kâ yet le ri ne ler?
�u an in san la r�n ya �a d� �� trav ma n�n en bü yük

belirtisi uy ku suz luk. Bu gi bi top lum sal olay lar -
da ki trav ma lar da en bü yük teh li ke uy ku suz luk tur.
De vam l� bir en di �e, kor ku, te dir gin lik var. Siz ha -
ber le ri iz le dik ten son ra evi niz de ya tar ken bi le ge -
ce nin bir ya r� s� “Aca ba ne ol du?” di ye f�r la y�p
bil gi sa ya r� n� za, te le viz yo nu nu za ko �u yor su nuz.
Emi nim hal k�n ço �u bu nu ya �� yor. Bir de Ge zi
Par k�’nda ya �a yan o in san la r� dü �ü nün. O par k�n
için de ya �a yan in san la r�n bu trav ma y� at lat ma s�
hiç ko lay de �il. �na n�l maz bir �id det gö rü yor lar.
B� ra k�n fi zi ki �id de ti, psi ko lo jik �id det gö rü yor -
lar. Bu nu at lat mak hiç ko lay de �il, ama biz eli -
miz den gel di �i ka da r�y la yar d�m c� ol mak
is ti yo ruz. 

� Çok faz la ya ra l� in san var, göz le ri ni kay -
be den ler var. On la ra ve ai le le ri ne na s�l bir te ra -
pi uy gu la mak ge re kir?

�lk ön ce fi zi ki te da vi le ri nin bit me si la z�m. Fi -
zi ki te da vi le ri bit me den hiç bir �e kil de bir te ra pi
uy gu la ya ma y�z ama bil me le ri ni is te rim ki biz
yan la r�n da y�z.  Tüm ekip, tüm aka de mis yen ler
ola rak ya pa bi le ce �i miz her �e yi ya pa ca ��z. Yal n�z
de �il ler, ça re siz de de �il ler. Ya ra l� ar ka da� la r� m� -
z�, ai le le riy le bir lik te bek li yo ruz. 

� Bu si zin için de ar t� bir me sai an la m� na
ge li yor. Zor de �il mi?

Ama her kes bu ko nu da bir me sai har c� yor far -
k�n day sa n�z. �n san lar ev le ri ne, okul la r� na, i� le ri ne
git mi yor, çev re de ki es naf gün ler dir ke penk aç m� -
yor. Bi zim de mis yo nu mu zun ge tir di �i bir zor luk
ol sun. Be ra ber a��l d� �� za man her �ey da ha gü zel
ola cak. 
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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!!!

Merkezi Kadıköy’de bulunan Psikolojik E�itim
Terapi Ara�tırma Derne�i (PETAD), Gezi Parkı

eylemlerinde psikolojik travma ya�ayan yurtta�lara
ücretsiz travma terapisi veriyor.

AHSEN 
BÖREK & EV ÜRÜNLERİ

Börek, Po�aça, Kurabiye, Ya� Pasta
Çe�itleri, Kekler, So�uk ve �erbetli Tatl�lar,
Salatalar, Zeytinya�l�lar, Mercimek Köfte,

�çli Köfte, Çi� Köfte ve Ev Mant�s�

Not: Özel günleriniz ve toplantılarınız için
sipari� alınır. Do�um günleriniz için özel ya�

pasta yapılır. 

Adres: Ali Nihat Tarlan Cad. Pembe Kö�k
Apt.No:48 Bostanc�/�stanbul

Tel: (0216) 380 49 50

Ev ve �� Yerlerine ücretsiz servis yapılır.

● Gökçe UYGUN
VII. �stanbul Uluslararas�

Mimarl�k ve Kent Filmleri Festivali
kapsam�nda düzenlenecek olan
yar��maya ba�vurular ba�lad�.

Mimarlar Odas� taraf�ndan,
“Dünya Mimarl�k Günü”

nedeniyle Mimarlar Odas�
�stanbul Büyükkent �ubesi’nce

gerçekle�tirilen “Mimarl�k ve Kent
�enli�i” etkinlikleri kapsam�nda
programlanan festival, “mimarl�k

ve kent” oda��nda üretilmi�
filmleri desteklemeyi, yeni

yap�mlar� özendirmeyi, be�eni
kazanm�� filmleri seyirci ile

bulu�turmay� amaçl�yor. 
1-9 Ekim’de, Karaköy ve

Kad�köy’de yap�lacak festival
kapsam�nda bu y�l, uluslararas�

kategoride tek yar��ma
düzenlenecek ve ödüller

verilecek. Yurt içinden ve yurt
d���ndan yar��maya kat�larak ön

elemeyi geçmi� olan filmler,
seyirci ile bulu�turulacak ve bu

filmler aras�nda bir yar��ma
gerçekle�tirilecek. 

Ayr�ca konuyla ilgili olarak,
kat�l�mc�lar aras�nda dü�ünce
al��veri�lerinin sa�lanabilmesi
için çe�itli söyle�i ve etkinlikler

de düzenlenecek. 
Son ba�vuru tarihi 31 A�ustos
olan yar��maya, belgesel ve

canland�rma türünde, mimarl�k ve
kent konular�n� i�leyen, 2012 ve

2013 y�llar� içinde üretilmi� filmler
ba�vurabilir.

Detayl� bilgi için; Selma
Erdem (TMMOB Mimarlar Odas�

�stanbul Büyükkent �ubesi)
0 (212) 251 49 00 - 205
www.archfilmfest.org

Mimarlık filmleri bekleniyor

B�BER gaz� soluman�n akci�er
üzerinde ani ve uzun süreli etki-
leri oldu�u bilimsel olarak kan�t-

lanm�� durumda. 
Akci�er sa�l���n� geli�tirmeyi
hedeflemi� 3 bin hekim üyesi
bulunan bir uzmanl�k derne�i

olan Türk TORAKS Derne�i de
son olaylardan sonra biber

gaz�na maruz kalan bireylerin
solunum testlerini yaparak ra-
hats�zl��� olanlar�n ileri tedavisi
için bilgiler veriyor. Dernekten
yap�lan aç�klamada; “17-21

Haziran tarihlerinde saat 17:30-
19:30 saatleri aras�nda Ankara

K�z�lay’da bulunan genel
merkezimizde bu hizmete 

eri�mek isteyenleri bekliyoruz”
denildi.

TÜRK TORAKS
DERNEĞİ’NDEN

ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

�stanbul Anadolu Yakası �lçe
Belediyeleri Çevre Birimleri

Temsilcileri, Marmara
Üniversitesi’nde biraraya

geldi.

Gezi travması için ücretsiz terapiGezi travması için ücretsiz terapiGezi travması için ücretsiz terapiGezi travması için ücretsiz terapiGezi travması için ücretsiz terapiGezi travması için ücretsiz terapiGezi travması için ücretsiz terapi

Marmara’da Çevre zirvesi

Psi ko lo jik E�i tim Te ra pi 
Ara� tır ma Der ne �i (PE TAD)
Ad res: Uzun ça yır Cad de si,

ÖZEK Ka dı köy Ko le ji’nin 5. Ka tı  
Tel: 0531 511 15 05
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�
s tan bul’da ki kent sel dö nü �ü mün
önem li mer kez le rin den olan Fi kir -
te pe’de ki be lir siz lik sü re cin den ra-

 hat s�z olan Fi kir te pe li ler, Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� ��’n� pro tes to et ti.
Fi kir te pe met ro büs köp rü sün de ey lem
ya pan Fi kir te pe li ler, el le rin de Türk
bay rak la r� ile bir lik te Ta ri hi Sa l� Pa za -
r�’na yü rü dü. Fi kir te pe’ye kom �u 180
met re yük sek li �in de ki 40 kat l� Akas ya
Pro je si’ni gös te re rek; “Bu ne çe li� ki…
Ya n� ba �� m�z da de va sa bi na ya izin ve-
 ri lir ken, ne den hak la r� m�z ve ge le ce -
�i miz eli miz den al� n� yor” di ye is yan
eden Fi kir te pe li le re, çev re sa kin le ri el-
 le rin de ten ce re ler ile des tek ver di. Fi -
kir te pe li yurt ta� lar, �un la r� söy le di:
“Fi kir te pe, Dum lu p� nar, E�i tim ve
Mer di ven köy Ma hal le le ri, çar p�k ya -
p� la� ma ya ra� men 50-60 y�l d�r ta ma -
men ta pu lu yer ler dir. Y�l lar d�r kom �u

semt le re ta n� nan
imar hak la r�, çe �it li
ba ha ne ler le ta ma m�
ta pu lu olan ma hal le -
mi ze ta n�n ma d�.

�eh rin bu h�z l� ge -
li� me sin de ma hal le -
miz, pa y� na dü �en re fah
pa y� n� hiç bir �e kil de ala ma m�� t�r.
Ama do �al ge li �im so nu cu �eh rin gö -
be �in de va ro� kal ma s� na ra� men, de -
�e ri çok yük sel di. Çev re miz de
ya p�l mak ta olan bir çok pro je, 8-10-12
gi bi çok yük sek imar oran la r�y la bi ti -
ri lir ken, ne ya z�k ki Fi kir te pe’de çok
kü çük ar sa pa y� olan 200, 300, 400,
hat ta 500 his se dar, bin bir zor luk la bir
ara ya gel me ye ça l� �a rak, bu ora n� ya -
ka la mak için geç mi� le ri ni, ya �am la r� -
n�, ma hal le le ri ni ge ri de b� ra ka rak,
bü yük bir öz ve ri içi ne gir mi� ler dir.

Ma hal le li, bin bir
umut bes le ye rek ma-
 hal le le ri ni terk ede -
rek dar ma da ��n
ol mu� ve Fi kir te pe,
bir da ha es ki ha li ne

dö ne me ye cek du ru ma,
ade ta ha ri ta dan si lin me nok ta s� na gel -
mi� tir. 100.000 in sa n�n az da ol sa te -
miz, gü zel bir semt ve ge le cek umu du,
son ge li� me ler le ne ya z�k ki umut-
 suz luk ve ka bu sa
d ö n  m ü �  t ü r .
Biz ler, Fi kir te -
pe’de do� mu�,
bü yü mü� ve ta -
pu lu mülk sa hip -
le ri ola rak dev let
cid di ye tiy le ba�-
 da� ma yan bu du-
 ru mu ka bul
et me ye ce �i mi zi, bu
�e hir de 3-4 ku �ak
kay be de rek hak et ti -
�i miz ya sal hak la r� -
m�z için de mok ra tik
hak la r� m� z� so nu na
ka dar kul la na ca �� m� z�
be lir ti yo ruz. Hak k� m�z
olan 4,14 em sal imar ora n�n da en kü -
çük bir ke sin ti yi da hi ka bul et me ye ce -
�iz. Be lir siz li �in h�z la or ta dan
kal d� r� la rak in san la r� m� z�n en di �e le ri -
nin en k� sa za man da gi de ril me si ni is-
 ti yo ruz. �� gal ci de �il, ta pu lu mülk
sa hi bi yiz, ta lan c� de �il, ya sal hak sa -
hi bi yiz. Fi kir te pe, geç mi �i miz ve ge -
le ce �i miz dir. Fikirteye’ye sa hip
ç� ka ca ��z…”

� F� K�R TE PE'DE
EN VAN TER ÇI KA RI LI YOR
Öte yan dan Hür ri yet'in dü zen le di -

�i Dö nü �üm 2013 Zir ve si’ne ka t� lan
Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� Alt ya p�
ve Kent sel Dö nü �üm Hiz met le ri Ge -
nel Mü dü rü Ve dad Gür gen, Fi kir te -
pe’de ki ‘t� ka n�k l� ��’ çöz mek için risk li
alan ilan et tik le ri ni be lir te rek, “Bu ra da
ilk ön ce be le di ye nin uy gu la d� �� kent -
sel dö nü �üm ça l�� ma la r� iler li yor du.
An cak al� nan Ba kan lar Ku ru lu ka ra -
r�y la, Fi kir te pe’de ki yet ki Çev re ve �e-
 hir ci lik Ba kan l� ��’na geç ti.
Fi kir te pe’de ki bi na la r� in ce le dik ve
ger çek ten risk li bi na lar ol du �u nu gör -
dük. Bu ra da ki so ru nun çö zü mü de
risk li alan ilan et mek ti” de di. Fi kir te -
pe’de 4.14 em sa lin böl ge de ki t� ka n�k -
l� �� çöz me di �i ni vur gu la yan Gür gen,

“E�er çö züm em sal oran la r�
ol say d� bu gü ne ka dar bit mi�
bir Fi kir te pe gö rür dük. Al�-
 nan ka rar la �u an da Fi kir te -
pe bir gün lük ço cuk.
Ra kam lar la yor ma mak
ge re ki yor. Em sal ar t� ��
fik ri ni bir ke na ra b� rak -
ma m�z ge re ki yor” ifa de -
si ni kul lan d�.
Fi kir te pe’de ruh sat la r�
alan pro je ler aç� s�n dan
bir s� k�n t� ol ma ya ca �� -
n� ifa de eden Gür gen,
�öy le de vam et ti: “Fi -
kir te pe’de an la� ma
ya p�l d�y sa bun lar
cep te dir. Bi na la r�n

y� k�l m�� ol ma s� da gü zel bir ge li� -
me dir. Ruh sat al�n m�� sa mük te sep
hak lar gün de me ge li yor. Bi zim Fi kir -
te pe’de an la� ma la r� öl dür me miz gi bi
bir du rum söz ko nu su de �il �u an da.”
�s tan bul Alt ya p� ve Kent sel Dö nü �üm
Hiz met le ri Mü dü rü Bü lent Ba ba o� lu
da Fi kir te pe’nin en van te ri üze rin de ça -
l�� t�k la r� n�, han gi alan lar da han gi fir-
 may la an la ��l d� �� n�, kim le rin ruh sat
al d� �� n� be lir le ye cek le ri ni aç�k la d�.
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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 …

� 22 HAZ�RAN CUMARTES�  ABANT-GÖLCÜK GÖLÜ TURU 
� 04 TEMMUZ PER�EMBE ÇATALCA-�NCE��Z-EKOLOJ�K PAZAR
� 06 TEMMUZ CUMARTES� KUMYAKA-TR�LYE-MUDANYA
� 14  TEMMUZ PAZAR TAR�H� �ZN�K GÖLÜ TURU
� 21 TEMMUZ PAZAR ED�RNE CAM�LER TURU

Fikirtepe’de ‘kentsel dönüşüm’ isyanı!

Fo to� raf lar:
Ka dı köy Li fe

�stanbul’daki riskli
16 alandan biri olan

Fikirtepe’de, 2.5 yıldır süren
ancak tıkanma noktasına
gelen kentsel dönü�üm
süreci mahalleliyi isyan

ettiriyor. Fikirtpeliler, “Temiz,
güzel bir semt umudumuz,

kabusa dönü�tü” diyor.
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Ka d� köy Be le di ye si Türk Sa nat Mü zi �i
Gö nül lü Ko ro la r�, 1 Ha zi ran 3 Cu mar -
te si ak �a m� Se la mi çe� me Öz gür lük Par -

k� Am fi Ti yat ro su’nda, Se rap Mut lu Ak bu lut
�ef li �in de olu� tur duk la r� “Bü yük Ko ro” y�l so -
nu fi nal kon se ri ile se zo nu ka pat t�.

Ge ce nin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke -
zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve Kül tür Sa nat So -
rum lu su Ne si be Mü se vi to� lu, “Be le di ye miz,
Gö nül lü Ev le rin de ve kül tür mer kez le ri miz de,
75 Türk Sa nat Mü zi �i ko ro muz bu lu nu yor.
Bin ler ce Ka d� köy lü,  ko nu sun da uz man �ef le -
rin yö ne ti min de mü zi �i mi zi ö� re ni yor ve y�l
için de ver dik le ri kon ser ler le de per for mans la r� -
n� su nu yor. Ma y�s ay� so nun da, se zo nu ka pa tan
ko ro la r� m�z, fi na li tüm ko ro la r�n ka t�l d� �� bu
ak �am ki ‘Bü yük Ko ro’ kon se ri ile ya p� yor, ey -
lül ay�n da da tek rar ça l�� ma la ra ba� la ya cak lar”
diye konu�tu.

Ra ma zan ay� bo yun ca da yi ne ba z� ko ro la -
r�n, Öz gür lük, Fe ner bah çe ve Ko �u yo lu park la -
r�n da  yaz ak �am la r� kon ser le ri ne de vam ede -

ce�i ni vur gu la yan Mü se vi to� lu, “Kül tü rü mü -
zün bir par ça s� olan Türk Mü zi �i nin ya �a ma -

s�n da önem li rol oy na yan ko ro la r� m� za ve on la -
r�n ça l�� ma la r� na des tek ve ren, Ka d� köy Be le di -

ye Ba� ka n� m�z Av. Se la mi Öz türk’e ve be le di -
ye ça l� �an la r� na çok te �ek kür ede riz” di ye ko -
nu� tu. 

“Bü yük Ko ro” Türk Mü zi �i nin se vi len
eser le ri ni, us ta saz sa nat ç� la r� n�n e� li �in de ve
Se rap Mut lu Ak bu lut’un ba �a r� l� �ef li �in de yo -
rum lar ken, iz le me ye ge len Ka d� köy lü ler de on -
la ra e� lik ede rek bir halk ko ro su olu� tur du lar.

TRT �s tan bul Rad yo su Ses Sa nat ç� la r�n dan
olan Ko ro �e fi Se rap Mut lu Ak bu lut’un ver di -
�i mi ni kon se rin ar d�n dan, Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü Ko ro la r�n da �ef lik ya pan di �er ses sa -
nat ç� s� ko ro �ef le ri; �l ter Bu rak Ka lay, Ni hal
Ar da, Sa lih Ça l� ��r ve Sel ma Hep gül, iki �er �ar -
k� söy le ye rek ge ce ye renk kat t� lar. �ef le rin so -
lo kon se ri, iz le yi ci ler ta ra f�n dan bü yük be �e ni
ka zan d� ve da ki ka lar ca al k�� lan d� lar.

Fi nal de Ne si be Mü se vi to� lu, ko ro �e fi Se -
rap Mut lu Ak bu lut’a ve prog ram su nu cu su na
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk
ad� na bi rer bu ket te �ek kür çi çe �i sun du.

Ge ce, “Mem le ke tim” �ar k� s� ve “Onun cu
Y�l Mar ��”n�n söy len me siy le so na er di.
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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

‘Büyük Koro’nun yıl sonu konseri

Osmana�a Gönüllüleri, Kadıköy
Belediyesi’nin Yo�urtçu Parkı’nda
düzenledi�i sa�lık �enli�ine katıldı. 

Osmana�a Gönüllü Evi önünde kurdukları
stant ile �enli�e katılan gönülüller, gün

boyunca vatanda�ların �eker, kolesterol,
vücut-ya� ölçümlerini, göz muayenelerini
yaptılar. �lkokul çocuklarının da a�ız ve

di�leri muayene edildi. Etkinlik esnasında,
Osmana�a Gönüllü Evi’ni ziyaret eden

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk
ile Ba�kan Yardımcısı  Mustafa Demircan,

halkla görü�erek istek ve �ikâyetlerini
dinlediler. Etkinlikten memnun kalan çevre

sakinleri, bu gibi etkinliklerin tekrarını
dileyerek te�ekkür ettiler. 

� KERMES DÜZENLED�LER, GEL�R�YLE
Ö�RENC�LERE HED�YE ALDILAR
Osmana�a Gönüllü Evi, geçti�imiz

ay Fenerbahçe sahilinde, kendi üyelerinin
üretti�i el ürünlerinden olu�an bir kermes

düzenledi. Halk tarafından ilgiyle
kar�ılanan kermes sonucunda elde  edilen
gelirle, Yelde�irmeni Osmangazi �lkö�retim

Okulu’ndan ihtiyaç sahibi ö�rencilere
hediyeler alınarak, çocuklara teslim edildi.
21 Mayıs Cuma günü, Osmana�a Gönüllü

Ba�kanı �ükran Gülgenin, Yardımcısı
Hülya Arabacı ile okulu ziyaret etti.

Osmana�a Gönüllü Ba�kanı Gülgenin’in
ö�rencilere hediyelerini vermesiyle okul

ziyareti sona erdi.

“4. Hal k�n Seç ti �i En �yi On Türk
Mü zi �i Ko ro su Ya r�� ma s�” fi na -
li,  6 Ha zi ran Per �em be gü nü

Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde, Ka d� köy
Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri ve BTH
TV or ga ni zas yo nun da ger çek le� ti ril di.
Kan ser li has ta la r�n da için de ol du �u “Ko -
ca eli Kan ser le Mü ca de Der ne �i Ko ro su”
bi rin ci ol du.

Ya r�� ma ge ce si nin aç� l�� ko nu� ma s� n�
ya pan Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i -
tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu
Üye si ve Kül tür Sa nat Gö rev li si Ne si be
Mü se vi to� lu; “Türk Mü zi �i nin son y�l lar -
da ka zan d� �� yük se len de �er de ko ro -
lar bü yük rol oy nu yor. Hal k� m�z
ken di öz mü zi �i ni bu ko ro lar da ö� re -
ni yor, y�l için de de per for mans la r� n�
sah ne ler de hal k�n hu zu run da ser gi li -
yor lar. Ko ro �ef le ri mü zi �i mi zin sev di -
ril me sin de önem li rol oy nu yor lar. �ef le rin
ya n� s� ra ko ro la r�n ça l�� ma la r� na ye rel yö -
ne tim ler ve med ya da önem li kat k� da bu -
lu nu yor. Bu kat k� y� ve ren Ka d� köy Be le -
di ye si ile BTH TV de ko ro la r�n y�l için de -
ki per for mans la r� n�n de �er len di ril me si
ama c� ile bu or ga ni zas yo nu ger çek le� ti ri -
yor lar. Mar ma ra böl ge sin de ki 128 Türk
Sa nat Mü zi �i ko ro su, BTH TV’nin in ter -
net üze rin de ki web say fa s�n da halk oy la -
ma s� ile ya r�� t� lar. Bu ak �am halk oy la ma -
s� so nu cu fi na le ka lan 10 ko ro muz ya r� �a -
cak ve ilk üç de re ce be lir le ne cek. Fi na le

ka lan ko ro la r� m� z� kut lu yor, ge le cek y�l 5.
si ni dü zen le ye ce �i miz ya r�� ma m� za ka t� -
l�m la r� n� z� bek li yo ruz” de di.

Ko rist le ri nin yaz ta ti li ne gir me si ne -
de ni ile ge ce de yer ala ma yan iki ko ro
(Dra gos Mu si ki Der ne �i TSM Ko ro su,
Ka d� köy Be le di ye si Kri ton Cu ri Gö nül lü -
le ri TSM Ko ro su)  d� ��n da fi na le ka lan di -
�er 8 ko ro; Bi ga Be le di ye si TSM Ko ro su
(�ef: Ni ya zi Se vinç), Bo �a zi çi Vak f�
TSM Ko ro su (�ef: Sö zer Ya� mut), Mu rat
Ba r�� Sa nat Mer ke zi TSM Ko ro su (�ef
Mu rat Te ker), Ka d� köy
B e  l e  -

d i  y e  s i
Mü zik Gö nül lü le ri

Cum hu ri yet TSM Ko ro su (�ef: Se rap
Ku zey), Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö -
nül lü le ri Ta lat Er TSM Ko ro su (�ef: Ta lat
ER), Ko ca eli Kan ser le Mü ca de le Der ne �i
TSM ko ro su �ef: Er bil Ay d�n),  Ulus la ra -
ra s� Li ons Der nek le ri 118-Y Ana do lu Ya -
ka s� Fe de ras yo nu Ko ro su (�ef: Ate� Ka -
ra du man), Ya lo va Mu si ki Der ne �i TSM
Ko ro usu (�ef: Fa ruk Ömer Öz kan), jü ri
ve hal k�n önün de saz lar e� li �in de per for -
mans la r� n� ser gi le di ler.

Jü ri üye le ri; bes te kâr Tur han Ta �an,
bes te kâr Zey net tin Ma ra�, �s tan bul Rad -
yo su ses sa nat ç� s� Ay la Bü yü ka ta man,

ede bi yat ç�-�a ir Te kin Gö nenç, �a ir At� lay
Er ge, ö� re tim gö rev li si Prof. �i na si Es ki -
ka ya, ya p�m c�-yö net men Dr. Ay lin �en -
gün Taç c�, Prof. Dr. Tur gut Gök soy, Rad -
yo Ala tur ka ad� na Ser da Cey han, ke man
vir ti özü �e ref Gül sün, K� r�n t� der gi si �m -
ti yaz Sa hi bi Os man Ünal, Cem Med ya
Rek lam Ajan s� Mü dü rü Nil gün Bak ka lo� -
lu, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve
Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye si
Ne si be Mü se vi to� lu ta ra f�n dan yap�lan

de�erlendirme so nu cu ilk üç de re ce
bel li ol du.

Ko ca eli Kan ser le Mü ca de le
Der ne �i TSM ko ro su 1.ci, Ka d� -
köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le -

ri Cum hu ri yet TSM Ko ro su 2.ci, Ka -
d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri Ta lat
Er TSM Ko ro su 3. olur ken, Ya lo va Mu si -
ki Der ne �i TSM Ko ro su da Jü ri Özel
Ödü lü’ne la y�k gö rül dü.

Or ga ni zas yon spon so ru Sar kuy san
A.�’nin �ef Mu rat Bü yük ka ya yö ne ti min -
de ki ko ro su, TRT �s tan bul Rad yo su ses
sa nat ç� s� Ay la Bü yü ka ta man ve Dr. Ay lin
�en gün Ta� c� da gecede özel bir kon ser
ver di ler.

Su nu cu lu �u nu Dr. Özer Öz te kin’in
yap t� �� prog ra m�n so nun da, de re ce ye gi -
ren le re, jü ri üye le ri ve spon sor la ra ödül le -
ri, Ne si be Mü se vi to� lu ile Sa bih Ak gün
ta ra f�n dan ve ril di. Ge ce, bi rin ci olan ko ro -
nun ver di �i kon ser ile so na er di.

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nin 2012-
2013 hiz met dö ne min de dü zen -
le di �i �n gi liz ce kur su nu ta -

mam la yan de �i �ik ya� lar da ki il kö� -
re tim ö� ren ci le ri, �n gi liz ce gös te ri
yap t�. Tüm ö� re tim y� l� bo yun ca cu -
mar te si gün le ri ge le rek gö nül lü �n gi -
liz ce ö� ret me ni Nec la Te zin ile ça l� -
�an ö� ren ci ler “The Li on and The
Mou se” (As lan ve Fa re) ad l� oyun la
ar ka da� l� ��n, sev gi ve ba r� ��n gü zel li -
�i ni göz ler önü ne ser di ler. He ye can
ve co� ku için de gös te ri yi iz le yen ve -
li ler, ço cuk la r� n�n ak� c� bir �e kil de
�n gi liz ce ko nu� ma s� ve per for mans -

la r� kar �� s�n da gu rur lan d� lar. Öz -
gür lük Par k� hey kel ler böl ge sin de
ya p� lan gös te ri son ra s�n da kurs ka -
t� l�m ser ti fi la r� n�, Nec la Te zin ile
Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal
Ek mek çi o� lu’ndan alan ö� ren ci ler,
�ar k� lar la, mar� lar la gös te ri yi son -
lan d� r�r ken, iz le yi ci ler ve ai le le ri
de Genç lik mar �� n� ve Onun cu Y�l
mar �� n� on lar la bir lik te söy le ye rek
co� ku ya ka t�l d� lar. Ai le le rin ha z�r -
la d� �� zi ya fet sof ra s� ile pik nik
yap ma ve oyun oy na ma im ka n� da
bu lan ö� ren ci ler, park ta gö nül le -
rin ce e� le ne rek kut la ma yap t� lar.  
� RE S�M SER G� S� AÇ TI LAR

Res sam Gün gör Kon du’nun e�it men -
li �in de bir y�l bo yun ca Fe ner yo lu Gö nül -
lü Evi’nde ça l� �an re sim ö� ren ci le ri,
Kozzy Kül tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri si A
Sa lo nu’nda ser gi aç t�. 3 Ha zi ran Pa zar te -
si gü nü sa at 17.00’de Fe ner yo lu Gö nül lü
Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi o� lu ta ra f�n dan
aç� lan ser gi de, res sam Gün gör Kon du’ya
pla ket ve ril di. Re sim ö� ren ci le ri de aç� -
l�� ta ve ri len kok teyl ön ce si e�it men le ri ne
çi çek sun ma y� ih mal et me di ler. 3-10 Ha -
zi ran ta rih le ri ara s�n da de vam eden ser gi -
de re sim ler zi ya ret çi le rin be �e ni si ne su -
nul du.

EN iYi KORO BiRiNCi OLDU

Feneryolu’nda yıl sonu gösterisi
ZÜHTÜPA�A Gönüllüleri, geçti�imiz günlerde
Dünyada ve Türkiye’de ilk kad�n haklar� derne�i
olan ve 1954’de kurulan Kad�n Haklar� Koruma

Derne�i Ba�kan� Av. Gönül ��ler’i konuk etti. ��ler,
toplumda daima ikinci s�n�f bir cins olarak alg�lanan
kad�n�n, önce baba, a�abey veya erkek karde�inin

bask�s� alt�nda oldu�unu, okumas�n�n dahi
engellendi�ini, daha evlenme ya��na gelmeden

evlendirildi�ini, evlendikten sonra da koca bask�s�
alt�nda oldu�unu vurgulad�. Cumhuriyet ve Atatürk
devrimleri ile kad�n�n tüm haklar� kazand���na dikkat

çeken ��ler, kad�nlar�n sava� vererek haklar�na
sahip ç�kmalar� gerekti�ini ifade etti. K�z ve erkek
çocuklar yeti�tirilirken ayr�m yap�lmamas�na vurgu

yapan Av. ��ler, k�z çocuklar�n muhakkak
okutulmas� gerekti�ini, ö�retmen, polis, yarg�ç ve
medya çal��anlar�na özel e�itim verilerek kad�na
kar�� �iddetin önlenebilece�ini söyledi, özellikle

medya ve TV’lerde �iddetin kesinlikle
yasaklanmas�n� önerdi. Seminerin sonunda Av.
Gönül ��ler’e, Kad�köy Belediyesi Zühtüpa�a

Gönüllüleri taraf�ndan te�ekkür belgesi verildi. Bu
semineri izleyenler, kad�n haklar� konusunda

bilgilenmi� olarak ayr�ld�lar.

“KADIKÖY” temal� 6. Geleneksel Resim
yar��mas�n�n sergi aç�l��� ve ödül töreni, 18 May�s

Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi
4. Kat fuayesinde yap�ld�. Serginin aç�l���n�

Gönüllü Merkezi Yürütme Kurulu üyesi ve Kültür
Sanat Sorumlusu Nesibe Müsevito�lu yapt�.

Müsevito�lu, kat�l�mlar�ndan ötürü sanatç�lara ve
6 y�ld�r bu organizasyonu devam ettiren Gönüllü

Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Ye�im
Menderes’e te�ekkür etti. Ye�im Menderes ise

6 y�ld�r farkl� temalarla düzenlenen yar��man�n bu
y�lki konusunun “Tarihi, Kültürü, Do�as� ve

�nsan�yla Ayr�cal�kl� Ya�am�n Simgesi Kad�köy”
oldu�unu, sanatç�lar�n bir kez daha Kad�köy’ü
co�kuyla tuvallere yans�tarak görsel bir �ölen
sunduklar�n� belirtti ve “Her zaman sanat�n ve

sanatç�lar�n Kad�köy halk� ile bulu�mas�na destek
veren Kad�köy Belediye Ba�kan�m�z Selami

Öztürk ve yönetimine te�ekkür ediyorum” dedi.
Aç�l��a, Meclis ve ayn� zamanda Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu üyeleri Nurhan Kutman, Ay�en

Gürer ile Gönüllü Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri
ve gönüllüler kat�ld�.

� DERECEYE G�RENLER
Birsel Bosut Gürbüz, Gündüz Karul ve Remzi

�ren’den olu�an jürinin de�erlendirmesi sonucu
derece alan eserler de �öyle s�raland�:

� 1.lik ödülü: Mihri Eti/“An�larda Kad�köy”
� 2. lik ödülü: Nurten Karc�/“Alev Alev”
� 3. lük ödülü: Sevim Be�er/“Mart�’

� Jüri Özel Ödülü: Nezih
Gündo�an/“Haydarpa�a”

� Mansiyon Ödülü: Ercüment
Vitrinel/“Kad�köy Vapuru”
� Mansiyon Ödülü: Nurhan

Dikici/“Caddebostan’da �enlik Var”
� Mansiyon Ödülü: Ay�en Sar�/“�stasyon”

� Mansiyon Ödülü: Türker Gedik/
“Kad�köy’de Bar��”

� Mansiyon Ödülü: Ayten Çetiner/“Bal�kç�”
� Mansiyon Ödülü: Hacer Batukan/

“Geçmi�e Yolculuk”

GÖNÜLLÜ MERKEZi’nin
resim yarışması sonuçlandı

‘Kocaeli Kanserle Mücadele Derne�i

Korosu’, 4. Halkın Seçti�i En iyi On Türk

Müzi�i Korosu Yarı�ması birincisi oldu.

YOĞURTÇU
PARKI’NDA

SAĞLIK ŞENLiĞi
Kadıköy Belediyesi
Gönüllü Koroları,

Özgürlük Parkı’ndaki
‘Büyük koro’ konseri

ile sezonu kapadı. 

Zühtüpaşa’da ‘kadın
hakları’ semineri

KADIKÖY Belediyesi Erenköy Gönüllüleri
Sa�l�k Komitesi, geçti�imiz ay, Caddebostan

Kültür Merkezi’nde Ya�am Koçu �ffet Aksu’nun
konu�mac� oldu�u “Mutlu Olma Sanat�” konulu
bir seminer düzenledi. Konu�mac� söyle�isine

mutlulu�un bir ya�am becerisi ve tercihi
oldu�unu, hiçbir ko�ula ba�l� olmaks�z�n,
“sevgi”, “esneklik” ve “hayata uyumla”

ula��labilece�imi anlatt�. An� ya�aman�n çok
önemli oldu�unu, ayn� frekanstaki insanlarla

arkada�l�k etmemiz gerekti�ini söyleyen Aksu,
neler bizi mutlu ediyorsa o tür u�ra�lar�

hayat�m�za koymam�z�, en yak�n çevremizdeki
insanlar� kom�ular�m�z�, arkada�lar�m�z�, ailemizi,

çocu�umuzu çok severek, onlar�n sevgi
enerjisini art�r�rak çok daha mutlu

olabilece�imizi anlatarak söyle�isini bitirdi.
Aksu, söyle�isinin ard�ndan Caddebostan
Kültür Merkezi’ndeki Hayal Kahvesi’nde

izleyicilerin sorular�n� yan�tlad�. Gönüllü Evi
Ba�kan� Nesrin Kaynak, kapan�� konu�mas�nda

konuklara te�ekkür ederek, bir sonraki
etkinliklerine davet etti.

Erenköy’de
‘Mutlu Olma Sanatı’
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ÇA�RI
Sarıl tenimden daha

yakın
Hadi yalvartma

Yatak yatmaya kı�kırtıyor
Sevi�melerin a�zı açık

kalsın
Korkunç akıllı bir beden
Sevi�meyi yıldızlardan

ö�rendi
Ölümden önce kimseyi

sevemez
Sarıl tenimden daha yakın
Solu�un örtsün solu�umu
Kalçalarım korkudan titresin

Haberin yok gözya�ları
ba�ı�landı.”

Mus ta fa Öne� ve Tü lay Fe rah
dost la r�, iki li nin  “Tek ne
Ka z�n t� s�” ad� n� ver dik le ri

or tak ya p�t la r� n�n, Ha tay Lo kan ta -
s�’nda ya p� lan ta n� t�m top lan t� s� na
ka t�l d� lar.

Ele� ti ri
ya z� la r� ve ki tap la r�y la ta n� -

nan Mus ta fa Öne� ile ro man la r�y la
ün le nen Tü lay Fe rah’�n ya n� s� ra
Mus ta fa Öne�’in çiz gi ça l�� ma la r� n�

da içe ren “Tek ne Ka z�n t� s�” adl�
kitab�n tan�t�m�, Ce mal Sü re ya Kül -
tür ve Sa nat Der ne �i Ba� ka n� As l�
Du rak’�n e� gü dü mün de Bos tan -
c�’da ki Ha tay Lo kan ta s�’nda ger -
çek le� ti.

15 Ha zi ran Cu mar te si gü nü sa at
15.00’te ba� la yan, As l� Du rak’�n
sun du �u etkinli�e; Ege men Ber köz,
Ne ca ti To su ner, Okan Ba ba, Sen cer
Ka ra ca l� o� lu ve U�ur tan Ata kan
ko nu� ma c� ola rak ka t�l d� lar. Ki mi
�a ir ler de ki tap tan �i ir ler ses len dir -
di ler. Ay lar d�r ra hat s�z olan ve sa� -
l� �� na ka vu �an Meh ri zat’�n ani den
gö rül me si ise bü yük se vinç kay na -
�� n� olu� tur du! Ay r� ca ki mi yüz ler,
bir ara da ol ma n�n ve ko nu �up ta n�� -
man mut lu lu �u nu ya �a d� lar!  

“Tek ne Ka z�n t� s�”n�n ta n� t�m ve
im za top lan t� s� kokteylin ard�ndan
sona erdi.

� Muhsin DURUCAN
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Kad�köy Evlendirme Dairesine
ödedi�im  I-230896 no’lu 150.00TL’lik

nikah harc� makbuzumu kaybettim.
Hükümsüzdür. Talat PAMUK

KAYIP MAKBUZ

Neriman �rfan Akça Meslek
E�itim Merkezi, Gençlik �öleni
ve Kep Atma töreni ile bu yıl

da ö�rencilerini co�ku ile
u�urladı.

Neriman �rfan Akça Meslek
E�itim Merkezi ö�rencileri her

dönem oldu�u gibi bu
dönemde de güzel programlar
hazırladılar. Gençlik �öleni ve
Mezuniyet Kep atma töreni;
mesleki e�itim müdürü, oda
ba�kanları ve çe�itli meslek

yetkililerinin katılımı ile keyifli
bir programla gerçekle�tirildi.
Neriman �rfan Akça Meslek

E�itim Merkezi ö�retmenleri,
hayata hazırladıkları

ö�rencilerine sosyal mesajlar
vermeye çalı�tıklarını
belirterek, “Onların
co�kularından da

mesajlarımızın yerine
ula�masınınn gurur ve

sevincini ya�ıyoruz. Her
dönem oldu�u gibi bu

dönemde de ö�rencilerimizi
çe�itli etkinliklerle co�kuyla

u�urluyoruz” dediler. 

Sa ir-ya zar Ta mer
Ka ra han’�n ilk
�i ir ki ta b� A�k-�

Ef sun, ç�k t�. Bir çok
ye rel ga ze te de kö �e
ya zar l� �� ya pan, �i ir le -
ri  ya y�n la nan Ka ra han,
yaz ma ya �i ir le ba� la d�
ve bu nun ya n�n da de -
ne me, sos yal ve top -
lum sal ha yat üze ri ne de
ya z� lar kaleme ald�. 

�i ir le rin de a�k�
anlatan, a�k’da mâ su mi -
yet, sâ fi yet, if fet, edep,
sa b�r, ve fâ, sa da kat, sa -
mi mi yet ve say g� y� her
za man ön plan da tut tu �u -
nu be lir ten Ka ra han,
“Tüm ya �a m� m�  Türk
�ii ri’ne ada mak tek idea -
lim…” di ye ko nu �u yor. 

Tamer Ka ra han, ki ta -
b� n� da �u söz ler le an la t� -
yor:

….
Bu ki tap -

ta A� k�n bü -
yü sü nün lez -
ze ti ni, e� siz, ben zer siz ta d� n� yu dum la ya -
cak s� n�z.

A�k  yü re �i miz de ki  ufuk’ta bir umut
gü ne �i gi bi do �a cak t�r.

Son ola rak bir kaç cüm le da ha ek le -
ye rek si zi A� k�n Bü yü sü ne da vet edi yo -
rum …

“göz le ri ni ze dü �en a�k bü yü sü yü -
re �i niz de ki �i ir bah çe sin de en gü zel
mey ve le rin çi çek le ri  ba har mev si mi
ol sun”

Ka d�n la r� çok se vin on la r� as la üz -
me yin ba� ta c� n�z ol sun lar …

Ka d�n lar ki cen net bah çe le ri ne la -
y�k in san lar d�r .

Al la h�n bir lü tuf'udur on lar …
E�i ben ze ri ol ma yan can l� lar..
�s tan bul'dan bir �a ir
Elim de ka le mim
Ma sam da ça y�m
Ve ki ta b�m la si zi se lam la r�m….”

Mezuniyet
töreni

coşkusu

Tamer Karahan’�n
‘A�k-� Efsun’u

Hatay Lokantası’nda
KiTAP TANITIMI

Ta mer Ka ra han

KADIKÖY Acıbadem’deki Ahmet Sani Gezici
Lisesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenledi�i yıl

sonu resim sergisi, 6 Haziran Per�embe günü
gerçekle�tirildi.

“Peyzaj ve Çiçek” temalı serginin açılı�ını Kadıköy
Kaymakamı Birol Kurubal ile �lçe Milli E�itim Müdürü

Fer�at Ayar yaptı. Resim ö�rencilerinin 2012-2013
E�itim-Ö�retim yılı içerisinde yaptı�ı tablolardan

olu�an serginin açılı�ına, veliler, ö�retmen ve
ö�renciler katıldı. Okul Müdürü Erdo�an Akkaya
açılı�ta yaptı�ı konu�mada, resim ö�retmenleri

Mehtap Toplu Yıldız, Orhan Benli ile sergide eme�i
geçen ö�rencilere te�ekkür etti. Akkaya, daha sonra

resim ö�retmenleri Mehtap Toplu Yıldız ile Orhan

Benli’ye te�ekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Ahmet
Sani Gezici Lisesi Sergi ve Spor salonunda

düzenlenen sergide, peyzaj ve çiçek tablolarından
olu�an 33 adet büyük boyutlarda tuval üzerine

yapılan ya�lıboya resimler yer aldı. Açılı�ın ardından
sergiyi gezen katılımcılar, resim ö�retmenleri

Mehtap Toplu Yıldız ve Orhan Benli’den sergi ile ilgili
bilgi aldılar. Resim ö�retmeleri, sergi konusunun

“neden peyzaj ve çiçek” oldu�u sorusunu, “Peyzaj
ve çiçek tabloları, insanlara bazen ya�muru, bazen

güne�i, bazen co�kuyu, bazen sevinci bazen de
hüznü ça�rı�tırdı�ı için bu duyguları herkesle

payla�mak istedik” diyerek cevapladılar. 
Sergi, 30 Haziran’a kadar açık kalacak.

Ahmet Sani Gezici Lisesi’ndeki geleneksel yıl sonu
resim sergisi, 30 Haziran’a kadar açık kalacak. 

ÖĞRENCiLERiN YIL
SONU SERGiSi AÇILDI
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● Sem ra ÇE LE B�

Dev let Ope ra ve Ba le si Ge nel Mü dür lü -
�ü’nün, De niz Bank’�n ana spon sor lu -
�un da or ga ni ze et ti �i 4. Ulus la ra ra s�

�s tan bul Ope ra Fes ti va li, 25 Ha zi ran-8 Tem-
 muz 2013 ta rih le ri ara s�n da ope ra se ver ler le
bu lu �a cak.  

�ki haf ta sü re cek fes ti val, Ba� re ji sör
Yek ta Ka ra’n�n sa nat yö net men li �in -
de be� ope ra pro dük si yo nu ve bir
ga la kon se ri nin top lam do kuz
tem si li ile sa nat se ver le rin kar �� -
s�n da ola cak. Fes ti val kap sa m�n -
da se yir ci ler; An ka ra, �s tan bul,
An tal ya ve Sam sun Dev let Ope -
ra ve Ba le si ya p�m la r� n�n ya n� s� -
ra Aya �ri ni’nin bü yü lü
at mos fe rin de “Vi va Ver di” Ga la
Kon se ri’ni iz le ye cek ler. Or kes tra
�e fi Ro ber to Ab ba do yö ne ti min -
de ger çek le �e cek kon ser de, ba ri -
ton Mar co Vra tog na, te nor
Ste fa no Sec co, te nor Mar co
Ber ti ve sop ra no Alek san -
dra Kur zak gi bi ope ra sa -
na t� n�n dün ya ca ün lü
so list le ri sah ne ala cak.  19.
yüz y�l �tal yan Ope ra s� eko -
lün den ge len, tüm dün ya da
eser le ri en çok sah ne le nen
ope ra bes te ci le ri ara s�n da yer
alan Giu sep pe Ver di’nin 200.
do �um y�l dö nü mü an� s� na ger -
çek le �e cek ge ce, fes ti va le ay r� bir renk ka ta -
cak. 

� REN G�M GÖK MEN: ‘OPE RA 
FES T� VA L�, GÖ� SÜ MÜ ZÜ KA BAR-
 TAN B�R NOK TA YA ER�� M�� T�R’

Dev let Ope ra ve Ba le si Ge nel Mü dü rü ve
Ge nel Sa nat Yö net me ni Prof. Ren gim Gök-
 men fes ti val hak k�n da �un la r� söy lü yor: “Ül -
ke mi zin kül tür ve sa nat ya �an t� s� na bam ba� ka
bir bo yut ge ti ren �s tan bul Ope ra Fes ti va li, dör -
dün cü ya ��n da ar t�k ku rum sal la� m�� ve k� sa
za man da ya ka la d� �� ulus la ra ra s� ba �a r� ile ül -

ke mi zin s� n�r la r� n� a�a rak, dün -
ya ope ra are na s�n da gö� sü -

mü zü ka bar tan bir
nok ta ya eri� mi� tir. Ses
ge ti ren ope ra ya p�m -
la r� n�n, gü zel �s tan -
bul'un ta ri hi
me kân la r�n da, yer li

ve ya ban c� sa nat se ver -
ler ile bu lu �a ca �� fes-
 ti val de, dün ya ca ün lü
ya ban c� ko nuk sa nat -
ç� la r� a��r la ya cak ol mak tan ötü -

rü mut lu luk du yu yo ruz. Her ya� tan
sa nat se ve ri fes ti va li mi ze da vet edi yo -
ruz.”

� YEK TA KA RA: 
‘DÜN YA CA ÜN LÜ SA NAT -

ÇI LAR LA BU LU �A CA �IZ’ 
Dev let Ope ra ve Ba le si Ge nel

Mü dür lü �ü Ba� re ji sö rü ve Fes ti va lin
Sa nat Yö net me ni Yek ta Ka ra da; fes ti -
va lin ama c� n�n �s tan bul’un ta rih sel zen -
gin lik le ri ni ope ra sa na t�y la bu lu� tur mak
ve kül tür tu riz mi ne bü yük kat k� sa� la -

mak ol du �u nu, ope ra sa na t� n�
halk la bü tün le� ti re rek her

ya� tan ve her ke sim den
se yir ci nin bu ta ri hi me -
kân lar da ope ra iz le -
me le ri ni ar zu et ti �i ni
be lirt ti. Ka ra, “Bu y�l
hem ga la kon se ri miz de

hem de di �er tem-
 sil le ri miz de ope ra
ala n�n da dün ya ca
ün lü sa nat ç� la r� se yir ci le ri mi zin

be �e ni le ri ne su nu yo ruz ve �s tan bul ken ti ne bu
hiz me ti ver me nin gu ru ru nu ya �� yo ruz” de di.  

� BU YIL K� SÜR PR�Z: 
‘V� VA VER D�’ GA LA KON SE R�

Bu y�l ki fes ti val prog ra m� n�n en il gi çe ki -
ci bö lüm le rin den bi ri, 1 Tem muz 2013 ta ri -
hin de Aya �ri ni’de ger çek le �e cek “Vi va
Ver di” Ga la Kon se ri ola cak. �tal ya ba� ta ol -
mak üze re fark l� ül ke ler de sa y� s�z ope ra n�n
ba ��n da bu lu nan �ef Ro ber to Ab ba do’nun yö -
ne te ce �i kon se re �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba -
le si Or kes tra s� e� lik eder ken; dün ya n�n en
bü yük ope ra la r�n da sah ne alan ba ri ton Mar co

Vra tog na, te nor Ste fa no
Sec co, te nor Mar co
Ber ti ve sop ra no
Alek san dra Kur zak
gi bi isim le ri so list
ola rak iz le mek
müm kün ola cak 

G i u  s e p  p e
V e r  d i ’ n i n

200. do �um
y�l dö nü mü ne
it haf edi len
ge ce de; Fran co Fer ra ra eko lü nün
tem sil ci si �ef Ro ber to Ab ba do ile
ope ra sah ne si nin dün ya ca ün lü dört
önem li se sin den olu �an ko nuk sa -

nat ç� lar, Aya
�ri ni’nin ta -
ri hi or ta -

m� ve akus ti �in de
sa nat se ver le re unu tul -
maz an lar ya �a ta cak -
lar. Se yir ci ler,
fes ti val re per tu va r�n -
da yer alan Ri go let to,
Y�l d� r�m Ba ye z�d, La -
le Ç�l g�n l� ��, Sa ray -
dan K�z Ka ç�r ma ve
IV. Mu rat ope ra la r� -
n� orijinal ta ri hi de kor lar da iz le me f�r sa t� bu la-
 cak lar. Fes ti val; Top ka p� Sa ra y�, Aya �ri ni,
Ha liç Kon gre Mer ke zi,
Ka d� köy Be le di ye si
Sü rey ya Ope ra s� ve
Bah çe �e hir Kül -
tür Sa nat Mer ke -
z i  ’ n  d e
ger çek le� ti ri le -
cek. Fes ti va lin
bi letleri MyBi let
ta ra f�n dan sa t� l� -
yor. Bi let fi yat la r�
ise 15 TL - 150
TL ara s�n da de -
�i �i yor.
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nsan l�k ta ri hin de bin y�l lar bo yun ca fark l�
co� raf ya lar da ki bir bi rin den çok fark l�
top lum lar da dai ma var olan de �i� mez
sos yal çe li� ki, en ba sit ta n� m�y la var l�k l� -

lar/yok sul lar z�t la� ma s� ol mu� tur. Ta rih çi ler, si -
ya set bi lim ci ler bu se bep le olu �an sos yal mü -
ca de le le re, de �i �ik de vir ler için ba� ka ba� ka
ni te le me ler ve isim ler ver mi� ler dir. Ne var ki,
i�in özü ay n� d�r. So nun da bil ge adam Marx,
bu nu Sa na yi Ça ��’n�n da �e kil len dir di �i de �er -
ler ve ha yat pra tik le ri ne gö re “S� n�f Mü ca de le -
si” di ye kav ram la� t�r ma d� m�? Bu kav ram la� t�r -
ma ve tes pi tin ge li� mi� ül ke le rin sos yal/eko -
no mik �art la r� çer çe ve sin de tas vir edil me si,
yer yü zü ne de ge nel le� tir me ye en gel de �il dir.
Dün ya n�n sa na yi le �e me yen çe �it li ül ke le rin de
de sa na yi ül ke le rin de ki ta n� m�y la “s� n�f çe li� ki -
si” yok tu; ama mad di ko �ul lar ba k� m�n dan ç� -
kar la r� ça t� �an sos yal ta ba ka lar mev cut tu. De -
�in di �i miz gi bi, me se le ka ba ca zen gin/yok sul
denk le mi ne in dir ge nir se in san l� ��n bit mez tü -
ken mez fo kur da ma s� n�n kay na �� na eri �i riz.

�n san ze kâ s� ve ya ra t� c� l� �� çok �e ye ça re
bul du. Ha yat �art la r� özel lik le son üç yüz y�l da
mu az zam ko lay la� t�. Yer yü zü zen gin le� ti. Zen -
gin le� me el bet ya ra t� c� l� ��n, bu lu� la r�n ge tir di �i
tek no lo ji nin ürü nüy dü ve bu zen gin le� me ül ke -
le ri de es ki ye gö re de re ce de re ce yak la� t�r d�.
Bü yük zen gin lik le rin üret ti �i ni met ler, az da ol -
sa yok sul la ra da be re ket ge tir di. Zen gin le rin
“s� n�f mü ca de le le ri” yu mu �a d�. Sos yal bü tün -
lük le ri ak�l, bi lim, es te tik, tek no lo ji ve üre ti min
yay g�n la� ma s� na pa ra lel bi çim de sa� l�k l� �e kil -
de olu� tu. 

Sev gi li Tür ki ye, bu son iki yüz el li y�l da az
ba di re ler den geç me di... “Has ta Adam”�n ölü -
mü yüz y�l dan uzun sü re göz len di. Has ta l�k y�l -
la r�n da-ba� ta Sul tan la r�-ol mak üze re bir avuç
“iyi le� ti ri ci”, “sa� l�k la� t� r� c�”, ay d�n l�k, idea list
in san ko ca göv de yi kur tar mak için u� ra� t�. Ba -
t�’dan ilaç lar, hat ta ope ra tör ler ge tir di. Ne tu -
haf t�r ki, Has ta Adam’�n se ne ler ce ���k gör me -
mi� ve ol du �u yer de du ra gel mi� göv de si, “ba -
��n” (Sul tan'�n) bu lup bu lu� tu rup ge tir di �i ilaç
ve ope ra tör le re kar �� du ru yor du. �nanç la r� ve
gö re nek le riy le iyi le �e ce �i ni ve ya hut za ten iyi
ol du �u nu sa n� yor du. Ne ga rip tir ki has ta y� iyi -
le� tir me ye ça l� �an ka fa k�s m�, var l�k l� ke sim ler;
göv de k�s m� ise ço �un lu �u iti ba r�y la ge le nek çi,
mu ha fa za kâr reh ber le ri nin yön len dir di �i yok sul
ke sim ler di. Son Os man l� dev re si nin sos yal so -
ru nu; ha yat ta ka la bil mek için mo dern le� mek
zo run lu �u nu kav ra yan lar la, Do �u lu de �er le ri
sür dür mek is te yen le rin mü ca de le siy di.

Bu mü ca de le, k�s men II. Me� ru ti yet ve son -
ra bü yük öl çü de Cum hu ri yet Tür ki ye'sin de ak -
l�n pu su la s�y la dün ya ya ve ha ya ta ba kan la r�n
ön cü lü �ün de mil le tin ca n� n� kur tar ma s�y la du -
rul du. Ak�l ege men ol du. Ama top lum el bet ge -
le nek çi/mu ha fa za kâr/Do �u lu de �er le rin de mi -
ras ç� s�y d�. Os man l� mo der nist le ri Sul tan la r�n,
re form cu Re �it, Fu at, Saf fet, Âli, Pa �a la r�n iler -
le me ci, ay d�n lan ma c� ça ba la r� na kar �� ta de rin -
ler den ge len Pat ro na Ha lil, Ka bak ç� Mus ta fa ve
bir k� s�m ule ma tay fa s� n�n ar d�l la r� da ber de -
vam d�.

Ge le lim bu gü ne... Bu gü nün can bul ma s�
“ö� re tim bü tün sel li �i”nin de lin me siy le 1948’de
ba� lar. Tür ki ye Cum hu ri ye ti o ta rih ten ba� la ya -
rak bi lim sel ve la ik or ta ö� re ti me; ya ni ge li� mi�
uy gar l�k lar da ki e�i tim zih ni ye ti ne pa ra lel ikin ci
bir or ta ö� re tim prog ra m� n� 1924’ten yir mi be�
y�l son ra uy gu la ma ya sok tu. Böy le olun ca tek -
rar düa list e�i tim sis te mi ne dö nül mü� ol du.
Epey za man bu nun so nuç la r� dü �ü nül me di;
an la �� lan pek önem sen me di. Oy sa ül ke de iki
tür lü zih ni yet te; ya ni dün ya y� bir bi rin den ta ma -
men ba� ka mer cek ler le/göz ler le/al g� la may la
gö ren ve yo rum la yan in san grup la r� ye ti� me ye
ba� la d�.  �nanç ile bi lim ka r�� t�. Bu gün, bu ba� -
da� ma s� ola nak s�z iki le min mah su lü nün top -
lum ha ya t�n da ki ça t�� ma s� n� ya �� yo ruz. Bu
“zen gin/yok sul” z�t la� ma s�n dan ve ya “s� n�f mü -
ca de le si”nden fark l� bir sos yal ça t� ��m d�r. Ke� -
ke s� n�f ça t�� ma s� ol sa; ke� ke zen gin yok sul z�t -
la� ma s� ol sa... On lar mo dern ha ya t�n gös ter ge -
le ri dir. Öbü rü ise ye di yüz y�l ön ce si ne ait tir ve
dün ya da pi ya sa s� çok tan ka pan m�� t�r.

Bu de fa teh li ke ba� ka d�r. Tür ki ye san ki bir
ku tup la� ma ya sü rük len mi� tir. Bu nu bes le yen
önem li un sur düa list ö� re tim sis te mi ol mu� tur.
Bir bi riy le mad di ç� kar aç� s�n dan de �il, zih ni yet
ba k� m�n dan ba� da� maz sos yal ta ba ka lar or ta -
ya ç�k m�� t�r.

1950’ler so nun da si ya sal ik ti dar la r�n “Va tan
Cep he si” kav ra m� bu ay r�� ma n�n ade ta ilk i�a -
re tiy di. Son ra 1970’er de “Mil li Cep he” kav ra -
m�y la ku ru lan hü kü met ler bu ay r�� ma n�n de rin -
le� ti �i ni gös ter mek tey di. “�im di çok da ha ür -
kü tü cü bir man za ray la kar �� kar �� ya m� y�z” di ye
so ru yo rum. Sert le �en bir ku tup la� ma n�n me -
saj la r� n�n or ta l� �a ya y�l d� �� n� du yum su yo rum.
Ya n�l mak is ti yo rum. Hü kü met bel ki bu ger gin -
li �i si ya sal ta raf tar l�k ve seç men kit le si nin co� -
ku su, sev gi si di ye ta n�m l� yor ola bi lir. Ke� ke öy -
le ol sa. Ben sert bir ku tup la� ma n�n ru hu nun
es ti �i ni sa n� yo rum. Bu Tür ki ye'nin geç mi �in de
hiç ol ma m�� bir sos yal or tam gi bi gö zük mek te -
dir. Et ken le ri ise her hâl de epey ce ka r� ��k t�r.
Dik kat!

Murat  KATOĞLU

İ

KUTUPLA�MAYA
DiKKAT

Şirket-i Hayriye’de
Suluboya Çalıştayı Sergisi 

“�STANBUL: K�talar�n ve Kültürlerin
Birle�im Noktas�” ba�l���yla düzenle-
nen �stanbul Suluboya
Çal��tay�, Sergi & Work-
shop – 2013 etkinli�i 21
Haziran Cuma günü
Kad�köy’deki Eminönü-
Karaköy iskelesinin üst
kat�nda bulunan �irket-i
Hayriye Sanat Galerisi’nde
ba�l�yor. 
Etkinlik programı �öyle: 
21 Haziran 12:00-17:00
Tomurcuk Vakf� Engelli
Çocuklar� ile Ödüllü
Ressamlar�n Bulu�mas�,
Resim Aktiviteleri
22 Haziran 12:30-13.30
Söyle�i, Türk Resim Sanat�nda
Suluboyan�n Yeri ve Önemi
(Konu�mac�: Ö�r.Gör. Ya�ar Sabri �anl�

F�rat Üniversitesi E�itim Fakültesi Güzel
Sanatlar E�itimi Bölüm
B�k.Yard.)
13:30-16:00 Atanur Do�an Canl�
Modelden Suluboya Portre
Demonstrasyonu
16:30 Sinevizyon Gösterisi
17:00 Kokteyl ve Ödül &S erti-
fika Töreni & Müzik Dinletileri
23-24-25 Haziran 12:00-
17:00 I. Dönem Workshop
26-27-28- Haziran 12:00-
17:00 II. Dönem Workshop
29 Haziran 09:00-16:00
Sanatç�larla Toplu Aç�k
Havada Peyzaj Suluboya
Yap�m�
30 Haziran 12:00-16:00

Workshop Eserlerinin ve Aç�k Hava Çal��-
malar�n�n sergilenerek de�erlendirilmelerin
yap�lmas�.

�e hir Hat la r�, ge çen haf ta bo yun ca her
ak �am Be �ik ta� Ka d� köy hat t�n da ki va-
 pur lar da yol cu la r� ti yat roy la bu lu� tur du.

Per for mans tan ha be ri ol ma yan yol cu lar, ti y-
at ro cu la r�n per for man s� kar �� s�n da �a� k�n l�k
ya �ar ken, ço �un lu �un il gi si bü yük -
tü. 

Be �ik ta�-Ka d� köy
�e hir Hat la r� va pur la -
r�, 5 gün bo yun ca ti -
yat ro gös te ri le ri ne
ev sa hip li �i yap t�.
17-21 Ha zi ran ta-
 rih le ri ara s�n da dü -
zen le nen gös te ri ler
va pur yol cu la r� n� ti yat ro
ve dans la bu lu� tu rup ke yif li
bir sa nat per for man s� na or tak et ti.

Ac ted city Oyun cu Oku lu ta ra f�n dan sah-
 ne le nen “Ol ya da Ol” isim li oyun, va pur yol-
 cu la r� na, mü zik li, �ar k� l�, öy kü lü bir ke yif
sun du. �z le yen le rin oyun cu ola rak da ka t� la -
bil dik le ri va pur ti yat ro su, yol cu la ra fark l� bir

de ne yim ya �at t�.  
16 ki �i lik bir ekip ten olu -
�an oyun cu lar, va pu run

tüm alan la r� n� oyun
me kâ n� na dö nü� tür -
dü. “Ol ya da Ol”
isim li oyun ti yat ro -
da do �aç la ma tek -

ni �i ile fark l� sa nat
form la r� n� ka mu sal

bir alan da iz le yi ci ye
do� ru dan sun ma ni te li �i ni

ta �� yor. 

Vapur performans
YOLCULARI ŞAŞIRTTI

İki haftalık OPERA
maratonu başlıyor!

Her yıl Türk ve dünya operalarının seçkin yapıtlarını
sanatseverlerle bulu�turan Uluslararası �stanbul Opera
Festivali, dördüncü yılında operaseverlerle bulu�maya
hazırlanıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü�ü

tarafından düzenlenen festival, bu yıl 25 Haziran-8 Temmuz
2013 tarihleri arasında hayata geçirilecek. Festival mekânları

arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası da var. 

BAR�TON MARCO
VRATOGNA

TENOR MARCO
BERT�

SOPRANO ALEKSANDRA
KURZAK

TENOR STEFANO
SECCO

BOSE-GER 

EKATER�NA
SIURINA

ORKESTRA �EF�
ROBERTO ABBADO
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● Gökçe UYGUN

K� sa bir sü re ön ce Ac� ba dem’de aç� lan
Kraft Gü zel Sa nat lar,  ço cuk la ra ve
genç le re yö ne lik gü zel sa nat lar e�i ti -

mi ve ren, fark l� di sip lin le re da ir atöl ye ler
dü zen le yen bir e�i tim ku ru mu ola rak Ka d� -
köy’ün sa nat ha ya t� na ka t�l d�. Da ha ön ce ço -
cuk ve ye ti� kin ler le çe �it li pro je ler de yer
alan Kraft’�n ku ru cu la r� hey kel tra� Ay �e nil
�en kul ile res sam Sev can Tek can, “An cak
bu pro je ler de ba z� ek sik lik ler ol du �u nu fark
et tik,  bu ek sik lik le rin ol ma d� �� ye ni bir atöl -
ye nin ha ya li ni kur duk. �im di bu ha yal ger -
çek ol du. ‘Ha yat için sa nat’ slo ga n�y la yo la
ç� ka rak kur du �u muz Kraft’� 11 Ma y�s’ta aç -
t�k” di yor. �en kul ve Tek can, sa na t�n sa de -
ce be lir li bir ya� gru bu nu il gi len dir di �i ne
inan ma d�k la r� için hem ye ti� kin le re, hem de
ço cuk la ra aç�k olan atöl ye ler dü zen li yor lar.
Kraft’�n di �er sa nat ku rum la r�n dan far k�,-
�en kul ve Tek can’�n sa na t�n, sa de ce onu
mes lek ola rak seç mi� ki �i le rin te ke lin de bir
alan ol ma d� �� na inanç la r�n dan kay nak l�-her -

han gi bir atöl ye ça l�� ma s� na ka t� lan bi ri nin,
o alan d� ��n da fark l� sa nat alan la r�y la il gi li
de bil gi ala cak ol ma s�. Ör ne �in re sim ö� ren-
 me ye gi den bi ri hey ke le da ir de ça l�� ma yap -
ma f�r sa t� bu la cak. �en kul ve Tek can’a gö re
bu ka t� l�m c� la r�n ya ra t� c� l�k la r� n� ar t� ra cak
bir uy gu la ma...

� ÇÖP ADAM B� LE
Ç� ZE M� YOR SA NIZ...

Ay �e nil �en kul ve Sev can Tek can, “Ben
çöp adam bi le çi ze mem” di ye rek umut suz -
lu �a ka p� lan la ra da ba k�n na s�l ses le ni yor;
“Ola y�n bu nun la çok bir il gi si yok. �� as l�n -
da yal n�z ca el-be yin ko or di nas yo nu na ba k� -
yor. Bu ko or di nas yo nu ku ra bi len her kes
bu ra dan be lir li bir tec rü be ka za na rak ç� ka -
bi lir. Ge ri ka lan k�s m� si zin ya ra t� c� l� �� n� za
kal m�� bir sü reç. Atöl ye sü re cin de ön ce lik le
gör dü �ü nü çiz me ye, el kon tro lü nü sa� la ma -
ya yö ne lik ça l�� ma lar ya p� l� yor. Ki �i gör dü -

�ü nü çiz me yi ba �ar d� �� za man za ten ken di -
ne gü ve ni ge li yor ve o s� n�r la r� ken di si or ta -
dan kal d� r�p da ha ya ra t� c� ol ma ya ba� l� yor.
Res min, hey ke lin ya da ö� ren di �i han gi dal -
sa, o da l�n içi ne dü �ü yor in san lar. Onun bir
par ça s� olu yor. Ama ön ce lik li ola rak o çöp
ada m� çi ze me me fik rin den ç�k mak ge re ki -
yor.”

� SA NAT NE �Ç�N?
Kraft’�n mot to su ise “Ha yat için sa nat”.

�en kul ve Tek can, �öy le an la t� yor lar:
“Sa na t�n hep bi ri le ri nin te ke lin de ol du -

�u nu dü �ü nü yo ruz. Bu or tam, in san la r�n 2
ad�m, 5 ad�m, 10 ad�m ge ri den bak t� �� bir or -
tam. Biz bu me sa fe yi ta ma men or ta dan kal -
d�r ma y� ve sa na t�n ha ya t� m�z için
vaz ge çil mez bir ge rek li lik ol du �u nu dü �ü -
nü yo ruz. Sa nat, gün lük ya �an t� n�z da ki ken-
 di ni zi ifa de edi� bi çim le ri niz d� ��n da fark l�
ve ye ni bir ifa de et me yo lu açar si ze. Ve bu -
nu il la ki mes lek ola rak yap ma n� za ge rek
yok. Her yö nü nü çok iyi bil me niz, bü tün za-

 ma n� n� z� ona har ca ma n�z da ge rek mi yor. Sa -
nat, ha ya t� n�z da aça ca �� n�z si ze ait kü çük ve
ra hat ne fes ala bi le ce �i niz bir alan. Gün lük
ha ya t�n stre sin den, ger gin li �in den uzak ka l-
a bi le ce �i niz bir alan. Sa nat ha ya t� n� z�n bü -
tün alan la r�n da ya ra t� c� dü �ün me yi sa� l� yor.
Sa nat la u� ra �an in san lar, son ra s�n da fark l�
s� k�n t� lar la da ha ko lay ba �a ç� ka bi li yor.”
� ATÖL YE YE KA TIL, SER G� N� AÇ

Kraft atöl ye le ri nin mo ti ve edi ci bir ba� -
ka uy gu la ma s� ise ser gi le me sü re ci ola cak.
Kraft’a gi den ler  be lir li bir pe ri yo dun so nun -
da üret tik le ri ni ser gi le ye bi li yor lar. Zi ra yap-
 t� �� n� in san la ra gös ter mek, on la r�n fi kir le ri ni
duy mak, yo rum la r� n� ö� ren mek de sa na t�n
bir par ça s� ol du �u na ina nan Kraft'�n ku ru -
cu la r� �en kul ve Tek can, bu a�a ma y� önem-
 si yor lar.
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Kadıköylü 2 kadın sanatçının Acıbadem’de kurdu�u Kraft Güzel Sanatlar, ba�ta plastik sanatlar
olmak üzere farklı sanat disiplinlerinde çocuk ve yeti�kinlere yönelik atölyeler düzenliyor.

‘Çöp adam bile çizemem’ diyenlere!
‘HAYAT iÇiN SANAT’ KRAFT’TA...‘HAYAT iÇiN SANAT’ KRAFT’TA...‘HAYAT iÇiN SANAT’ KRAFT’TA...‘HAYAT iÇiN SANAT’ KRAFT’TA...‘HAYAT iÇiN SANAT’ KRAFT’TA...‘HAYAT iÇiN SANAT’ KRAFT’TA...

Fo to� raf lar:
Ce ren ACUN

ÇO CUK LA RA
YAZ SA NAT KAM PI

KRAFT Junior Güzel Sanatlar'�n, çocuklar�n
geli�imlerine ve e�lenceli zaman
geçirmelerine olanak sa�layacak

“Yaz Sanat Kamp�” ba�l�yor. 17 Haziran-
30 A�ustos 2013 tarihleri aras�nda

gerçekle�tirilecek sanat kamplar� çocuklara
e�lenceli ve keyifli bir ortamda, sanat
arac�l���yla, bireysel ve kolektif çal��ma

olana�� sunuyor. Her gün farkl� bir tekni�in
uygulanaca�� Yaz Sanat Kamp�’nda
çocuklar resim, heykel, özgün bask�,

seramik, illüstrasyon, oyuncak yap�m�,
moda tasar�m�, çizgi film atölyesi,

yerle�tirme ve performans gibi disiplinlerin
yan� s�ra sanat, sanat tarihi, ça�da� sanat,

kamusal/kentsel sanat konular� da e�lenceli
biçimde çocuklara aktar�lacak.

Kraft Güzel Sanatlar
Gömeç sok. Ihlamur Apt. No: 11/B

Ac�badem Kad�köy/�stanbul 0216 326 64 74
kraftguzelsanatlar@gmail.com

www.kraftsanat.com
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● Gök çe UY GUN

Ya ra t� c� fi kir le rin des tek çi si Ka d� köy
Be le di ye si’nin ÇEKÜL ve Kent sel
Stra te ji ile bir lik te bi le �e ni ol -

du �u Ta sa r�m Atöl -
ye si Ka d� köy
(TAK)’de 2013 y� l�
için de ger çek le� ti ri le -
cek et kin lik ve pro je -
le rin prog ram la r�
aç�k lan d�. Ka d� köy’ün
ta sa r�m ve ya ra t� c� l�k
mer ke zi ola rak “Ta sa -
r�m Siz den, Uy gu la ma s�
Biz den” slo ga n� ile Ni san
ay� n�n ba ��n da aç� lan
TAK’�n Ta sa r�m, Ara� t�r -
ma ve Ka t� l�m odak l� top -
lam 12 prog ram la
ba� la t� lan et kin lik ve pro je -
ler se ri si ne fik ri olan tüm

Ka d� köy lü ler, ta sa r�m c� lar, ö� ren ci ler ve
gö nül lü ler ka t� la bi li yor. TAK’�n Ta sa r�m
ba� l�k l� prog ram la r�, Ka d� köy’de ya �am ka -
li te si ni ar tt�r ma y� ve ta sa r�m ko nu sun da bi -

linç ya rat ma y� he def li yor.
Ara� t�r ma a��r l�k l� prog ram lar -
da ki et kin lik ler ise Ka d� köy’ün
de �er le ri ni gö rü nür ha le ge tir -
mek ve ka l� c� ve ula �� la bi lir bir
Ka d� köy ar �i vi ya rat mak üze -
ri ne kur gu lan d�. Ka t� l�m
odak l� prog ram lar la ise Ka d� -
köy lü le rin ya �a d�k la r� ma-
 hal le le ri da ha iyi
al g� la ma la r� ve sa hip len me -
le ri amaç la n� yor.

Ta sa r�m odak l� prog -
ram lar dan en dik kat çe ke -
ni “'K� y�-Kö �e”. Bu
prog ram ile Ka d� köy il çe -

si s� n�r la r� için de kul la n�l ma yan k� y� kö �e
me kân la r� n�n ta sa r�m yo luy la can lan d� r�l -

ma s�, ko lay uy gu la na bi lir, dü �ük ma li yet li,
ka l� c� ve ya ge çi ci ya ra t� c� pro je ler üre til -
me si bek le ni yor. Ha san pa �a’dan Mo da’ya
far k� yer ler den se çi len 10 nok ta dan ba� lan -
mak üze re, bu pro je nin tüm Ka d� köy’e ya -
y�l ma s� he def le ni yor. Böy le ce ko lay
uy gu la na bi lir, dü �ük ma li yet li, ya ra t� c�, ge -
çi ci ve ya ka l� c� ta sa r�m lar la bu me kân lar
can la n� yor. Ka d� köy Be le di ye si, ya p� la cak
oy la ma so nu cun da en be �e ni len pro je le ri
ha ya ta ge çi re cek. 

� CAD DE N� KUR GU LA, 
SO KA �I NI Ç�Z!

TAK’�n di �er prog ram la r� cad de le rin
kur gu lan ma s�, bi na cep he le ri nin cep he ta -
sa r�m il ke le ri nin  be lir len me si, Ka d� -
köy’den il ham ala rak ürün ta sar lan ma s�,
ma hal le ma ket le ri nin ya p�l ma s�, so kak ha-
 ri ta la r� n�n çi zil me si, Ka d� köy’le il gi li k� sa
film çe kil me si, ba z� et kin lik ler ile ma hal -
le le rin  ta sa r�m la bu lu� tu ru la rak Ka d� köy -
lü lük bi lin ci nin ar t� r�l ma s� he def le ni yor.

� KA DI KÖY H� KÂ YE LE R�
BEK LE N� YOR...

Öte yan dan Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy
(TAK), 6 Tem muz Cu mar te si gü nü Users -
pots ta ra f�n dan dü zen le nen UX For Go od
et kin li �i ne ev sa hip li �i ya pa cak. Et kin lik te
“�yi lik için Ta sar l� yo ruz!” ba k�� aç� s�y la
Ta ri hi Çar �� ve Mo da sa kin le ri, es na f�, ça -
l� �an la r� ve zi ya ret çi le ri için “De ne yim Ha -
ri ta s�” ta sar la na cak. “De ne yim Ha ri ta s�”
ne re de, ne yi bu la bi le ce �i ni zin gör sel bir
bil gi de po su ola cak. “En gü zel man za ra ne -
re de?”, “En çok ne re de e� le ne bi li rim?”,
“Din len mek is ti yo rum ama na s�l?”, “Ar ka -
da� la r�m la bu lu �a ca ��m. Ne yap sak?” so -
ru la r� n�n ya n�t la r� n� ko lay ca ve re bi le cek.

Hat ta ilk de fa Ka d� köy'e ge len ki �i ler
ro ta la r� n� da ha ko lay be lir le ye bi le cek. Pro -
je so nun da Ta ri hi Çar �� ve Mo da sa kin le ri,
es na f�, ça l� �an la r� ve se ven le ri nin de ne -
yim le ri iyi le� ti ri le cek. Yüz ler ce ki �i ye an -
ket uy gu la na rak ve ar d�n dan atöl ye
ka t� l�m c� la r�y la bü tün ya �a n� lan so run la ra

çö züm öne ri le ri ge ti ri le rek Ka d� köy Be le -
di ye si'nin ha ya ta ge çi re bi le ce �i bir ça l�� ma
or ta ya ç� ka cak.

Ka d� köy de ne yim le ri ni zin ha ri ta da yer
al ma s� n� is ter se niz, an ke te https://ux for -
go od.type form.com/to/MC9zXH ad re sin -
den ka t� la bi lir si niz.

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
4. kat B blok 

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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en bir per for mans sa nat ç� s� -
y�m. Be nim du ru �um med ya -
ya kar ��.. 4 in san öl dü ve med -
ya bu nu gör me di… Çe vik kuv -

vet mü da ha le ye ha z�r la n� yor du. �n -
san lar za rar gör me sin di ye ey le mi
bi tir dim’ di yen Du ran Adam.

���
Gün ler dir ka ra kol ka ra kol do la -

��p ka y�p in san la r� ara yan avu kat.
���

Gö nül lü ola rak ge ce gün düz gaz
gö zal t� de me den ya ra l� la ra ba kan
dok tor.

���
Otu rur ken ken di si ne vu ran po li -

se ‘sen �e hit ol san ben a� lar d�m’
di yen genç k�z.

���
Ya ra l� la ra ca mi si nin ka p� la r� n�

açan imam.
���

His se se net le ri nin 600 tril yon li ra
de �er kay bet me si ne ra� men Di van
ote li ni ya ra l� la ra açan Ali Koç.

���
Gaz dan kaç ma ya ça l� �an yor -

gun ve aç genç le re evi nin ka p� s� n�
aç�p on la ra ye di rip içi ren tey ze.

���
Ge zi Par k�’na Tak sim mey da n�n -

da pi ya no ça la rak des tek ve ren Al -
man pi ya nist Da vi de Mar tel lo.

���
Gaz dan et ki le nen so kak hay -

van la r� n�n yü zü nü ilaç l� suy la y� ka -
yan am ca.

���
�� �id de te gel di mi i�i ina da bin -

dir mek ye ri ne ‘eve dön ar ka da ��m
biz bu de �i liz’ di ye bi len ö� ren ci.

���
Gün ler ce ge ce ler ce uyu ma dan

din len me den gaz ye se de dik du -
ran ama hiç ta n� ma d� �� in san la r�n
ma ruz kal d� �� �id de ti ek ran dan iz -
ler ken göz ya� la r� na bo �u lan ar ka -
da ��m ‘Giz’.

���
Çar �� gru bu nun ‘k�r m� z�’ di ye ba -

��r ma s� na ‘be yaz’ di ye ba �� ra rak
ce vap ve re bi len çe vik kuv vet men -
su bu.

���
Fi� len mek pa ha s� na ‘biz bu ra -

da y�z’ di yen sa nat ç� lar.
���

Ço cuk la r� n� ko ru mak için zin cir
olu� tu ran an ne ler.

���
Her tür ce za ya ve im kan s�z l� �a

ra� men so kak ta ki in sa n�n se si ni
du yur ma ya ça l� �an ga ze te ci ler.

���
ve da ha ni ce le ri...

���
Bu dün ya da çir kin lik çok. Ca hil -

lik çok.
���

Ama siz de az de �il si niz; ve
ÇOK GÜ ZEL S� N�Z!

As l ı  AY HAN

B

BAZI
iNSANLAR
ÇOK GÜZEL

KAMUSAL alandaki tasar�m odakl�
üretimler için ba��ms�z tasar�mc�larla

Kad�köy Belediyesi ve destekçiler
aras�nda köprü kuran TAK, tasar�m

ilkelerinin tart���ld��� çal��taylar�na devam
ediyor. Kurba�al�dere bölgesi, peyzaj
tasar�m ilkeleri çal��taylar�ndan sonra
üçüncü tasar�m çal��tay� 9 May�s'ta

yap�ld�. Kad�köy’de isimleri sokaklara
verilmi� sanatç�lar, tarihçiler ve di�er

önemli ki�ilerle ilgili bilgilendirme
panolar� üretmeyi planlayan Kad�köy
Belediyesi, bu panolar�n tasar�m� için

TAK’ta tasar�mc�larla bulu�tu. Demirden
Design ekibi kat�l�m�yla gerçekle�en ve
endüstri ürünleri tasar�mc�lar� �ule Koç,
Can Güvenir, Meriç Kara, Murat Dede

ve Banu Alpay’�n kat�l�m� ile gerçekle�en
bulu�mada, tasar�mc�lar TAK çat�s�

alt�nda yarat�c� fikirler ürettiler, ileride
uygulamas� yap�lacak olan bilgi
panolar�n�n yap�sal ve tipografik

özellikleri üzerine ilkesel kararlar ald�lar.
Her tasar�mc�n�n bu ilkeleri göz önünde
tutarak yapacaklar� ba��ms�z tasar�mlar
üzerinden ortak bir karar vermek üzere

ikinci bir atölye çal��mas� daha
yap�lmas� ve Kad�köy Belediyesi’nin

uygulayaca�� bilgi panolar�n�n
tasar�m�n�n belirlenmesi amaçlan�yor.

kadikoytasarim.org

SOKAKLARA BiLGi
PANOSU KONULACAK 

Her gün geçti�imiz sokaklara fazlasıyla a�inayızdır. Soka�ın
kö�esini, merdivenlerin  arasındaki ye�illi�i, kurumu� havuzu,

apartman arasındaki o bo�lu�u, kedi mamalarının hep konuldu�u
o kö�eyi... Bunları kanıksamı�ızdır, bakarız ama görmeyiz...
Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), tasarımcıları ve fikri olan

Kadıköylüleri, “kıyı-kö�e”leri tekrar dü�ünmeye ve tasarlamaya
davet ediyor. Kadıköy’ün en çok kullanılan 10 kıyı kö�e mekânı

için fikir geli�tirmek isteyenler TAK’a ba�vurabilir. 

Kad�köy’ün k�y� ve kö�eleri
TASARIMLARINIZI BEKLiYOR
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Ka d� köy'de bu y�l ikin ci si dü -
zen le nen Mu ral-�st (Du var
Sa na t�) et kin lik le ri kap sa -

m�n da Yel de �ir me ni’nde ki iki bi na -
n�n du var la r� na dev re sim ler
ya p�l d�. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin or ga ni -
zas yo nuy la Tür ki ye’ye ge len �i li li
So kak Sa nat ç� s� �n ti, Tak sim’de ki
Ge zi Park la r� olay la r�n dan et ki le ne -
rek, res mi ne “Di re ni� Ha t� ra s�” ad� -
n� ver di. �n ti, dev bo yut lu res mi nin
içi ne �s pan yol ca Di re ni� Ha t� ra s�
an la m� na ge len “Me mo ri a Re sis -
tan ci a” ya z� s� n� giz le di.

Ka d� köy’de Mu ral-�st ad�y la 11
Ha zi ran'da ba� la yan et kin lik ler kap-
 sa m�n da iki bi na n�n d�� cep he le ri
�i li ve Ar jan tin’den ge len iki so kak
sa nat ç� s� n�n yap t� �� du var bo ya ma
ça l�� ma la r� ile ade ta so kak tab lo la -
r� na dö nü� tü rül dü. Da ha ön ce Po -
lon ya, Mek si ka, Ar jan tin ve
�i li’den so kak sa nat ç� la r� n�n ka t�l -
ma s� bek le nen fes ti va le, Po lon ya ve
Mek si ka l� so kak sa nat ç� la r�, Tak sim
Ge zi Par k� olay la r� ne de niy le ge li� -
le ri ni ip tal et ti ler. Fes ti va le, �i li ve
Ar jan tin li iki sa nat ç� ka t� la rak, iki

bi na ya dev re sim ler yap t� lar. Ar jan -
tin’den ge len Jaz, Yel de �ir me ni �s -
ke le So kak’da ki bi na n�n du va r� na
“�ö val ye ler” ad� n� ver di �i bir re sim
yap t�.

� �� L� L� SA NAT ÇI DAN
GE Z� D� RE N� �� NE DES TEK!

Be� gün bo yun ca Yel de �ir me ni
Ma cit Gök berk So kak’ta ki dev bir
bi na n�n du va r� na ken di ül ke si nin
ye rel mo tif le rin den esin le ne rek bir
re sim ya pan �i li li Sa nat ç� �n ti ise
Tak sim Ge zi Par k�’nda ki olay lar -
dan et ki len me si ni res mi ne yan s�t t�.
Ün lü Sa nat ç� �n ti, res mi nin içi ne
“Di re ni� Ha t� ra s�” an la m� na ge len
�s pan yol ca “Me mo ri a Re sis tan ci a”
ya z� s� n� giz le di. �n ti,res mi ne giz le -
di �i bu me saj ile  Ge zi Par k� di re -
ni� çi le ri ne des tek ver mek is te di �i ni
kay det ti. 

Ça l�� ma la r� s� ra s�n ca Ge zi Par k�
olay la r�y la da ya k�n dan il gi le nip
bil gi alan ve semt sa kin le ri nin ten -
ce re-ta va ey lem le ri ne de bo ya ku-
 tu la r� na vu ra rak des tek ve ren �n ti,
çok me rak et ti �i Tak sim Ge zi Par -
k�’n� ge ze me den Tür ki ye’den ay r�l -
d�.

Yelde�irmeni’ni sanat galerisine dönü�türen
Mural-�st Duvar Sanatı Festivali kapsamında, �ilili

Sokak Sanatçısı �nti, Gezi Parkı olaylarından
etkilenerek, resmine ‘Direni� Hatırası’ adını verdi.

Foto�raflar: Ertu� AKGÜN – Sinem TEZER

‘DiRENiŞ HATI   ASI’KADIKÖY’DE R
�i li li Sa nat çı �n ti

Gezi Parkı olaylarından
etkilenerek, resmine

‘Direni� Hatırası’ adını
verdi.
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De�erli tüketiciler;
Günlerdir Ba�bakan’�n emri ve
�stanbul Valisinin verdi�i emirle

polis sa�l���m�z� ve güvenli�imizi
tehdit ederek tonlarca biber gaz�
at�yor ve asitli su s�k�yor. �nsan
haklar� hiçe say�l�yor ve çoluk,

çocuk, genç, ya�l�, kad�n, erkek
demeden herkes biber gaz�na

maruz kal�yor. 
Bilim insanlar� biber

gaz�n�n zararlar�
konusunda onlarca

aç�klama yaparken ve
biber gaz�n�n yasaklanmas�

için milyonlarca imza
toplan�rken bu ülkeyi

yönetenler bütün bunlar�
hiçe sayarak bizleri
zehirlemeye devam

ediyorlar. 
Evrensel tüketici

haklar�m�zdan olan “Sa�l�k
ve Güvenli�imizin Korunmas�

Hakk�m�z” ve “Sa�l�kl� Bir Çevrede
Ya�ama Hakk�m�z” ihlal ediliyor.
Verilen emirle a��r� orant�s�z güç

kullanan polis halk�m�za ve
demokratik haklar�m�z�

kullanmam�za izin verilmiyor. Bir
yandan bizlerin sa�l���� tehdit

edilirken di�er yandan �stanbul’da
ku�lar ve hayvanlar gazdan

etkilenerek ölüyor, at�lan zehir
topra�a ve suya kar���yor. Yani bir

çevre katliam� ya�an�yor. 
De�erli tüketiciler, Ba�bakan

devaml� demokratik bir ülkede
ya�ad���m�zdan bahsederken bu
demokrasinin nas�l bir demokrasi

oldu�unu aç�klam�yor. Ancak
görüyoruz ki bu demokrasi
sadece iktidar yanl�s� olan

insanlar�n demokrasisidir. Sa�l�kl�
bir çevre ve ye�il bir alan için
mücadele eden insanlar�m�z

marjinal, terörist, büyük oyunun
parçalar� söylemleriyle

a�a��lanmaya çal���l�rken
Ba�bakan “24 saat içinde bu i�in

bitirilmesini söyledim” diyerek
demokrasi anlay���n� gözler önüne

sermi�, �stanbul Valisi de bu
söylemi hayata geçirmek üzere

emniyet güçlerine emir vererek
orant�s�z ve ac�mas�z bir sald�r�

ba�latm��t�r. Gözlerimizin önünde
gençlerimiz, çocuklar�m�z,

kad�nlar�m�z, erkeklerimiz yani
herkes dövülmekte, yerlerde
sürüklenmekte, coplanmakta,

gaz ve asitli sularla y�kanmakta,
sava�ta dahi hastanelere

dokunulmazken hastane
ve revirlere biber gaz�
at�lmakta, bununla da
yetinilmeyip yaral�lar�n
oldu�u revirler da��t�l�p
Hipokrat yemini gere�i

görevini yapan doktorlar
gözalt�na al�nmaktad�r.
Anayasam�zda yürüyü�

ve gösteri serbestisi
yasal güvenceye

al�nm��ken Anayasa hiçe
say�lmakta, polis herkese
ac�mas�zca sald�rmaya

devam etmektedir. 
Bizler y�llard�r Evrensel Tüketici

Haklar�m�z�n korunmas�n�, sa�l�kl�
bir çevrede ya�amam�z�n

sa�lanmas�n�, mal ve hizmetlerin
ucuzlat�lmas�n� ve kaliteli hale

getirilmesini, temel
gereksinimlerimizden olan g�da,

�s�nma, bar�nma, 
ayd�nlanma, kullanacak ve içecek
su bulma haklar�m�z�n herkes için

e�it, ucuz ve eri�ilebilir hale
getirilmesini istiyoruz. Bunun için

milyonlar Taksim’e ç�kt�k,
taleplerimizi ilettik. Ancak as�l
büyük oyunu oynayanlar bizi

dinlermi� gibi yap�p bildiklerini
okudular.  

Biz bu ülkenin tüketicileri olarak
bizleri yönetenlerden haklar�m�za
sayg�l� olmalar�n�, insan sa�l���na

zararl� olan biber gaz�n�
kullanmaktan vazgeçmelerini,
gençlerimize kulak vermelerini,
bizlerin demokratik taleplerini

dinlemelerini istiyor ve bekliyoruz. 
Ya�as�n tüketicilerin mücadelesi…

Ya�as�n TÜKODER... 
TÜKODER (Tüketiciyi Koruma

Derne�i) 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 

● Gök çe UY GUN

Mar ma ray kap sa m�n da ray lar ye ni le ne -
ce �i için 2 y�l tren le re ka pa t� la cak olan
Hay dar pa �a’da,  son tren dü dü �ü nün

çal d� �� 19 Ha zi ran ak �a m� bü yük bir ey lem var -
d�... Her pa zar ve her per �em be gar mer di ven -
ler de bu lu �an Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�’na bu
kez çok sa y� da STK, si ya si par ti, der nek ve yurt-
 ta� des tek ver di, böy le ce gar mer di ven le rin de
yüz ler ce in sa n�n ka t�l d� �� gör kem li bir pro tes to
gös te ri si ger çek le� ti ril di. Bu ra da ya p� lan ko nu� -
ma lar da, i� le yen son hat olan Hay dar pa �a-Pen -
dik ban li yö hat t� n�n bu ge ce son kez kal ka ca ��
an�m sa t� la rak, “Tren ler kal d� r� l� yor, sus ma y�n
yol cu lar. Biz ler Hay dar pa �a’n�n tren siz kal ma s� -
n� is te mi yo ruz. Hay dar pa �a gar d�r, gar ka la cak”
de nil di. �ar k�, tür kü ve mar� la r�n söy len di �i,
co� ku lu bir at mos fer de ge çen ey lem de, mer di -
ven le rin önü ne ge ti ri len pi ya no ile Nâ z�m Hik-
 met Kül tür Mer ke zi sa nat ç� la r� din le ti ler sun du.
Ay� �� �� Sa nat Evi oyun cu la r� da Nâ z�m Hik-
 met’in “Mem le ke tim den �n san Man za ra la r�” �i-
 iri nin bir bö lü mü nü can lan d�r d� lar. 

� HAY DAR PA �A’YA KAR �I
DUR DU LAR!

Ge zi Par k�’nda ki a�aç lar la ba� la yan di re ni�
ru hu, dün ak �am Hay dar pa �a’y� da sar d�. Ge zi
Par k� di re ni �i ne des tek ver mek için Tak sim
Mey da n�’nda dur ma ya ba� la yan Er dem Gün -
düz’ün ba� lat t� �� “dur ma” ey le mi, Hay dar pa -
�a’da da ya p�l d�. Ey le me ka t� lan lar gar
mer di ven ler de bir sü re dur du lar. Bu ey lem le Ge -
zi di re ni �i ne de se lam gön de ril mi� ol du. Za ten

Hay dar pa �a ey le min de s�k s�k “Her yer Tak sim
her yer di re ni�”, “Bu da ha ba� lan g�ç, mü ca de le -
ye de vam” slo gan la r� at�l d�. Ge zi’nin sem bol
�ar k� la r�n dan  Bo �a zi çi Caz Ko ro su’nun “Ça -
pul cu mu sun?” �ar k� s� n�n söy len me si de Hay-
 dar pa �a ey lem ci le ri nin, Ge zi'ye gön der dik le ri
se la m�n en e� len ce li an la r�n dan bi riy di. 

� GAR YAL NIZ LA� TI RI LA CAK
TMMOB Mi mar lar Oda s� Bü yük kent �u -

be si Ana do lu 1. Bü yük kent Böl ge Tem sil ci li -
�i’nden  ya p� lan aç�k la ma da, yüz y� l� a� k�n bir
sü re dir ça l�� mak ta olan ban li yö tren hat la r� n�n
24 ay sü rey le ip tal edi li yor ol ma s� n�n Hay dar -

pa �a’y� yal n�z la� t� ra ca �� ve i� lev siz le� ti re ce �i,
böy le ce de “rant pro je le ri nin de önün aç�l m��
ola ca ��”na dik kat çe ki li yor. Aç�k la ma da, “Ka -
mu ya ra r� na yö ne lik cid di teh dit ler ba r�n d� ran bu
ya� ma pro je si ha ya ta ge çi ril di �in de Ken tin, ta-
 ri hi ve do �al do ku sun da da ge ri dö nül mez ha -
sar lar olu� tu ra cak t�r. Bu ne den le ka mu oyu nu ve
yet ki li le ri i� i� ten geç me den bu ka rar la r� n� ge ri
al ma ya ça �� r� yo ruz. Hat lar ip tal edil me den ba -
k�m-ona r�m ve ye ni le me nin ya p�l ma s� tek no lo -
jik ola rak müm kün dür. Ban li yö hat la r�n da
za man içe ri sin de ge rek li gö rül dü �ü du rum lar da
hat ba k� m� ve ona r� m� ya p� la bil mek te, son za-

 man lar da ol du �u gi bi va gon lar da de �i� ti ri le bil -
mek te dir. Hat la r�n ye ni le me ça l�� ma la r�n da yal-
 n�z ca mü te ah hit fir ma la r�n kar l� l� �� dü �ü nü le cek
olur sa, ç� ka cak so nuç: Bu hat ta gün lük yol cu luk
ya pan 90.000-110.000 ki �i nin tren yo luy la se -
ya hat et me öz gür lü �ü el le rin den al�n m�� ola cak-
 t�r. Di �er ta raf tan da za ten yo �un bir tra fi �i olan
Mi ni büs cad de si ve E-5 ka ra yo lu da ha da i� le -
mez ha le ge le cek tir. Olu �a cak bu olum suz tab -
lo nun yet ki li ler ta ra f�n dan far k� na va r� la rak, çok
cid di i� ve za man ka y�p la r� na yol aç�l ma dan ön -
lem al�n ma s� n� ka mu oyuy la pay la �� yo ruz” de-
 nil di. 

� HAY DAR PA �A N� YE TREN S�Z 
KA LI YOR?

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 ba� la ya cak olan
Mar ma ray kap sa m�n da 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 li yor. 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�. Hay dar pa �a, �s tan-
 bul-An ka ra ara s�n da ki Yük sek H�z l� Tren
Pro je si ne de niy le ya p� la cak ça l�� ma lar kap sa -
m�n da 31 Ocak 2012’de ana hat tren le ri ne ka pa -
t�l m�� t�.
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ir genç k�z te le viz yon da ki bil gi ya r�� ma -
s�n da 250.000 TL’lik ödü le ka dar tüm
so ru la r� bil mi� ti. Son so ru yu da bi lir se
1.000.000 TL, bi le mez se 15.000 TL al�p

ay r� la cak t�. Zor bir so ruy du ve genç k�z da so ru -
nun ke sin ya n� t� n� bil mi yor du. Ken di siy le çok
mü ca de le et ti. Sez gi le ri ni, dü �ün ce le ri ni, tah -
min le ri ni ha re ke te ge çir di. Ce vap se çe nek le ri
“Ver”, “An ne”, “Ek mek” ve “Su” idi. Ak l� ve bil gi -
siy le çö ze me yin ce kal bi ne ba� vur du. “Ver” se -
çe ne �i da ha a��r bas t�. Çün kü, “Ver” ke li me si
cö mert li �i ifa de eder. �ki yön lü dür hem is te me
ifa de ede rek kar �� ta ra f�n cö mert li �i ni, hem de
ver me yi ifa de ede rek ki �i nin ken di cö mert li �i ni
sim ge ler. Bir in sa n�n, in san l� �� n� gös ter mek yö -
nün den ver mek; ek mek, an ne ve su ke li me le rin -
den da ha önem li dir. Do� ru ya n�t, “Ek mek” imi�.
O “Ver” di ye rek hem ge le cek 1.000.000’u, hem
cep te ki 250.000 TL’ yi kay bet ti, 15.000 TL ile ye -
tin di. So nuç genç bir k�z için can ya k� c�y d� ama
ka rar ey le mi nin in san ya �a m�n da ki öne mi ni ser -
gi le mek yö nün den çok ib ret ve ri ciy di. 

�n �al lah bu genç k�z bu ka y�p ne de niy le mo -
ra li ni bo zup ka rar ver mek te ki gü cü nü ve ce sa re -
ti ni kay bet mez. E�er ken di ne olan inan c� n�, ki �i -
li �i ni ve kim li �i ni ze de ler se, bu ka y�p 250.000 li -
ra ile k� yas la na ma ya cak ka dar bü yük tür. Ama
ay n� ce sa re ti sür dü rür, ka rar ve rir ken ak l� na kal -
bi ni or tak et me ye te ne �i ni kay bet mez se, ha ya t� -
n� ken di ne gü ve nen, ce sur ve kim li �i ne sa hip bir
in san ola rak onur la sür dü rür. 

Al lah bi ze seç me ye te ne �i ver mi� tir. Ken di
ka rar la r� m�z la ya �a m�n ha re ket ha lin de ki ener ji le -
ri ne yön ve re bi le cek bir ye te ne �e sa hi biz. Ka rar
ver mek, çe �it li ola s� l�k la r� ele ye rek ya ra t� c� ener ji -
mi zi bir se çe nek üze rin de top la mak t�r. Ka rar yal -
n�z ca ak�l la ve ril mez. Duy gu lar, kalp, sez gi ye te -
ne �i gi bi iç sel de �er ler ile al�� kan l�k lar, örf, adet,
ge le nek gi bi top lum sal de �er ler ka rar la r� m� za et -
ki ya par. Ya �am öy kü mü zün her say fa s�n da bi -
zim ka rar la r� m� z�n so nuç la r� yer al�r. 

Ba z� in san la r�n ken di ne ce sa re ti ve gü ve ni
yok tur. Ör ne �in be nim ta n� d� ��m bir genç var d�r.
�� ya �a m� n�n tü mü nü do mi nant ve yal n�z ca ken -
di de di �i ni do� ru bu lan bir ba ba ile bir lik te ge çir -
mi� tir. ��iy le il gi li bü yük bir bil gi si, de ne yi mi, gö -
rü� ve sez gi ye te ne �i ol ma s� na kar ��n ka rar ver -
me ye te ne �i ni, ce sa re ti ni ve ken di ne gü ve ni ni
ge li� ti re me di �i için sö nük, ye nik ve ezik kal m�� -
t�r. Yu ka r� da an lat t� ��m genç k� z�, ka y�p tan son ra
an ne si kut la d�. Ka y�p bel ki onu da üz mü� tür ama
bir gen ce ya p� la bi le cek en gü zel dav ra n� �� gös -
ter di. Ka rar ver me ce sa re ti ni yi ti ren ve ya olu� tu -
ra ma yan in san lar ko la ya ka çar lar, ken di ad la r� na
ka rar ver me i�i ni ba� ka la r� na yük ler ler. Bu bi le bir
ka rar d�r ama en kö tü so nu cu ya ra tan ka rar lar -
dan da ha kö tü dür. 

�sa bet li ka rar ver me nin en isa bet li yol la r�n dan
bi ri si de, in san la r�n bir bi ri ni bas k� ve et ki al t� na al -
ma dan; öz gür ira de, dü �ün ce ve an la y�� la r�y la
bir bir le ri ni bil gi len di re rek bir lik te ka rar al ma la r� -
d�r. Bil ge ki �i ler, “Or tak l�k ta hik met var d�r” der ler.
Ger çek ten de in san lar uyum için de bir lik te ka rar
ver dik le ri za man ba �a r� ve hik met gö rü nür olur.
Ka rar ve ren her in sa n�n ya ra t� c� gü cü, yal n�z ka -
rar ve ri �in den da ha çok ar tar. Ken di iç le rin de
de mok ra tik an la y� �� ya �a tan ai le ler, grup lar, top -
lu luk lar, ül ke ler ve ulus la ra ra s� ör güt ler da ha isa -
bet li ka rar lar ve rir ler. Ka rar la r� isa bet li ol ma d� ��
za man bi le kay b�, bir bir le ri ni suç la ma dan pay la -
��r lar. So rum lu luk la r� n� da ha iyi ta ��r lar. Za man la -
r� n� ay n� fi kir al�� ve ri �i için de h�z la ka zan ca dö -
nü� tü rür ler. 

He pi miz, her gün ko �ul la r�n ve olay la r�n yö -
nü nü et ki le ye cek se çim ler ya par, ka rar lar ve ri riz.
Biz se çim le ri mi zi yap t�k ça ha yat ener ji miz o yö -
ne ak ma ya ba� lar. Böy le ce ya �a m� m�z bi çim le -
nir. Ba z� in san lar ya �a m� üze rin de dü �ün mez,
ya �a m� n� yo rum la maz, ya �a m�y la il gi li k� sa ve
uzun va de li plan lar yap maz. Se le ka p�l m�� tah ta
par ça s� gi bi, ne re ye va ra ca �� n� bi le bil me den
ken di ni ya �a m�n gün lük olay la r� na ve al�� kan l�k -
la r� na kap t� r�r, gi der. Bir gün, ”Ne olu yor?” di ye
bak ma ge rek si ni mi duy du �un da gö rür ki, 20 y�l,
30 y�l, hat ta bir ömür ak�p git mi�. Ya �am bu den -
li ko lay har ca na cak bir �ey de �il dir. Her in sa n�n
ha yal le ri, ide al le ri, olu� tur mak is te di �i bir mis yo -
nu, ya �a m� n� gü zel le� ti re cek ho bi le ri ol ma l�.
Dans et me li, �ar k� söy le me li, ba� ka in san la r� dü -
�ün me li, do �ay la, çev rey le il gi len me li, sü rek li zi -
hin sel, duy gu sal, fi zik sel, ruh sal ge li �im ara y� ��
için de ol ma l�. Ha ya t� n� zen gin ve zevk li ya �a ya bi -
le cek se çim ler yap ma l� ve ka rar lar al ma l�.

Ka rar la r� m� za yal n�z ca ken di ç� kar la r� m�z yön
ve rir se dün ya ya ve ba� ka in san la ra za rar ver me -
ye ba� la r�z. Bil ge bir ki �i, “Ha yal et ki, ya �a m�n
ama c� yal n�z ca se nin mut lu lu �un mu�. O za man
ha yat ne ka dar za lim ve an lam s�z olur du” di yor.
Bu gü ne dek in san la r�n ken di ç� kar la r� do� rul tu -
sun da ki se çim le ri ne de niy le ne ka dar çok su yu
kir let tik; or man la ra, da� la ra, ova la ra ne za rar lar
ver dik. Do �a y� kö relt tik; ap tal ca ka rar la r� m�z ile
at mos fe ri del dik; ha yat ve �i fa kay na �� gü ne �i,
za rar l� ha le ge tir dik. �n san lar ne ba� ka in san la r�n,
ne do �a n�n üze rin de ege men lik kur ma ya yel ten -
me me li dir ler. Ne yin üze rin de ege men lik kur ma -
ya ça l� ��r sak, onu do �al ya �a m�n dan, do �al ge li -
�i min den uzak la� t� r�r, ken di ç� kar la r� m�z için kul -
lan ma ya ba� la r�z. Çün kü bi zim hiç kim se üze rin -
de ege men lik kur ma hak k� m�z yok tur. Biz in sa na
öz gü ye te nek le ri mi zi her ke si da ha öz gür ya pa -
bil mek için kul lan ma l� y�z. He le e�i mi zi, ço cuk la r� -
m� z� ege men li �i miz al t� na al�r sak, on la r�n öz gür
ge li� me le ri ni dur du rur, bi zim kop ya m�z yap ma ya
ba� la r�z. Çün kü on la r�n üze rin de bi zim ka rar la r� -
m� z�n önem li et ki si var d�r. 

Ka rar la r� n� z� ak�l la, kalp le, sev giy le, �ef kat ve
mer ha met le; hak ka, hu ku ka, ada le te da ya na rak
ve ri niz. Ka rar ve rir ken yal n�z ca ken di ç� kar la r� n� z�
de �il, çev re nin, do �a n�n, in san la r�n, ya ni bü tü -
nün hay r� n� di le ye rek ve dü �ü ne rek ruh sal bir ay -
d�n l�k için de ve ri niz. O za man ver di �i niz ka rar la -
r�n in san la r�n hay r� ve ya ra r� yo lun da ger çek le� -
me si için Al lah’�n rah me ti ve be re ke ti dai ma üs -
tü nüz de olur. 
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● Semra ÇELEB�

Tak sim Ge zi Par k�’nda ki a�aç la r�n sö kül -
me si ni en gel le mek için ba� la yan ve hü -
kü me tin bas k� po li ti ka la r�y la

an ti-de mok ra tik uy gu la ma la r� na kar �� tüm ül -
ke de 20 gün lük unu tul maz bir di re ni� öy kü sü -
ne sah ne olan Ge zi Par k� di re ni �i 15 Ha zi ran
Cu mar te si ak �a m� po li sin sert mü da ha le siy le
son lan d� r�l ma ya ça l� ��l d�. An cak bin ler ce in -
san Ge zi Par k�’na yak la� t� r�l ma sa da bu lun du -
�u yer ler de, ma hal le le rin de, �s tan bul’un
bir çok nok ta s�n da fark l� ey lem ler le di re ni �i ni
sür dü rü yor. 

20 gün bo yun ca ba� ta Ge zi Par k� ol mak
üze re Tak sim ve çev re sin de, pa ra n�n geç me -
di �i, da ya n�� ma n�n ve pay la �� m�n hâ kim ol du -
�u bir ya �am de ne yi mi ne �a hit olan bin ler ce
in san, 15 Ha zi ran gü nü po li sin gaz bom ba l� ve
plas tik mer mi li mü da ha le siy le kar �� la� t�. Gün-
 ler den cu mar te si ol ma s� ne de niy le ço cuk la r�y -
la, ai le le riy le Ge zi Par k�’n� dol du ran lar bu
bek len me dik mü da ha le kar �� s�n da zor an lar
ya �a d� lar. Gaz dan ka ç�p pas ta ne ve ka fe ler ile
otel le re s� �� nan la ra da oran t� s�z güç uy gu lan d�,
ka pa l� me kân la ra gaz bom ba la r� at�l d�. Ai le le -
ri ni kay be den ço cuk la r�n ema net edil di �i Di -
van Otel’in lo bi sin de ki ler, gaz bom ba la r� n�n
ya n� s� ra cop la dö vül dü. Ço cuk lar yo �un �id-
 de tin �a hi di ve ma� du ru ol du. On lar ca in san
vü cu du nun çe �it li yer le rin den bi ber ga z� fi �ek-
 le ri ve plas tik mer mi ler le ya ra lan d�…
� KA DI KÖY LÜ LE RE F� K�R TE PE VE

ACI BA DEM’DE MÜ DA HA LE
Ge zi Par k�’nda ki mü da ha le yi sos yal med -

ya dan ve al ter na tif ya y�n or gan la r�n dan ö� re -
nen Ka d� köy lü ler de ay n� gün ak �am
sa at le rin de so kak la ra dö kül dü. Bin ler ce in san
Ba� dat Cad de si, Ka d� köy �s ke le si ve Al t� -
yol’dan Bo �az Köp rü sü’ne do� ru yü rü yü �e
geç ti. “Bu da ha ba� lan g�ç mü ca de le ye de -
vam”, “Her yer Tak sim her yer di re ni�” slo-
 gan la r�y la, al k�� lar la ve �s l�k lar la yü rü yü �e
ge çen Ka d� köy lü ler yal n�z de �il di. Mal te -
pe’den Sa r� ga zi’ye Ana do lu ya ka s�n da ki bir -
çok il çe tep ki si ni Bo �az Köp rü sü’ne
yü rü ye rek gös ter di. Met ro büs yo lun dan iler le -
yen kit le ye Ac� ba dem ve Fi kir te pe’de bi ber
gaz l� mü da ha le ol du. Sa ba ha ka dar sü ren mü-
 da ha le ler son ra s�n da bin ler ce in san ol duk la r�
yer ler de pro tes to la r� n� sür dür dü ler, Sa r� ga -
zi’den ge len bir grup sa Bo �a zi çi Köp rü sü’nü
yü rü ye rek geç ti. Bu gru ba da Me ci di ye köy’de
jan dar ma ekip le ri mü da ha le et ti. 
� PO L� S�N ORAN TI SIZ MÜ DA HA LE S� NE

GE NEL GREV L� CE VAP
Tak sim’e ç�k ma ya ça l� �an la ra po li sin sert

mü da ha le si 16 Ha zi ran Pa zar gü nü ge ce ya r� -
s� na ka dar sür dü. Pa zar ge ce si ya �an �id det li
ya� mu run da et ki siy le gös te ri ler azal d�. Dev -
rim ci �� çi Sen di ka la r� Kon fe de ras yo nu
(D�SK), Ka mu Emek çi le ri Sen di ka la r� Kon fe -
de ras yo nu (KESK) ile Türk Ta bip ler Bir li �i
(TTB), Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r� Bir-
 li �i (TMMOB), bir gün lük ge nel grev ka ra r�
al d�. 17 Ha zi ran Pa zar te si gü nü grev ka ra r� n�
uy gu la yan sen di ka lar Har bi ye’de Agos Ga ze -
te si önün de ve Be yo� lu Tü nel’de ba s�n aç�k la-
 ma la r� ya pa rak po li sin oran t� s�z mü da ha le si ni
pro tes to et ti ler. Gre ve ka t� l� m�m yo �un ol du �u
yer ler den bi ri de Ka d� köy Be le di ye si ol du. Ka -
d� köy Be le di ye si’nde gün bo yun ca hiz met üre -
til me di. 

� KA DI KÖY ES NA FI
GRE VE DES TEK VER D�

Ka d� köy es na f� da Tak sim di re ni �i ne ve

sen di ka lar ile mes lek ör güt le ri ta ra f�n dan ger -
çek le� ti ri len ge nel gre ve des tek ol mak için ke -
penk ka pat t�. Çar ��, Pi ri Ça vu�, Zi ya bey ve
Os man c�k so kak la r�n da ki bü tün es naf lar ke -
penk ka pat ma ey le mi ne ka t�l d�. Es naf, vit rin -
le re “Her yer Tak sim her yer di re ni�.
D�SK-KESK ve di �er mes lek oda la r� n�n al d� -
�� ge nel grev ka ra r� n� se lam l� yo ruz” ya zan kâ -
��t lar as t�. 

� PARK LAR MEY DAN LAR
GE Z� PAR KI’NA DÖN DÜ

7 Ha zi ran Pa zar te si gün kü ge nel gre vin ar -
d�n dan tüm mey dan lar ve park lar Ge zi Par -
k�’na dön dü. Tak sim Da ya n�� ma s�’n�n da
ça� r� s�y la, her ke sin ken di il çe le rin de ki park-
 lar da top lan ma s� ve bu ra da dü zen le nen fo rum-
 lar da fark l� çö züm yol la r� n�n tar t� ��l ma s�
ka rar la� t� r�l d�. Ka d� köy’de her ak �am 21.00’de
Yo �urt çu, Mo da, Göz te pe ve Öz gür lük Par -
k�’nda, Cad de bos tan sa hi lin de bu lu �an yüz ler -
ce ki �i bu fo rum la ra ka t� l� yor, ev le rin de
olan lar ten ce re ta va ça la rak ses ç� kar t� yor, Ge -
zi ru hu nu ya �at ma ya de vam edi yor. 

21 - 27 HAZ�RAN 2013YA �AM

POLiSiN orant�s�z güç kullan�m�na
kar��l�k “orant�s�z zekâ” kullanan Erdem

Gündüz isimli performans sanatç�s�,
yazar Milan Kundera’n�n “Durmak

hat�rlamakt�r” sözünü hat�rlat�rcas�na,
“durma” eylemi ba�latt�.  Gündüz, 17

Haziran Pazartesi ak�am saat 18.00’de
Taksim Metro ç�k���nda hareket

etmeden ve konu�madan beklemeye
ba�lad�. Sessiz eylem k�sa sürede sosyal
medyada fenomen oldu. Eylemler önce
�stanbul’a sonra Türkiye’ye ve dünyada
yay�ld� ve ses getirdi. O günden beri her
ak�am saat 20.00’de be� dakika durma
eylemi yapan yurtta�lar, pasif direni�le

tepkilerini ortaya koyuyor. 
Kad�köy’ün çe�itli noktalar�nda da

yüzlerce duran insan görmek mümkün.
Arkada��m�z Ertu� Akgün, 18 Haziran
Sal� günü ö�le saatlerinde Alt�yol’daki
bo�a heykeli önünde duran insanlarla
konu�tu. ��te duran pasif eylemcilerin

görü�leri:

� Onur ÇARE: Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. S�n�f
ö�rencisiyim. 15 gündür Taksim’deki

direni�in her alan�nda bulundum; Valide
Sultan Camii’ndeki revirden,

Be�ikta�’taki çat��maya kadar her
alanda vard�m. Bu 15 gün içinde

Taksim’de verdi�im s�nav yüzünden,
finallerimi veremedim. �imdi

bütünlemelerim var, o yüzden
Kad�köy’de olmak zorunday�m. Saat
11.00’den beri buraday�m, gece de

sabah 06.30’a kadar burada ilk bekleyen
gruptayd�m. “Durmak yok yola devam”

diyenlere inat, durarak da adam
olunabilece�ini
gösteriyoruz,
duran adama
selam olsun.

� Alican
B�RTEKSÖZ:

Gezi
Park�’ndaki
ye�illik alan�
korumak,
insanlara

zulmü
engellemek,

hak ve hukuk
olsun istiyoruz.

Direnmeye
devam, direne

direne
kazanaca��z.

� Serpil KURT: Ben Alican’�n yani
duran adam�n annesiyim, �imdi

ö�rendim eylemini. O�lumla gurur
duyuyorum. “Eyleme devam, direni�e
devam” diyorum. Eylemi çok mant�kl�

buluyorum. Asl�nda zeki, ak�lc� bir eylem
bence, in�allah güzel ve ba�ar�l� bir
�ekilde devam eder. O�luma havlu,

deodorant ve �apka getirdim.
Bunun arkas�ndan birileri daha gelip
durur diye dü�ünüyorum, yeni birileri
gelir durur devam ederler, umar�m

sonunda polis gelip da��tmaz, eylem
in�allah amac�na ula��r. 

KADIKÖY Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,
Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an’�n bir televizyon

program�nda Suadiye K�z Ku’ran Kursu ö�rencilerine
esnaf�n davran��� ile ilgili dile getirdi�i iddialar�

yalanlad�. Ba�bakan’a cevap veren Ba�kan Öztürk,
Ba�bakan’�n iddialar�n� ara�t�rd���n� belirterek �unlar�

söyledi: “Say�n Ba�bakan’�n Kad�köy Suadiye’de
yat�l� okuyan Kur’an Kursu ö�rencilerinin bir bakkala

gittiklerinde istedikleri mal�n verilmedi�ini ve
kendilerine hakaret edildi�ini söylemesi üzerine
Suadiye’deki Kur’an Kursu’na gittim. Oradaki

yöneticilerle görü�tüm; böyle bir olay�n

ya�anmad���n� belirttiler. Bunun üzerine Erenköy’deki
Kur’an Kursu’na gittim; oradakiler tam tersine

yurtta�lar�n kendilerine yard�mc� oldu�unu, hatta
ücretsiz mal verdiklerini söylediler. Miraç Kandili

günüydü Müftü Bey’e gittim, kendisine de ayn� �eyi
sordum. Müftü Bey, böyle bir olay�n kendisine intikal
etmedi�ini söyledi; hatta Kur’an Kurslar�yla ilgilenen

Müftülük yöneticisini arad� ve ona da böyle bir
bilginin ula�mad���n� teyit etti. Böyle bir olay�n

cereyan etmedi�i çok aç�kt�r. Ancak velev ki böyle
bir olay ya�anm�� olsun, bir ki�inin yapm�� oldu�u

böyle bir densizli�in bütün Kad�köy’e ve topluma mal
edilmesi ve böyle bir yay�nda söylenmesi ne kadar

do�rudur? Kad�köy tam bir özgürlükler ilçesidir.
Burada herkes ya�am�n�, dilini, dinini ve kültürünü,
her �eyini çok rahat ya��yor. Bunu Say�n Ba�bakan

da bütün Türkiye de biliyor. O bak�mdan bunu
Kad�köylüler ad�na aç�klama gere�i duydum.”
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Gezi Parkı direni�ine en çok destek veren ilçelerin ba�ında Kadıköy’ün geldi�i, bir anketle ortaya çıktı. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı’na
15 Haziran günü polisin sert müdahalesinin ardından Kadıköylü’nün deste�i artarak sürdü. Aynı gece sokaklara dökülen Kadıköylüler’e

Fikirtepe ve Acıbadem’de sert müdahaleler oldu. Sonraki günlerde ba�ta Yo�urtçu, Moda ve Göztepe parkları ile Kadıköy Meydanı,
Ba�dat Caddesi ve Altıyol olmak üzere birçok merkezde bulu�an Kadıköylüler Gezi ruhunu ya�atmaya devam ediyor.

Taksim’den ba�layıp bütün
Türkiye’ye yayılan Gezi Parkı

protestoları 20. gününde polisin
sert müdahalesiyle ba�ka bir

�ekle evrildi. �stanbul’un birçok
noktası Gezi Parkı’na döndü,

forumlarla direni�in yönü
tartı�ıldı. En dikkat çeken eylem
Taksim Meydanı’nda “durma”
eylemi yapan sanatçı Erdem
Gündüz’ün performansıydı.

Gündüz’ün ardından duran adam
ve duran kadınlar tüm meydan ve

parkları doldurdu.

BA�KAN ÖZTÜRK’TEN
BAŞBAKAN ERDOĞAN’A CEVAP

“DURMAK
HATIRLAMAKTIR”

GEZi RUHU KADIKÖY’DE!GEZi RUHU KADIKÖY’DE!GEZi RUHU KADIKÖY’DE!GEZi RUHU KADIKÖY’DE!GEZi RUHU KADIKÖY’DE!GEZi RUHU KADIKÖY’DE!

Gezi Parkı direni�i devam
ederken bir gerçek daha ortaya

çıktı. KONDA Ara�tırma
�irketi’nin verilerine göre Taksim

direni�ine en büyük destek
Kadıköy’den geldi. 6-7 Haziran’da

Gezi Parkı’ndaki insanlarla
yapılan ankete göre eyleme en

yüksek katılım yüzde 13’le
Kadıköy’den oldu. Ankete göre
eylemcilerin yüzde 31’i a�açlar

sökülmeye ba�ladı�ı günden beri

parkı terk etmedi. Yüzde 79’u
hiçbir derne�e üye de�il. Yüzde
44.4’ü bugüne kadar hiç eyleme

katılmamı�. Yüzde 93.6’sı bir
grubu temsil etmedi�ini, sade

vatanda� olarak geldi�ini
söylüyor. Ya� ortalaması 28.

Eyleme katılanların yüzde 5’i Gezi
Parkı’nın bulundu�u Beyo�lu
ilçesinden. En yüksek katılım
yüzde 13’le Kadıköy ve yüzde

11’le �i�li’den oldu.

EN YÜKSEK KATILIM KADIKÖY’DEN

CHP �BB Meclis Üyeleri Ba�kan
Kadir Topba�’a “Ba�bakan�n do�rudan

belediye meclisi ve belediye ba�kan�
yetkisinde olan bir konuya müdahale
etmesini nas�l kar��l�yorsunuz?” diye

sordu. CHP �BB Meclis Üyeleri Dr. Hakk�
Sa�lam, Serdar Bayraktar, Osman

Güdü, Do�an Tekel ve Serdal
K�lavuz’un, Topba�’�n cevaplamas� için

verdikleri yaz�l� soru önergesinde �u
sorular yer ald�: 

� Ba�bakanın do�rudan belediye
meclisi ve belediye ba�kanı

yetkisinde olan bir konuya müdahale
etmesini nasıl kar�ılıyorsunuz?
� Yerel yönetimleri güçlendirmek,

yetkilerini arttırmak yerine konulan bu
uygulama sizce ileri demokrasi

uygulaması mıdır?
� Halka ra�men plan de�i�ikli�i

uygulamasının gerekçesi nedir?
� Gezi parkındaki plan dı�ı

uygulamalara ili�kin izinler kim tarafından
verilmi�tir?  Ruhsat (izin) tarih ve sayısı

nedir? Ruhsat (izin) kim adına
düzenlenmi�tir?

� �stanbul 6. �dare Mahkemesi
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek

Kurulu’nun Topçu Kı�lası yapılmasına
onay veren kararının yürütmesinin
durdurulması kararı hangi tarihte
idareye tebli� edilmi�tir? Bu karar
üzerine yapılan i�lemler nelerdir?

� Taksim’in yayala�t�r�lmas�, Gezi
Park�’n�n y�k�m� ve yap�la�maya aç�lmas�
konusunda aç�lan ba�ka dava var m�d�r?

Varsa hangi mercidedir?
Dosya numaras� nedir?

Her dereceden verilen karar (yürütmenin
durdurulmas� dahil) nedir?
� �stanbul’u yöneten seçilmi�

belediye ba�kanı olarak eylemlerin
ba�lamasından bu yana herhangi

bir açıklamanızın olmamasının
gerekçesi nedir?

� Yo�un halk hareketlili�inin oldu�u
Taksim’de ye�il alanı kapsayan Gezi

Parkı’nın bugün oldu�u gibi korunması
için hangi önlemleri almayı

dü�ünüyorsunuz?

CHP’Li iBB
MECLiS ÜYELERi
TOPBAŞ’A SORDU
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Bu hafta sizlere menisküs y�rt���
ve tedavileri konusunda bilgi

verece�iz.
� Menisküs nedir?:

Menisküsler diz eklemini
olu�turan kemiklerin aras�nda
yer alan, küçük oval k�k�rdak
parçalar�d�r. Temel görevleri
kemiklerin k�k�rdak yüzlerinin

birbirine sürtünmesini azaltmak
ve ekleme gelen yükleri dengeli
bir �ekilde da��tmakt�r. Dizde iç

ve d�� olmak üzere iki adet
menisküs k�k�rda�� vard�r. 
� Menisküs yırtı�ı nasıl

olu�ur?:
Menisküsler genç
ya�larda esnek ve
yumu�ak olup diz

zorlanmalar�na
dayan�kl�d�r. �lerleyen

ya� ile beraber
menisküs k�k�rda�� da
di�er eklem elemanlar�
gibi y�pranmaya ba�lar.
Daha sert bir hal al�r ve
�ok emici özelliklerini
kaybetmeye ba�lar.
Özellikle gençlerde
menisküsler sportif

u�ra�lar s�ras�nda diz
ekleminde anormal bir
yüklenme oldu�unda
y�rt�labilir. Bu tip y�rt�lmalar dize
direk darbe, dizin dönmesi ya
da dü�meler sonucu olu�abilir.
�leri ya�larda ise çok daha hafif
diz travmalar� menisküs y�rt���

ile sonuçlanabilir. 
� Menisküs yırtılmalarında ne

gibi �ikâyetler olur?:
Menisküs y�rt�klar� y�rt���n olu�
biçimine göre temel olarak iki

�ekilde s�n�fland�r�l�r. Akut
y�rt�lma dedi�imiz durumlarda

dizi zorlay�c� bir travma vard�r ve
diz aniden �i�er. Bu �i�lik diz
eklem s�v�s� ya da eklem s�v�s�
ile kar���k kandan kaynaklan�r.

Diz genelde kilitlenir ve dizi
hareket ettirmek çok a�r�l�d�r.

Bu tip akut menisküs
yaralanmalar� genelde

gençlerde sportif u�ra�lar
s�ras�nda olur ve daha seyrek

rastlan�r.  
Bir de kronik menisküs

yaralanmalar� vard�r. Bu tip
yaralanmalarda ise �ikâyetler
yava� yava� ba�lar. Dizde s�v�

toplanmas� olabilirse de bu akut
y�rt�klardaki gibi fazla olmaz.
A�r� daha hafiftir. Baz� kronik

menisküs
y�rt�klar�nda ise hiç
a�r� olmayabilece�i
ak�lda tutulmal�d�r.

Genelde orta ve ileri
ya�larda görülür.
Dizde kilitlenme

nadirdir. Asl�nda bu
tip menisküs
yaralanmalar�
hemen daima
kireçlenme ile

beraberdir.
Kireçlenmeye ba�l�

olarak olu�an kemik
deformiteleri menisküs

k�k�rdaklar�nda zorlanma yapar
ve menisküs kolayca y�rt�labilir. 

� Menisküs yırtıklarında
cerrahi tedavi gerekli midir?:
Toplumda yayg�n kan� hemen
her menisküs y�rt���n�n cerrahi

tedavi gerektirdi�idir. Asl�nda bu
do�ru olmay�p aksine menisküs

y�rt�klar�nda cerrahi tedavi
genelde gerekmez. Menisküs
y�rt�klar�n�n akut döneminda

günde bir kaç kez 15’er
dakikal�k buz uygulama,

istirahat ve bandaj uygulan�r.
A�r� kesiciler bu dönemde

hastay� rahatlatmak için

kullan�l�r. Diz çok �i� ise s�v�
i�ne yard�m� ile bo�alt�l�p hasta
rahatlat�labilir. Bu tedaviler ile
genelde bir hafta içinde diz

�ikâyetleri büyük oranda azal�r.
Cerrahi karar� akut dönem
geçtikten sonra verilmelidir.
Özellikle gençlerde ve üst

düzey amatör ya da
profesyonel sporcular dizlerin

zorlamaya devam edece�inden
y�rt�k olan menisküs nedeni ile

dizde tekrar kilitlenme ve �i�me
ortaya ç�kabilecektir. Bu
nedenle bu tip vakalarda

genelde cerrahi
artroskopi ile tedavi
edilir. Menisküsdeki
y�rt�k, duruma göre

dikilebilir ya da
al�nabilir. 

Ama hasta orta ve
ileri ya�larda ise veya
genç oldu�u halde

dizi zorlayacak
aktiviteler

yapm�yorsa cerrahi
tedavi nadiren

gerekir. Özellikle 45-
50’li ya�lardan sonra

menisküs y�rt�klar�
genelde kireçlenme

ile beraberdir.
Bilimsel ara�t�rmalar

kireçlenmesi olan hastalarda
menisküslerin ço�unlukla y�rt�k
oldu�unu göstermektedir. Bu
vakalarda menisküsü almak

hastan�n a�r�lar�n�
azaltmayacakt�r. Çünkü as�l olay

menisküsdeki y�rt�k de�il
kireçlenmedir. Bu tip vakalarda

konservatif tedavi dedi�imiz
fizik tedavi, buz uygulama, ilaç,

bandaj ve enjeksiyon gibi
yöntemler ile a�r�lar genelde

ba�ar�l� bir �ekilde kontrol alt�na
al�nabilir. Bazen yan ba�lar

özellikle iç yan ba�da gerilmeye
maruz kal�r ve bu da bu özelikle
iç menisküs a�r�s�n� taklit eder.
Bu durumlarda cerrahi yerine

basit bir i�ne ile diz a�r�s�
tamamen giderilebilir. 

� Menisküs lezyonlarında
“Platelet Rich Plazma” (PRP)

enjeksiyonu etkili midir?:
PRP enjeksiyonunun menisküs
lezyonlar�nda kullan�m�na dair

veriler çok fazla de�ilse de
yap�lan az say�da uygulamada
PRP’nin etkili olabilece�i tespit

edilmi�tir. Özellikle hasarl�
menisküsün ya da

menisküsün
artroskopik olarak

ç�kar�lmas�n�n
zamanla diz

k�k�rdaklar�nda
yapaca�� tahribat�

önlemede çok
yararl� bir

yöntemdir.
� Menisküsün
cerrahi olarak

alınmasının ne gibi
sakıncaları vardır?:

Unutulmamamas� geren en
önemli gerçek, menisküslerin
dizde bulunmas�n�n bir sebebi

oldu�udur. Dizden
menisküslerin tamam�n�n ya da
bir k�sm�n�n al�nmas�n�n dizdeki

k�k�rdak harabiyetini
h�zland�rd��� ve erken

kireçlenme yapt���
ispatlanm��t�r. Yani menisküs

ameliyat�n�n bir bedeli vard�r ve
o bedel de erken kireçlenmedir.

Bu bedeli ödememek için
menisküs lezyonlar�nda tan�

do�ru konmal� ve tedavi seçimi
çok yönlü bir de�erlendirme

sonunda yap�lmal�d�r.
Sa�l�cakla kal�n... 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Doç. Dr. Cengiz
BAHADIR

(MEDIPOINT) 
Tel.: 444 0 664     

Mail:
cengizmd@gmail.com

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da -
n�� ma ve Da ya n�� ma  Mer ke zi
ku rul du �u 2005 y� l�n dan be ri

en gel li le re hiz met eder ken, ih ti yaç sa -
hi bi en gel li ler le, yar d�m c� ol mak is te -
yen gö nül lü le ri de bu lu� tu ru yor. 

Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da -
n�� ma ve Da ya n�� ma  Mer ke zi geç ti �i -
miz gün ler de yi ne böy le bir
kay na� ma ya ta n�k ol du. Ka d� köy Be -
le di ye si Gö nül lü le ri’n den  Fat ma
Koç man,  En gel li Mer ke zi ’ne  5 adet
akü lü ara ba ba ��� la ya rak, ör nek bir
dav ra n�� ser gi le di. Top lum da ih ti yaç
du yu lan da ya n�� ma n�n gü zel bir ör ne -
�i ni ser gi le yen Koç man, akü lü araç -
lar dan bir ta ne si ni da ha Ka d� köy

Be le di ye si Kül tür Sos yal �� ler Mü dü -
rü Tü lin Er gü ner, Ka d� köy Be le di ye si
En gel li Da n�� ma Ve Da ya n�� ma Mer -
ke zi Ko or di na tö rü Ca nan Öner’in de
ka t�l d� �� kü çük bir tö ren le ih ti yaç sa hi -
bi bir en gel li va tan da �a he di ye et ti. 

Akü lü san dal ye si ne ka vu �an en-
 gel li va tan da� da bun dan son ra   da ha
ba ��m s�z da ha ra hat ha re ket ede bi le -
ce �i için çok mut lu ol du �u nu söyle-
yerek, yar d�m se ver Fat ma Koç man ile
bu na or tam ha z�r la yan Ka d� köy Be le -
di ye si En gel li Da n�� ma ve Da ya n�� ma
Mer ke zi’ne te �ek kür et ti.

Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da -
n�� ma Ve Da ya n�� ma Mer ke zi E�i tim
Ma hal le si Fah ret tin Ke rim Gö kay
Cad de si 

Poy raz So kak Sa d� ko� lu Pla za 5/5
Ha san pa �a/Ka d� köy’de bu lu nu yor.
Hem ba ��� se ver ler hem de ih ti yaç sa -
hi bi va tan da� lar di ler ler se (0216) 337
21 21 / 330 71 74 nu ma ra l� te le fon lar -
dan ve eddm.ka di koy.bel.tr web ad re -
sin den ula �a bi li yor.

Kadıköy Belediyesi Engelli
Danı�ma ve Dayanı�ma

Merkezi, gönülleri
bulu�turan bir Merkez...

YA�AMSA�LIK21 - 27 HAZ�RAN 2013

Engellerden kurtaran bir Merkez
12

MENiSKÜS YIRTIĞI
ameliyat demek değildir

KADIKÖY Belediyesi Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma

Merkezi’nin her y�l
düzenledi�i “1 Arada
1 Hafta Engelli Yaz
Kamp�” ön kay�tlar�
ba�lad�. Her engel

grubundan kat�l�mc�lar,
Engelli Merkezin’in
uzman ekibi ve

e�itmenlerle deniz ve havuz

aktivitesi, kültür gezileri, atölye
çal��malar� yaparak hep birlikte bir

hafta geçirecekler. 
Kamp hakk�nda bilgi almak ve
ba�vuruda bulunmak isteyenler

a�a��daki telefon numaralar�
arac�l���yla Engelli Merkezine

ula�abilirler. Ba�vuru için: 0216
348 42 54 – 0216 347 46 89

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail
Sok. Sad�ko�lu Plaza 5 No: 49

Kad�köy - �stanbul /Türkiye
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 

E-posta: engelsiz@kadikoy.bel.tr
Tel.: 0216 338 2414 

Faks: 0216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

BiR ARADA BiR HAFTA 2013 ENGELLi YAZ KAMPI
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YAZ Spor Okullar� Aç�l�� Töreni, �stanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�ü’nün 75. kurulu�

y�ldönümü olan 29 Haziran Cumartesi günü
Burhan Felek Spor Kompleksi’nde yap�lacak.
Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor

kulüplerine sporcu kayna�� sa�lamak ve
toplumda spor kültürünün olu�mas�na katk�

sa�lamak amac�yla 81 il merkezi ile ilçelerde her
y�l uygulanan yaz okullar� bu y�l da tüm çocuk ve
gençlerin sporla kayna�mas� için f�rsat olacak.

Burhan Felek Ekrem Koçak Atletizm Sahas�nda
düzenlenecek olan aç�l��ta, Keremcem

konserinin yan� s�ra kurulacak olan oyun parklar�
ile çocuk ve gençler müzik-e�lence dolu keyifli

bir gün geçirecekler. 
Aç�l��la ilgili olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor �l

Müdürlü�ü’nde düzenlenen bilgilendirme
toplant�s�na; �stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor
�l Müdür Vekili Taner Özgüven, Personel �ube
Müdürü S�tk� Demir, Spor �ube Müdürü Adnan
Kuzu ve Bas�n ve Halkla �li�kiler �ube Müdürü
Seyfi Güneysu ile ilçe spor müdürleri kat�ld�.

Kar��l�kl� görü� al��veri�i �eklinde geçen
toplant�da Yaz Spor Okullar�na daha fazla çocuk
ve gencin kat�l�m�n�n sa�lanmas�, kurulacak olan

oyun parklar�, sportif gösteriler konular�nda
bilgilendirme yap�ld�.

21 - 27 HAZ�RAN 2013

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Sporda �iddete ‘kameral� çözüm’
GENÇL�K ve Spor Bakanı Suat Kılıç yaptı�ı
açıklamada sporda �iddete kesin çözümler
geli�tirilmesi a�amasında yeni sistemlerin
kullanılaca�ını söyledi. ‘Sporda �iddet ve

Düzensizli�in Önlenmesi Çalı�tayı’nda  konu�an
Suat Kılıç, mevcut kanunun, sporda �iddet ve

düzensizli�i tümden önlemesi gerekirken
beklenen bu faydayı sa�lamadı�ını belirtti.

Sporda düzeni savcıların, hakimlerin
sa�lamasının, polisin önlemesinin de mümkün

olmadı�ını söyleyen Kılıç, ek önlemler için
çalı�tıklarını vurgulayarak, “Kameralı güvenlik

sistemi, hem saha içinde, hem de saha dı�ında
360 derece görebilecek bir �ekilde olu�turulacak.

�lk etapta be� stadyumda sistem uygulamaya
konulacak” diye konu�tu.

Genç lik ve Spor Ba ka n� Su at K� l�ç,
U20 Dün ya Ku pa s�’n�n ya p� la ca �� 7
ilin va li ve be le di ye ba� kan la r� ile bi-

 ra ra ya gel di.
Ya p� lan top lan t� da U20 he ye ca n� n�n tüm

�e hir ler de ya �an ma s� için tri bün le rin dol du -
rul ma s� ama c�y la ça ba gös te ril me si ka rar -
la� t� r�l d�. Tek bi let le iki maç bir den
iz le nil me si de ka ra ra ba� lan d�. 

Genç lik ve Spor Ba ka n� Su at K� l�ç’�n
ba� kan l�k et ti �i top lan t� ya Spor Ge nel Mü -
dü rü Meh met Bay kan, TFF Ba� kan ve ki li

Ufuk Özer ten, Tür ki ye Ama tör Spor cu Ku -
lüp le ri Kon fe de ras yo nu Ge nel Sek re te ri Ali
Dü� mez de ka t�l d�. Ba kan K� l�ç, �s tan bul
2020 Olim pi yat ve Pa ra lim pik Oyun la r�
aday l�k sü re cin de 7 il de ya p� lan bu bü yük
or ga ni zas yon se be biy le tüm dün ya n�n Tür -
ki ye’yi ya k�n dan ta kip ede ce �i ni be lir te rek
or ga ni zas yon için tüm il ler de ta n� t�m kam-
 pan ya la r� dü zen len me si ni is te di. 

21 Ha zi ran-13 Tem muz ta rih le rin de
Tür ki ye’nin ev sa hip li �in de ya p� la cak U20
Dün ya Fut bol �am pi yo na s�’nda ge le ce �in

fut bol y�l d�z la r� sah ne ala cak. Tür ki ye’nin 7
ay r� �eh rin de ya p� la cak olan bu bü yük or ga -
ni zas yon, Tür ki ye’nin son y�l lar da yap t� ��
en önem li fut bol or ga ni zas yo nu ola rak tüm
dün ya n�n dik ka ti ni çe ki yor.

Top lan t� ya; Kay se ri Va li si Or han Düz -
gün, Ri ze Va li si Nu rul lah Ça k�r,  Ga zi an tep
Va li si Er dal Ata, Bur sa Va li si �e ha bet tin
Har put, Trab zon Va li Yar d�m c� s� Ha lil �b -
ra him Er te kin, An tal ya Va li Yar d�m c� s� Ali
Bal c� o� lu, Kay se ri Bü yük �e hir Be le di yes -
por A.�. Ge nel Mü dü rü Ali Üs tü nel, Trab -
zon Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Os man
Gök han ve Spor tif Di rek tör Ya �ar Ulu soy,
Ri ze Be le di ye Ba� ka n� Ha lil Ba k�r c� ile Ga -
zi an tep Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Fik ret
Çu buk ça ka t�l d�. 

Ka d� köy �b ra him Ök tem �l ko ku lu ö� -
ren ci le ri, fa ir play do lu bir y�l so nu
gös te ri si ger çek le� tir di. 

�b ra him Ök tem �l ko ku lu 3-A s� n� f� n�n
ge le nek sel y�l so nu et kin li �i, geç ti �i miz
gün ler de Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde
dü zen len di. Fe ner bah çe stad yu mu nun kar -
�� s�n da ta ri hi bir bi na da hiz met ve ren �b ra -
him Ök tem �l ko ku lu, bu y�l ki gös te ri sin de
spor da cen til men li �e dik kat çek ti.

Fe ner bah çe, Be �ik ta�, Ga la ta sa ray for-
 ma la r� ile gi yen ço cuk lar gös te ri ma ç� ha -
z�r la y�p, maç bi ti min de bir bir le ri ni teb rik
et ti ler. Ku pa la r� yi ne bir bir le ri ne he di ye

eden mi nik le rin ser gi le di �i bu cen til men -
lik tab lo su nu ve li ler de göz le ri ya� l� al k�� -
la d� lar. 

De fi le, Türk çe ve �n gi liz ce �ar k� lar,
dra ma lar, tür kü ler, folk lor ve spor tif fa ali -
yet ler gi bi da ha bir çok fa ali yet su nan ö� -
ren ci le rin ser gi le dik le ri çok yön lü ba �a r� lar
hem ve li le ri hem de y�l bo yu emek ve ren
ö� ret men le ri ni de duy gu lan d�r d�.

Y�l için de ya p� lan or ga ni zas yon lar da da
Türk çe, Ma te ma tik da l�n da oku lun Tür ki ye
bi rin ci si, re sim da l�n da da Ka d� köy bi rin -
ci si ç� kar ma s� di �er olum lu ge li� me ler ola -
rak dik kat çek ti.

YAZ SPOR OKULU 
‘MERHABA’ DİYOR

U20 Dünya Kupası Türkiye’de

Süper çocuklar
iŞBAŞINDA

BULGAR�STAN’da düzenlenen Avrupa
Süpermoto �ampiyonas�’nda Türkiye

tak�m halinde ikinci olurken, Do�u
Avrupa Pist �ampiyonas�’nda da üçüncü

s�ran�n sahibi oldu. UEM Avrupa ve
Do�u  Avrupa Süpermoto �ampiyonas�

ile Do�u Avrupa Pist �ampiyonas�,
Bulgaristan’�n Pleven �ehrindeki Dolna

Mitropolia pistinde düzenlendi.

�ampiyonada ülkemizi 14 sporcu temsil
ederken, Avrupa Süpermoto

�ampiyonas�'nda Türkiye tak�m halinde
ikinci oldu. UEM Avrupa ve Do�u Avrupa

Süpermoto �ampiyonalar�’n�n birlikte
ko�uldu�u dünyan�n say�l� pistleri

aras�nda gösterilen Dolna Mitropolia’da
genç sporcumuz Asr�n Rodi Pak S3
s�n�f�nda 1. oldu. Bulgar ve Rumen

sporcular� iki yar��ta da geride b�rakan
Pak, bayra��m�z� gururla dalgaland�rd�.

Junior s�n�f�nda Can Öncü 4., Efnan
Valimaki 9., Furkan Valimaki 11., Deniz
Öncü 12. ve Yi�ithan Onganer’de 13.

s�rada yer al�rken, Open s�n�f�nda yar��an
tek sporcumuz Sedat Do�an ise 5.

s�rada kald�. Minikler Kupas�’nda piste
ç�kan Deniz Öncü sadece 65 cc bu

s�n�fta 3. olurken, Furkan Valimaki ise
5.likle yetindi. 

P�STTE DE ÜÇÜNCÜ OLDUK
Pleven’de düzenlenen Do�u Avrupa Pist
�ampiyonas�’nda A ve B tak�mlar�m�z 3.
oldu. 1000 SST s�n�f�nda mücadele eden
Yunus Erçelik 9., Fatih �enhisar ise 10.
oldu. 600 SSP s�n�f�nda Deniz Polat 6.

s�rada yer al�rken, SBKS 1000
kategorisinde Feti Al 6., Kadir Erbay 12.
ve Avni Pala’da 13. oldu. Genç sporcu
Furkan Ery�lmaz ise SBKS 600 s�n�f�nda

8. s�rada yer ald�.

U20 heyecanı ba�lıyor. U20
müsabakalarının

gerçekle�tirilece�i 7 ilimiz
belirlenirken, tek biletle iki maç

izlenecek.

2013 Genç K�zlar Türkiye �ampi-
yonas� grup maçlar� 55 tak�m�n
kat�l�m�yla  29 Haziran-3 Tem-

muz 2013 tarihlerinde oynanacak.
Kar��la�malar Adana, Ankara, Ayd�n,
Giresun, Hatay, �stanbul (2 grup), �zmir,
Kayseri, Kocaeli, Malatya, Van ve
Zonguldak'ta oynanacak.

Kar��la�malar tek devreli lig
usulünde 4 tak�ml� 10 grup ve 5 tak�ml�
3 grup olmak üzere toplam 13 grupta
yap�lacak. 4 tak�ml� gruplar�n maçlar� 29-
30 Haziran ve 1 Temmuz 2013 ta-
rihlerinde oynanacak. 5 tak�ml�

gruplar�n müsabakalar� ise 29-30 Haziran ve
1-2-3 Temmuz 2013 tarihlerinde yap�lacak.
4 tak�ml� gruplar� birinci s�rada bitiren 10
tak�m ve 5 tak�ml� gruplar� birinci ve i-
kinci s�rada tamamlayan 6 tak�m bir üst
tura ç�kmaya hak kazanacak. 16 tak�m-

dan olu�acak bir üst tur  ve sonras�nda
oynanacak maçlar tarafs�z sahalarda

tek maç eleme usulünde oy-
nanacak. Kura çekiminde
ayn� gruptan gelen tak�m-
lar�n e�le�mesine müsaade

edilmeyecek. Bu kar��la�malar�n program�
daha sonra ilan edilecek.

1.GRUP (�STANBUL)
TAKIM ADI �EH�R
LÜLEBURGAZ 39 SPOR KIRKLAREL�
AKDEN�Z NURÇEL�K SPOR       �STANBUL
BAKIRKÖY ZARA SPOR �STANBUL
CFS BA�CILAR SPOR �STANBUL
MARMARA ÜN�. SPOR �STANBUL

2.GRUP (�STANBUL)
TAKIM ADI �EH�R
FAT�H VATAN L�SES� �STANBUL
ÇAMLICASPOR �STANBUL
ATA�EH�R BLD.SPOR �STANBUL
K�REÇBURNU SPOR �STANBUL
YEN� DÜNYA BAYANSPOR�STANBUL

Genç Kızlar
Türkiye

�ampiyonası
grup maçları 
29 Haziran’da
ba�layacak.

KIZLAR SAHAYA İNİYOR
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