
Gezi direni�inin merkezlerinden
biri haline gelen Yo�urtçu Parkı

forumu, 17 Haziran’dan bu
yana yeni bir ya�amın temellerini

atıyor. Gezi Parkı’nda 2 hafta süren,
paranın de�il payla�ımın ve

dayanı�manın hâkim oldu�u yeni
ya�am tarzını Yo�urtçu’ya ta�ıyan

Kadıköylüler, her ak�am alternatif bir
dünyanın kapılarını aralıyor. 

�� Haberi 11. Sayfada

KALAMI� Atatürk Park�’na son
model teknoloji geliyor. Türkiye’de

ilk defa uygulanacak projeyle Kalam��
Park� kanalizasyon sular�ndan elde

edilen sularla sulanacak. Böylece temiz
sular�n park ve bahçe sulamas�nda

kullan�lmas�n�n önüne geçilecek, temiz
su kaynaklar� bo�a harcanmam�� olacak.

Japonlar�n deste�iyle yap�lan projede,
günde 50 metreküp siyah su ar�t�lacak.

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

İNADINA
SANAT

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

NEDEN 
İSTİYORUZ?

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

BELEDİYECİLİKTE
SANATIN YERİ 

� 5 - 11 TEMMUZ 2013 � Y›l: 14 � Say›: 695 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 7. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada
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 L
E 30 YILA yakın süredir ya�adı�ı evinden

ayrılma endi�esi ya�ayan Kadıköy’ün
en ünlü sakini Bo�a heykeline yine

kötü haber geldi. Heykeli geri almakta
kararlı olan Milli Saraylar,

“�mitasyonunu yapın” dedi. Ba�kan
Öztürk ise “Bo�a Kadıköy’ün bo�asıdır
ve yeri de Altıyol’dur” diye yanıt verdi.

� Haberi 14’te

GEZ� PARKI direni�ini
�stanbul’un dört bir
yanındaki parklarda
sürdüren halk, Sivas

katliamının 20. Yılında
“adalet” talebiyle

sokaklara döküldü. 
� Sayfa 2’de

UEFA disiplin kurulunun
Fenerbahçe kulübüne
verdi�i cezaya kar�ı
çıkan sarı-lacivertli
taraftarlar Ba�dat

Caddesi'nde büyük bir
protesto gerçekle�tirdi. 

� Haberi 13’te

Parklar Sivas için Kadıköy’de buluştuSarı Lacivert Dalga… #Diren Boğa

Yoğurtçu’da hayat
“bir harika dostum!”

Çarşı ruhu Kadıköy’ü sardı

�� Haberi 6. Sayfada

Kadıköy
Belediyesi

ve Kadıköy
Tarihi Çar�ı

Kültür ve
Dayanı�ma
Derne�i’nin

birlikte
düzenledi�i
“Tarihi Çar�ı

Festivali”
sokak

etkinlikleri 
ve açık hava
konserleriyle

üç gün
boyunca

Kadıköylülere
keyifli saatler

ya�attı.

‘SiYAH SU’ SULAMA
SUYU OLUYOR 
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● Sem ra ÇE LE B�

Pir Sul tan Ab dal �en lik le ri için Si vas’a gi den
ay d�n, ya zar ve sa nat ç� la ra yö ne lik kat li -
am�n 20. y� l�n da Ka d� köy, “Si vas ya n� yor,

her yer ya n� yor” slo gan la r�y la in le di. 2 Tem muz
1993’te Ma d� mak Ote li’nin ate �e ve ril me siy le 33
sa nat ç� ile 2 otel gö rev li si ya na rak ve du man dan
bo �u la rak ya �a m� n� yi tir mi� ti. O gün den tam 20
y�l son ra, 2 Tem muz 2013 ak �a m�, Al t� yol Bo -
�a’da bu lu �an on bin ler ce in san Si vas’� unut ma -
d� �� n� hay k�r d�, ada let is te di. 

Ge zi Par k� di re ni �i nin po lis mü da ha le siy le �s-
 tan bul’un dört bir ya n�n da ki park la ra ya y�l ma s�y -
la bir lik te halk, fo rum lar da al� nan ka rar lar la
bir lik te, Tür ki ye’nin gün de mi ne so kak la ra dö kü -
le rek ses ver me ye ba� la d�. Si vas yü rü yü �ü de
bun lar dan bi ri ol du. Geç ti �i miz haf ta için de Yo -
�urt çu Par k� ve Ab ba sa �a Par k�’nda ki fo rum lar -
da ya p� lan tar t�� ma lar so nu cu 2 Tem muz’da
Ka d� köy’de bü yük bir halk yü rü yü �ü ya p�l ma s�
ka rar la� t� r�l d�.

2 Tem muz Sa l� ak �a m� sa at 20.30’da Yo -
�urt çu Par k�’nda bu lu �an yurt ta� lar “Si vas’ta ya -
kan lar hal k� ga za bo �an lar” ve “Di ren Ka d� köy”
pan kart la r�y la yü rü yü �e geç ti. Ay n� an da Be �ik -
ta�’tan ge len Ab ba sa �a Par k� fo ru mu ve Çar ��
gru bu da Ka d� köy is ke le sin den Al t� yol Bo �a’ya
do� ru slo gan lar la yü rü dü. Göz te pe Par k�, Üs kü -
dar Par k�, Kri ton Cu ri Par k� gi bi Ana do lu ya ka -
s�n da ki bir çok park ta ki mec lis le rin de
ka t� l� m�y la bir lik te sa at ler 21.00’i gös ter di �in de
Al t� yol Bo �a’da ki kit le nin sa y� s� on bin le ri bul -
du. Ev le rin den ve çev re den ten ce re ta va la r�y la
des tek olan lar da yü rü yü �e ka t� l�r ken araç la r�n -
da olan lar kor na ça la rak ses ver di. Kit le “Ka til
Dev let”, “Ya kan la r� af fet mi yo ruz Ak’la yan la r�
da”, “Si ze söz 35 can Si vas’ta di ri le cek”, “Si v-
as’ta Ale vi, Li ce’de Kürt, Hrant’la Er me ni yiz

Halk la r�z biz kar de �iz”,  “Unu tur sak kal bi miz
ku ru sun”, “Sen unu tur san her kes ya nar” “Dev -
le tin ada le ti Si vas’t�r” pan kart ve dö viz le riy le
yü rü dü. Yü rü yü� bo yun ca sü rek li sa y� s� ar tan
kit le s�k s�k “Si vas ya n� yor, her yer ya n� yor”,
“Si vas’� ya kan lar AKP’yi ku ran lar”, “Hü kü met
is ti fa”, “Kur tu lu� yok tek ba �� na ya hep be ra ber
ya hiç bi ri miz”, “Ka til dev let he sap ve re cek”,
“Ya �a s�n halk la r�n kar de� li �i”, “S�k ba ka l�m, s�k
ba ka l�m bi ber ga z� s�k ba ka l�m. Kas k� n� ç� kar,

co pu nu b� rak, de li kan l� kim ba ka l�m”, “�s yan,
dev rim, öz gür lük”, “Fa �iz me kar �� omuz omu -
za” slo gan la r� n� at t�. Al t� yol’dan R�h t�m’a, R�h -
t�m’dan Na ti li us’a ve ora dan da çev re yo lu na
iler le yen halk, 1. Köp rü sa pa ��n dan iler le ye rek
Yo �urt çu Par k� fo ru mu na dö nü� yap t�. Yak la ��k
3 sa at sü ren yü rü yü� bo yun ca ta �� nan Si vas’ta
ya k� lan 35 ki �i nin fo to� raf la r�, Yo �urt çu Par -
k�’nda ki a�aç la ra as�l d�. Park ta ki fo rum ge ce ya -
r� s� na ka dar sür dü. 
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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

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.
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Gezi Parkı direni�ini �stanbul’un dört
bir yanındaki parklarda sürdüren
halk, Sivas katliamının 20. Yılında

“adalet” talebiyle sokaklara döküldü.
Anadolu yakasındaki tüm park

meclislerinin ve Be�ikta� Abbasa�a
Parkı’nın katılımıyla sayısı 50 bini

bulan kitle Kadıköy’de alkı�, ıslık ve
sloganlarla 3 saat boyunca yürüyü�

yaptı.  

Foto�raflar: Semra ÇELEB�
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Kü re sel Ey lem Gru bu’nun çev -
re so run la r� na dik kat çek mek
için ça� r� da bu lun du �u “�k li -

mi de �il sis te mi de �i� ti rin” mi tin gi,
29 Ha zi ran Cu mar te si gü nü Ka d� -
köy’de ger çek le� ti. 

Ül ke nin dört bir ya n�n dan ge len
ey lem ci ler le bir lik te yurt d� ��n dan da
ge ni� ka t� l� m�n ol du �u mi ting için
Hay dar pa �a Nu mu ne Has ta ne si
önün de top la nan kit le Ka d� köy mey-

 da n� na yü rü dü. 
Ey lem de, çev re kat li am� ya �a nan

Ha san keyf, Ger ze, Ali a�a, Ak ku yu,
��r nak, Bar t�n gi bi pek çok il için
olu� tu rul mu� #di ren pan kart la r� dik -
kat çek ti. Pan kart lar da ye ni le ne bi lir
ener ji yol la r� için he men ha re ke te ge -
çil me si ge rek li li �i vur gu la n�r ken,
“�k li mi de �il sis te mi de �i� ti rin”, “Gü -
ne�, rüz gar bi ze ye ter”, “So ka �a, ey -
le me, öz gür le� me ye” ve “Sus tur, sus tur sa va ��n se si ni sus tur” gi bi dö -

viz ler ta ��n d�. Kü re sel Ey lem Gru bu
bi le �en le ri de ken di fla ma la r�y la alan -
da yer le ri ni al d� lar.

� KÖ MÜR NE AYOL!
Yü rü yü� s� ra s�n da ya p� lan anons -

lar da, Ge zi Par k� di re ni �i se lam lan d�,
di re ni� slo gan la r� at�l d�. Ge zi Par k�
di re ni �i nin bir ba� lan g�ç ol du �u ve
ka pi ta liz me, çev re so run la r� na, ay -
r�m c� l� �a kar �� mü ca de le nin ar ta rak
de vam ede ce �i vur gu lan d�.

Anons la ra s�k s�k “Bu da ha ba� -
lan g�ç mü ca de le ye de vam” slo gan la -
r�y la kar �� l�k ve ril di. Li ce’de ka ra kol
ya p� m� n� pro tes to eder ken vu ru lup

ölen Me de ni Y�l d� r�m da unu tul ma d�,
s�k s�k Kürt çe ve Türk çe “Ya �a s�n
hal ka r�n kar de� li �i/Bi ji bra ti ya ge lan”
slo gan la r� at�l d�. Ma lez ya, En do nez -
ya, Ni jer ya, Avus tral ya, Vi et nam,
Bre zil ya gi bi de �i �ik ül ke ler den ge -
len ka t� l�m c� lar ken di dil le rin de ha z�r-
 la d�k la r� pan kart lar ve at t�k la r�
slo gan lar la yü rü yü �ü renk len dir di.
Kit le “HES, nük le er, ter mik is te mi -
yo ruz”, “Kö mür ne ayol?” ve “Biz

an ti-ka pi ta lis tiz” slo gan la r� n� ata rak
Ka d� köy Mey da n�’na ula� t�.

� ‘TÜR K� YE BÜ TÜN D� RE-
 NEN LE RE �L HAM VE R� YOR’

Top lu luk ad� na ba s�n aç�k la ma s� -
n� Nu ran Yü ce oku du. Yü ce, ön ce lik -
le dün ya n�n ve ül ke nin fark l�
yer le rin den ge len ka t� l�m c� la r� se lam -
la ya rak Ge zi Par k� di re ni �i ni, Ge zi
Par k�’nda ya p�l mak is te nen çev re kat -
li am� n�, po lis sal d� r� la r� n� ve ya �a m� -
n� kay be den le ri ha t�r lat t�.

“Tür ki ye, bü tün di re nen le re il ham
ve ri yor” di yen Yü ce, Li ce’nin her ke -
sin ya s� ol du �u nu di le ge tir di. HES-
’le re, nük le ere, hü kü me tin ne o-li be ral

po li ti ka la r� na, çev re kat li am la r� na, in -
san kat li am la r� na, ser ma ye ye kar ��
hal k�n so kak lar da ol du �u nu vur gu la -
yan Nu ran Yü ce, “Bu gün, ik li mi de -
�i� tir mek is te yen ser ma ye ye,
fab ri ka la ra, kö mür pet rol ve do �al gaz
ç�l g�n la r� na kar ��, ik lim de �i �ik li �i ne
dur de mek için bu ra da y�z. Ka za na na
ka dar mü ca de le ede ce �iz ve emi niz
ka za na ca ��z” de di. Mi ting ger çek le� -
ti ri len kon se rin ar d�n dan so na er di.
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Küresel Eylem Grubu’nun “�klimi de�il sistemi de�i�tirin”
ça�rısıyla Kadıköy’de toplanan yüzlerce ki�i a�açların

kesilmesine tepkiyle ba�layan Gezi direni�ini selamladı. 

Gezegen için direnişe devam!

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 13-14 TEMMUZ CMT-PAZAR / SAFRANBOLU-AMASRA TURU
� 13-14 TEMMUZ CMT-PAZ / ��NEADA-KIYIKÖY(YÜZME TURU) 
� 20-21 TEMMUZ  CMT-PAZAR / ESK��EH�R-ODUNPAZARI

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 !!!
� Yeni üyelik sistemi avantajlarını sorunuz

YAZ’A 
MERHABA
TURLARIMIZ …

� 06 TEMMUZ CUMARTES� / KUMYAKA-TR�LYE-MUDANYA 
� 14  TEMMUZ PAZAR / TAR�H� �ZN�K GÖLÜ TURU
� 20 TEMMUZ CUMARTES� / ��LE-A�VA (YÜZME TURU )
� 21 TEMMUZ PAZAR / ED�RNE CAM�LER TURU
� 02 A�USTOS CUMA / BURSA VE CAM�LER TURU

Foto�raflar: Etkin Haber
Ajansı (ETHA)
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4 5 - 11 TEMMUZ 2013

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN FENERYOLU

SAK�NLER�N�
ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Feneryolu Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 567 45 32

Adres: M.Mazhar B.C Selamiçe�me Özgürlük Park� �çi 14/1/A
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

KRITON Curi Parkı Gönüllüleri T.H.M
Korosu 20 Mayıs Pazartesi günü

Kozzy Gazanfer Özcan Sahnesi'nde bir
konser verdi. Programını yurdun dört
bir yanından eserlerle süsleyen koro,

''Bu Co�rafyanın Ezgiler� 3'' isimli
konserinde halk danslarına da verdi.

Anadolunun Silifke Ta�eli
yarımadasına ait oyunların yanı sıra

Azerbaycan danslarının da sergilendi�i
2 bölümlük konser arasında, köçekler
de dans etti. Koronun �efli�ini Nurettin

Karaku� yaptı�ı, Banu Karaku�'un
sundu�u konserde konu�ma yapan

Gönüllü Evi Ba�kanı Filiz Öne�
gönüllülü�ün önemine de�indi.

Konserde davetli bulunan Kadıköy
Belediyesi Ba�kan Yardımcısı Hulusi

Özocak,  T.H.M  Korolarının
ço�almasını ve gereklili�i  ilgili

temennilerde  bulundu.. 

BU COĞRAFYANIN
EZGİLERİNİ

SESLENDİRDİLER

8 Mayıs 2013 Çar�amba günü
Kozyata�ı Kültür Merkezi Konferans

Salonu’nda Acıbadem Hastanesi’nden
Deri Hastalıkları Uzm. Nilüfer O�uz

tarafından  Cilt
Çatlakları ve

Selülit konusu ile
ilgili geni� bir

konferans verildi.
Kadıköy

Belediyesi Gönüllü
Merkezi

tarafından
organize

konferansa
Gönüllüler ve

Kadıköylüler  yo�un bir �ekilde i�tirak
ettiler. Selülit olu�umunun nedenleri,

tedavi edilebilir mi? nelere dikkat
etmeliyiz? konularında katılımcıları
bilgilendiren  O�uz, katılımcıların
sorularını da yanıtladı. Konferans
bitiminde Gönüllü Konsey üyesi

Gülsün I�ık ve katılımcılar
bilgilendirmelerinden dolayı

doktorumuza te�ekkürlerini sundular.

KOZYATAĞI’NDA
SELÜLİT SEMİNERİ

2012 - 2013 Çalı�ma döneminde
Gönüllü Evleri'nde gerçekle�en Sa�lık
Çalı�maları Veda Toplantısı yapıldı. 11
Haziran 2013 günü gönüllü evlerinden

gelen Gönüllü Ba�kanlar, Sa�lık
Komitesi Ba�kanları ve üyelerin katılımı

ile Fenerbahçe Mah. Gönüllü Evi'nde
gerçekle�tirilen toplantıya Kadıköy

Belediyesi Meclis Üyeleri ve Gönüllü
Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Ay�en
Gürer, Nurhan Kutman ve Gülçin Ergun

katıldı. Toplantıda te�ekkür
konu�maları yapıldı.

Sağlık gönüllülerinin
VEDASI

Ka d� köy’de ki gö nül lü ör güt len me si -
nin ba� la y� ��n da ve de va m�n da gö -
rev ya pan �nal Ay d� no� lu'nun ba� -

ta Mar ma ra Üni ver si te si ol mak üze re çe -
�it li ku rum lar da ver di �i gö nül lü lük ders le -
ri sü rü yor.  Ka d� köy Be le di ye si gö nül lü le -
ri ne ye ni li der ler ye ti� tir mek ama c�y la �nal
Ay d� no� lu ta ra f�n dan ve ri len 8 haf ta l�k
h�z lan d� r�l m�� kurs so nun da Ka d� köy 22
Gö nül lü Li de ri ka zan d�. Ka t� l�m bel ge le ri

4 Ha zi ran'da  ya p� lan tö ren le Ay d� no� lu
ve 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 le -
ri ta ra f�n dan ve ril di. 
�GÖ NÜL LÜ LER DEN KA DI KÖY'E

H�Z MET...
Ka d� köy’de 1996 y� l�n da Ka d� köy Be -

le di ye si Sa� l�k ve Sos yal Da ya n�� ma Vak -
f� “KAS DAV” la ba� la yan ve her gün bi -
raz da ha bü yü ye rek de vam eden bü yük bir

Gö nül lü Top lu lu �u, Ka d� köy'e hiz met edi -
yor. 3 y�l dan be ri sa y� ca da ha çok ar tan ve
yay g�n la �an gö nül lü ler, Ka d� köy Be le di -
ye si Gö nül lü le ri ola rak hiz met le ri ni sür -
dü rü yor lar. Ger çek bir si vil top lum ku ru -

lu �u gi bi ta raf tut ma dan ve kar �� l�k bek le -
me den ma hal le le ri ne hiz met eden gö nül -
lü le rin li der le ri ise da ha ba �a r� l� ve et ki li
ola bil me le ri için de mok ra tik bir an la y��
için de her y�l ye ni le ni yor. 

Kadıköy yeni gönüllü liderleri kazandı

2012 - 2013 ça l�� ma dö ne min de Cen tral
Hos pi tal �� bir li �i ile Ka d� köy Be le di ye si
Sah ra y� ce dit, Os ma na �a, Eren köy, Ac� ba -

dem, Bos tan c�, Ra sim pa �a, Ko �u yo lu, Züh tü -
pa �a, Kri ton Cu ri, Mo da Ha san pa �a, Fi kir te pe
Gö nül lü Ev le ri'nde �lk Yar d�m E�i tim Se mi -
ner le ri ger çek le� ti ril di. Cen tral Hos pi tal'dan
E�i tim Hem �i re si Duy gu Se ver Öz türk ta ra f�n -
dan ve ri len ilk yar d�m e�i tim le rin de ka t� l�m c� -
lar, ilk yar d�m ile il gi li bil gi le ri su num e� li �in -
de ör nek ler le tat bik ede rek ö� ren me f�r sa t� bul -
du lar. Gö nül lü le rin ya n� s� ra ma hal le li nin de

ka t� l� m�y la ger çek le �en se mi ner -
ler önü müz de ki y�l da de vam ede -
cek. 4 ay sü ren e�i tim le rin so nun -
da des tek ve ren ku rum Cen tral
Hos pi tal'a te �ek kür ama c�y la gö -
nül lü le ri miz 3 Ha zi ran gü nü Gö -
nül lü Mer ke zi'nde bir ara ya gel di -
ler. Cen tral Hos pi tal �c ra Ku ru lu
Ba� kan Yar d�m c� s� Öz can Ak bo -
yun, Ku rum sal �le ti �im ve Pa zar -
la ma Yö ne ti ci si Es ra Kaf tan, E�i -
tim Hem �i re si Duy gu Se ver Öz -

türk, Ku rum sal �le ti �im Bi ri min den Ay gül Gül -
ba har'a te �ek kür pla ket le ri tak dim edil di. Gö -
nül lü Kon sey Yü rüt me Ku ru lu Üye si Gül sün
I��k, ilk yar d�m se mi ner le ri nin bin ler ce ki �i ye
ula� t� �� n� be lir te rek, 10 y�l l�k sa� l�k ça l�� ma la -
r�n da ken di le ri ne des tek olan Cen tral Hos pi tal'a
te �ek kür le ri ni ilet ti. Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim
Ku ru lu ve Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri
Ay �en Gü rer, Nur han Kut man ve Gül çin Er -
gun, Gö nül lü Mer ke zi Ko or di na tö rü En gin Ba -
ran'�n da ka t�l d� �� top lan t� te �ek kür ko nu� ma la -
r�y la so na er di.

GÖNÜLLÜ EVLERiNDE
iLK YARDIM EĞiTiMLERi

Kadıköy Belediyesi gönüllülerine yeni liderler yeti�tirmek
amacıyla �nal Aydıno�lu tarafından verilen 8 haftalık hızlandırılmı�

kurs sonunda Kadıköy 22 Gönüllü Lideri kazandı. 

Ka d� köy Be le di ye si, ra ma zan
ay� ha z�r l�k la r� na ba� la d�.
Ka d� köy'de her y�l ol du �u gi -

bi bu y�l da ra ma zan ay� bo yun ca ih -
ti yaç sa hi bi va tan da� la ra ku ru g� da
er zak yar d� m� ya p� la cak. Be le di ye
il çe de bu lu nan 66 ca mi de ise
hem hij ye nik te miz lik hem de
ca mi ha l� la r� na  ku ru te miz le -
me i� le mi yap t� ra cak.

Her y�l ra ma zan ay�n da
Ka d� köy'de bu lu nan ih ti yaç
sa hi bi ai le le re g� da yar d� m�
ya pan Ka d� köy Be le di ye si bu
y�l 5 bin ai le ye yar d�m pa ke ti
ula� t� ra cak. �çin de bak li yat, �e -
ker, çay, zey tin ya ��, un, gi bi g� da
mal ze me le ri bu lu nan yar d�m ko li le -
ri, özel ekip ta ra f�n dan ai le le rin ad -
re si ne tes lim edi le cek. Ka d� köy’de
bu lu nan ca mii ve iba det ha ne le ri dü -
zen li ara l�k lar ile te miz le ten Ka d� -

köy Be le di ye si, bu y�l ra ma zan ay�
bo yun ca 66 ca mi yi hij ye nik te miz lik

i� le min den ge çi re cek ve  ha l� la r� na
ku ru te miz le me uy gu la ta cak. 

� NOS TAL J�K KON SER LER
ÖZ GÜR LÜK PAR KIN DA…
Ka d� köy’de ra ma zan ay�n da, ra -

ma zan e� len ce si nin ad re si ise yi ne
Göz te pe Öz gür lük Par k� ola cak.

12-19-26 Tem muz ta rih le rin -
de sa at 21.30’da Ai le Ga zi -

no su ad�y la 3 ay r� kon ser
dü zen le yen Ka d� köy
Be le di ye si, es ki nin ga -
zi no e� len ce kül tü rü nü
Ka d� köy’de ye ni den
ya �a ta cak. Se vi len ve

öz le nen sa nat ç� lar; Ne -
�e Ka ra bö cek, Sey yal

Ta ner, Sel çuk Ural, Er san
Er du ra, Nur Yol da�, Bil gen

Ben gü ve Se mi ha Yan k�’n�n sah -
ne ala ca �� kon ser ler de so list le re Pa -
no ra ma Or kes tra s� e� lik ede cek. Üc -
ret siz kon ser le re tüm �s tan bul lu lar
da vet li.

KADIKÖY’DE RAMAZAN
HAZIRLIKLARI BAŞLADI
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HUG�N Micro /11024605 sicil no.lu Yazar kasa ruhsat�m�z kayboldu.
Hükümsüzdür KASDA�     

Kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür Nejla SÖKMEN                             

25 May�s 2013 tarihinde Nüfus cüzdan�m�, ehliyetimi, Türkiye Barolar Birli�i’nin
verdi�i Avukat kimlik kart�m� ve BEDA� personel kimli�imi kaybettim.

Hükümsüzdür.  Mehmet Eyüp YILDIRIM

KAYIP MAKBUZ

KADIKÖYLÜ Karga
Bar'�n Kad�köylü
ekibinin ç�kard���

kargamecmua, yeni
say�s�nda Gezi’yi

konu al�yor.
Kapa��nda gaz

maskesi figürü yer
alan derginin

haziran say�s�nda,
birbirinden
etkileyici

foto�raflar
e�li�inde Gezi

ruhu i�leniyor. Mizah,
zeka, demokrasi, medya,

gençlik, cesaret
gibi temalar� ele

alan yaz� ve
foto�raflar,

günlerdir devam
eden direni�e dair
bir haf�za tazeleme

niteli�inde...
Kargamecmua’daki

“Kad�köy uyuma
gezene sahip ç�k”

ba�l�kl� yaz�da da 29
Haziran’da yap�lan

iklim mitingi ele
al�n�yor.

www.kargamecmua.org

Geç ti �i miz y�l
üni ver si te ö� -
ren ci aday la r� n�n

yo �un il gi si ile kar �� la -
nan “Üni ver si te Ter cih
Fua r�” bu y�l 20-23
Tem muz 2013'de ka p� la -
r� n� yi ne �s tan bul Kon gre
Mer ke zi'nde aç� yor.

Va k�f Üni ver si te le ri
Bir li �i, Mil li E�i tim Mü -
dür lü �ü, �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye si, �i� li Be -
le di ye si, Be �ik ta� Be le di -
ye si, Ka d� köy Be le di ye si
ve Va k�f Mes lek Yük se ko -
kul la r� Bir li �i i� bir li �i ile
dü zen le nen “Üni ter cih
2013” tüm Tür ki ye’de ki
bir çok va k�f ve dev let üni -
ver si te le ri ile mes lek yük sek
okul la r� na, ya ban c� okul la ra,
yurt d� �� da n�� man l�k fir ma -
la r� na ve yurt la ra ev sa hip li �i ya p� yor.

2. Üni ver si te Ter cih Fua r�,
bir çok ada y�n aç�k ta kal ma
en di �e ile ha re ket edip is te me -
di �i bir bö lü mü seç mek zo -
run da kal ma s� ne de ni ile
“Do� ru üni ver si te, Do� ru bö -
lüm” an la y� �� ile ger çek le� ti -
ri li yor. Fu ar sü re sin ce bir çok
üni ver si te nin “Ter cih Ro bo -
tu” dev re ye gi re cek. Aka de -
mis yen ler ve Reh ber ho ca -
lar, ku ru la cak ter cih ma sa -
la r�n da tek tek ö� ren ci le rin
ter cih le ri ni ha ta s�z yap ma -
la r� n� sa� la ya cak

Üni ter cih 2013'de Va -
k�f ve Dev let Üni ver si te le -
ri, Mes lek Yük se ko kul la -
r� n�n ya n� s� ra bu y�l tüm
dün ya da ad� n� du yur mu�
ulus la ra ra s� ya ban c� üni -
ver si te ler ile tem sil ci le ri

de yer le ri ni ala cak. Ame ri ka, Ka na da, �n gil te -
re, Rus ya, Avus tral ya, Bul ga ris tan, Ma ke don ya ve

Mol do va'dan önem li üni ver si te ler et kin li �e ka t� la -
cak. 

Fu ar sü re sin ce aka de mis yen ler ta ra f�n dan se -
mi ner ler ve ri le cek. Do� ru ter cih, mes lek se çi mi,
ge le ce �in ye ni mes lek le ri, s� nav kay g� la r� ile ba�
et me, Mes lek Yük se ko kul la r� n�n al g� lan ma s�,
yurt d� ��n da e�i tim ko �ul la r� ve üc ret le ri gi bi pek
çok ko nu da sa at 11:00 den 18:00'e ka dar 4 gün sü -
re sin ce se mi ner ler dü zen le ne cek. 

Dört gün sü re cek Üni ver si te Ter cih Fua r�
“Uni ter cih 2013”, her gün sa at 10.00 ila 19.00 ara -
s�n da zi ya ret çi le ri ne aç�k ola cak. Fu ar üc ret siz ola -
cak. Ula ��m ser vis araç la r� ile Me ci di ye köy ve Be -
�ik ta�'tan; Har bi ye �s tan bul Kon gre Mer ke zi'ne
üc ret siz dü zen li ya p� la cak ring se fer le ri ile sa� la -
na cak. Ay r�n t� l� bil gi ye www.uni ter cih.com web
ad re sin den ula �� la bi li yor.

20 Temmuz’da �stanbul Kongre
Merkezi’nde ba�layacak olan 

2. Üniversite Tercih Fuarı,
ö�rencilerin do�ru tercih

yapmasına yardımcı olacak.

Kadıköylü yazar Osman
Şahin için özel sayı

KÜLTÜR-sanat dergisi
“Ça�da� Ya�am”, Haziran

2013 sayısında, öykümüzün
önemli ustalarından, 40 yılı

a�kın bir süredir Kadıköy’de
ya�ayan Osman �ahin’i

a�ırlıyor.  “Ça�da�
Ya�am”ın Haziran sayısının

dosya konusunu kaleme
alan Duran Aydın, Kadir

�ncesu, Hidayet Karaku�,
Öner Ya�cı, Ahmet Özer,
Çetin Yi�eno�lu, Necati

Güngör, Halit Payza,
Mehmet Ta�ar, �smail Biçer,

�lkay Tuna, Ali Ozanemre,
Lütfi Kaleli, Müslüm

Kabadayı, Mehmet Aydın,
Hasan Hüseyin Yalvaç,
Nazmi Bayrı, Sultan Su

Esen, Mustafa Aslan yazı ve
de�erlendirmeleriyle

“Öykücülü�ümüzün Toros
Zirvesi Osman �ahin”i

anlatıyor.

GEZİ DİRENİŞİ KARGA’DA...

Üniversite Tercih Fuar� ba�l�yor 
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ACIBADEM Üniversitesi,
Anadolu’daki okullar�n

kütüphanelerine kitap sa�lamak
için ilginç bir sosyal sorululuk

projesine imza att�.
Üniversitenin ö�retim üyeleri,
kendi bestelerinden olu�an
parçalar� büyük bir orkestra

e�li�inde icra edecek. Konser
herkese aç�k ve ücretsiz. Tek

�art, gelenlerin yan�nda birer de
kitap getirmesi. Proje süresince
toplan�lmas� hedeflenen 100 bin

kitap, Anadolu’nun çe�itli
yerlerindeki kütüphanelere
yollanacak. Söz ve müzi�i

Rektör Yard�mc�s� Prof. Dr. �rfan
Güney’e ait olan özgün

parçalar�, Ac�badem
Üniversitesi Müzik Grubu, bir

orkestra e�li�inde seslendirecek. Proje
kapsam�nda ilki 5 Temmuz Cuma günü
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür

Merkezi’nde (CKM) olmak
üzere Ankara, �zmir, Antalya ve

Adana’da be� konser
verilecek. Ac�badem Sa�l�k

Grubu taraf�ndan da
desteklenen projede GSM

operatörleriyle anla�ma
sa�lanabilirse maddi yard�m
toplanarak okullar�n ihtiyac�

olan bilgisayar ve di�er
ekipmanlar�n al�nmas�na katk�

sa�lanacak. Ac�badem
Üniversitesi'nin bu projesi
kapsam�nda 2009’da Urfa
Viran�ehir Mustafa Kemal
�lkö�retim Okulu ve Kozan
Adana Fen Lisesi’ne, 2010

y�l�nda Sakarya Hendek
ilçesinde bulunan Yeni Yüzy�l
�lkö�retim Okulu’na, 2011’de

Van depremzedelerine, 2012 y�l�nda da Mardin
�kisu �lkö�retim Okulu’na kitap yard�m�nda

bulunulmu� ve di�er ihtiyaçlar� kar��lanm��t�.

● Er tu� AK GÜN

Ka d� köy’ü ren gâ renk bir
fes ti val ala n� na dö nü� tü ren
“Ka d� köy Ta ri hi Çar ��

Fes ti va li”, üçün cü kez ger çek le� ti.
Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy
Ta ri hi Çar �� Kül tür ve Da ya n�� ma
Der ne �i ta ra f�n dan dü zen le nen
fes ti val 28 Ha zi ran Cu ma gü nü
Surp Ta ka vor Ki li se si önün de ki
mey dan da ya p� lan tö ren le ba� la d�.
Aç� l�� tö re ni ne Ka d� köy Kay ma -
ka m� Bi rol Ku ru bal, Ka d� köy Be -
le di ye si Ba� kan Yar d�m c� s�
Hu lu si Özo cak ve Ta ri hi Çar ��
Der ne �i Ba� ka n� Ali Geç gel ka t�l -
d�. 

Der nek Ba� ka n� Ali Geç gel
yap t� �� ko nu� ma da, “Ka d� köy Ta -
ri hi Çar �� Fes ti va li”ni üç y�l ön ce
han gi ih ti yaç lar dan yap ma ya ka -
rar ver dik le ri ni an lat t� ve des tek -
le rin den do la y� Ka d� köy
Be le di ye si’ne te �ek kür et ti. Üçün -
cü kez dü zen le nen fes ti va lin ge le -
nek sel le� me yo lu na gir di �i ne
dik kat çe ken Geç gel, üç gün bo -
yun ca tüm Ka d� köy lü ler ve Ta ri -
hi Çar ��’y� gez me ye ge len le rin,
so kak et kin lik le ri ve aç�k ha va

kon ser le riy le ke yif li va kit ge çi re -
cek le ri ni be lirt ti. Fes ti val le rin, in-
 san la r� kay na� t�r d� �� n� ve
pay la �� m� art t�r d� �� n� söy le yen
Geç gel,  Ge zi Par k� di re ni �in den
ön ce Ka d� köy Çar �� es na f� n�n bir
ara ya ge le rek Ku� di li’ne ya p�l ma -
s� plan la nan AVM pro je si ne kar ��
mü ca de le et ti �i ne dik kat çek ti. 

� “AVM DE ��L YE ��L
ALAN �S T� YO RUZ”

Ali Geç gel, Çar �� es na f�y la
bir lik te yap t�k la r� “Çar �� m�z dan
Vaz geç me yiz AVM’ler �s te me -
yiz” �ar k� s� n� ha t�r la ta rak “Ar ka -
da� la r� m�z la bir lik te söy le di �i miz
bu �ar k� ve ha z�r la d� �� m�z klip
sos yal med ya da çok il gi gör dü.
So kak la ra ç�k t�k, Çar �� es na f� ola -
rak AVM is te me di �i mi zi ye �il
alan is te di �i mi zi ey lem ler le di le
ge tir dik. So nun da da biz ka zan -
d�k.” de di. Ka d� köy Kay ma ka m�
Bi rol Ku ru bal ve Ka d� köy Be le di -
ye si Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si
Özo cak da yap t�k la r� ko nu� ma lar -
da Ka d� köy çar �� s� n�n ta ri hi öne-
 mi ne dik kat çe ke rek,
ge le nek sel le� me ye ba� la yan fes ti -
va lin halk la es na f� bu lu� tu ra rak
bir lik te li �i sa� la d� �� n� ifa de et ti ler.

Aç� l�� tö re nin de s�k s�k, es ki
Sa l� Pa za r�’na ya p�l ma s� plan-
 la nan AVM pro je si ne kar ��
Çar �� es na f� n�n ses len dir di �i
�ar k� ça l�n d�. Ko nu� ma la r�n ar -
d�n dan �ar k� y� söy le yen ve
klip te yer alan Çar �� es na f� na
te �ek kür pla ket le ri ve ril di. Da -
ha son ra grup, ban do nun çal d� -
�� �ar k� lar ve mar� lar e� li �in de
Çar ��’y� gez di. 

29-30 Ha zi ran Cu mar te si
ve Pa zar gün le ri de de vam eden
Ka d� köy Ta ri hi Çar �� Fes ti va li,
gün düz dans, ti yat ro gös te ri le -
ri, so kak e� len ce le ri ve bol he -
di ye li ya r�� ma la ra ev sa hip li �i
yap t�, ge ce le ri ise Lu xus, Se k-
er se Teh li ke, Es ki Ban do, Gök-
 se nin ve Pin ha ni gi bi al ter na tif
mü zik grup la r� n� üc ret siz kon-
 ser ler le halk la bu lu� tur du. 
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ür ki ye’de uzun y�l lar gü zel sa nat lar, ede bi -
yat, mü zik, ti yat ro gi bi yük sek kül tür et kin -
lik le ri nin ka mu sal bir hiz met ola rak yü rü -
tül me si mer ke zî ida re le rin üs tün dey di. Gü -

nü müz de bu et kin lik le ri or ga ni ze eden, des tek le -
yen ler fark l� la� t�. Ar t�k ba z� bü yük �e hir ler de özel
ku ru lu� lar önem li sa nat fes ti val le ri dü zen li yor; sa -
nat ic ra top lu luk la r�, mü ze ve ga le ri ler ku ru yor;
ede bi yat ala n�n da ya r�� ma lar dü zen li yor. Ya y�m
ha ya t�n da da özel ke sim bü yük ku ru lu� la r� n�n ro -
lü nü gö rü yo ruz.

Son y�l lar da be le di ye le rin de bu alan da çe �it -
li pro je ler le, uy gu la ma lar la �e hir le rin sos yal ha ya -
t� n� zen gin le� ti rip renk len dir dik le ri ni ra hat ça söy -
le ye bi li riz. Yurt ta� la r�n gö zün de yak la ��k çey rek
as�r ön ce si ne ka dar be le di ye ci lik; te miz lik, çar ��
ve pa zar yer le rin de za b� ta, su ve in �a at ruh sa t�,
el bet ula ��m ve ben ze ri hiz met ta lep le ri çer çe ve -
sin de bir ka mu gö re vi sa y� l�r d�. �im di ar t�k sa� l�k -
tan ima ra, su ve ka na li zas yon dan ti yat ro ya, çev -
re ci lik ten ço cuk ve en gel li so run la r� na ve ha ya t�n
he men bü tün ih ti yaç la r� na ka dar so rum lu luk yük -
len me si bek le nen ka mu gö rev le ri ni tem sil edi yor.
Bu olum lu bir ge li� me dir.

Yu ka r� da be lirt ti �i miz ve gün de lik dil de k� sa -
ca “sa nat” di ye ta n�m la nan et kin lik ler, top lum la -
r�n ge li� mi� lik le ri ile do� ru oran t� l� ola rak olu �ur.
Mer ke zî ida re le rin ol du �u gi bi be le di ye le rin yü -
küm lü lü �ü de “yay g�n e�i tim”in ya da ba� ka söy -
le yi� le “halk e�i ti mi”nin de son de re ce önem li bir
yön te mi ve ara c� olan sa nat fa ali yet le ri nin ger -
çek le� me si ne ve el den gel di �in ce ge ni� in san
top lu luk la r� na su nul ma s� na yar d�m c� ol mak ta d�r.

Ge çen gün KA DI KÖY BE LE D� YE S�’nin 2013
yaz ay la r�n da ör güt le yip prog ram la d� �� “sa nat fa -
ali yet le ri ni ta n�t ma/ha ber dar et me bro �ü rü” eli me
geç ti. Prog ra m�n yo �un lu �un dan ba ��m dön dü,
di ye bi li rim. Bu ka dar çe �it li ve ay n� za man da yo -
�un bir prog ra m�n Ka d� köy lü le re su nu la bil me si
bel li ki uzun sü ren bi linç li ça l�� ma la r�n so nu cu -
dur. Son de re ce ge ni� bir ya ra t� c� kad ro nun fa ali -
yet le ri, Ka d� köy’ün aç�k ve el ve ri� li me kân la r�n da
dö nü �üm lü ola rak us ta l�k la prog ram lan m��. Mü -
zik sa na t� n�n bir bi rin den fark l� tür le ri, özel ti yat ro -
la r�n tem sil le ri, dans gös te ri le ri bü tün Ka d� köy lü -
le rin ra hat ça ula �a bi le ce �i �e kil de, yaz bo yun ca
pe� pe �e ger çek le �e cek.

Ka d� köy Be le di ye si esa sen bü tün y�l bo yun -
ca bu fa ali yet le re des tek olu yor, ör güt lü yor. Ka -
d� köy’de �s tan bul’un ba� ka il çe le rin den hem sa -
y� ca hem fa ali yet tür le riy le zen gin Cad de bos tan,
Koz ya ta ��, Ha lis Kurt ça, Sü rey ya Ope ra s�, Ba r��
Man ço Sa nat ve Kül tür Mer kez le ri ve ay r� ca Ço -
cuk Sa nat Mer ke zi sü rek li ça l� �an sa nat ocak la r�.
Yaz ay la r�n da  Öz gür lük Par k�, Ka d� köy Çar �� s�,
Fe ner bah çe Par k�, Mo da Par k�, Ba� dat Cad de si
zen gin bir prog ram la ya ra t� c� in san lar ve me rak l�
iz le yi ci ler için öz gün sa nat ic ra me kân la r� na dü -
�ü yor. Ço cuk lar da unu tul mu yor.

17 A�us tos ile 4 Ey lül ara s�n da ay r� ca ar t�k
her y�l tek rar lan ma s� bek le nen “Ti yat ro Fes ti va li”
ger çek le �e cek. �s tan bul’un özel ti yat ro la r� aç�k
ha va da Öz gür lük Par k�’nda Ka d� köy lü le re oyun -
la r� n� su na cak.

Yi ne Öz gür lük Par k�’nda 24 Ha zi ran-5 Tem -
muz ara s�n da ki “Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li” ise Ka -
d� köy Be le di ye si’nin ben ce önem li bir “e�i tim”
hiz me ti. �n san la r�n ge li� me ve sos yal le� me sin de
okul d� �� e�i tim ka bul edi len bu tür lü or ga ni zas -
yon la r�n yo �un lu �u nun top lum la r�n ge le ce �i ni
ay d�n lat t� �� n� bi li yo ruz.

Kuk la gös te ri le ri, kla sik mü zik din le ti le ri, tan -
go gün le ri, ban do kon ser le ri, Ka d� köy Çar �� -
s�’ndan Ba ha ri ye’ye; Ba ha ri ye’den Fe ner bah -
çe’ye, Mo da’ya, Öz gür lük Par k� ve Ba� dat Cad -
de si’ne fark l� gün ler de de �i �e rek tek rar la n�p ya -
y� la cak. 

Bu fa ali yet ler, ço cuk luk tan iti ba ren her ya� -
tan in sa n�n iç dün ya s� n� zen gin le� ti re cek, ya ra t� c�
gü dü le ri ni ha re ke te ge çi re cek or ga ni zas yon lar -
d�r. Bi rey le ri mad di so run lar dün ya s�n dan in sa -
no� lu nun ide al ola rak as�l ih ti ya c� olan ki �i sel es -
te tik du yar l� l�k lar dün ya s� na, do la y� s�y la va ro lu �u -
na, özel kim li �i ne ta �� y�p ka vu� tu ran sa nat sal ya -
ra t� c� l�k lar d�r.

20. yüz y� l�n ön de ge len �n gi liz dü �ü nür ve sa -
nat ele� tir me ni Her bert Re ad, “tek ka nat l� ku�
uç maz” me ta fo ru ile bu nu di le ge tir mi� tir. Uy gar -
l�k, in san l� ��n mad di ve ri le ri nin es te tik ürün ler le
kay na ��p bü tün le� me sin den mey da na ge len bir
sen tez dir. Ka d� köy Be le di ye si bu sen tez için ne
ka dar “harç” koy sa ye ri dir. Esas iti ba riy le k�r sal
kül tü rün ege men li �in de ki sev gi li yur du muz da
“�e hir kül tü rü”nün ka rak te ris tik gös ter ge le ri olan
sa nat ak ti vi te le ri bi rin ci de re ce den ye ti� ti ri ci ler dir.
Bü tün ka mu yö ne ti ci le ri nin de ay n� so rum lu lu �u
pay la� ma s� n� te men ni ede rim.

Murat  KATOĞLU

T

Belediyecilikte sanatın
yeri ve Kadıköy örne�i

KADIKÖY Belediyesi, yaz sanat
etkinliklerine bu y�l yeni bir halka

ekleyerek, aç�k havada caz konserleri
ba�lat�yor. Dünyaca ünlü caz

sanatç�lar�m�z�n kat�laca�� konserler
Kalam�� Park�, Fenerbahçe Park� ve

Özgürlük Park�’nda �stanbullulara keyifli
dakikalar ya�atacak. Kad�köy'de s�cak
yaz ak�amlar�nda “serin caz rüzgârlar�”

estirecek konserlerin ilki 6 Temmuz
Cumartesi ak�am� Türkiye’nin ilk kad�n
caz piyanisti unvan�n� ta��yan tan�nm��

sanatç� Nilüfer Verdi ile ba�layacak.
Özellikle ABD ve Kanada'da tan�nan

ünlü sanatç� Nilüfer Verdi, bu kez
Kad�köy’de ad�ndan söz ettirecek.
Nilüfer Verdi Trio ve Ferhat Öz’ün

vokalist olarak sahne alaca�� konser
Fenerbahçe Park�’nda

gerçekle�tirilecek. 
Caz dünyas�n�n sevilen kad�n vokalisti

Dilek Sert Erdo�an ile Genco Ar�
Quartet ise 13 Temmuz Cumartesi
gecesi Özgürlük Park�’nda sahne

alacak. Tiyatrodaki ününü Caz müzi�ine
ta��yan ve bu alanda da ad�ndan söz
ettiren Taylan Erler ise �stanbul Jazz

Band ile 20 Temmuz da Kalam��
Park�’nda, 3 A�ustos gecesi

Fenerbançe Park�’nda, 10 A�ustos’ta
ise Özgürlük Park�’nda cazseverlerle

bulu�acak.  Taylan Erler �stanbul Jazz
Band, blues, raptime, dixiland, New
Orleans ve sevilen caz parçalar�n�
seslendirecek. Caz Konserlerinin

sonuncusu ise 17 A�ustos cumartesi
gecesi Ay�e Tütüncü Quartet ile

Kalam�� Park�’nda gerçekle�tirilecek. 
Yaz ak�amlar�nda saat 21.30’da
ba�layacak olan konserlere giri�

ücretsiz.
� CAZ KONSER PROGRAMI

� 6 Temmuz Cumartesi/Saat: 21.30
Yer: Fenerbahçe Park�

Nilüfer Verdi Trio-Ferhat Öz  
� 13 Temmuz Cumartesi/Saat: 21.30 

Yer: Özgürlük Park� 
Dilek Sert Erdo�an-Genco Ar� Quartet
� 20 Temmuz Cumartesi/Saat: 21.30

Yer: Kalam�� Park�
Taylan Erler �stanbul Jazz Band

� 3 A�ustos Cumartesi/Saat: 21.30 
Yer: Fenerbahçe Park�

Taylan Erler �stanbul Jazz Band
� 10 A�ustos Cumartesi/Saat:

21.30 Yer: Özgürlük Park�
Taylan Erler �stanbul Jazz Band
� 17 A�ustos Cumartesi/Saat:

21.30 
Yer: Kalam�� Park�

Ay�e Tütüncü Quartet

Çarşı ruhu Kadıköy’ü sardı
Kadıköy Belediyesi
ve Kadıköy Tarihi

Çar�ı Kültür
ve Dayanı�ma

Derne�i’nin birlikte
düzenledi�i “Tarihi

Çar�ı Festivali”
sokak etkinlikleri

ve açık hava
konserleriyle

üç gün boyunca
Kadıköylülere
keyifli saatler

ya�attı.

Biletle değil kitapla girilen konser KADIKÖY’DE CAZ KONSERLER� BA�LIYOR
Acıbadem Üniversitesi
ö�retim üyeleri, kendi
bestelerinden olu�an
parçaları büyük bir

orkestra e�li�inde icra
edecek. Konseri

izlemek için tek �art
yanında bir kitap

getirmek. �lk konser
5 Temmuz’da CKM’de. 

KADIKÖY Belediyesi'nin Ku�u Müzik/Fazioli
piyanolar�n�n katk�lar�yla 15-25 ya� aras� genç
yetenekleri te�vik amac�yla düzenledi�i piyano

yar��mas� sonuçland�. Devlet Sanatç�lar� Ay�egül
Sar�ca, �dil Biret, Gürer Aykal ve ünlü virtüöz

piyanistler Burçin Büke, Emre Elivar, Judith Ulu�,
�ris �entürker, Toros Can'dan olu�an jüri (seçici

kurul) yar��mada Yar� Final'e kat�lanlardan üç
piyanisti belirledi. Buna göre 5 Temmuz 2013

Cuma günü saat 18.00'de Süreyya Operas�'nda
Gürer Aykal yönetimindeki �stanbul Sinfonietta
e�li�indeki Final Konseri'nde Ecem Aln�aç�k,

Mehmet Atakan Oyal, Orçun Y�ld�r�m bir Mozart
konçertosu icra edecekler. Bu konser

sonras�nda jüri yar��man�n birinci, ikinci ve
üçüncüsünü tespit edecek. Ödüller konser

sonras�nda törenle verilecek. Konser izleyicilere
aç�k ve giri� ücretsiz olarak gerçekle�tirilecek;

ancak alt kat salon E s�ras�nda yap�lacak olan jüri
çal��mas� dolay�s�yla alt kat salona belirlisay�da

izleyici al�nacak.
www.kbsopiyanoyarismasi.com

Ulusal Piyano Yarışması’nda
SONA DO�RU…

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlü�ü
taraf�ndan, DenizBank’�n katk�lar�yla

gerçekle�tirilen ve 25 Haziran ak�am� ba�layan
4.Uluslararas� �stanbul Opera Festivali’nin ikinci

temsili olan “Y�ld�r�m Bayezid” operas�,
28 Haziran’da Kadiköy Süreyya Operas�nda

sahnelendi. Yine ayn� sahnede gerçekle�ecek
ikinci temsilinin de biletleri günler öncesinden

tükenen, Mehmet Ergüven’in sahneye koydu�u,
Antonino Vivaldi’nin barok tarzda besteledi�i bu

duru ve zarif eser, seyircinin yo�un ilgisi ve
alk���yla sona erdi. Librettosu Agostino

Piovene’ye ait, tarihte ezeli iki rakibin, Mo�ol
han� Timur ile Osmanl� Padi�ah� Y�ld�r�m

Bayezit’in mücadelesinin sahneye ta��nd��� eser,
�stanbul Opera ve Balesi taraf�ndan, Paolo

Villa’n�n orkestra �efli�inde sahnelendi. 
Gecede, Y�ld�r�m Bayezit’i Bahad�r Noyan

Co�kun, Timurlenk’i Kaan Buldular, Asteria’y�
Ferda Yeti�ler, Andronicus’u Elif Tu�ba Tek���k,
�rene’yi ise Esen Demirci seslendirdi. 8 Temmuz

2013 tarihine de�in sürecek zengin program
“Lale Ç�lg�nl���” ile devam edecek 4. Uluslararas�
�stanbul Opera Festivali, sanatseverlere seçkin

opera eserleri ile ula�maya devam ediyor.

Yıldırım Bayezid,
Süreyya’nın konuğuydu
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● Sem ra ÇE LE B�

Rek lam dün ya s� n�n ba �a r� l� gra fik ta sa -
r�m c� la r�n dan Esin Sa yar, ilk öy kü ki -
ta b� “�z ler” ile ede bi yat dün ya s� na

mer ha ba de di. He ya mo la Ya y�n la r�’ndan ç� -
kan ki tap ta, Sa yar’�n göz le di �i, din le di �i in-
 san la r�n ger çek öy kü le rin den ha re ket le
yaz d� �� k� sa öy kü ler bu lu nu yor. Ço cuk luk
ve ilk genç li �i Ba k�r köy ile Bur ga za da ara -
s�n da ge çen Sa yar, uzun y�l lar d�r Ka d� -
köy’ün ha va s� n� so lu yor. Cad de bos tan’da
sa hi le uza nan so kak lar dan bi rin de ki rek lam
ajan s�n da, eki biy le bir lik te yo �un bir tem-
 po da ça l� �an ya zar, çi zim ler ta sar lar ken ke-
 li me le rin dün ya s� na na s�l ge çi� yap t� �� n�
ga ze te mi ze an lat t�. 
� Bi ze bi raz ken di niz den bah se der mi si -
niz?

�s tan bul’da do� dum. Ço cuk lu �u mun
k�� la r�, �s tan bul’un es ki semt le rin den bi ri
olan Ba k�r köy’de, yaz la r� da Bur ga za da’da
geç ti. Do� ma bü yü me �s tan bul lu’yum ya ni.
Dev let Gü zel Sa nat lar Aka de mi si’nin Gra -
fik bö lü mü nü bi tir dim. �im di Ba k�r köy’ü
kar �� dan sey re den Cad de bos tan k� y� s� na çok
ya k�n bir so kak ta, çe �it li med ya hiz met le ri
üre ten bir rek lam ajan s�m var. Ora da ta sa -
r�m yap ma ya de vam edi yo rum. Ay r� ca in-
 ter net te bir sa� l�k por ta l�n da edi tör lük
ya p� yo rum. �ki ço cuk an ne si yim. 
� Çi zim ya par ken ke li me ler dün ya s� na
yol cu luk na s�l ba� la d�? 

As l�n da ço cuk lu �um dan
be ri çi zi me ol du �u ka -
dar yaz ma ya da
m e  r a k  l �  -
y�m d�r. Ed-
i  tör  lü �ü nü
yap t� ��m sa� -
l�k por ta l�n da
da k� sa öy kü ler
y a  z �  y o r  d u m .
Da ha çok sa� l�k,
ya �a m�n de �e ri ve
ölüm üze ri ne…
Oku yan lar çok sev -
dik le ri ni, bu i�e yat -
k�n ol du �u mu
söy le ye rek be ni yü rek -
len dir di ler. Da ha son ra
us ta la ra okut tum bu öy kü -
le ri. Rah mi Tu ran ve yi ne
çok sev di �im, çok k� sa bir
sü re ön ce kan ser den kay bet -
ti �i miz Dr. Ay de mir Yal man
çok be �en dik le ri ni söy le yin ce
bu öy kü le ri bir ki tap ta top la ma -
ya ka rar ver dim. 
� Ede bi yat dün ya s�n da ar t�k “öy kü cü”le re
faz la rast la m� yo ruz. Öy kü ya zar la r�, si ne -
ma n�n k� sa film yö net men le ri gi bi… Oy sa -
ki bir du ru mu ya da ola y�, s� n�r l� cüm ley le
an lat mak da ha zor dur de �il mi?

Ke sin lik le! Ama ma le sef Tür ki ye'de öy -
kü, hem okur hem de ya y� nev le ri nez din de,

ezel den be ri üvey ev lat mu ame le si gö rü yor.
Gü nü müz de �i ir de bir nok ta da t� kan d� ��
için, ede bi ya ta he ves eden her kes ro man
yaz ma ya yö ne li yor. Çün kü ço �u ki �i ro man
ya zar l� �� n� bir ün ve ka zanç ka p� s� ola rak
gö rü yor. Ya y� nev le ri de ro ma na ve ro man -

c� ya yap t� �� ya t� r� m� öy kü ve öy kü -
cü den esir gi yor.

Be nim öy kü yü seç me ne de ni -
me ge lin ce: Ön ce lik le öy kü yaz-
 ma y� çok sev dim. Net ola rak ve
en k� sa �e kil de bir ha ya t� an lat-
 mak ke yif ver di ba na. Ben ve
çev rem de ki ler çok yo �un
ça l� �an in san la r�z. Ki tap
oku mak is te dik le ri ni; an -
cak -za man s�z l�k tan-  ta -
til le rin de ro man
oku duk la r� n� söy lü yor -
du ya k�n çev rem.
Böy le yo �un ça l� �an
in san lar için öy kü,
hem ki tap oku ma
zevk le ri ni tat min
eder, hem de an-
 la t�m lar k� sa ol -
du �un dan bir
ge ce de bir kaç
öy kü oku ya -

rak fark l� l�k
ya ra t�r lar ha yat la r�n -

da. 
� Öy kü di li niz çok sa de ve ak� c�. �lk

ki tap ta böy le bir di li tut tur mak da bir ba -
�a r�…

Te �ek kür ede rim. Ben ya l�n l�k tan ya na -
y�m. Ha yat, za ten ye te rin ce kar ma ��k ve biz
de bu nun ver di �i b�k k�n l�k tan ol sa ge rek,
pek çok �e yi gö zü müz ka pa l� ya �a ma y� ter-
 cih edi yo ruz. Oy sa kar ma ��k ola n�n için de -
ki öz, pe ka la ya l�n söz cük ler le an la t� la bi lir.
Ben bu yo lu seç tim. 

� Çok ge zip çok göz lem yap t� �� n�z iz le ni -
mi olu �u yor öy kü le ri oku yun ca, do� ru mu -
dur?

Çok do� ru bir iz le nim. ��im ge re �i fark -
l� sek tör ler den fark l� ki �i lik ler de in san lar la
ta n� �� r�m, çok da ge ze rim. Sü rek li göz lem
ya pa r�m. Ha yal dün yam için de on la r� yer-
 le� ti rir, ko nu lar ya ra t� r�m. Bu ra da be nim ta -
sa r�m c� ki �i li �i min et ki si bü yük. Ta sar la r�m
ve uy gu la r�m; ha yal ede rim ve ya za r�m. An -
cak be nim öy kü le rim de omur ga lar hep ger -
çek. Bel ki bir öy kü ki ta b� ola rak bir an da bu
ka dar çok okun ma s� n�n ne de ni bu. �n san lar
ken di le rin den bir par ça bul du lar. Öy kü le rim
he pi mi zin ya �a d� �� ve ya �a ya bi le ce �i olay-
 lar zin ci ri. 
� Öy kü le rin so nu �a ��r t� yor. Sür priz son la -
r� se vi yor su nuz sa n� r�m…

Evet. Gö rü ne nin d� ��n da bir olay la, bek-
 len me dik bir so nuç la kar �� la ��p ir kil mek çe-
 ki ci ge li yor ba na. So nu bel li olan bir fil mi
iz le mek ne ka dar ke yif ve rir in sa na; bel ki de
s� k� l�r s� n�z. Ke yif li gi den bir ya z� da, film de,
bek len me dik bir olay ve so nuç tur in san la r�
et ki le yen. Bu ne den le edi tö rüm ba na “sür -
priz so nuç la r�n öy kü cü sü” der. 
� Bun dan son ra ne var s� ra da? Öykülere
de vam m�?

“�z ler” ilk ola rak Ara l�k’ta ba s�l d�, iki ay
son ra ikin ci bas k� s� n� yap t�k. Bu çok se vin -
di ri ci ta bi… Bu ara da öy kü ler bi rik tir me ye
de vam edi yo rum. �kin ci ki ta b�n ha z�r l�k la r� -
na ba� la d�m bi le. Bu se fer da ha uzun öy kü -
ler den olu �a cak, fark l� bir kon sep ti ola cak.
Ya zar aday la r� na da bir ça� r�m var: Kork -
ma s�n lar! Evet, ‘Gü ne �in al t�n da söy len me -
dik ye ni bir söz yok’ ama bir �e yi ken di
di lin de söy le mek tir fark l� l� �� ya ra tan, bu nu
unut ma s�n lar.
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Direnen medyadan

“GAZ” festivali!
● Gökçe UYGUN

GEZ� Park� direni�inde polisin s�k s�k
kulland��� biber gaz�, festivale ilham

verdi. Birinci Gazdan Adam Festivali, 7
Temmuz'da Kad�köy R�ht�m'da saat

17.30 yap�lacak. Odatv, Sol Gazetesi,
Ulusal Kanal, Cem TV, Halk TV, Cem

Radyo, Yön Radyo, Yurt Gazetesi,
Ayd�nl�k Gazetesi öncülü�ünde

organize edilen festivale, Bulutsuzluk
Özlemi, Feridun
Düza�aç, Cem
Adrian, Sattas,

Çapulcular Korosu ve
Mir Sanat Toplulu�u
ba�ta olmak üzere

birçok sanatç�
kat�lacak. Gezi

direni�ine bizzat
kat�lan  Terzi Yama��
Barbaros �ansal'�n
da Çapulcu defilesi

düzenleyece�i
etkinli�e kat�lanlara

TOMA maketlerinden
su s�k�larak, biber
gaz� efektleriyle
canland�rma
yap�lacak.

Penguen belgeseli
yay�nlamayan

medyan�n halk�n
haber alma hakk�

için ne kadar
önemli oldu�una
vurgu yap�lacak

olan festivale, tüm
çapulcu

direni�çileri
davetli...

� “B�BER� BAL
EYLED�K”

�SYANbul 1.
Geleneksel

Gazdan Adam
Festival

Düzenleme
Komitesi, �öyle

diyor;
“Gaza geldik, gaz bulutlar� içinden

yürüyü�e ba�lad�k! Biberi bal eyledik,
özgürlü�ümüzü ve gelece�imizi

fethetmek için meydanlar� iktidara dar
eyledik. Tomas�na, gaz�na, iktidar�n

zulmüne, polis terörünün has�na
ba�kald�rd�k! Biz;do�a sava�ç�s�y�z,

ö�renciyiz, doktoruz, avukat�z,
sanatç�y�z, ayd�n�z, memuruz, i�çiyiz,
biriz, halk�z! Cumhuriyet ve özgürlük

özlemleriyle a�açlar�,parklar� a�t�k,tarih

yazd�k. Gaz kokusu
parfümümüz,tazyikli su

banyomuz,barikatlar penceremiz,
sokaklar evimiz, milyonlar ailemiz
oldu. Zorbal�k sökmedi, 20 gün

boyunca direnen çapulcular�n eylem
tarzlar� biçim de�i�tirerek devam

ediyor. Moralimiz yüksek ve gelece�e
daha büyük bir umutla bak�yoruz.

Güne� ufuktan do�uyor, halk kendi
gelece�ini ellerine

al�yor. �syan, ba��ms�z
ve demokratik Türkiye

özlemiyle yay�l�yor!
� ÇAPULCULARDAN

KURULTAY
Öte yandan Türkiye
Gençlik Birli�i de 1.
Geleneksel Çapulcu

Kurultay�'n�
gerçekle�tirdi. 23

Haziran'da Kad�köy
Müjdat Gezen

Sahnesi'nde bu y�l ilki
düzenlenen kurultayda
TGB üyeleri taraf�ndan

bestelenen "S�k
Bakal�m" mar�� ve

sisler e�li�inde,
sahneye tu�lalalardan,

ta�lardan ve
tahtalardan temsili bir
barikat kurarak üzerine

Türk bayra�� diken
TGBliler ve kurulan

temsilî barikat�n
ard�ndan gaz

maskeleriyle sahneye
gelerek, barikatlar�n

ve direni� �ehitlerinin
foto�raflar� önüne
karanfiller koyan

sunucular büyük alk��
ald�. Kurultayda,

halk�n
gelenekselle�mi�
isyan gelene�inin

odak noktalar�ndan
biri olan Gezi Park� süreci ve sonras�

ele al�nd�. TGB Genel Ba�kan� Ça�da�
Cengiz, yurtta�lar� ilçelerdeki parklarda
yap�lan forumlara kat�lmaya davet etti.
7 Temmuz'da çe�itli sanatç�lar�n yer
alaca�� "Gazdan Adam Festivali"ne
ça�r� yapan Cengiz, aya�a kalkan
Türk milletinin AKP'yi y�kana dek

eylemlere devam edece�ini
vurgulayarak, herkesi 5 A�ustos'ta

Silivri'ye, hukuksuzlu�a kar��
yurtseverleri savunmaya davet etti. 

Özgürlük talebiyle parkları,
sokakları dolduran

çapulcular, �SYANbul 1.
Geleneksel Gazdan Adam
Festivali'nde bulu�uyor.

Kadıköy’ün yeni “duygu”
işçisi: ESiN SAYAR

İlk öykü kitabıyla
dikkat çeken Esin

Sayar, insanı, 
duygulara hitap eden

naïf üslubuyla 
anlatıyor. Yıllardır

Kadıköy’deki ofisinde
ekibiyle birlikte grafik

tasarımı yapan Sa-
yar’la ilk kitabı “İzler”

üzerine söyleştik.
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● Ha ber : Mus ta fa SÜR ME L�

Dün ya m�z her ge çen za man can l� lar için
ha ya ti öne me sa hip kay nak la r� n� ge rek
in san fak tö rü ge rek se di �er ne den ler le

kay be di yor. Te miz ha va y� sa� la yan or man lar,
te miz su kay nak la r�, can l� ya �a m� n�n de va m�
için ha ya ti un sur la r�n ba ��n da ge li yor. Te miz
ha va, su ve or man la r�n gi de rek azal ma s� dün -
ya m� z�n ge le ce �i için önem li bir teh dit ola rak
gö rü lü yor. 

Dü zen siz ya p� la� ma, a�� r� nü fus ar t� ��, se ra
gaz la r�n da ki ar t�� ve en önem li si bi linç siz kul-
 la n�m ne de niy le dün ya m�z her ge çen gün su
kay nak la r� n� kay be di yor.

Bu teh di din en aza in di ril me si için dün ya
ça p�n da bir ta k�m çev re pro je le ri uy gu la n� yor.
Su kay nak la r� n�n ko run ma s�, te miz su la r�n ge -
rek siz ye re har can ma ma s� da ya �a m� teh dit
eden un sur la r� or ta dan kal d�r mak için at� lan
ad�m lar dan sa de ce bi ri. 
�  SÖZ DE DE ��L ÖZ DE ÇEV RE C� L�K

Da ha ön ce gri su la r�n ge ri ka zan d� r�l ma s�
için ad�m lar atan Ka d� köy Be le di ye si �im di de
“si yah su” di ye ta bir edi len ka na li zas yon su la -
r� n�n da do �a ya ka zan d� r�l ma s� n� sa� la ya cak
ör nek bir pro je yi ha ya ta ge çir mek için dü� me -
ye bas t�. Te miz su kay nak la r� n�n her ge çen gün
azal d� �� dün ya m�z da k�t kay nak la r�n ida re li
kul la n�l ma s� aç� s�n dan Ka d� köy Be le di ye si’nin
uy gu la ya ca �� pro je, önem li bir ör nek te� kil edi -
yor.

Ka d� köy Ka la m�� Ata türk Par k�’n�n,
Ka d� köy’deki si yah su la r�n
ge ri dö nü �ü müy le el de
edi len su lar la su lan ma s�
ka rar la� t� r�l d�. Japonya’n�n
Hi tac hi fir ma s� Or ta do �u
Sa t�� De part ma n� Ge nel Mü -
dü rü Shi nic hi Fu ko za wa, Su
De �er len dir me Bö lü mü yet ki -
li si Ka zu fu mu Hi ra ta, Or ta do -
�u ve Ku zey Af ri ka Su
De �er len dir me Gru bu So rum lu -
su Dr. Bas sem Os man, biz zat Ka -
d� köy Be le di ye si’ne ge le rek
yet ki li ler le gö rü� tü. 

18 Ha zi ran Sa l� gü nü gerçekle�tirilen
görü�mede, ko nuk lar ka na li zas yon su la r� n�n
su la ma su yun da kul la n�l ma s� için Ka d� köy Be -
le di ye si’ne des tek ve re cek le ri ni ifa de et ti ler. 

Ka d� köy’de uy gu la na cak pro je nin Tür ki ye
ça p�n da ör nek ol du �u vur gu la n�r ken, pro je
kap sa m�n da Ka la m�� Ata türk Par k�’n�n uy gun
bir bö lü mü ne Ka d� köy’ün ka na li zas yon su la r� -
n� ar� ta cak bir sis tem ku ru la cak. Bu nun için
Ka d� köy Be le di ye si’nin il gi li mü dür lük le ri ile
fir ma uz man la r� ça l�� ma la ra ba� la d�. Etüt ça l��-
 ma la r� n�n ar d�n dan ar�t ma sis te mi yer le� ti ri le -
cek ve ka na li zas yon su la r� ar� t� la cak. Ar�t ma
sis te mi nin, gün lük 50 met re küp si yah su yu ya -
ni ka na li zas yon su yu nu ar� ta ca �� be lir til di. Ar� -
t� lan su ile Ka la m�� Ata türk Par k� su la na cak.
Böy le ce te miz su la r�n park ve bah çe su lan ma -
s�n da kul la n�l ma s� n�n önü ne ge çi le cek ve te miz
su kay nak la r� bo �a har can ma m�� ola cak. Ay n�
za man da de ni ze akan ka na li zas yon at� ��n da da
azal ma ya �a na cak. 

� P� LOT ÇA LI� MA OLA CAK
Ko nuy la il gi li Ga ze te Ka d� köy’e aç�k la ma

ya pan Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma
Kon trol Mü dü rü �u le Sü mer, dün ya n�n her ge -
çen gün te miz su kay nak la r� n� kay bet ti �i ni ve
su s� k�n t� s� n�n ken di ni cid di �e kil de gös ter me -
ye ba� la d� �� n� söy le di. Ka d� köy Be le di ye si ola -
rak ger çek le� tir dik le ri çev re pro je le ri ne ek
ola rak ye ni bir uy gu la ma y� da ha Ka d� köy’e ve
hal k� na ka zan d�r ma sü re cin de ol duk la r� n� söy -
le yen �u le Sü mer, Ka d� köy’ün bu ko nu da da
ilk le ri ya �a ta ca �� n� vur gu la d�. “E�er bun da ba -
�a r� l� olur sak di �er bü tün park la r� m� za da bu

ça l�� ma y� yay g�n la� t� ra ca ��z. Ya ni park la r� m� -
z�n su la ma su yu ih ti ya c� n� at�k su la r�n ge ri ka -
za n�l ma s�y la ta ma men ka na li zas yon dan ge len
at�k su lar la bun la r�n ge ri ka za n�l ma s�y la el de
ede ce �iz” di yen Sü mer, söz le ri ni �öy le sür dü -
dü: 

“Böy le lik le su ve rim li li �i ve su tü ke ti mi -
nin azal t�l ma s� ko nu sun da Ka d� köy Be le di ye si
ola rak hem ik lim de �i �ik li �iy le mü ca de le hem
su tü ke ti mi nin azal t�l ma s�y la il gi li ça l�� ma yap-

 m�� ola ca ��z. Dün ya da kul la n� -
lan te miz su kay nak la r� m�z
çok ye ter siz. Her kes bol bol
su har c� yor. Ama as l�n da
Tür ki ye su yok su nu bir ül ke
he le bir de �s tan bul’un,
yak la ��k 16 mil yo na yak-
 la �an nü fu suy la çok cid di
bir su ih ti ya c� bu lun mak -
ta. Ka d� köy Be le di ye si
ola rak ye �il alan la r� m� -
z� ta ma men bu �e kil de
ge ri ka za n� lan su dan

el de et mek için böy le
bir pro je ba� lat t�k. E�er Ka la m��

Ata türk Par k�’nda ba �a r� l� olur sak bu nu di �er
bü tün park la r� m� za da yay g�n la� t�r mak için eli -
miz den ge le ni ya pa ca ��z. Bu su ar�t ma te si si nin
gün lük su üre ti mi 50 met re küp. Par k�n ya z�n su
ih ti ya c� n� bu yön tem le sa� la ya ca ��z. K� ��n su
ih ti ya c� faz la ol mu yor. K� ��n el de et ti �i miz su -
yu, yol ve cad de le rin su lan ma s� için kul la na ca -
��z. Biz bu su yu kul lan ma y� he def li yo ruz.
Tür ki ye’de bil di �i miz ka da r�y la her han gi bir
yer de, ka na li zas yon su yu nun ge ri ka za n�l ma -
s�y la el de edi len su ile park la r�n su lan ma s� yön-
 te miy le il gi li bir pro je yok. Bil di �i miz
ka da r�y la bu nu ilk de fa biz ya p� yo ruz.” 

Ka na li zas yon su la r� n�n ge ri dö nü �ü mü ko -
nu sun da ulus la ra ra s� bir �ir ket le iyi ni yet pro to -
ko lü im za la d�k la r� n� aç�k la yan Sü mer, bu
te si sin be lir li bir sü re Ka la m�� Ata türk Par -
k�’nda be del siz ola rak du ra ca �� n�, ye ter li ve rim
el de edil di �i sü reç te bu nun la il gi li ge rek li gi ri -
�im ler de bu lu na cak la r� n�, ça l�� ma n�n pi lot uy -
gu la ma ni te li �in de ol du �u nu söy le di.

�  ÇEV RE C� PARK
Ka la m�� Par k�, yak la ��k 32 bin 000 met re -

ka re lik bir ala na sa hip. Söz ko nu su ala n�n  20
bin met re ka re si  ye �il alan, 2 bin 300 met re ka -
re si ço cuk oyun ala n�, 120 met re ka re si fit ness
ala n�, 700 met re si de  yü rü yü� par ku ru  ola rak
hiz met ve ri yor. Park sa de ce ço cuk la r�n kul la -
n� m� na hiz met ve ren 2 bin 45 met re ka re lik ço -
cuk oyun alan la r� n�n çev re le di �i bir oyun
mey da n� na sa hip. Tüm oyun alan la r�, ze min
kap la ma la r�, kum ve a�aç yon ga s� ol mak üze -
re do �al mal ze me ler den ya p�l d�. Park içe ri sin -
de hiç bir ak ti vi te ala n�n da ge çir gen ol ma yan
kan se ro jen mal ze me ler kul la n�l ma d�.

Kul la n� c� la r�n fi kir ve öne ri le ri do� rul tu -

sun da plan lan m�� bu alan da Ka d� köy’ün ilk
kay kay par k� da Ka la m��’ta hiz me te gir di. 

Ka la m�� Par k�, spor et kin lik le ri aç� s�n dan
da ele al� na rak bu na gö re plan lan d�. Park içe ri -
sin de 700 mil uzun lu �un da spor amaç l� yü rü -
yü� par ku ru ve fit ness alan la r� bu lu nu yor..
So kak bas ke ti kar �� la� ma la r� n�n genç ler ara s�n -
da yo �un il gi gör me si göz önün de bu lun du ru -
la rak Ka la m�� Par k�’nda mi ni bir bas ket sa ha s�
plan lan d�. Ev cil hay van lar da dü �ü nü le rek, her
cins ve bü yük lük te ki kö pek le rin kul la n� m� na
yö ne lik iki ay r� kö pek gez dir me ala n� plan lan -
d�. 

� SO LAR PA NEL L� AY DIN LAT MA
S�S TE M�Y LE ENER J� TA SAR RU FU

Par k�n ay d�n lat ma s�n da yü rü yü� yol la r�,
kay kay pis ti ve ço cuk oyun grup la r� göz önün -
de bu lun du ru la rak 5 met re lik di rek ler kul la n�l -
d�. Ay r� ca ener ji ve rim li li �i sa� la mak ve
ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la r�n dan fay da lan -
mak için, par k�n fi zik sel ola rak mü sa it alan la -

r�n da ve gör sel li �i boz ma ya cak �e kil de so lar
pa nel li ay d�n lat ma di rek le ri kul la n�l d�. Bu sa ye -
de par k�n sa hil gü zer gâ h� bo yun ca çev re dos tu
ve s� f�r CO2 emis yon lu so lar pa nel li LED ar-
 ma tür lü ay d�n lat ma di rek le ri nin mon ta j� ta -
mam lan mak üze re. Uy gu la ma son ra s�n da
ben zer ürün le ri ne gö re y�l da 5256kWh ener ji
ta sar ru fu ve 3,5 to na ya k�n CO2 emis yo nu ön-
 len mi� ola cak. 

� B�T K� SEL TA SA RIM VE 
HEY KEL LER

Ka la m�� Par k� pey zaj dü zen le me si ise mev-
 cut a�aç la r�n bu da ma ve ba k� m� ya p�l ma s�n dan
yo la ç� k� la rak a�aç lan d�r ma ve bit ki sel ta sa r�m
ola rak da ele al�n d�. Bit ki sel ta sa r� m� mev sim -
lik çi çek ler ve ka l� c� bit ki ler le olu� tu ru la rak
par k�n içe ri sin de ki ye �il ala n�n es te tik ve fonk -
si yo nel aç� dan i� ler lik ka zan ma s� sa� lan d�. Par -
k�n ana gi ri� yol la r� n�n ba� lan g�ç nok ta la r�n da

ön ce den yer alan Fa z�l Hüs nü Da� lar ca ve Os -
man Ham di Bey hey kel le ri yer le� ti ri le rek hey -
kel le rin pey zaj dü zen le me si için de
vur gu lan ma s� sa� lan d�. Ay r� ca 2012’de kay bet-
 ti �i miz mil li ka yak ç� As l� Ne mut lu’nun hey ke -
li de gi ri� ak s� na yer le� ti ril di.

� DÜN YA SU KAY BE D� YOR
• Dün ya da ki top lam su yun yak la ��k 332,5

mil yon mil kü pü nü ya ni yüz de 96’dan faz la s� -
n�  tuz lu su lar olu� tu ru yor.  

• Bü tün tat l� su kay nak la r� n�n yüz de 68’in-
 den faz la s� buz ve bu zul lar da bu lu nu yor. Tat l�
su yun di �er yüz de 30’u ise yer al t�n da bu lu nu -
yor.

• Ne hir ler, göl ler gi bi yü zey sel tat l� su kay-
 nak la r�, dün ya da ki top lam su yun yak la ��k yüz -
de 1’ini olu� tu ru yor. Bu da 1/700 ora n�n da
olup, 22 300 mil kü pe te ka bül edi yor.

• 1900 y� l� na k� yas la su tü ke ti mi dün ya da
10 kat art t�. 2025 y� l�n da su tü ke ti mi  ta r�m da
yüz de 17, sa na yi de %20, ev sel tü ke tim de yüz -
de 70 ar ta cak.

• Dün ya'da 1,4 mil yar in san te miz  su dan
mah rum. 470 mil yon in san su k�t l� �� çe ken böl-
 ge ler de ya �� yor. 2025'te bu sa y� 6 kat ar ta bi -
lir.

• Her y�l 250 mil yon in san su dan kay nak -
la nan sal g�n has ta l�k la ra ya ka la n� yor, yak la ��k
10 mil yon ki �i ha ya t� n� kay be di yor.

• Kir li su ya ba� l� se bep ler den do la y� Dün -
ya'da her gün 4 bin ço cuk ölü yor.  400 mil yon
ço cuk ise ha yat ta ka la bil mek te miz su ih ti ya c�
ya �� yor. 

• BM Kü re sel Çev re Ra po ru'na gö re dün -
ya da,2,4 mil yar in san ise gü ven li at�k su ar�t ma
hiz me tin den yok sun.

• Nü fu su mu zun yak la ��k 50 mil yo nu na ait
ka na li zas yon su la r� do� ru dan ne hir le re do la y� -
s�y la göl ve de niz le re ak� yor ve bu su la r�n ye -
ni den kul la n� m� ko nu sun da cid di bir ça l�� ma
yok de ne cek ka dar az.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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ler le me ve dü �ün ce kar ��t la r�,
ge ri ci ler sa na ta kar ��; hat ta dü� -
man d�r. Çün kü sa nat sor gu la y� c�
ve sor gu la t� c�, ha yal gü cü nü ge -
li� ti ren, ak l� ça l�� t� ran, e�i ten,

hal k� bir le� ti ren, top lu mu ile ri gö tü ren,
vic da n� ha re ke te ge çi ren, öz gür lük le ri
kul la nan, hak ara yan bir ol gu dur. Çün -
kü sa nat tan kor kar lar. Yir mi y�l ön ce
Si vas’ta bu yüz den otu zun üze rin de
sa nat ç� ve ya zar göz gö re gö re bir
grup ‘ge ri ci’ ta ra f�n dan or ga ni ze edi -
len ve di �er bir grup 'ge ri ci' ta ra f�n dan
ger çek le� ti ri len kor kunç bir top lu kat -
li ama kur ban git mi� tir. �n san la r� Ale vi-
Sün ni ve/ve ya on lar ca ba� ka �e kil de
ay� ran da, ola y�n üze ri ni ör tüp unut tur -
ma ya ça l� �an da ay n� çar p�k zih ni yet -
tir. 

Ge li� mek is te yen, do �a y� ko ru mak
is te yen, ça� da� la� mak is te yen; il le de
in san hak la r�, il le de bi linç li top lum, il -
le de öz gür ira de ye say g�, il le de ifa de
öz gür lü �ü, il le de ba ��m s�z yar g� di -
yen, ‘ina d� na sa nat’ da de me li dir. Na -
s�l ki in sa n�n yü rü mek için iki aya �a,
bi sik le tin ile ri git mek için en az iki te -
ker le �e ih ti ya c� var d�r; ge li �im ve ça� -
da� la� ma yo lun da da bu böy le dir.
�ler le me yo lun da te ker le �in bi ri bi lim -
se, di �e ri ise sa nat t�r. Hat ta sa nat ki mi
za man bi li me de yol gös te ri ci ol ma m��
m� d�r? Sa nat ç� ha yal et mi�, bi lim ada -
m� ha ya ta ge çir me mi� mi dir?

Bu ya z� da ya ra t� c� sa nat la, sa nat
ic ra s� n� bir bi rin den ay�r ma ya l�m. Ya zar
ve ede bi yat ç� la r� da bu ge nel ta n� ma
da hil ede lim. An cak gü düm lü sa na t�
ay�r mak �art. Ge li� mek için ele� ti rel
dü �ün ce, ob jek tif lik, sep tik lik ön ko -
�ul dur. Zi ra gü düm lü sa nat öz gür dü -
�ün ce yi, ha yal et me yi, top lu mu ile ri
gö tür me yi he def le mez, he def le ye -
mez. Ken di ne ob jek tif ola rak ay na tu -
ta maz. Do la y� s�y la gü düm lü sa na t� bir
ke na ra ay�r d�k m� ge nel an lam da sa -
nat te ri mi ni kul lan ma ya de vam ede bi -
li riz.

Sa nat 'in san'la ba� la m��, in sa n�n
ge li �i miy le do� ru oran t� l� ola rak ge li� -
mi� tir. Sa nat ç� sa va� ta, has ta l�k ta, aç -
l�k ta, her tür teh dit al t�n da, sus tu rul -
ma ya ça l� ��l sa da, içe ri t� k�l sa da, ül ke -
sin den sü rül se de dün ya dur duk ça
sa nat ic ra et me ye, ya rat ma ya, dü �ün -
me ye de vam et mi� ve uzun va de de
hep ka za nan ta raf ol mu� tur. Dün ya
ile ri git mi� tir. Çün kü za man ge ri ye de -
�il ile ri ye akar.

�KSV ar ka ar ka ya ge len fes ti val le -
riy le, EN KA Aç�k ha va Ti yat ro su'nda ki
Kül tür Sa nat Bu lu� ma la r� ile, Ka d� köy
Be le di ye si Ka d� köy'ün çar �� s�n da, çe -
�it li cad de ve park la r�n da iki aya yay -
d� �� so kak et kin lik le riy le, Dev let Ope ra
ve Ba le si �s tan bul, An tal ya ve Bod -
rum'da ki fes ti val le riy le bu yaz’ ina d� na
sa nat' di yen ve te �ek kü rü hak eden -
ler den...

Bun dan son ra da yer gök ay nay la,
ina d� na sa nat la, dü �ün cey le, ha yal
gü cüy le, ku �a t�l ma l� d�r. Özel lik le ya ra -
t� c� sa nat ç� la ra or tam sa� lan ma l� d�r.
En ni ha ye tin de ça� da� in sa n�n si la h�
bi lim ve sa nat t�r!

As l ı  AY HAN

İ

İnadına
Sanat

Kalamı� Atatürk Parkı’na son
model teknoloji geliyor.

Türkiye’de ilk defa uygulanacak
projeyle Kalamı� Parkı

kanalizasyon sularından elde
edilen sularla sulanacak.

Böylece temiz suların park 
ve bahçe sulamasında
kullanılmasının önüne

geçilecek, temiz su kaynakları
bo�a harcanmamı� olacak.
Aynı zamanda denize akan
kanalizasyon atı�ında da

azalma ya�anacak.

‘Siyah Su’ sulama suyu oluyor 
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Türk hi kâ ye ci li �i nin bü yük is mi Sa it Fa ik Aba s� ya -
n�k, ve fa t� n�n 59’un cu y� l�n da Sa it Fa ik Aba s� ya n�k
Mü ze si’nin aç� l� ��y la an�l d�. Bur ga za da’da bu lu nan

Sa it Fa ik Aba s� ya n�k Mü ze si, Da rü� �a fa ka Ce mi ye ti’nin
2009 y� l�n dan bu ya na sür dür dü �ü res to ras yon ça l�� ma la -
r� n�n ta mam lan ma s� n�n ar d�n dan, zi ya ret çi le ri ne ka p� la r� n�
aç t�. Aç� l�� ön ce sin de Da rü� �a fa ka Ce mi ye ti ve Ada lar Be -
le di ye si i� bir li �iy le Sa it Fa ik’i An ma Et kin li �i dü zen len -
di.  Aç� l�� tö re nin de Ada lar Be le di ye Ba� ka n� Dr. Mus ta fa
Far sa ko� lu, Da rü� �a fa ka Ce mi ye ti Yö ne tim Ku ru lu üye -
le ri, �� Ban ka s� Kül tür Ya y�n la r� Ge -
nel Mü dü rü Al met Sal can ve 59. Sa it
Fa ik Aba s� ya n�k Hi kâ ye ar ma �a n� n�
ka za nan ya zar Si ne Er gün, ada l� sa -
nat ç� lar, Da rü� �a fa ka l� ö� ren ci ler ve
Sa it Fa ik Aba s� ya n�k se ver ler bir ara -
ya gel di. Da rü� �a fa ka Ce mi ye ti Yö ne-
 tim Ku ru lu Ba� ka n� Tal ha Ça ma�
aç� l�� ta Sa it Fa ik ve Da rü� �a fa ka ara -
s�n da ki özel ba �a ili� kin bir ko nu� ma
yap t�. Ça ma�, “150 y�l d�r e�i tim le ha -
yat la r� de �i� ti ren Da rü� �a fa ka, Sa it Fa -
ik’in tek va ri si dir. 1964’ten be ri
Da rü� �a fa ka’da oku yan her ço cu �un al -
d� �� e�i tim de Sa it Fa ik’in öy kü le rin den
ge len te li fin kat k� s� ol du �u nu gu rur la di -
le ge ti ri yo ruz. Her za man rah met ve
min net le an d� �� m�z mer hum Mak bu le
Aba s� ya n�k va si yet na me sin de Ce mi -
ye ti mi ze iki ödev ver mi� tir. 1955’te
kur du �u “Sa it Fa ik Hi kâ ye Ar ma �a -
n�”n�n sür dü rül me si ve 1959 y� l�n da aç -
t� �� “Sa it Fa ik Aba s� ya n�k Mü ze si”nin
ya �a t�l ma s�. Ce mi ye ti miz de 1964 y� l�n -
da ken di si ne in ti kal eden bu va si yet na -
me nin ge rek le ri ni o y�l dan be ri ye ri ne
ge tir mek te ve so rum lu lu �u nu üst len di �i
bu e� siz mi ra s� gu rur la ge le ce �e ta �� -
mak ta d�r” de di. 1964'ten 2009'a ka dar
mü ze nin Sa it Fa ik se ver le rin u� rak nok-
 ta s� ol du �u nu, 2009'dan bu ya na da ev de
ona r�m ve güç len dir me ça l�� ma la r� ya p�l -
d� �� n� an la tan Tal ha Ça ma�, �öy le de vam
et ti: “Ce mi ye ti miz, Sa it Fa ik’in bu onur lu
mi ra s� n� ge le ce �e ta �� ya bil mek ama c�y la
kö�k için der hal güç len dir me, res to ras yon
ve kon ser vas yon ça l�� ma la r� n� ba� lat t�. Ça l�� ma lar, kö� kün

ori ji nal do ku su nu boz ma dan, bü yük bir özen le yü rü tül dü.
Sa it Fa ik Aba s� ya n�k Mü ze si, ye ni len mi� yü zü
ve ça� da� mü ze ci lik an la y� ��y la ye ni den ko -
nuk la r� n� a��r la ma ya ba� l� yor. Na s�l ki Da rü� -
�a fa ka, 150 y�l l�k geç mi �iy le ül ke miz de
sür dü rü le bi lir ku rum la ra ör nek te� kil edi yor sa,
Sa it Fa ik Aba s� ya n�k Mü ze si de bir ba k� ma
ve fa n�n sür dü rü le bi lir li �i nin gü zel bir ör ne �i -
dir. Mü ze miz, us ta ya za r�n va si ye ti do� rul tu -
sun da ön ce ki y�l lar da ol du �u gi bi yi ne
üc ret siz ola rak hiz met ve re cek ve okur la r� n�,
Sa it Fa ik’in ya z�n sal ve ruh sal dün ya s�n da
bü yü le yi ci bir yol cu lu �a ç� kar ma y� sür dü re -
cek tir.”

� �� �R OKUN DU, H� KÂ YE 
SES LEN D� R�L D�

Aç� l�� tö re nin de Bur ga za da l� olan Ti y-
at ro sa nat ç� s� Til be Sa ran Sa it Fa ik Aba s� -
ya n�k’�n ‘Pro jek tör cü’ ad l� hi kâ ye si ni

ses len dir di. Da rü� �a fa ka l� ö� ren ci ler de ya za r�n
‘Hi�t Hi�t’ ad l� hi kâ ye si ni yo rum la d� lar.

1959 y� l�n da hal k�n zi ya re ti ne gi ri� üc re ti
al�n mak s� z�n aç� lan Sa it Fa ik Aba s� ya n�k Mü -
ze si, Sa it Fa ik’in an ne si Mak bu le Aba s� ya -
n�k’�n va si ye ti nin Da rü� �a fa ka Ce mi ye ti’ne
in ti kal et ti �i 1964 y� l�n dan be ri Da rü� �a fa ka
Ce mi ye ti’nin so rum lu lu �un da ya �a t� l� yor. Bu
ta rih ten 45 y�l son ra güç len dir me ve res to ras -
yon ça l�� ma la r� n�n ba� la t�l d� �� mü ze ev, kül -
tür ve ta ri he ev sa hip li �i ya pan önem li özel
mü ze le ri miz den bi ri. Ba ba s� n�n ve fa t�n dan
son ra k�� la r� �i� li’de yaz la r� ise Bur ga za da
Ça y�r So kak 15 nu ma ra da ki kö�k te ya �a m� -
n� sür dü ren Sa it Fa ik, 1945 y� l�n da has ta -
lan d�k tan son ra za ma n� n�n bü yük bir
k�s m� n� bu ra da ge çir di. Sa it Fa ik, ve fa t�n -
dan bir y�l ön ce, Fa z�l Hüs nü Da� lar ca’n�n

da ve tiy le, o dö nem Fa tih’te bu lu nan Da rü� �a -
fa ka Li se si'nde dü zen le nen bir ede bi yat ma ti ne si ne ka t�l d�.

Ma ti ne den son ra oku lu gez di �in de çok et ki le nen, ö� ren -
ci le ri tak dir eden ve duy gu la nan Sa it Fa ik, eve dön dü �ün -
de mal la r� n�, ba ba s� n� kay bet mi� ço cuk la ra çok gü zel
im kân lar sa� la d� �� n� dü �ün dü �ü Da rü� �a fa ka'ya ba ��� la -
ma ha ya li ni an ne siy le pay la� t�. Ya za r�n an ne si Mak bu le
Ha n�m, Sa it Fa ik'in ölü mün den son ra, 8 Ka s�m 1954'te ha -
z�r la d� �� va si ye tin de mal var l�k la r� n�n ço �u nu, ya za r�n
eser le ri nin te lif hak la r� n� ve Bur ga za da’da ki kö� kü Da rü� -
�a fa ka Ce mi ye ti’ne b� rak t�. Kö�k, Aba s� ya n�k’�n va si ye ti
do� rul tu sun da mü ze ye dö nü� tü rül dü. Sa it Fa ik Aba s� ya -
n�k Mü ze si ad�y la 22 A�us tos 1959’da hal ka aç� lan mü ze
evin ba k�m, ona r�m gi bi so rum lu luk la r�, 1964’ten iti ba ren
Da rü� �a fa ka Ce mi ye ti’ne b� ra k�l d�.
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Sait Faik yeniden Ada’da!Sait Faik yeniden Ada’da!Sait Faik yeniden Ada’da!Sait Faik yeniden Ada’da!Sait Faik yeniden Ada’da!Sait Faik yeniden Ada’da!

Sait Faik Abasıyanık Müzesi yeniden
kapılarını açtı. Türk hikâyecili�inin

önde gelen isimlerinden Sait Faik'in
pek çok hikâyesini kaleme aldı�ı
evde, yazarın el yazması öyküleri,

mektupları ve foto�rafları
sergileniyor.

Sait Faik yeniden Ada’da!
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KADIKÖY’de sular durulmuyor.
Kad�köy �imdi de yeni marina

yap�laca�� yönündeki tart��mayla
gündeme geldi. Milliyet

gazetesinde yeralan bir habere
göre Kalam�� yat liman�n�n

yan�nda bulunan TCDD Dinlenme
Tesisleri’nin marinaya

dönü�türülece�i, Özelle�tirme
�daresi’nin bu konuda çal��ma
yapt��� ifade edilirken, konuyla

ilgili ayn� gazeteye aç�klama yapan
Kad�köy Belediye Ba�kan� Av.

Selami Öztürk’ün “Buras�
marinaya uygun de�il, marina
yap�l�rsa dava açar�z” dedi�i

belirtiliyor. 
Haberde, Devlet Demir Yollar�’na

ait oldu�u belirtilen arazinin
özelle�tirme kapsam�na al�nd���,
marina yapmak için imar plan�

çal��malar�na ba�land���,
sonras�nda arazinin ihaleye

ç�kart�laca�� vurgulan�rken, 20 bin
metrekarelik arazinin halen halk

plaj� ve TCDD lokali olarak
kullan�ld��� ve paha biçilemedi�i

belirtildi.
Özelle�tirme yetkililerinin Kad�köy
Belediyesi’ni arayarak, konuyla

ilgili Kad�köy Belediyesi’nin fikrini
sorduklar� ifade edilen Hülya

Çaylak imzal� haberde, Ba�kan
Öztürk’ün, “Bahsi geçen alanda

marina yap�lmak isteniyor. Marina
yap�l�rsa Fenerbahçe koyu ölür”

dedi�i aktar�l�yor. 
Ba�kan Öztürk’ün, bölgede zaten
bir marina oldu�u ve Dalyan’daki
koyun, küçük olmas� nedeniyle

marina yap�m�na uygun olmad���
yönünde görü� verdi�i haberde

Öztürk’ün, Özelle�tirme
�daresi’nin, marina yap�m� için

öncelikle Tabiat ve Kültür
Varl�klar�n� Koruma Kurulu’ndan

izin almas� gerekti�ini, e�er
marina yap�m�na dair karar ç�karsa
karara dava açacaklar�n� söyledi�i

de belirtildi. 

�s tan bul’da ka d�n ör güt le ri bir yü rü yü� le, mah ke -
me le rin te ca vüz sa n�k la r� n� ser best b� rak ma s� n�
pro tes to et ti. Mar din, De niz li, Bin göl, An tal ya,

Po zan t�, Sin can ve �s tan bul’da de �i �ik dö nem ler de
ya �a nan te ca vüz sal d� r� la r� son ra s�n da sa n�k la r�n ser -
best b� ra k�l ma s� na kar �� Ka d� köy Bo �a Hey ke li’nde
top la nan ka d�n lar, “Dev let te ca vüz cü yü ak la ma, ko-
 ru ma, yar g� la” pan kar t� ta �� d�. 

Ka d�n ör güt le ri ta ra f�n dan ha z�r la nan aç�k la ma y�
Se ma Bar ba ros oku du. Bin göl’de te ca vüz sa n�k la r� -
n�n ser best b� ra k�l ma s�y la, sa n�k la r�n ko ru nup kol-
 lan d� �� n� söy le yen Bar ba ros, “E.A’ya yö ne lik
te ca vüz, Po zan t� ve An tal ya ce za ev le rin de ço cuk la -
ra yö ne lik te ca vüz ler ve ön ce sin de de Kürt il le rin de
ya �a nan sa y� s�z ko ru cu te ca vüz le ri sa va� po li ti ka la -
r� n�n, mi li ta rizm ve te ca vüz cü er kek ege men zih ni -
ye tin ürü nü dür” de di.

Mah ke me le rin ben zer ka rar lar ver di �i ör nek le ri
ak ta ran Se ma Bar ba ros, aç� lan da -
va lar da te ca vüz eden le rin de �il,
te ca vü ze u� ra yan la r�n ce za lan d� -
r�l d� �� n� söy le ye rek, “Er kek ege-
 men po li ti ka la r�n yar g� da ki
yan s� ma s� olan bu ka rar lar ka bul
edi le mez” de di. Bar ba ros, “Al� n-
an utanç ve ri ci ka rar la ra ye ni le ri -
nin ek len me me si için
mü ca de le mi zi sür dür me ye de vam
ede ce �iz” di ye ko nu� tu.

� KA DIN ÖR GÜT LE R� N�N TA LEP LE R�:
Ka d�n ör güt le ri ya �a nan ta ciz ve te ca vüz da va la -

r�y la il gi li ola rak �u ta lep le ri di le ge tir di:
“Ai le ve sos yal Po li ti ka lar Ba kan l� ��’n�n mü da -

hil ol du �u nu aç�k la d� �� 125 te ca vüz da va s� n�n, ne re -
ler de gö rül dü �ü nün aç�k lan ma s�,

Te ca vüz da va la r�n da ma� dur la r�n be ya n� n�n esas
al�n ma s�, 

Te ca vüz id di ala r�y la il gi li so ru� tur ma lar da, de lil -
le rin ti tiz lik le top lan ma s� n�, tek nik tes pit le rin ge cik -
ti ril mek si zin der hal ya p�l ma s�, Ulus la ra ra s�
söz le� me le re uy gun, et kin, adil ve ob jek tif yar g� la -
ma ya p�l ma s�,

Ka d�n ve ço cuk la ra yö ne lik ni te lik li cin sel sal d� -
r� suç la r� n�n in san l�k su çu sa y�l ma s�,

Ni te lik li cin sel sal d� r� suç la r�n da za man a�� m� n�n
kal d� r�l ma s�,

Ço cuk mah pus la r�n bu lun du �u bü tün ce za ev le -
ri nin dev let ten ba ��m s�z ku rul la r�n
dü zen li ola rak de net len me si.”

Slo gan lar e� li �in de aç�k la ma y�
bi ti ren ka d�n lar, Yo �urt çu Par k�’na
yü rü dü. Ba ha ri ye Cad de si’nden Yo -
�urt çu Par k�’na ka dar al k�� ve �s l�k -
lar e� li �in de yü rü yen ka d�n la ra
çev re den il gi ol duk ça yo �un ol du.
Yo �urt çu Par k�’nda da ka d�n fo ru -
mu ya p�l d�. 
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ir genç k�z Gü zin ab la’ya mek tup
yaz m�� “Ben er kek le re kar �� a�� r�
bir il gi du yu yo rum. Ak l�m da, �u an
ili� ki ya �a d� ��m o ka dar çok er kek

var ki, geç mi �i bir tür lü unu ta m� yo rum.”
de mi�. Bu genç k�z gi bi mek tup ya zan,
kar �� cin se olan a�� r� is te �in den sö ze den
öy le si ne çok ka d�n ve er kek var ki… Yi ne
bir ga ze te de oku mu� tum. Ün lü bir mar ka -
n�n özel ya p�m çan ta s�n dan bir ma �a za s� -
n�r l� sa y� da it hal et mi�. Bu nu du yan zen gin
ba yan lar bin ler ce li ra l�k bu çan ta lar dan
ala bil mek için sa bah sa at al t� dan iti ba ren
iti� ka k�� ma �a za önün de kuy ruk olup
bek le� mi� ler. Bun lar ba s�n dan oku du �u -
muz bir kaç ha ber. Oy sa ki in san la ra bak t� -
�� n�z za man he men he men her kes al ma,
kap ma, sa hip ol ma te la �� için de ya �� yor lar.
Bir kaç p� l� p�r t�, üç be� mal ve ya bir ma -
kam u� ru na ne fe da kâr l�k lar yap t�k la r� n�n,
ne ler kay bet tik le ri nin ya �am la r� n�n na s�l
bo �a geç ti �i nin far k�n da bi le de �il ler.

�öy le bir ha dis-i �e rif var d�r. “Al lah me -
lek le ri ya rat t� ve on la ra ak�l ver di; hay van -
la r� ya rat t� on la ra da �eh vet ver di. Son ra
ade mo �ul la r� n� ya rat t� ve on la ra hem ak�l
hem de �eh vet yük le di. �n san lar dan ki min
ak l� �eh ve ti ne ga lip ge lir se, o me lek ten üs -
tün dür; ki min �eh ve ti ak l� na ga lip ge lir se o
da hay van lar dan a�a �� d�r.” Her gün öy le
il ginç �ey ler üre ti li yor ve öy le il ginç rek -
lâm lar la su nu lu yor ki, hiç ak l� m�z da ol ma -
yan, hiç bil me di �i miz, hiç dü �ü ne me di �i -
miz ve ih ti yaç ol ma yan bir çok �ey biz de
tut kuy la, �eh vet le is te ni len �ey ler ha li ne
ge li yor lar. Bir kaç gün son ra ay n� �e yin da -
ha fark l�, da ha renk li, da ha ma ri fet li ye ni
bir mo de li ç� k� yor, tut kuy la is te yip al d� �� -
m�z o �ey bir an da tüm ca zi be si ni yi ti ri yor;
da ha bü yük bir �eh vet le he men is tek o ye -
ni ç� kan �e ye yö ne li yor. 

Bir ta n� d� ��m var d�. E�iy le bir lik te y�l da
bir kaç kez cep te le fo nu de �i� ti rir ler. Rek -
lâm la r� iz ler ler ve ye ni ç� kan mo del le ri ilk
kul la nan ol mak is ter ler. E�i bi raz da ha fa -
na tik tir. Te le fon la r� n� o gün kü giy si le ri ne
uy du ra cak, renk li, ta� l�, jan jan l� k� l�f ve ya
ak se su ar lar ile süs ler. Oy sa ki her iki si de
te le fo nu aç�p ko nu� mak tan, kar �� ta ra f�
ara mak tan ve SMS at�p oku mak tan ba� ka
te le fo nun hiç bir fonk si yo nu nu bil mez ve
kul la na maz lar. Han gi eve git se niz, bü yük
he ves ve is tek le, önem li fe da kâr l�k lar kar -
�� l� �� al�n m��, bir sü re kul la n�l d�k tan son ra
ke na ra at�l m�� e� ya lar la do lu dur. Öy le in -
san lar ta n� r�m ki sa t�n al ma ve sa hip ol ma
is tek le ri tüm ben lik le ri ni kap la m��, tüm ya -
�am la r�, bun la r� sa t�n al ma is te �i ve bu ne -
den le do �an borç la r� n� öde me yü küm lü lü -
�ü ne ipo tek edil mi� tir. 

Çok var l�k l� i�a dam la r� var d�r. “Ben i�i -
min kö le si yim. Be nim gö züm i�im den
ba� ka bir �ey gör mez. Be nim ha ya t�m
i�im dir.” der ler. �� on la r�n em rin de ol ma s�,
ka zan c� ve iti ba r�y la on la r� da ha öz gür le� -
tir me si ge rek ti �i hal de, tüm ya �am la r� n�
pa ra n�n ve i�in em ri ne ve ren, ger çek bir
esa ret için de ya �a yan pat ron lar var d�r.
Haz re ti Mev la na, du ru mu, Haz re ti �sa ile
e�e �i nin du ru mu na ben ze tir. “Bu iki li de
as�l olan e�e �in sa hi bi dir, e�ek de �il. E�ek
sa hi bi ne hiz met le yü küm lü dür ve de �e ri
ver di �i hiz met le öl çü lür. Ama du rum ter si -
ne dö ner; hiz met eden le, edi len yer de �i� -
ti rir se vay bi ni ci nin ha li ne. Bu kez e�ek sa -
hi bi ken di emek ve ça ba s�y la kur du �u i�i
ta �� yan e�ek de re ce si ne dü �er; hat ta ak l� -
n� ve ira de si ni kul lan ma d� ��, i�e esir ol du -
�u için e�ek ten de a�a �� ha le ge lir. Bu ha -
le dü� me mek için bi ni ci nin bil me si ge re -
ken ilk hu sus, ken di is tek le riy le e�e �in is -
tek le ri nin fark l� ol du �u ger çe �i dir. Bu yüz -
den dai ma te tik dur ma l�, e�e �i ni kon trol
al t�n da tut ma l� d�r.” Ha yat ken di ya rat t� ��
e�e �in is tek le ri ne, tut ku la r� na, �eh ve ti ne
kul olan ni ce in san lar la do lu dur. 

Haz re ti Mev la na “Can ku �u yü ce le re
ka nat ç�rp mak ta. Gö zü yer de olan be den
ise ze mi ne t�r nak la r� n� ge çir mi� der”. Ru -
hu muz sü rek li yük sel mek öz gür le� mek is -
ter. Fa kat be de nin dün ya sal is tek le ri öy le
çok tur ki… Be de nin is tek le ri ne bo yun
e�e nin ya �a m�, ha yat kav ga s� için de ge -
çer. Al�r, sa tar, ka par, ka çar, ko va lar. K� s�r
bir dön gü dür bu… Dün ya ya bu göz le bak -
mak ka dar zor bir i� yok tur. Her �ey be nim
ol sun is ter si niz, sa hip ol du �u nuz hiç bir
�ey le tat min ol maz s� n�z. Sü rek li ye ni le ri ni
is ter ve arar s� n�z, sa hip ol duk la r� m� kay be -
de bi li rim kor ku su için de ya �ar s� n�z. Bu si -
zi her gün bi raz da ha aç göz lü ya par. Tu -
tu na cak tek dal ola rak ma l� mül kü gö rür -
se niz; nef si niz �eh ve ti ni zi her gün bi raz
da ha ar t� r�r. Kor ku dan t�r nak la r� n� z� dün ya -
ya ge çi rir ve da ha faz la s� na ula �a bil mek
için nef si ni ze hâ kim ola maz s� n�z. Bil ge ki -
�i ler, “Ba� ka la r� na kar �� za fer ka za nan
kuv vet li dir, ken di ne kar �� za fer ka za nan
ise kud ret li dir. Ya ni nef si ni ye nen tüm âle -
mi hük mü al t� na al�r” der ler.

Mut lu luk in sa na öz gü bir �ey dir. Ruh -
sal zen gin lik ol ma dan ger çek mut lu lu �a
ula �� la maz. Dün ya sal �ey le re, ma la, mül -
ke, pa ra ya, in sa na en deks le nen mut lu luk
ac� bir ha yal den iba ret tir. Mut lu ola bil mek
için dün ya sal h�rs lar dan kur tul mak, ne ye
ih ti ya c� n�z ol du �u nu ger çek bir bi çim de
sap ta mak, nef si ni zi ih ti yaç la r� n�z do� rul tu -
sun da e�i te rek bu bi linç için de den ge li
tut mak ge re kir.                           

B

KADIKÖY’E YENi
MARiNA MI YAPILACAK?

Kadıköy’de 
GÜVENLiK ZiRVESi
�çi� le ri Ba kan l� ��’n�n �ç Gü ven lik

Sek tö rü nün Si vil Gö ze ti mi nin Ge li� -
ti ril me si Pro je si kap sa m�n da olu� tu -

ru lan Üs kü dar Ön le me ve Gü ven lik
Ko mis yo nu’nun ikin ci top lan t� s� Ha zi -
ran ay�n da Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü’nde ger çek le� ti ril di. 

Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru -
bal’�n ba� kan l� ��n da ki top lan t� ya, �l çe
Em ni yet Mü dür lü �ü, Ka d� köy Be le di -
ye Ba� kan l� ��, Ka d� köy Za b� ta Mü dür -
lü �ü, �l çe �n san Hak la r� Ko mis yo nu,
�l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü, �l çe Top -
lum Sa� l� �� Mü dür lü �ü, �l çe Müf tü lü -
�ü, �l çe Muh tar l�k la r�, ye rel ba s�n,
üni ver si te ler ve çok sa y� da Si vil Top -
lum Ku ru lu �u tem sil ci le ri ka t�l d�.

Kay ma kam Bi rol Ku ru bal’�n aç� l��
ko nu� ma s�y la ba� la yan top lan t� da, pro-
 je ye tek nik des tek sa� la yan BM Kal k�n -
ma Prog ra m� pro je eki bi ta ra f�n dan
ha z�r la nan gü ven lik ana li zi bul gu la r�
pay la ��l d�. Ar d�n dan, öne ç� kan gü ven -
lik so run la r�, bu so run la r� a� mak için ko -
nu la cak he def ler, olu� tu ru la cak pro je ler
ve ku rum la r�n ya pa cak la r� kat k� lar ko -

nu sun da ko mis yon üye le ri nin gö rü� le ri
al�n d�. Pay da� lar ara s� ko or di nas yo nun
güç len di ril me si he def le ne rek, ha li ha -
z�r da ön le yi ci gü ven lik ala n� na gi ren
pro je ler yü rü ten ku rum lar, ça l�� ma la r� -
n� ve edin dik le ri tec rü be le ri ko mis yon -
la pay la� t� lar. 

Ko mis yo nun he de fi, Ka d� köy’e öz -
gü gü ven lik s� k�n t� la r� n� tes pit edip, i� -
bir lik çi bir yak la ��m la, ön le yi ci
ak si yon lar ge li� ti re rek, il çe ön le me ve
gü ven lik pla n� n� or ta ya ç� kar mak ola rak
aç�k la n�r ken, pro je nin için de bu lu nu lan
ikin ci a�a ma s�n da, Ga zi an tep, �z mir,
Ma lat ya, Kon ya, Kay se ri, Trab zon ve
�s tan bul’un ye ral d� �� 7 il de (Ka d� köy)
yü rü tü len ça l�� ma lar la, ül ke miz de var
olan sis tem ve sü reç le ri miz le uyum lu ve
uy gu la na bi lir bir mo del ge li� ti rip, bu
mo de lin ka nun la� ma s� ve yö ne ti �im sü -
reç le ri mi ze da hil edi le rek bir uy gu la ma
pra ti �i ha li ne gel me si ar zu lan d� �� vur-
 gu lan d�. 

�s tan bul’da pro je ye Ka d� köy le bir-
 lik te Üs kü dar, Fa tih ve Eyüp il çe le ri da -
hil edil di.

Kadınlar Kadıköy’de
tecavüze karşı yürüdü

Tecavüz saldırıları
sonrasında tahliye
edilen sanıkların

tutuklanmasını isteyen
kadınlar, “Erkek adalet
de�il, gerçek adalet”
talebiyle Kadıköy’de

yürüyü� yaptı. 
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● Sem ra ÇE LE B�

Son bir ay d�r ga ze te mi zin say fa la r�n da s�k
s�k Ge zi di re ni �i ne yer ve ri yo ruz. Olan la -
r� gör mez den ge len ana ak�m medyan�n

ga ze te ci lik il ke le ri ni bir ke na ra iten tav r� na inat,
sa de ce Ka d� köy’ün ga ze te si ol ma m� za ra� men,
tüm ül ke yi sar san bu gün de mi, bu gün de me da -
ir ha ber le ri siz le re haf ta l�k pe ri yot lar la ula� t�r ma
ça ba s�n da y�z. Bu ne den le de he men her gün
park lar da, fo rum lar da, ey lem ler de ya �a nan la r�n
ya k�n ta kip çi si yiz. 

Ge zi Par k�’nda 15 Ha zi ran’da ki po lis mü-
 da ha le si nin ar d�n dan �s tan bul’un bir çok par k�
Ge zi di re ni �i nin mes ke ni ol du. Be �ik ta�’ta ki
Ab ba sa �a Par k� ile Ka d� köy’de ki Yo �urt çu
Par k� ise bu fo rum la r�n mer ke zi ko nu mun da. 

Yo �urt çu Par k�, Ge zi’ye mü da ha le nin he -
men er te sin de 17 Ha zi ran’da fo rum la ra ba� la -
d�. �lk gün ses sis te mi ol ma ma s�n dan
kay nak la nan s� k�n t� lar, er te si gün gi de ril di,
aci lin den bir ses sis te mi ku rul du ve hiç ara
ver me den fo rum la ra de vam edil di. O gün den
be ri Ge zi ru hu nu ge çi ci bir he ves de �il, de �i -
�i min ara c� ola rak gö ren Ka d� köy lü ler gün düz
i� le rin de ge ce de park lar da me sai ya p� yor.
Tak sim’de ki du var ya z� la r�n dan bi ri ne it ha fen;
gün düz Clark Kent ge ce Su per man olu yor…
� ÇEV RE YE DU YAR LI FO RUM LAR

Yo �urt çu’da “ha yat” i� sa ati nin bi ti min de
can lan ma ya ba� l� yor. Sa at 19.00 gi bi park ha -
re ket le ni yor. Sa at 20.00’ye ka dar kü çük grup -
lar ha lin de ya p� lan soh bet le rin de va m�n da sa at
20.20’de Ge zi di re ni �in de ya �a m� n� yi ti ren ler
5 da ki ka l�k say g� du ru �uy la an� l� yor. Sa at
21.00’de ses ç� kar ma ey le mi ne çev re ev ler de
otu ran lar ve cad de de ki araç lar da des tek ve ri -
yor. Son ra s�n da fo rum da tar t� �� la cak öne ri ler
s� ra la n� yor ve ko nu� mak is te yen ler isim le ri ni
yaz d� r�p s� ra la r� ge lin ce ko nuy la il gi li yo rum -
la r� n� pay la �� yor. Çev re de ya �a yan la r�n ra hat -
s�z ol ma ma s� için fo rum lar ge nel de ge ce
ya r� s�n dan ön ce bi ti ri li yor. An cak her ka rar gi -
bi bu da ön ce sin de oy la n� yor, ço �un luk fo ru -

mun de vam et me si ni is ter se, ses sis te mi
kul la n�l ma dan tar t�� ma lar de vam edi yor. 

Oy la ma lar sa bil di �i miz an lam da ses li
ola rak ya p�l m� yor. Yi ne et ra f� ra hat s�z et me -
mek ad� na i�it me en gel li le rin di li kul la n� l� -
yor. Öne ri yi olum lu kar �� la yan lar al k�� için

el le ri ni ha va ya kal d� r�p sal l� yor, olum suz kar -
�� la yan lar ise iki ko lu nu çar p� i�a re ti ya p� yor.
Ko nu� ma uza d�y sa “s� k�l d�k” an la m�n da ya p� -
lan ha re ket ler le ko nu� ma lar to par la n� yor. 

� DEV R�M BAK KAL, 
KÜ TÜP HA NE, RE V�R, POS TA NE…
Ge zi Par k�’nda ha ya t� ko lay la� t� ra cak her

�ey he men ha ya ta ge çi ril mi� ti an cak ge çer siz
olan tek �ey var d�, o da pa ra… Bu an la y�� Ge -
zi di re ni �i nin de vam et ti �i di �er park lar da da
sü rü yor. Yo �urt çu Par k�’nda fo rum la r�n ba� -
la ma s�y la bir lik te Dev rim Bak kal ve Ça pul cu
Ka fe stant la r� aç�l d�, Kü tüp -
ha ne için ki tap lar ge ti ril di,
Re vir için ge rek li ilaç lar
ge cik me di. Ge zi di re ni �i
son ra s�n da tu tuk la nan lar
da unu tul ma d�, on lar için
bir Da ya n�� ma Pos ta ne si
bi le aç�l d�. Ak �am la r�
park ta, fo rum lar ba� la ya -
na ka dar ça y� n� z� al�p ki ta -
b� n� z� oku ya bi lir,
ce za ev le rin de ki tu tuk lu la -
ra bir kart ya za bi lir ya da
atöl ye ça l�� ma la r� na ka t� -
la bi lir si niz. �im di ye ka dar
bir haf ta l�k ta til le re s�� d�r -
d� �� m�z bu ak ti vi te ler, Ge zi
di re ni �iy le bir lik te gün lük ya �a m�n bir par ça -
s� ha li ne gel di, üs te lik kar �� l�k s�z, sa de ce da -
ya n�� ma ve pay la ��m la…

� ÇO CUK LAR �Ç�N YAZ OKU LU,
BÜ YÜK LER �Ç�N ATÖL YE LER
Ken di le ri ne “Genç Ça pul cu lar” ad� n� ve -

ren bir grup, park lar da fo ru ma ka t� lan ai le le -
riy le bir lik te ge len ço cuk lar için “Yaz Oku lu”
dü zen li yor. Bir yan dan fo rum lar sü rer ken ço -
cuk lar a�a bey ve ab la la r� n�n e� li �in de re sim
ya p� yor, oyun lar oy nu yor, ki tap der gi oku yor. 

Bü yük ler için se ne re dey se her gün fo rum -
lar ba� la ma dan ön ce atöl ye ça l�� ma la r� var.
“To ma Ve Bi ber Ga z�y la Mü ca de le Atöl ye -
si”nden “Ya ra t� c� Ey lem Atöl ye si”ne, “Eko -
lo jik Dö nü �üm Atöl ye si”nden “Si ne ma -
Fel se fe Atöl ye si”ne fark l� bir çok ko nuy la il-
 gi li on lar ca atöl ye ye ka t� l�p ken di ni zi ge li� tir -
me niz müm kün… Ay r� ca Ge zi Par k�’nda çok
il gi çe ken Yo ga ders le ri Yo �urt çu’da de vam
edi yor. 

� FO RUM YOK SA EY LEM VAR
Yo �urt çu Par k�’nda ki fo rum lar her ak �am

ya p� l� yor, e�er yok sa bi lin
ki o gün bir ey lem var! Ey -
lem ka rar la r� da yi ne fo-
 rum lar da al� n� yor. 28
Ha zi ran Cu ma gü nü Li -
ce’de ka ra kol in �a at� n� pro -
tes to eden köy lü ler üze ri ne
aç� lan ate� so nu cu ya �a m� -
n� yi ti ren 18 ya ��n da ki Me -
de ni Y�l d� r�m için ey lem
ya pan Yo �urt çu Fo ru mu, o
ge ce bin ler ce Ka d� köy lü -
nün so kak la ra dö kül me si ni
sa� la d�. 30 Ha zi ran Cu -
mar te si gü nü Tak sim Da -
ya n�� ma s�’n�n ça� r� s�y la

Al t� yol’dan ha re ke te ge çen
kit le va pur la Ka ra köy’e geç tik ten son ra Tak-
 sim mey da n� na ka dar yü rü dü. 30 Ha zi ran’da
ise LGBTT Blok’un Onur yü rü yü �ü ne yi ne
Ka d� köy’den kit le sel ka t� l�m sa� lan d�. Her
gün dem le il gi li ay r� bir pan kart ha z�r lan sa da
Yo �urt çu Fo ru mu’nun ana pan kar t� “Di ren
Ka d� köy.”Fo rum lar da al� nan ka rar lar, ey lem -
ler de çe ki len fo to� raf lar h�z la sos yal med ya -
da pay la �� l� yor. Ta kip için Fa ce bo ok’ta Di ren
Ka d� köy gru bu na üye ola bi lir, http://park ha -
re ke ti.org ad re si ni zi ya ret ede bi lir si niz. 
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YO�URTÇU PARKI ÇAPUL PAZARI
YO�URTÇU Forumu, 7 Temmuz

Pazar günü takas �enli�i düzenliyor.
Yap�lan ça�r�da �u ifadelere yer

veriliyor: 
“Sizleri de payla�ma duygusunun
verdi�i mutlulu�a davet ediyoruz.
Sizi; ald���n�z giymedi�iniz, hala

kullan�labilir oldu�unu
dü�ündü�ünüz, payla�mak

istedi�iniz, atmak istedi�iniz belki de,
s��d�ramad���n�z, sevdi�iniz, art�k

eskisi kadar sevmedi�iniz ne varsa
takasa davet ediyor ve pazar�m�z�

kuruyoruz. Böylece al��veri�
ç�lg�nl���m�za dur deme keyfiyle

tan��acak, büyük direni�e destek
verecek ve payla�aca��z!

Not: Özellikle yoksul ve ihtiyaç
sahiplerini göz önünde bulundural�m. 

Umar�z tüm iyi niyetlerimiz yerini
bulur, Sevgi ve dayan��mayla, haydi

pazara!
Pazar günü saat 14.00 – 21.00 aras�
Yo�urtçu park�m�zda kurulacak takas

pazar�nda ihtiyac�n�z veya fazlan�z
varsa bekliyoruz.”

Gezi direni�inin merkezlerinden biri haline gelen
Yo�urtçu Parkı forumu, 17 Haziran’dan bu yana yeni
bir ya�amın temellerini atıyor. Gezi Parkı’nda 2 hafta

süren, paranın de�il payla�ımın ve dayanı�manın
hâkim oldu�u yeni ya�am tarzını Yo�urtçu’ya
ta�ıyan Kadıköylüler, her ak�am alternatif bir

dünyanın kapılarını aralıyor. 
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● Mustafa SÜRMEL� 

Ne re de bir afet ya �an sa ad� n� ilk duy du -
�u muz as�r l�k bir ku rum K� z� lay…
Tür ki ye K� z� lay Der ne �i, 14 Ni san

1877’de Hi lal-i Ah mer Ce mi ye ti res men ku-
 rul du. O gün den bu ya na ne re de bir afet ne -
re de bir ih ti yaç ol sa ora da K� z� lay’� gör mek
müm kün. 

�n san l�k, ay r�m gö zet me mek, ta raf s�z l�k,
ba ��m s�z l�k, ha y�r ku ru mu ni te li �i, bir lik ve
ev ren sel lik çer çe ve sin de ça l� �an kök lü
ku ru lu�, Tür ki ye’nin ne re sin de bir
ih ti yaç du yul sa ora ya ilk uza -
nan yar d�m eli olu yor.

Türk K� z� la y�’n�n Tür -
ki ye’nin pek çok ye rin de
ol du �u gi bi Ka d� köy’de
de bir �u be si var ve son
dö nem de ger çek le� tir -
di �i kam pan ya ve pro-
 je ler le ad�n dan
Ka d� köy’de çok söz et-
 ti ri yor. Ka d� köy K� z� -
lay �u be si’nin
Ba� kan l� ��’n� yü rü ten
Nu man Ho ca o� lu, “Her
�ey i� ten iba ret de �il, top lu -
ma da fay da l� ola cak i� ler yap-
 ma l�, üze ri mi ze dü �e ni ye ri ne
ge tir me li yiz. Ben de K� z� lay bün ye sin de
in san l�k için gö nül lü ola rak ça l� �� yo rum ve
bü yük mut lu luk ya �� yo rum” di ye ko nu �u yor.  

� KA DI KÖY’DE 1 NU MA RA YIZ
3 y�l dan bu ya na Türk K� z� la y� Ka d� köy

�u be si Ba� kan l� �� n� yü rü ten Nu man Ho ca -
o� lu, il çe de bü yük oran da kur ban ba �� �� ya -

p�l d� �� n� be lir te rek, “Kur ban ba �� -
�� ko nu sun da tüm Tür ki ye’de

722 ta ne �u be miz var. Ka -
d� köy �u be si hep ilk le ri

olan bir �u be. Son 3
y�l da tüm Tür ki ye’de
top la nan kur ban ba -
��� la r� n�n yüz de 6
ile 8’i Ka d� köy �u -
be si nin so rum lu luk
ala n� içe ri sin de ba -
��� la n� yor. Bu ko nu -
da 1 nu ma ra y�z. Bu

y�l tüm Tür ki ye’de
ba ��� la nan yak la ��k 15

bin ka dar kur ba n�n 869
ta ne si ni Ka d� köy lü ler ba -

��� la d�. Bu ko nu da Ka d� köy -
lü le re te �ek kür edi yo rum” de di. 

Ho ca o� lu, il çe s� n�r la r�n da ki tes pit et tik -
le ri ih ti yaç sa hip le ri ne ay ni yar d�m yap t�k la -
r� n� da ifa de ede rek,  “Mev cut sa y� y�
art t�r ma m�z la z�m. Ba ��� lar bi zim için çok
önem li. Bi ze ula� mak is te yen ha y�r se ver va -
tan da� la r� m�z ve ya ih ti yaç sa hi bi va tan da� la -
r� m�z ya da bi zim le her han gi bir ko nu da

te ma sa geç mek is te yen va tan da� la r� m�z 0216
336 05 66-336 99 07 - 0542 661 39 47 no lu
te le fon lar dan bi ze ula �a bi lir ler” di ye ko nu� -
tu.

� KI ZI LAY HE P� M� Z�N, 
DES TEK VE RE L�M

K� z� lay’�n öne mi ni top lu mun bil di �i ni,
Ka d� köy K� z� lay �u be si ola rak, Ka d� köy’de
K� z� lay ad� na fa ali yet ler dü zen le dik le ri ni ve
dü zen le me ye de vam ede cek le ri ni, bu ça l�� -
ma la r�n ba ��n da da kan ba �� �� n� art t�r ma ya
yö ne lik kam pan ya lar gel di �i ni söy le yen Nu -
man Ho ca o� lu, “Top lu mu muz da en çok ih ti -
yaç du yu lan ko nu kan. Bu ko nu da ba ��� la r�n
art ma s� için u� ra �� yo ruz” de di. 

Ka d� köy’de kay ma kam l�k ve il çe mil li
e�i tim va s� ta s�y la okul lar da ça l�� ma lar yap-
 t�k la r� n�, Ka d� köy Be le di ye si ile yap t�k la r�
pro to kol çer çe ve sin de kan ba �� �� kam pan ya -
la r� n�n top lum da dik kat çek me si için bir ad�m
at t�k la r� n� ifa de eden Nu man Ho ca o� lu, “Bu
y�l Ka d� köy Be le di ye si ile ilk de fa bir kam pa-
n ya ger çek le� tir dik. Bun dan böy le bel li ara -
l�k lar la kan ba �� �� kam pan ya la r� n� Ka d� köy
Be le di ye si bün ye sin de ger çek le� ti re ce �iz.
Be le di ye Ba� ka n� Sa y�n Av. Se la mi Öz türk
de biz zat kam pan ya stan d� na ge lip des tek le -
di. K� z� lay he pi mi zin. Ben de yö ne ti ci ola rak
ge lip ge çi ci yim. K� z� lay an la t�l mak la bit mez.
Da ha ya pa cak çok i�i miz var” de di.

Her ke si bir �e kil de top lum için gö nül lü
ça l�� ma la ra da vet eden Ho ca o� lu, K� z� lay’�n
her ke sin des te �i ne ih ti ya c� ol du �u nu da vur-
 gu lu yor.  

� TIP MER KE Z� �LE �L G� L� 
SI CAK GE L�� ME

“Va tan da� la r� m�z K� z� lay’a kar �� du yar l�
ama im kâ n� olan lar dan da ha faz la du yar l� l�k
bek li yo ruz. Unu tul ma ma l� ki K� z� lay bir se-
 fer lik de �il, her za man her ke se la z�m. Biz
afe ti, fe la ke ti, se li bek le me den ha z�r l�k la r� -
m� z� ona gö re yap ma l� y�z” di yen Ho ca o� lu,
Ka d� köy’de ki K� z� lay T�p Mer ke zi ni tek rar
ak tif ha le ge ti re cek le ri ni de ilk de fa Ga ze te
Ka d� köy ara c� l� ��y la Ka d� köy lü le re aç�k la d�.
Ho ca o� lu, �u be hiz met le ri ve kan ba �� �� ko -
nu sun da ki hiz met le ri mo dern �art lar da bu ra -
da ger çek le� ti re cek le ri ni, �u be nin mer ke zi ni
de tek rar es ki bi na la r� na ta �� ya cak la r� n� söy -
le di. 

Ya�anan her afette yardım
elini ilk uzatan Kızılay 145.

yılını kutluyor. Kadıköy Kızılay
�ube Ba�kanı Numan
Hocao�lu, Kurumun

Kadıköy’deki çalı�malarını
Gazete Kadıköy’e anlattı. 
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Yaz aylarında mevsimin tadını
çıkarmak yerine hiçbir �eyden keyif

almama, dikkat da�ınıklı�ı
uykusuzluk ve i�tah kaybı gibi

belirtiler depresyona i�aret ediyor
olabilir. Memorial Ata�ehir
Hastanesi ve Suadiye Tıp

Merkezi’nden Uz. Psk. U�urkan
Ulutürk, yaz depresyonu ile ba�a

çıkmanın yolları hakkında bilgi
verdi.

� Ara�tırmalar yazın da depresyon
olabilece�ini gösteriyor

Halk aras�nda depresyonun daha çok
k�� aylar�nda ve kapal� havalarda

görüldü�üne dair yayg�n bir inan��
bulunmaktad�r. Ancak son y�llarda

yap�lan ara�t�rmalar, biyolojik etkiler
(melatonin hormonunun az

salg�lanmas� gibi) ve psikolojik
faktörler nedeniyle yaz mevsiminde de
depresyon olaca��n� göstermektedir. 

� Hangi belirtiler ortaya çıkar?
Yaz depresyonda ki�i hayattan zevk

alamamaya ba�layabilir.
Dikkat ve konsantrasyon

güçlü�ü ya�ar. Ki�i
eskiden mutlu oldu�u
�eylere ilgi duymaz.
Yorgunluk, bitkinlik,

enerji kayb�, motivasyon
kayb�, cinsel isteksizlik,
uyku bozuklu�u, a��r�

al�nganl�k, duygusall�k,
sab�rs�zl�k, i�tah kayb�,
kilo verme ya da a��r�

i�tahla kilo al�m�
görülebilir. Bu durum içe
kapanma, sald�rganl�k,
ya�am� de�ersiz bulma

ve intihar dü�üncelerine kadar
gidebilir.

� Kı�ın uyku yazın uykusuzluk
ba� gösterir

K�� dönemindeki depresif belirtilerden
farkl� olarak, yaz depresyonunda

uyuma süresi ve i�tahda art�� yerine
azalma, kilo al�m� yerine de kilo kayb�
olabilir. Gecelerin uzamas� ve konser,
festival gibi e�lenceli aktivitelerin ön

planda oldu�u yaz aylar�nda ki�i
depresif ruh haliyle ba�a ç�kmak için

daha çok alkol ve madde
kullanabilmektedir. ABD’de yaz
depresyonu üzerinde yap�lan bir

ara�t�rmada yaz�n ç�kan depresyonda
intihar riskinin daha yüksek oldu�unu
göstermektedir. Bunlara ek olarak yaz

depresyonu diyebilmek için

rahats�zl���n
mevsimsel olmas�
ve belirtilerin en
az iki haftad�r

görülüyor olmas�
gerekmektedir.

� Güzel
havalarda neden
mutsuz olunur?
K���n hava kapal�

oldu�u için
depresyon

ya�anmadan k�sa
süreli mutsuzluk

ve depresif
belirtiler

görülebilir. Ancak
yaz�n hava kapal�

olmamas�na
ra�men ki�ide

yorgunluk, bitkinlik, s�k�nt�yla uyanmak
gibi belirtiler varsa bu durum
depresyonu ifade eder. Yaz

mevsiminin geli�iyle bireylerin
beklentileri, aktiviteleri

ve e�ilimleri
de�i�mektedir. Ki�inin
y�l içinde yapamad���
tatili yaza ertelemesi,
ald��� kararlar� yaz�n
uygulamak zorunda

kalmas�, devam eden
sorunlar� tatil

dolay�s�yla rafa
kald�rmaya çal��mas�
gibi yaz mevsiminden

farkl� beklentileri
olmaktad�r. Hatta baz�

bireyler yeni
ba�lang�çlar için tatil

beklemektedir. Ancak beklentilerimiz
gerçekli�in ötesinde ise beklentilerimiz

hayal k�r�kl��� yaratabilir. 
� Tatilin hayal kırıklı�ına

dönü�memesi için…
Bu dönemde gerçekçi beklentiler ve

planlar önemlidir. Ertelenen i�leri
yapmak için yaz�n geçmesini

beklenmeden problemler çözüme
ula�t�r�lmal�d�r. Ki�i ya�am�n üzerine

gitmeye, yaz aktivitelerinin tad�n�
ç�karmaya ve yeni beklentiler

olu�turmaya odaklanmal�d�r. Yaz
mevsimimde de mutsuz, keyifsiz

olunabilece�ini kabullenmek gerekir.
E�er bu ruh hali ki�inin günlük

i�levlerin yerine getirmesine engel
oluyorsa mutlaka  psikolojik destek

al�nmal�d�r.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

YAZ DEPRESYONU 
KAPINIZI ÇALMADAN...

Uz. Psk. 
U�urkan Ulutürk

Türk Kızılayı 145 yaşında
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ORALER, 75 YAŞINDA!
27 y�l d�r ba �a r� l� ça l�� -

ma lar la ya� l� la ra hiz -
met ve ren KA SEV

Vak f�’n�n (Ka d� köy Sa� -
l�k E�i tim Vak f�) ön cü
ku ru cu su ge nel ko or di na -
tö rü ve yö ne tim ku ru lu
ba� ka n� mik ro bi yo ji uz-
 ma n� bak te ri yo log Ka mil
Çe tin Ora ler, 75 ya �� na
gi ri yor. 

�s tan bul Üs kü dar 1938 do -
�um lu olan Ora ler, 4 Tem muz
Per �em be gü nü 75 ya ��n da
ola cak. Sos yal ça l�� ma la r�y la
ta n� nan, ya �a m� n� ba� ka la r� n�n
mut lu lu �u ile öz de� le� tir mi�,
ha ya t� n� KA SEV Vak f� ca mi -
as� ve ai le si ne ada yan Ora -
ler’e, dost la r� da uzun ve
sa� l�k l� bir ömür ile mut lu luk -
lar di le di ler. 
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Ge dik Üni ver si te si’nin dü zen le di �i “Genç
Gö züy le Spo run �çin de Ka d�n” te ma -
l� fo to� raf ya r�� ma s�

so nuç lan d�. Ya r�� ma da
bi rin ci li �i ve ikin ci li �i
Kür �at Ka an Öz ke mah -
l�’n�n “Ba �a r� ya Bü yük
At la y��” ve “Kay bet me
Kor ku su” ad l� fo to� raf la -
r� el de et ti. Üçün cü lü �ü
ise “�ki li Mü ca de le” ad l�
fo to� raf ile Fer hat El mas
ka zan d�.  

Bi rin ci lik ödü lü 1500

TL, ikin ci lik ödü lü 1000
TL, üçün cü lük ödü lü
500 TL olan ya r�� ma da
de re ce ye gi ren eser sa -
hip le ri ne ödül le ri 15
Ha zi ran 2013 ta ri hin -
de ger çek le �en tö -
ren de Ge dik
Üni ver si te si rek tö rü
Ah met To puz ta ra -
f�n dan ödül le ri
tak dim edil di. De -
re ce ye gi ren ilk
üç eser, di �er se -

çi len en ba �a r� l� 20 eser le
bir lik te Mal te pe Be le di ye si Prof. Dr. Tür -
kan Say lan Kül tür Mer ke zi’nde 14-21 Ha -
zi ran ta rih le ri ara s�n da ser gi len di.

Bün ye sin de Spor Bi lim le ri Fa kül te si
olan tek va k�f üni ver si te si ol du �u be lir ti -
len Ge dik Üni ver si te si, bu ya r�� ma ile ül -
ke miz de ka d�n la r� spor fa ali yet le ri nin
içe ri sin de da ha faz la yer al ma ya te� vik et-
 me yi amaç la d�. Ya r�� ma ya fo to� raf sa na t�
ile il gi le nen, ob jek ti fin gö zün den ba ka rak

bir ka re ye sa y� s�z an lam s�� d� ra bi len ama tör ya
da pro fes yo nel li se ve üni ver si te ö� ren ci le ri ka -
t�l d�. Ka t� l�m c� la r�n so kak lar dan spor sa lon la r� -
na, sa ha lar dan pist le re, ka d�n la r�n ve k�z
ço cuk la r� n�n spor ya par ken gö rün tü len di �i hi -
kâ ye le ri ka re le di �i göz lem len di.

Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nu ta ra -
f�n dan Ül ker’in des te �i ile bu y�l
11'in ci si Bur sa’da dü zen le nen Ül ker

Bas ket bol Mi nik ler �en li �i, so na er di. �u
ana ka dar yak la ��k 670 ta k�m ve 11.000
mi nik spor cu ya ev sa hip li �i ya pan �en li �e
Fe ner bah çe Ül ker, To fa� ve Trab zon gi bi
ku lüp ta k�m la r� da ka t�l d�. 

�en lik te oy na nan 224 maç ta yak la ��k
100 an tre nör ve 50 ha kem gö rev al d�. �en-
 lik, 29 Ha zi ran Cu mar te si gü nü ‘Ye te nek
Ya r�� ma s�’ ve pik nik ile so na er di. 

Te kir da�’dan Di yar ba k�r’a, Tür ki -
ye’nin 40 ilin den Bur sa’ya ge len 1.000’e
ya k�n mi nik bas ket bol cu, 5 gün bo yun ca 5
ay r� sa lon da bol bol bas ket bol oy na ma im -
kâ n� bul du. �en lik te 48’i er kek, 16’s� k�z
ol mak üze re top lam 64 ta k�m yer al d�. 

Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nu’nun or ga -
ni ze et ti �i ve Ül ker’in des te �i ile bu gü ne ka dar
yak la ��k 11.000 ço cu �a ula �an Bas ket bol Mi -
nik ler �en li �i bo yun ca mi nik spor cu lar, bas ket -
bol mü sa ba ka tec rü be si ka zan d� ve di �er

il ler den ge len oyun cu lar la ar ka da� l�k lar
ku ra rak tec rü be le ri ni pay la� t�. 

Mi nik bas ket bol cu lar la bir ara ya ge -
len TBF ve Ül ker yet ki li le ri, hem ye te -
nek ya r�� ma s� n� iz le di hem de mi nik
bas ket bol cu la ra ma dal ya ve ka t� l�m bel-
 ge le ri ni ver di.

DÜNYANIN ilk sualtı kulüpleri arasında yer alan Türk
Balıkadamlar Kulübü tarafından, her yıl düzenlenen

“Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali”,
bu yıl 1-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında

düzenleniyor. Festival tanıtımının yapılaca�ı “Basın
Toplantısı” için, 3 Temmuz 2013 Çar�amba günü,
Saat: 10.30’da Türk Balıkadamlar Kulübü (TBK)-
Caddebostan’daki havuzunda gerçekle�tirildi. 

Sualt� mercek alt�nda
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19 ülkeden 53 sporcunun kat�ld��� ITF
Men’s Circuit Tenis Turnuvas� kente renk
katt�. ITF Men’s Circuit Tenis Turnuvas�

ile tenisin kalbi Taçspor’da att�. Bu defa düzen-
lenen turnuvadaki ödül 10 bin Dolar olarak be-
lirlendi. 24 Haziran Pazartesi günü 10.000.$
ödüllü uluslararas� tenis turnuvas�na ev
sahipli�i yapan Taç Spor kortlar�nda izleyiciler
bir hafta boyunca tenise doydu. Bir hafta
boyunca 09.00 - 20.00 saatleri aras�nda oy-
nananan turnuva maçlar�n� tüm sporseverler
ücretsiz olarak izleyebildi. Kad�köy ve civar�na
renk getiren maçlarda güzel görüntüler
ya�and�.

� USTA RAKETLER KONU�TU
Turnuvan�n Double finalinde  6-3 / 4-6 /

11-9 setlerle Dean O'Brien - Ruan Roelofse
�ampiyon oldular. Single maclarda ise Marat
Deviatiarov  Dean O'Brien'i yar� finalde 6-2 /
6-3 eleyerek finalist oldu. Rem� Boutiller
Dayne Kelly'i 6-3 / 2-6 / 6-2’lik setlerle eley-
erek finale yükseldi. Taçspor Kulübü kort-
lar�nda düzenlenen ITF Men’s Circuit Tenis
Turnuvas� 29 Haziran 2013 Cumartesi günü
oynanan final kar��la�malar� ile sona erdi. Tek
erkekler kategorisinde Remi Boutiller (FRA)
final kar��la�mas�nda Marat Deviatiarov’u 7-6
/ 6-4 yenerek �ampiyonlu�u elde etti. Çift
erkeklerde Dean O’Brien (RSA)  - Ruan
Roelofse (RSA) çifti �ampiyon oldular. 24 - 29
Haziran tarihleri aras�nda gerçekle�en turnu-
vaya 19 ülkeden 53 sporcu kat�ld�.  

● Ertu� AKGÜN

UE FA di sip lin ku ru lu nun Fe ner bah çe
ku lü bü ne ver di �i 2+1 y�l Av ru pa’dan
men ka ra r� na kar �� ç� kan sa r�-la ci -

vert li ta raf tar lar,30 ha zi ran ak �a m� hak la r� n�
ara mak için su adi ye ���k lar dan Sa ra ço� lu
sta d� na ka dar yü rü yü� ger çek le� tir di ler. Bin-
 ler ce Fe ner bah çe li ta raf ta r�n sa at 19,00’da
Su adi ye ���k lar da top la n�p, bay rak lar la, me -
�a le ler le Sa ra co� lu Sta d�’na ka dar slo gan lar
e� li �in de yü rü dü �ü pro tes to yü rü yü �ü ne Fe -
ner bah çe yö ne tim ku ru lu üye si Ya se min
Mer çil ve Yal ç�n Ha ker de ka t�l d�. Fe ner -
bah çe ta raf ta r� na des tek ol mak için, yü rü yü -
�e Be �ik ta� ve Ga la ta sa ray ta raf tar la r� n�n da
ka t�l d� �� göz le nir ken, UE FA’n�n ver di �i ka -
ra ra, ka t�l ma d�k la r� n� be lirt ti ler. 

Yü rü yü �e, Grup Cad de, Sol Aç�k, Gro -
up Le gend, Fe ner bah çe li ler Der ne �i ve Ana -
do lu Ya ka s� GFB ola rak ad lan d� r� lan
Fe ner bah çe ta raf tar grup la r� ka t�l d�.

ITF Men’s Circuit Tenis
Turnuvası Kadıköy’deydi

SARI LACiVERT DALGA…SARI LACiVERT DALGA…SARI LACiVERT DALGA…SARI LACiVERT DALGA…SARI LACiVERT DALGA…SARI LACiVERT DALGA…
UEFA disiplin kurulu kararı Bağdat Caddesinde

düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Miniklerin basketbol şenliği

Sporun içinde KADIN olmak
Sporun içinde kadın olmak fotoğraflarla anlatıldı.

Taraftar toprağa verildi
FENERBAHÇE taraftarlar�n�n UEFA Disiplin

Kurulu’nun Fenerbahçe hakk�nda verdi�i Avrupa
kupalar�ndan men karar�n� protesto etmek
amac�yla 30 Haziran Pazar günü Ba�dat

Caddesi'nde gerçekle�tirdi�i yürüyü� s�ras�nda
ya�anan olayda, hayat�n� kaybeden Fenerbahçeli

taraftar Kadir Ökçesiz son yolculu�una
u�urland�. Karacaahmet �akirin Camii'nde

düzenlenen cenaze törenine; Fenerbahçe Spor
Kulübü Ba�kan� Aziz Y�ld�r�m, Yönetim Kurulu

Üyesi Yalç�n Haker, merhumun ailesi, yak�nlar�,
sevenleri ve çok say�da Fenerbahçeli taraftar

kat�ld�. Ökçesiz'in naa�� ikindi namaz�n� müteakip
k�l�nan cenaze namaz�n�n ard�ndan Karacaahmet

Mezarl���’nda topra�a verildi.

�STANBUL Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürlü�ü taraf�ndan organize edilen

Yaz Spor Okullar�'n�n aç�l�� töreni
gerçekle�ti. Burhan Felek Spor

Kompleksi Ekrem Koçak
Atletizm Sahas�nda
düzenlenen aç�l��

törenine �stanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor �l

Müdürü Taner Özgüven
ile e�itim gören yüzlerce sporcu kat�ld�.

Taner Özgüven yapt��� aç�l��
konu�mas�nda, gelece�in sporcular�n�
yeti�tirmeyi amaçlad�klar�n� belirterek,
"Türk sporunda ba�ar�lar pe� pe�e

geliyor. Olimpiyatlarda ve uluslararas�

organizasyonlarda, buradaki
gençlerimizi madalya al�rken görmeyi

arzu ediyoruz. Y�llarca dünyadaki
sporculara imrenerek bakt�k, art�k o

günler geride kald�.
Burada bulunan yüzlerce

sporcu aras�ndan
mutlaka madalya

kazananlar olacakt�r"
diye konu�tu. Taner

Özgüven'in konu�mas�ndan sonra minik
ve genç sporcular, cimnastik, tekvando,

karate gösterileri yapt�. Atletizm
sahas�n�n içine kurulan oyun alanlar�nda

sporcular keyifli dakikalar geçirirken,
�ark�c� Kutsi de konser verdi.

Yaz Spor Okulları’na Görkemli AçılışYaz Spor Okulları’na Görkemli AçılışYaz Spor Okulları’na Görkemli AçılışYaz Spor Okulları’na Görkemli AçılışYaz Spor Okulları’na Görkemli AçılışYaz Spor Okulları’na Görkemli Açılış
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy lü ler, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin
Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n ona y�y la do �al
S�T ala n� olan ta ri hi Ku� di li Ça y� r�’na AVM yap -

ma pla n� na bir kez daha iti raz et ti. 
Bir sü re ön ce yi ne Ka d� köy lü le rin im za la r� so nu cu

AVM pla n�n da de �i �ik li �e gi dil mi� ti. �im di ye ni pla n�n
ha z�r lan ma s� ve as k� ya ç� ka r�l ma s�y la sü reç ye ni den ba� -
la d�. Ye ni pla n�n da t�p k� es ki si gi bi Ku� di li'ni ima ra aça -
ca �� n� gö ren Ku� di li Ça y� r� Plat for mu, bir sü re ön ce im za
kam pan ya s�  ba� lat t�. Yak la ��k 20 gün bo yun ca yü rü tü len
im za kam pan ya s� n�n ya n� s� ra Ka d� köy hal k� n�n im za la d� -
�� 5 bin 500 adet iti raz di lek çe si (1000'i a� k�n im za Ge zi
Par k�'nda top lan d�), Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� �s tan -
bul �l Mü dür lü �ü’ne tes lim edil di.
� KA DI KÖY LÜ, �M ZA SI NIN TA K�P Ç� S� OLA CAK

Ku� di li Ça y� r� Çev re Gö nül lü sü Gül sün Gö kalp,
''Çev re ve �e hir ci lik Ba ka n� Er do �an Bay rak tar’�n, k� sa
bir sü re ön ce 'Ku� di li Ça y� r�’n�n yüz de 70’i ye �il alan ola -
cak. AVM’den vaz ge çil di' �ek lin de ki aç�k la ma s�, ger çek -
le ri giz le ye me di. Ba ka -
n�n aç�k la ma s�y la umut -
la nan Ka d� köy hal k�, ge -
çen ay as k� ya ç� ka r� lan
ye ni AVM pla n� n�n de -
tay la r� n� ö� re nin ce �a� -
k�n l� �a dü� tü. Çün kü 45
dö nüm lük Ku� di li Ça y� -
r�’n� ta ma m� n�n al t� çok
kat l� oto park ola rak ön -
gö rü lü yor, de �il yüz de
70’i, S�T ala n� n�n ta ma -
m� be ton la� t� r� la rak ima -
ra aç� l� yor du'' de di. Gö -
kalp, Ku� di li Plat for -
mu'nun Ka d� köy hal k�n -
dan top la d� �� ve Ba kan l� -
�a tes lim et ti �i iti raz di -
lek çe le rin de ki hak l� ta -
lep le ri nin göz önü ne al�n ma s� n� ve Ku� di li Ça y� r�’nda ya -
p� la� ma dan vaz ge çil me si ni umut et ti �i ni vur gu la ya rak,
''Top la nan im za lar sa hip ç�k ma y� ifa de edi yor ve yet ki li le -
ri, ken tin ye �il alan la r� n� rant’a kur ban et me me le ri ko nu -
sun da uya r� yor'' di ye ko nu� tu.

�  PLAT FORM NE DEN �T� RAZ ED� YOR?
�s tan bul Va li li �i Çev re ve �e hir ci lik �l Mü dür lü �ü'ne

su nu lan di lek çe ör ne �i;
KO NU: Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� n�n 09.05.2013

ta rih  ve 4733 sa y� l� olu ru ile onay la nan ve 15.05.2013 –
15.06.2013 ta rih le ri ara s�n da as k� ya ç� ka r� lan "Ka d� köy
�l çe si,Ku� di li Ça y� r� Mev ki i,1 Ada,71-72 Par sel ler ile ka -
das tral bo� lu �a ili� kin 1/5000 öl çek li Ko ru ma Amaç l� Na -
z�m �mar Pla n� ile 1/1000 Öl çek li Ko ru ma Amaç l� Uy gu -
la ma �mar Pla n� de �i �ik li �i ne ili� kin iti ra z� m�z.

�  �T� RAZ NE DEN LE R� M�Z:
�ti ra z� m� za ko nu olan  özel pro je ala n� n�n  plan not la -

r�n da;
-Ala n�n % 30 u tek par sel ola rak ya p� la� ma ya aç� la -

cak di �er %70 lik  bö lü mü ise kent mey da n�, park ve ye �il
alan ola rak dü zen le ne cek tir. 

-Em sal he sa b�  1ada,71-72 par sel le rin ka das tral alan
top la m� (39668)m2 üze rin den he sap lan mak üze re  E:0.50
H:Ser best olup ,uy gu la ma Çev re ve �e hir ci lik ba kan l� ��n -
ca onay la na cak avan pro je ye gö re  ya p� la cak t�r…
1-Bi lin di �i gi bi ta ri hi Ku� di li Ça y� r�  II -
I De re ce Do �al sit ala n� d�r . Bu alan da her han gi bir pro -
je ça l�� ma s�n dan ön ce  ar ke olo jik ka z� ça l�� ma s� ya p�l ma -
s� ge rek ti �i , ba� la t� la cak ka z� ça l�� ma la r� n�n An tik Kalk -
he don ile il gi li bil gi le re çok önem li ye ni bil gi ler ek le ye ce -
�i ,  �s tan bul’un ka ran l�k nok ta la r� na ���k tu ta ca �� be lir til -
mi� tir. 
2-As k� da ki plan ile ya p� la� ma em sa li 0,50 ola rak be lir len -
mi� , an cak  brüt alan üze rin den  ya p� la cak em sal he sa b�

ile  ya p� la� ma yo �un lu �u ar t� r�l m�� t�r.
3-Yi ne plan not la r�n da yer alan , kent mey -
da n� ,park ola rak ay r� lan ala n�n al t� n�n yer
al t� oto par k� ola rak dü zen len me si ne ola -
nak  sa� la yan  not  ile  ye �il ala na ay r�l d� -
�� söy le nen ala n�n da ye �il alan , park ola -
rak  i� lev len di ril me si  müm kün ol ma ya cak -
t�r.. Çün kü par sel ta ma m�n da ya p� la cak
ye ral t� oto park la r�, kent sel top rak la r�n ko -
ru ma kul lan ma den ge si ni boz mak ta; kent -
le ri in san la r�n de �il oto mo bil le ri nin ya �a -
d� �� be ton la� m��  alan lar ha li ne ge tir mek -
te , ge rek kent sel
top rak kay b� ge rek -
se ik lim ve eko lo jik
den ge ler aç� s�n dan
(yer al t� su yu, ak� �a
ge çen ya� mur su -
yu nun al çak böl ge -

ler de ya ra ta ca �� su bas k� la r�,
nem, do �al ha va lan d�r ma ko ri dor -
la r� n�n yok olu �u ) son de re ce bü -
yük sa k�n ca lar ta �� mak ta d�r. Par -
se lin ta ma m�  ta ri hi Ku� di li Ça y� r�

ola rak,  a�aç kök le ri nin, ze min su la r� n�n  yer al t�n da ki be -
ton blok la r�n  üs tü ne de �il top ra �a ula� t� ��, par se lin do -
�al ya p� s� n�n ko run du �u bir ye �il alan ola rak plan lan ma -
l� d�r.
4- Söz ko nu su alan Ka d� köy mer ke zi nin çev re sin de bu lu -
nan tek bü yük bo� alan du ru mun da d�r. Bek le nen �s tan bul
dep re mi son ra s�n da, yar d�m fa ali yet le ri nin e� gü dü mü nün
sa� lan ma s�, yar d�m mal ze me le ri nin da �� t� m�, ola s� yan -
g�n lar dan in san la r�n uzak la �a bil me si gi bi pek çok ge rek -
çe ile bo� alan la ra ge rek si nim du yu la ca �� aç�k t�r. Ka d� -
köy mer ke zi gi bi nü fus yo �un lu �u nun çok yük sek ol du �u
bir alan da yu ka r� da be lirt ti �i miz ge rek si nim le ri kar �� la -
ya bi le cek bir yak la �� m�n d� �� na ç� k� la rak bu alan da  ya p� -
la� ma ön gö rül me sin de ka mu ya ra r� bu lun ma d� �� aç�k t�r.
5- Söz ko nu su alan, Ka d� köy’ün, son de re ce yo �un bir tra -
fik ak� �� n�n bu lun du �u böl ge de, Mar ma ray Pro je si’nin en
önem li is tas yon la r�n dan bi ri olan Sö �üt lü çe� me’nin ya n�
ba ��n da d�r. Var olan ula ��m a�� n�n Mar ma ray Pro je -
si’nin ge ti re ce �i tra fik yü kü nü da hi kar �� la ma s� ola nak -
s�z ken ya p� lan  plan  de �i �ik li �i ile  ge ti ri len ti ca ri fonk si -
yon la r�n, ye ral t� ve yer üs tün de ki ya p� la� ma la r�n ya ra ta -
ca ��  ek tra fik yü kü böl ge yi için den ç� k�l maz ha le ge ti re -
cek tir.
6- Ka d� köy il çe si nin ye ni ti ca ri mer kez le re de �il ye �il
alan la ra ih ti ya c� var d�r. Ku� di li ça y� r� n�n bu lun du �u böl -

ge de fark l� ti ca ret alan la r�
mev cut tur ve hem Ana do lu
ya ka s� na hem de Ka d� köy
il çe si ne  hiz met ede cek ka -
pa si te ye sa hip tir ve  ti ca ri
ar z�n ta le bin üs tün de ol du -
�u  da bir ger çek tir. 

Plan not la r�n da yer
alan ti ca ri fonk si yon la r�n
ta ri hi ,do �al sit ala n� ola -
rak be lir len mi� ve ye �il
alan ola rak i� lev len di ril -

me si  ge re ken Ku� di li ça y� r�n da plan lan ma s� do �al sit
alan la r�n da ki ya p� la� ma ko �ul la r� n� be lir le yen il ke ka ra -
r� na da ay k� r� d�r. Ko ru ma Yük sek Ku ru lu, 05.11.1999
gün lü ve 659 sa y� l� il ke ka ra r�n da do �al sit alan la r�n da ki
ya p� la� ma n�n ko �ul la r� n� be lir le mi� ve II I. De re ce Do �al
Sit Alan la r� n� “do �al ya p� n�n ko run ma s� ve ge li� ti ril me si -
nin” esas al�n d� �� alan lar ola rak ifa de et mi� tir. Bu alan -
lar da ya p� la cak, yer ala cak i� lev ler ala n�n do �al do ku su -
nu boz ma ya cak ni te lik te ve ala n�n ko nu mu bü yük lü �ü ile
oran t� l� ol ma l� d�r de nil mi� tir.

Bü tün bu de �er len dir me ler  çer çe ve sin de  hem fonk si -
yon hem de ya p� la� ma ko �ul la r� aç� s�n dan sa k�n ca lar ta -
�� yan ve ha len  as k� da bu lu nan söz ko nu su plan tek li fi ne
iti raz la r� m� z� su nar , ba� ka ca iti raz la r� m� za ili� kin ya sal
hak la r� m�z  sak l� kal mak kay d�y la plan tek li fi nin ip ta li için
ge re �i nin ya p�l ma s� n� ta lep ede riz.''

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

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

“Gezi gibi Kuşdili’nin de sahibi var”
Kadıköylüler, Ku�dili Çayırı’nın eski

haline getirilmesini, ta� yapılar
arasında de�il, a�açların

gölgesinde çocukların uçurtmalarını
uçurdu�u eski günlerine

kavu�masını bekliyor 
ve sosyal, hukuksal her türlü

mücadeleyi sürdürece�ini ifade
ediyor. 

KU�D�L� Platformu �u bile�enlerden olu�uyor;
Ku�dili Çayırı Çevre Gönüllüleri-Kadıköy

Belediyesi Gönüllüleri- Mimarlar Odası- �ehir
Plancıları Odası-Cumhuriyet Halk Partisi-Türküye
Komünist Partisi-Özgürlük ve Dayanı�ma Partisi-

Ye�iller ve Sol Gelecek Partisi-Tarihi Çar�ı
Derne�i-Ça�da� Ya�amı Destekleme Derne�i-
Atatürkçü Dü�ünce Derne�i-Fenerbahçeliler

Derne�i-Onuncu Köy Derne�i

PLATFORMUN
13 BİLEŞENİ

Dilekçelere 15 Haziran 2013'ten itibaren
2 ay içinde Çevre ve �ehircilik

Bakanlı�ı'nın yanıt vermesi bekleniyor.
Mimarlar Odası ile �ehir Plancıları Odası

yeni plan için yeniden dava açacak.

TBMM BOĞANIN 
PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

BUNDAN yakla�ık 1 ay önce gündeme gelen
Kadıköy’de Bo�a krizinde, Bo�a ve Kadıköylüler
açısından olumsuz geli�me oldu. Hatırlanaca�ı
üzere TBMM Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım
Ba�kanlı�ı,  Altıyol’da bulunan tarihi Dövü�en

Bo�a Heykeli’nin, Beylerbeyi Sarayı’ndaki e�inin
yanına ta�ınması istemiyle Kadıköy Belediyesi’ne

bir yazı yazmı�tı. “Bu heykel Kadıköylülerindir”
diyen Kadıköy Belediyesi, “Dövü�en Bo�a”yı

vermedi�i gibi, ikizi olarak imal edilen ve �u an
Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesinde bulunan

“Bö�üren Bo�a”yı da
Kadıköy’e istemi�ti.

Ba�kan Selami
Öztürk, “E�er e�i ile

bulu�turmak
isteniyorsa, e�ini de

bize versinler
Altıyol’a koyup
bulu�turalım.

Kadıköy’ün simgesi
olan bu heykelin

kar�ısına, Beylerbeyi
Sarayı’nda

hapsedilen Bö�üren
Bo�a’yı da istiyoruz”
demi�ti. Bu süreçte,

CHP �stanbul
Milletvekili Kadir
Gökmen Ö�üt de

Meclis Ba�kanı Cemil
Çiçek’in yanıtlaması istemiyle verdi�i soru

önergesiyle konuyu TBMM gündemine ta�ımı�tı.
Ö�üt’ün önergesine yanıt, Meclis Ba�kan Vekili
Mehmet Sa�lam’dan geldi. Sa�lam’ın önergeye
verdi�i cevap Milli Saraylar Ba�kanlı�ı’nın geri
adım atmayaca�ını ve heykeli almakta ısrarcı

oldu�unu ortaya koydu.  Yanıtta, “Saray, kö�k ve
kasırlarımızdan farklı yerlere nakledilen

heykellerin ilgili ki�i ve kurumlardan talep edilerek
yerine konması ; tarihimize sahip çıkmamız ,

heykellerle ilgili aktarılan yanlı� bilgilerin
düzeltilerek kamuoyu ile payla�ılması ve bu
heykellerin gerçek yerlerine döndürülerek

gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz
etmektedir” denilerek, iadesi talep edilen

heykellerin yerine imitasyonlarının yapılıp aynı
yerlerde sergilenmesinin mümkün oldu�u ve bu
yönde çalı�malar gerçekle�tirildi�i ifade edildi.

� “BO�A, KADIKÖY’DE KALACAK”
Ba�kan Selami Öztürk, Bo�a heykelinin alınarak

yerine imitasyonunun konulmasıyla ilgili görü�ünü
resmi Twitter hesabından �öyle açıkladı: “TBMM

Ba�kan Vekili Mehmet Sa�lam Bo�a’nın geri
alınaca�ını söylemi�. Anla�ılan AKP,

�stanbulluların günlerdir verdi�i mesajı alamamı�.
Bo�ayı Kadıköy’den isteyenler önce tarihine,
sonra nerede kent ve kentliyle bütünle�ti�ine
baksınlar. Bo�a Kadıköy’de Altıyol’da. Zaten
insanlar onu artık Bö�üren Bo�a olarak de�il
Kadıköy Bo�ası olarak tanıyor ve yerini Altıyol

olarak kabul ediyorlar. Bo�a Kadıköy’ün
bo�asıdır ve yeri de Altıyol’dur. Altıyol’da kalacak.

AKP’liler sürekli problem çıkarıyor.” Twitter’da
tepkilerini dile getiren Kadıköylüler de ‘�mitasyon

Bo�a’ya hayır’ dediler.
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