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Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

İSTANBUL’UN 
EMLAK MAFYASI (!)

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

KENDİ YAŞAMINIZ

Ö
Z

E
T

 L
E

ZABITA 187 YAŞINDA
30 A�ustos Zafer Bayramı

dolayısıyla düzenlenen
kutlamalarda co�kunun

zirveye çıktı�ı Kadıköy’de,
91 yıl önce i�galcilere

kar�ı verilen mücadele bir
kez daha hatırlandı.

Resmi törenlerin yanı sıra
� 7’de

ZABITA Haftası
kapsamında

Te�kilatın
kurulu�unun

187. yıl
dönümü

törenlerle
kutlandı.
� 2’de

�STANBUL’DAKi tüm forumların ortak
kararıyla 15 Eylül’de Kadıköy’de büyük bir

bulu�ma olacak. Birçok müzisyenin
�arkılar söyleyece�i festivalin talebi net:

“Adalet ve özgürlük.” � 6’da

Adalet ve Özgürlük için
EYLÜL’DE KADIKÖY’E GEL!

Bakanlar Kurulu karar�yla afet riskli alan ilan edilerek tüm planlar�
iptal edilen Fikirtepe’de yeni imar planlar� ask�ya ç�kt�. Emsal

de�eri 4.14’ten 4.00’e dü�ürülen son planda binalar�n yükseklik
s�n�r� ayn� tutularak 80 metre ile s�n�rland�r�ld�. �mar yollar�

geni�letilirken, park, sa�l�k ve spor alanlar� gibi donat�
alanlar� artt�r�ld�, her daireye iki otopark alan� zorunlu

k�l�nd�. Bir ay ask�da kalacak olan plana 25 Eylül’e kadar
itiraz edilebilecek. �tiraz olmazsa bir ay  içinde

uygulamaya ba�lanacak.
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, mahkeme

kararıyla iptal edilen eski planın ardından askıya
çıkarılan 1/1000’lik planı olumlu bulduklarını söylüyor.
Fikirtepe’nin iki yıldır ya�anan belirsizlikler nedeniyle
sosyal patlamanın e�i�inde oldu�unu belirten Öztürk,

“Çevre ve �ehircilik Bakanlı�ı’nın çıkarmı� oldu�u planı
inceletti�imiz zaman; her ne kadar bazı küçülmeler

olsa da genelde iyi bir plan” diyor.
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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

Etüte giden çocuklar artık liseli!
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�� Haberi 11. Sayfada

�ehrin gri, soluk, renksiz yerlerine
canlılık ve ne�e katan Gökku�a�ı

Hareketi sayesinde �ehirler renklerin
ahengine ve karde�li�ine sahne oluyor…

BU DAHA BAŞLANGIÇ RENKLERE DEVAM!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı 

�� Haberi 10. Sayfada

Kadıköy Belediyesi’nin çocuk etüt merkezlerinden ücretsiz
e�itim alan ö�renciler SBS’de ba�arılı olup, istedikleri liselere

yerle�tiler. Do�umgününü ö�rencilerle kutlayan Ba�kan Öztürk,
“Sizin ba�arınız bana en güzel hediye oldu” dedi.
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● Mustafa SÜRMEL�

Za b� ta Te� ki la t�’n�n ku ru lu� y�l dö nü mü ve
Za b� ta Haf ta s� dü zen le nen tö ren le kut-
 lan d�. Za b� ta Haf ta s� kut la ma la r� kap sa -

m�n da 2 Ey lül 2013 Pa zar te si gü nü 09.00’da
Tak sim Ata türk An� t�’nda dü zen le nen tö ren,
say g� du ru �u ve �s tik lal Mar �� m� z�n okun ma -
s�y la ba� la d�. �s tan bul’da ki be le di ye le rin za b� -
ta la r� n�n da ka t�l d� �� tö ren de Ka d� köy
Be le di ye si Za b� ta s� da Tak sim Ata türk An� -
t�’na çe lenk b� rak t�. 

� KEN T�N OL MAZ SA OL MA ZI
Za b� ta Mü dü rü Hak k� Ay d�n, Za b� -

ta Te� ki la t�’n�n 187. ku ru lu� y�l dö nü -
mü do la y� s�y la ga ze te mi ze yap t� ��
aç�k la ma da, be le di ye za b� ta s� n�n
kent dü ze nin de ki ro lü ne vur gu
yap t�. Te� ki la t�n ku ru lu �u nun
as l�n da Fa tih Sul tan Meh met
dö ne mi ne uzan d� �� n� söy le yen
Hak k� Ay d�n, 1 A�us tos
1856’da bu gün kü mo dern Za -

b� ta Te� ki la t�’n�n te me li nin at�l d� �� -
n� be lirt ti. Kent dü ze ni nin te mi -

ni, kent te ya �a yan la r�n hu zur
ve sü ku nu, gü ven li ve sa� -

l�k l� bir ya �am sür me le ri ni
sa� la mak ad� na gü nün 24
saa ti za b� ta n�n gö rev ba -
��n da ol du �u nu ifa de
eden Ay d�n, “Be le di ye
fa ali yet le ri nin tü mü nün
al t�n da za b� ta eme �i ve
im za s� n� gör mek müm -
kün” de di. Be le di ye za -
b� ta s� n�n, kent ve
kent li nin ol maz sa ol ma -
z� ol du �u nu ifa de eden
Ay d�n, Ka d� köy Be le di -

ye Za b� ta s� ola rak iyi i� ler
yap t�k la r� na inan c� n�n tam

ol du �u nu vur gu lar ken, öz -
ve riy le ça l� �an tüm me sai ar -

ka da� la r� na te �ek kür et ti.
Yö ne ti ci le ri nin ken di le ri ne ver di -

�i des te �i de unut ma yan Ay d�n, “Yö -
ne ti ci le ri mi zin ho� gö rü sü nü tak tir le
kar �� l� yo ruz. Ça l�� ma la r� m�z da her tür lü des te -
�i ve ko lay l� �� sa� la d� lar” di ye ko -
nu� tu.

Za b� ta hiz met le ri nin yü rü tül me -
sin de ki s� k�n t� lar dan da bah se den Ay -
d�n, halk tan, es naf tan an la y��
bek le dik le ri ni de söy le di.
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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

TOPLUMSAL KADIN HAREKET�
DERNE�� (TOKHADER) KADIKÖY

�UBEM�Z DE
HAFTA �Ç� �NG�L�ZCE, HAFTA SONU

�TALYANCA VE �SPANYOLCA
KURSLARI,

CUMA GÜNÜ TAKI KURSLARIMIZ
BOSTANCI HALK E��T�M DESTE��YLE 

AÇILACAKTIR. 
10 EYLÜL 2013 TAR�H�NDE

KAYITLARIMIZ BA�LAYACAKTIR.

ADRES: HÜSEY�NAYANO�LU SOKAK KONUTA� 
D BLOKLARI NO: 4 / F KOZYATA�I / KADIKÖY

�LET���M: 
0 216 380 62 05 / 0506 689 82 67

Zabıta Haftası
kapsamında

Te�kilatın
kurulu�unun 187. yıl
dönümü törenlerle

kutlandı.

Hak kı Ay dın

Foto�raflar: GÜRBÜZ ENG�N

Zabıta 187 yaşında
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36 - 12 EYLÜL 2013HABER

Su ri ye’ye kar �� sa va�
ka rar la r� n�n al�n ma -
ya ça l� ��l d� �� gün-

 le re denk ge len 1 Ey lül
Dün ya Ba r�� Gü nü tüm
ül ke de sa va� kar �� t� ey -
lem ler le kut lan d�. Ge zi
Par k�’ndan tüm park la ra ve
mey dan la ra ya y� lan fo rum lar da
al� nan ka rar ge re �i her yer de ba r�� zin-
 cir le ri olu� tu rul du.

Ka d� köy’de ki ba r�� zin ci ri �s ke le’den
Al t� yol’a, Al t� yol’dan Yo �urt çu Par -
k�’na, Yo �urt çu Par k�’ndan K� z�l top -
rak’a ka dar uzan d�. Bin ler ce in san ele le
tu tu �a rak el le rin de ki “Ba r�� için ele le”
ya z� l� bay rak lar la “Ba r�� he men �im di”,
“Ba r�� için el ele” slo gan la -
r� at t�.

Yol dan ge çen araç lar da
in san zin ci ri ne kor na ça la -
rak des tek ver di. Ey le me
ço cuk la r�y la ka t� lan lar, ço -
cuk lar� n�n ge le ce �i için ba -
r�� is te dik le ri ni
vur gu lar ken, zin cir de yer
alan ço cuk lar da ba r�� ta lep -
le ri ni di le ge tir di. Bir ba� ka
zin cir de Üs kü da r’ dan Ka -
d� kö y’ e ka dar uzan d�. Tüm
Ka d� kö y’ de bin ler ce in san
yak la ��k bir sa at ba r�� zin ci -
rin de ele le tu tu �a rak sa va�
is te me dik le ri ni di le ge tir di. 
� “BA RI� VE ÖZ GÜR-

 LÜK KA ZA NA CAK”
1 Ey lül Pa zar gü nü sa at

13.00’te ya p� lan ba r�� zin ci -
ri ey le mi nin ar d�n dan Ka d� -
köy’de mi ting dü zen len di.
De mok ra si ve Ba r�� Plat for -
mu ta ra f�n dan “Ge zi’den
Li ce’ye ba r�� için mü ca de -
le ye” slo ga n�y la dü zen le nen
mi ting de bin ler ce ki �i bir
ara ya gel di. ESP, EMEP,
BDP, SDP ve SYKP’nin de
ara la r�n da ol du �u HDK bi -
le �en le ri Hay dar pa �a Nu-
 mu ne Has ta ne si önün den
mey da na yü rü dü. Te pe Na -
uti lus önün de top la nan ara -
la r�n da KESK, D�SK, �HD,
Vic da ni Ret Der ne �i, Hal k-

ev le ri ve Ba r�� için Ka d�n
Gi ri �i mi’nin de ol du �u

çok sa y� da ku rum da
“Sa va �a ha y�r, de mok -
ra tik çö züm” slo gan -
la r�y la ala na ula� t�. 

Yü rü yü� te �HD üye -
le ri nin her dil de ba r�� ya -

zan dö viz le ri dik kat çek ti.
� HALK LAR ALA NA SI� MA DI

Ala na s�� mak ta zor la nan bin ler ce ki -
�i nin top lan ma s� ile mi ting bü yük bir
co� kuy la ba� la d�. 

Si ne viz yon gös te ri mi ve 1 da ki ka l�k
say g� du ru �u nun ar d�n dan, Ha zi ran di re -
ni �in de ha ya t� n� kay be den ler için 1 da ki -
ka l�k al k�� ey le mi ya p�l d�. Ar d�n dan �HD

�s tan bul �u be Ba� ka n� Ümit Efe aç� l��
ko nu� ma s� n� yap t�.

Dün ya Ba r�� Gü nü’ne ar d� ar d� na ge -
len kat li am ha ber le ri nin dam ga s� n� vur-
 du �u nu kay de den Efe, söz le ri ne �öy le
de vam et ti: “Em per ya list le rin kir li emel-
 le riy le Or ta do �u ad�m ad�m bir mez ba ha
ol ma ya iti li yor. Bu gün co� raf ya m�z ka -
n� yor, halk lar ba r� �a ve kar de� li �e her za-
 man kin den da ha faz la ih ti yaç du yu yor.
ABD ba� ta ol mak üze re em per ya list güç-
 le rin koa lis yo nu Su ri ye’yi i� ga le ha z�r la -
n� yor. Biz sa va ��n so nuç la r� n� Vi et nam,
Af ga nis tan ve Lib ya’dan bi li yo ruz.” 

� ‘BA RI �I HALK LAR, SOS YA L-
�ST LER, EMEK Ç� LER SA� LAR’

Efe’nin ko nu� ma s� n�n ar d�n dan Tak-
 sim’de ba r�� zin ci ri ne dö nük
po lis mü da ha le si “Her yer
Tak sim, her yer di re ni�” slo-
 ga n�y la pro tes to edil di.

Ar d�n dan söz alan S�r r�
Sü rey ya Ön der, “Sa va �a dev -
let ler, ba r� �� ise an cak halk lar,
emek çi ler, yok sul lar, sos ya -
list ler sa� lar. Bi ze bu nu aç�k
�e kil de gös te ren Ge zi di re ni -
�in de ha ya t� n� kay be den yol -
da� la r� m� z� se lam l� yo rum.
Si zin he sa b� n� sor maz sak, bu
dün ya bi ze ha ram ol sun” di -
ye ko nu� tu.

Mi ting, HDK ad� na �s tan -
bul Ba ��m s�z Mil let ve ki li Le -
vent Tü zel, D�SK Ge nel
Sek re te ri Ar zu Çer ke zo� lu,
TMMOB �KK söz cü sü Sü-
 ley man Sol maz, Ba r�� �çin
Ka d�n Gi ri �i mi’nden Se her
Kal kan’�n ko nu� ma la r�y la
de vam et ti. 

Kal kan’�n ko nu� ma s� n�n
ar d�n dan Ge zi tu tuk lu la r� ve
di re ni� te ha ya t� n� kay be den -
ler ad� na Ge zi tu tuk lu la r� ai -
le le ri sah ne ye ç�k t�. Bin ler ce
ki �i ai le le ri al k�� lar la kar �� la -
d�. Son ola rak sah ne ye BDP
E� Ge nel Ba� ka n� Se la hat tin
De mir ta� ç�k t�. Mi ting De -
mir ta�’�n ko nu� ma s� n�n ar -
d�n dan Agi re Ji yan, Er do �an
Emir ve Grup Var di ya’n�n
�ar k� la r� ile so na er di. 

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 21-22 EYLÜL CMT-PAZAR ��NEADA KIYIKÖY
� 28-29 EY. CMT-PAZAR BOZCADA TURU 

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

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

SEZON TURLARIMIZA KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!
� Erken kayıt ve yeni üyelik sistemi avantajlarını sorunuz.

� 15 EYLÜL PAZAR CUMALIKIZIK-SA�TABAT KÖYÜ VE KANYONU
� 19 EYLÜL PER�EMBE BALLIKAYALAR-HEREKE (KAH-Ö�LN YM�� DAH�L)
� 22 EYLÜL PAZAR ÇATALCA-�NCE��Z-YALIKÖY (POD�MA)

YAZ MEVS�M�
B�TMEDEN…

‘’KURBAN BAYRAMINA ÖZEL 15-19 EK�M KASTAMONU-KÜRE
DA�LARI-�NEBOLU-ABANA-AYANCIK-S�NOP 3 GECE

KONAKLAMALI ’’

1 Eylül Dünya Barı�
Günü’nde tüm ülkede

oldu�u gibi Kadıköy’de
de barı� zincirleri

olu�turuldu, “Barı�
hemen �imdi” talebi dile

getirildi. Demokrasi
güçlerinin barı� mitingi
de Kadıköy’de yapıldı. 

Foto�raflar: 
Etkin Haber Ajansı

ve Can Memi�

Kadıköy’de barış için elele…Kadıköy’de barış için elele…Kadıköy’de barış için elele…Kadıköy’de barış için elele…Kadıköy’de barış için elele…Kadıköy’de barış için elele…

KADIKÖY BELED�YES�
GÖNÜLLER�NE YEN�

DÖNEMLER�NDE
BA�ARILAR D�LER�Z.

Kadıköy’de barış için elele…
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● Sümeyye YAMAN

Ac� ba dem’de bu lu nan Öz de mi ro� lu
Or ta oku lu’nun imam ha tip or ta -
oku lu na dö nü� tü rül me si ne kar �� bir

ara ya ge len semt sa kin le ri, im za kam pan -
ya s�, yü rü yü� ler ve ba s�n aç�k la ma la r� ile
ses le ri ni du yur ma ya ça l� �� yor. 

Ac� ba dem ve Yel de �ir me ni Ma hal le
Da ya n�� ma la r� ola rak haf ta lar d�r Ka d� -
köy’ün çe �it li nok ta la r�n da im za ma sa la r�
açan grup, 3 Ey lül Sa l� gü nü Ka d� köy Pos -
ta ne si önün de bir ara ya ge le rek top la d�k la -
r� 10 bi ni a� k�n im za y� Ba� ba kan l� �a, mu -
ha le fet par ti le ri ne ve Mil li E�i tim Ba kan -
l� ��’na gön der di ler. Ara la r�n da ço cuk la r�n
da ol du �u grup “Öz de mi ro� lu Or ta oku -
lu’nun �mam Ha tip Or ta oku lu ol ma s� na
izin ver me ye ce �iz” pan kar t� ve “4+4+4’e
ha y�r”, “As�r l�k oku lu ma do kun ma”,
“Oku lu mu zu eli miz den al�r ken sor du nuz

mu?”, “Her ço cuk de �er li dir” dö viz le riy le
Ba ha ri ye’de bu lu nan Ka d� köy �l çe Mil li
E�i tim Mü dür lü �ü’ne yü rü dü. 

E�i tim Sen 2 No lu �u be Ba� ka n�
Ham di Ça l�k, ve li ler ve ma hal le sa ki ni
Nur sel Öz ba rut cu’nun da ol du �u 6 ki �i lik
heyet �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at
Ayar ile gö rü� tü. Ma hal le sa kin le ri nin ta -
lep le ri ni din le yen Ayar, ken di si ne tes lim

edi len 10 bin 500 im za y� yet ki li ma kam la -
ra ile te ce �i ni söy le di.

� “�M ZA LA RI MI ZIN TA K�P Ç� S�
OLA CA �IZ”

Gö rü� me nin ar d�n dan �l çe Mil li E�i -
tim Mü dür lü �ü önün de ba s�n aç�k la ma s�
ya p�l d�. Ma hal le li le ri tem si len Nur sel Öz -
ba rut cu ba s�n aç�k la ma s� n� oku du. Okul la -
r�n aç�l ma s� na çok az bir sü re kal d� �� hal -
de ö� ren ci le rin e�i tim-ö� re tim sü re ci ne
da ir bir be lir siz lik ol du �u nu be lir ten Öz -
ba rut cu, “Öz de mi ro� lu’nun imam ha tip -
le� ti ril me si ile ya k�n böl ge de okul b� ra k�l -
ma ya rak, ö� ren ci ler imam ha ti be git me ye
zor lan mak ta d�r” de di.  Öz ba rut cu, okul da
ge çen y�l oku yan ço cuk la r�n kay d� n�n �k -
ba li ye Or ta oku lu’na al�n d� �� na dik kat çe -
ke rek �un la r� söy le di: “Oku lu mu za ma hal -
le d� ��n dan bin dir me ka y�t lar ya p�l mak ta -
d�r. Oku lu muz da ge çen y�l oku mak ta olan
ço cuk la r� m� z�n kay d� �k ba li ye Or ta oku -

lu’na al�n m�� t�r. Ve li le ri mi ze ö� ren ci le ri -
mi zin Öz de mi ro� lu’nda oku ma ya de vam
ede ce �i an cak ka y�t la r� n�n �k ba li ye Or ta -
oku lu’nda gö tü rü le ce �i bil gi si ve ril mi�,
ola s� tep ki ler azal t�l ma ya ça l� ��l m�� t�r. Bir
y� ��n so run do �ur mu� olan bu sis tem, bu
hak s�z ve ucu bel li ol ma yan uy gu la ma n�n
ço cuk la r� m� za hiç bir ya rar ge tir me di �i gi -
bi bu ya� la r�n da ya �a d�k la r� trav ma ömür
bo yu ko ru na cak t�r.” 

Öz ba rut cu aç�k la ma y� �u söz ler le son -
lan d�r d�: “Ac� ba dem ve Yel de �ir me ni hal -
k� n�n ve ve lil le rin tav r� net tir. Öz de mi ro� -
lu’nun imam ha tip ol ma s� n� is te mi yo ruz
ve im za la r� m� z�n so nu na ka dar ta kip çi si
ola ca �� m� z� be lir ti yo ruz. �m za la r� m� z�n
aci len dik ka te al�n ma s� n� ve oku lu mu zun
e�i tim ve ö� re tim ka li te si art t� r� la rak Öz -
de mi ro� lu Or ta oku lu ola rak e�i ti me de -
vam et me si ni is ti yo ruz.”  Ey lem, al k�� ve
slo gan lar la so na er di.   

● HABER MERKEZ�

Ac� ba dem’de 2 Ey lül’de ba� la yan 3
Ey lül Çar �am ba gü nü de de vam
eden a�aç sök me ça l�� ma la r� Ac� -

ba dem hal k� n�n park ta nö be te ba� la ma s�
ve sos yal med ya da bü yü yen kam pan ya
üze ri ne dur du rul du. 

Akas ya Ev le ri’ni ya pan SAF Gay ri -
men kul’ün ta �e ron fir ma s�, 2 Ey lül gü nü,
40 kat l� bi na n�n önün de ki 25 a�a c� sök tü.
A�aç sö kü mü er te si gün de de vam edin ce
ma hal le li sos yal med ya da ör güt le ne rek
olay ye ri ne git ti. 

Grup lar ha lin de a�aç la r�n et ra f�n da nö -
be te ba� la yan Ac� ba dem hal k� ve des te �e
ge len ler, fir ma yet ki li le riy le gö rü �e rek
a�aç la r�n sö kül me si ne izin ver me ye cek le -
ri ni söy le di ve sö kü len a�aç la r�n yer le ri ne
di kil me si ni is te di. 

Bu s� ra da #di re nA c� ba dem Par k� hash -

ta giy le ba� la yan kam pan ya bü yü dü. �s tan -
bul Bü yük �e hir Be le di ye si ve Üs kü dar
Be le di ye si, twit ter’dan aç�k la ma lar ya pa -
rak olay la il gi le ri nin ol ma d� �� n� aç�k la d�. 

A�aç sö kü mü nün ya p�l d� �� park ta mi -
mar lar da var d�. Bir çok ye rin be ton la� ma -
s�n dan do la y� a�aç la r�n bu lun du �u, ço cuk -
la r�n oy na d� �� alan la r�n yok ol ma s� n� is te -
me di �i ni di le ge ti ren Mi mar Na zi ye Ünal
�u bil gi le ri ver di: 

“Bu ra s� ka mu ya ay r�l ma s� ge re ken bö -
lüm dü, ay r�l ma d�. Yak la ��k 180 dö nüm lük
bir alan d�r. Akas ya Ev le ri ya p� l�r ken yüz -
de 30-35’lik ala n� ka mu ya b� rak ma s� ge re -

ki yor du. Plan lar da bir il ko kul, bir or ta -
okul, bir li se ola ca �� bir de aç�k ve ka pa l�
spor te sis le ri ya p� la ca �� ya z� yor du. Yal -
n�z ca bu üç ta ne gök de len ko yul du ve 180
dö nü mü za ten on lar tu tu yor. 180 bin met -
re ka re den sa de ce bu ka dar c�k alan ka mu -
ya kal m�� t�r. Okul, spor te sis le ri gi bi ya sal
alan la r�n hiç bi ri yok. Sa de ce bir il ko kul
ya p�l d�.  Üze ri ne Ac� ba dem Özel �l ko ku lu
yaz d� lar. Ya ni bü tü nüy le ka mu nun ya rar -
la na bi le ce �i bir alan ol ma d�.”  Ac� ba dem
Da ya n�� ma s�’n�n �s rar l� ey le mi so nu cu
a�aç sö kü mü dur du ru lur ken, sö kü len 25
a�aç da yer le ri ne tek rar di kil di. 
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Adres: Cafera�a Mah. Moda Caddesi.
Nail Bey Sok. Kad�köy
Tel.: 0216 418 16 46

�leti�im: 0216 346 57 57 (Gönüllü Merkezi)
Müjde Kiper: 0532 275 96 58

Baydur Savucu: 0536 219 60 43

DAVET EDiYORUZ

Gazetemizin 701. say�s�nda yay�nlanan “Yeni E�itim
Y�l�nda �mam Hatip Dayatmas�” ba�l�kl� haberimizle

ilgili olarak Kad�köy Milli E�itim Müdürlü�ü’nden 
bir aç�klama geldi. 

Haberde, 4+4+4 kesintili e�itim sisteminin
sanc�lar�n�n bu y�l da artarak devam etti�i, 4. s�n�f�
bitiren ö�rencilerin sistemin belirledi�i ortaokulda
okumaya mecbur b�rak�l�rken, ortaokulu bitiren ve
SBS’de yeterli puan alamad��� için Anadolu ve Fen

liselerine giremeyenlerin meslek liseleriyle imam
hatip liseleri aras�nda s�k���p kald���n� anlat�p, bu

konudaki �ikâyetleri sayfalar�m�za ta��m��t�k.
Konuyla ilgili olarak Kad�köy �lçe E�itim Müdürü

Fer�at Ayar’�n görü�lerini de sayfalar�m�za
yans�tm��t�k. Haberin yay�nlanmas�n�n ard�ndan �lçe
Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar imzas�yla yap�lan

aç�klamada, “6287 say�l� yasa kapsam�nda 12 y�ll�k
kesintisiz e�itim sisteminin sanc�l� geçmedi�i”

belirtilerek özetle �u görü�lere yer verildi: “Kad�köy
�lçesinde 2013-2014 e�itim ö�retim y�l�na ait

haz�rl�klar�n fiziki mekân, personel ve araç-gereç
yönünden tamamland��� ve 6287 say�l� yasa

kapsam�nda da 4+4+4 diye adland�r�lan 12 yl�l�k
kesintisiz e�itime geçi�te herhangi bir s�k�nt�
ya�anmad���n�n kamuoyuna sunulmas� için 

gere�ini arz ederim.”  

Özdemiroğlu için 10 bin imza!

Ağaçlar önce söküldü sonra dikildi!

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, 2013 -
2014 sezonu için gönlündeki sanat sevgisini
ortaya çıkarmak isteyen her ya�tan tiyatro

severleri grubumuz içinde e�itim alarak
aramıza katılmaları için bekliyor.

Bilgi Formlarını Barı� Manço Kültür
Merkezi'nden alabilirsiniz.

Milli E�itim’den aç�klama

Özdemiro�lu �lkö�retim
Okulu’nun imam hatip

ortaokuluna dönü�mesini
istemeyen Acıbadem ve
Yelde�irmeni Mahalle

Dayanı�maları, topladıkları 
10 bin imzayı Kadıköy �lçe Milli

E�itim Müdürlü�ü’ne 
teslim etti.

Tiyatro Festivali’nde
30 Ağustos coşkusu
BU y�l, 17 A�ustos-4 Eylül tarihleri aras�nda

Özgürlük Park�’nda 11. si gerçekle�tirilen
Kad�köy Belediyesi Tiyatro Festivali’nde 30
A�ustos Cuma günü özel bir gece ya�and�. 
30 A�ustos gecesi Zafer Bayram� nedeniyle

Özgürlük Park�’nda sahnelenen Oktay
Aray�c�’n�n yazd���, Emre K�nay’�n yönetip

oynad��� “Nafile Dünya” adl� oyunu, herkes
Türk bayraklar�yla izledi. Oyunun sonunda
oyuncular da ellerinde Türk bayraklar�yla

seyirciyi selamlad�lar. Okurumuz Ümit Üsta�
da bu anlar� yukardaki karede görüntüledi. 

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 01 - 10 MART 2013

HAYD� B�S�KLETE B�NMEYE
Tarih: 12.09.2013

Saat: 09.00
Yer: Caddebostan Sahil

Düzenleyen: Ac�badem Gönüllüleri
Acıbadem’deki Akasya Evleri’nin yanındaki parkta 25

a�aç sökülünce mahalleli a�aç nöbetine ba�ladı. 
Sosyal medyada ba�latılan kampanyanın da etkisiyle

a�açlar tekrar yerlerine dikildi.

‘ÇAPULCU EVLERİ’ AÇILIYOR

Üni ver si te de oku yan genç ler ile bu
genç le ri ev le rin de ba r�n d�r mak is te -
yen le ri bu lu� tu ra cak ye ni bir pro je

ba� l� yor.
Ge zi di re ni �i ne ka t� lan üni ver si te li ler

ce ma at ev le ri ne kar �� “Ça pul cu lar Ev le ri ni

Aç� yor” isim li bir kam pan ya ya start ver di.
Ö� ren ci Ko lek tif le ri ta ra f�n dan ba� la t� lan
kam pan ya kap sam�nda ö� ren ci ler ken di ev -
le ri ni ge çi ci bir sü re li �i ne ye ni ge len ö� ren -
ci le re aça cak lar. Ev e� ya s� pay la �� m�n da bu -
lu na cak lar ve ev or ga ni zas yo nu ya pa cak lar. 

Ko nuy la il gi li ola rak aç�k la -
ma ya pan Ö� ren ci Ko lek tif le ri,
“Kre di Yurt lar Ku ru mu (KYK)
yur du na yer le �e me yen ö� ren ci -
le rin tek ça re si ucuz, ki mi za -
man pa ras�z olan ce ma at ev le ri
olu yor. Ce ma at ev le ri ne kar��
biz ça pul cu lar da ken di evi mi zi
aç�yo ruz” de nil di.

Kam pan ya ile il gi li de tay l�
bil gi le re, “Ce ma at ev le ri ne kar ��
Ça pul cu lar Ev le ri ni Aç� yor” ad -
l� fa ce bo ok say fa s� ve “ca pul cu -
ev le ri@gma il.com” ad l� ma il
ad re si ile üni ver si te ön le ri ne ku -
ru lan stand lar dan ula �� la bi li yor.

Çapulcu evleri geliyor. Gezi Direni�i ile birlikte ortaya çıkan ortak
dayanı�mayı arttırmak isteyen Ö�renci Kolektifleri, yurt

bulamayan ya da ev tutamayan ö�rencilere kendi evlerini 
açarak destek veriyor.

Toplanan
imzalar

Kadıköy �lçe
E�itim Milli

E�itim
Müdürü

Fer�at Ayar’a
teslim edildi.
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● Gök çe UY GUN

Ge zi di re ni �i bir ki tap da ha
üret ti. Ka d� köy lü ya zar Erol
H� zar c�, “Bir Ça pul cu nun

Ha t� ra Def te ri” ad l� bir ki tap ya y�n -
la d�. 

“Oran t� s�z ze kâ dan mar ji nal ge -
yik ler”' alt ba� l� �� n� ta �� yan ki tap ta
H� zar c�, di re ni� bo yun ca üre ti len
mi za hi un sur la r� der le mi�. Des tek
Ya y�n la r�'ndan ç� kan ki tap ta, fo to� -

raf dü ze ni Tu� çe Bu dak, ka pak ta -
sa r� m� �lk nur Mu� tu, say fa ta sa r� m�
da  Can su Po roy im za l�. 

� NER DE O ES K� 
ÇA PUL CU LAR!

Ge zi’yi y�l lar son ra an�m sa y�p,
gü lüm se mek için bir ar �iv ni te li �i
ta �� yan ki ta b�n ar ka ka pa ��n da �un -
lar ya z� yor; “Es ki ça pul cu lar Os -
man l� or du su nun önem li par ça s�y d�
ve on la ra “De li ler” de nir di. 20-25
ya� la r�n da ki genç ler den olu �an bu
sa va� ç� lar, or du nun en ön sa f�n da
çar p� ��r lar, ade ta de li ce sa re ti ile
dü� ma n�n üs tü ne at� l�r lar d�. Gö rün -
tü le ri kor ku sal s�n di ye ön di� le ri
çe ki lir, ka fa la r� ka z� t� l�r d�. Vü cut la -
r� hay van pos tuy la kap l�y d� ve z�rh
ta �� maz lar d�. S�rt la r� na ka nat ta kan
ça pul cu la r�n bay rak la r�n da “Ka der -
de ne var sa o ge lir ba �a!” ya z� l�y d�.
Ye ni ça pul cu lar hal k�n yüz de 50’si -
dir. AVM’ler den g� c�k ka pan bu ça -
pul cu lar üç be� a�aç için mey dan la -
ra ç� kar, en ön saf lar da po lis ler le
ça t� ��r, ade ta de li ce sa re ti ile bi ber
gaz la r� n�n üs tü ne ko �ar ve hü kü me -
ti y�p ra t�r lar. Gö rün tü le ri po lis le ri
du mu ra u� rat s�n di ye ame li yat mas -
ke si ve de niz göz lü �ü ta kar lar. Es ki

ça pul cu la r�n z�rh ta �� ma ma s� n�n ne -
de ni h�z l� ha re ket ede bil mek ve ya -
ra la r�y la dü� ma na kor ku sal mak t�r.
Ye ni ça pul cu lar da z�rh ta �� maz, co -
pu yok tur, si lah s�z d�r. Üs tün ce sa -
ret le riy le po lis le ri kü çük dü �ü rür ler.
Ka nat la r� halk ta ra f�n dan ta k� l�r ve
ba� ka s� na gö rün mez. Bay rak la r�n da
“Ka de ri miz Çar �� Ulan!” ya z� l� d�r.”

Ki tap tan bir kaç ör nek;
•“Kah gi de rim in ter ne te, sörf

ey le rim ale mi Kah ç� ka r�m mey dan -
la ra, sey re der alem be ni.” (A��k
Red hack Ça pu li)

• To ma’l� Hil mi
TO MA su yu ak mam di yor
Ba ri ka t� y�k mam di yor
�a n� bü yük ça pul cu lar
Ku �u lu'dan ç�k mam di yor
• O SON KA RAN F�L: Di re ni� te

ha ya t� n� kay bedenlerin an� s� na Ge -
zi Par k�'na ka ran fil b� rak mak için
Tak sim'e ç� kan ça pul cu lar, po lis le -
re ka ran fil at�n ca kar �� l� ��n da bi ber
ga z� ye di ler. Oran t� s�z ka ran fil at -
t�k la r� n� ka bul eden ça pul cu lar, “O
son ka ran fi li at ma ya cak t�k...” de di -
ler. 
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Kad�köy  Evlendirme Dairesine
25.04.2013 tarihinde ödemi� oldu�um
I-304286 no’lu 600TL‘lik makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür.
Bartu �ENGÜL

E�im �smail Ayval�’dan dolay� sahibil
oldu�um Gazi Kart�m kaybolmu�tur.

Hükümsüzdür.
Sezer Ayvalı

55396019884 T.C No.lu kimli�im
kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

Fehmi SOYDAN

Y�ld�z Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Biyomühendislik Ana Bilim
Dal� 1.Ö�retim Tezli Yüksek Lisans

program�ndan 
2004-2005 E�itim Ö�retim y�l�nda

alm�� oldu�um 6116 no’lu diplomam�
kaybettim. Yerine geçerli belge

alaca��mdan hükümsüzdür.
Berrin KUR�UN

Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Saadet KAYHAN

KAYIP MAKBUZ

GEZ� ESPR�LER� DERLEND�

Destek Yayınları’ndan çıkan Erol
Hızarcı’nın “Bir Çapulcunun Hatıra

Defteri” adlı kitabı Gezi ruhunu 
yansıtan, bir solukta okunacak bir kitap.
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● Gökçe UYGUN

�stanbul Anadolu Yakası
Foto�raf Sanatı Derne�i

(ANAFOD) “5 gece
foto�raf” adlı bir etkinlik

düzenliyor. Etkinlik
kapsamında, 9-13 Eylül
tarihleri arasında 5 gece
süreyle saat 21.00-22.00

arasında Nâzım Hikmet Kültür
Merkezi’nde açık havada
foto�raf sunumları yapılacak.

Toplam 23 foto�rafçının 23 sunumuyla
katılaca�ı etkinlikte, maden i�çilerinden deniz

ya�amına, Venedik’ten Haydarpa�a Garı’na dek
pek çok farklı temadan foto�raflar gösterilecek.

YAZLIK
FOTO�RAF GECELER�…

Foto�raf geceleri için
“aynı yazlık sinemalar

gibi...” benzetmesini yapan
Anafod Ba�kanı Baytekin
Kara, “Kadıköy’de 5 gece

dolu dolu foto�raf
ya�anacak. Gecelerimizde

foto�raflar aydınlanmamıza,
dü�ünsel beslenmemize,

bilgilenmemize, e�lenmemize
katkı verecekler. Yazın foto�raf

sunumlarının istenilen yerlerde açık
havada yapılabilece�inin örne�ini
yaratmı� olaca�ız. Bu ve benzeri

etkinliklerimizle foto�raf sunumlarının

daha çok yerde,daha çok
izleyici ile kar�ıla�ması

amaç. �stiyoruz ki
hazırlanmasında yo�un bir

emek ve bilgi olan bu
sunumlar hak etti�i

ölçüde daha çok
izlenebilsin. Ülkemiz
foto�raf kadrolarının

birikimleri ile
foto�rafseverler
bulu�abilsin. Bu

amacımıza uygun
olarak bütün ki�i ve
kurumlarla birlikte

üretmeyi
sürdürece�iz” dedi.

● Semra ÇELEB�

Gezi Park�’nda ba�lay�p �stanbul’un
tüm park ve meydanlar�na yay�lan
direni� forumlar�, Alpay’�n o çok ünlü

�ark�s�ndan ilhamla, özgürlük ve adalet
isteyen herkesi “Eylül’de Gel”
diyerek Kad�köy’e
ça��r�yor. 15
Eylül Pazar
günü saat
1 5 . 0 0 ’ t e
K a d � k ö y
R � h t � m ’ d a
ge rçek le �ecek
büyük bulu�mada
Marsis, Cenk
Taner, Ceylan
Ertem, Yeni Türkü,
Bulutsuzluk Özlemi,
Grup Yorum, Karde�
Türküler ve Hayko
Cepkin, �ark�lar�n�
özgürlükleri için mü-
cadele edenlere söyleyecek. 

“Adalet ve Özgürlük için Eylül’de Gel”
ad�yla düzenlenecek etkinlik için olu�turulan
ForumFest grubu, neden böyle bir bulu�ma

düzenleme gere�i duyduklar�n� �öyle aç�k-
l�yor: 

“Ülkemiz tarihinin en önemli ya�am ve
özgürlük mücadelelerinden Gezi Direni�i;
her türlü polis �iddetine, hukuksuz gözalt� ve
tutuklamalara, medyan�n yalanlar�na ve ikti-
dar�n itibars�zla�t�rma sald�r�lar�na kar��n
dayan��man�n gücüyle sürmektedir.

Gezi Direni�i ile aç��a ç�kan toplumsal
duyarl�l�k, direni� ve dayan��ma prati�i, Park
Forumlar�yla birlikte yeni bir boyut kazan-
m��, ülkenin dört bir yan�nda parklar;
toplumsal-siyasal sorunlar� tart��t���m�z,
çözümler üretmeye dönük kolektif akl� ve
enerjiyi devreye soktu�umuz, dayan��ma
eylem ve faaliyetlerini yükseltti�imiz
alanlar haline gelmi�tir.

� “ÇOK HARFL� ALFABEN�N
FARKLI SESLER�…”

Anadolu Yakas� Park Forumlar�
olarak Eylül ay�n� “Bu Daha

Ba�lang�ç Mücadeleye Devam!” slo-
gan� ile kar��l�yoruz. Çok harfli bir alfabenin
farkl� sesleri olarak Eylül’ü sokakta kar��la-
yaca��z. Gençler yarat�c�l�klar�yla, anneler
kucaklayan �efkatiyle, i�çiler üretimden
gelen gücüyle, kad�nlar gür sesiyle, halklar
tüm renkleriyle, taraftar gruplar� cüretiyle,

LGBT bireyler biz de var�z ç��l���yla, ya�l�lar
yeniden canlanan hayat e-nerjisiyle…
Direni� ve dayan��ma ruhuyla,
özgürlü�e duydu�umuz özlemle
sokaklarda olaca��z.

Parklar�m�z�n, meydan-
lar�m�z�n ve ya�am alan-
lar�m�z�n ya�malanmas�na
geçit vermemek, polis �iddeti
sonucu öldürülen, gözünü
kaybeden, yaralanan
arkada�lar�m�z� unutturma-
mak, �iddetin sorumlular�ndan
hesap sormak, Gezi Direni�i tut-
saklar�na özgürlük talebimizi
hayk�rmak, ülkenin tüm meydan-
lar�nda toplant�, gösteri ve eylem
yasaklar�na son demek için, 

15 Eylül Pazar günü Kad�köy’de “Adalet
ve Özgürlük �çin Eylül’de Gel!” ismiyle
kitlesel bir festival gerçekle�tirece�iz.”

� “BÜTÜN PARKLARI BU FEST�-
VALDE B�RLE�T�RMEK �STED�K”

Büyük bir festival yapma fikri bundan
yakla��k bir ay önce forumlarda konu�u-
lurken ç�km��. Festival yürütme komitesinde
yer alan Ebru Sat�r, �stanbul’da bütün yaz
devam eden park ve meydan forumlar�n�n

ortak karar�yla düzenlenecek olan festivalle
ilgili “Kat�l�m�n çok yüksek olaca�� ve

herkesi bir araya getirecek bir fes-
tival hedefledik” diyor. Bunun

için yine forumlar�n üzerinde
anla�t��� müzisyenlere davet
götüren ekip, sanatç�lar�n
gönüllü olarak bu festivalde
yer almay� memnuniyetle
kar��lad�klar�n� belirtiyor. 

Neden Gezi Park� de�il
de Kad�köy’ü tercih ettik-

lerinin cevab�n� ise �öyle
veriyor Sat�r: “Gezi’de yap�l-

mak istenen her türlü etkinli�e
nas�l kar��l�k verildi�ini he-pimiz

çok iyi biliyoruz. B�rak�n büyük bir
konser organize etmeyi adalet yürüyü�çü-
lerini bile Gezi’ye yürütmeyen bir polis �id-
detiyle kar�� kar��yay�z. Bu yönden bak�nca
Kad�köy, festivalin yap�labilece�i en uygun
alan.”

Festival yürütme komitesi ad�na konu�an
Ebru Sat�r, “Haziran’da ba�layan büyük
direni�in parklarda devam eden ruhunu
yeniden biraraya getirmek için” organize et-
tikleri Kad�köy bulu�mas�na herkesi davet
ediyor. 
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● Kadir �NCESU
�A�R Ra�it Kara ölümü y�ldönümünde

unutulmad�, ailesi, arkada�lar� ve okurlar�
taraf�ndan uzun süre ya�ad��� K�nal�ada’da
düzenlenen bir etkinlikle an�ld�. Ra�it Kara
ad�n�n verildi�i as�rl�k ç�nar�n bulundu�u

alanda düzenlenen törene; Adalar Belediye
Ba�kan� Mustafa Farsako�lu, Kara ailesi,
Ra�it Kara �iir Yar��mas�’nda dereceye

girenler ile Ra�it Kara’n�n dostu sanat ve
edebiyat dünyas�ndan isimler kat�ld�.

Ra�it Kara Ç�nar�’n�n gölgeledi�i ve mart�lar�n
ç��l�klar�n�n s�k s�k öne ç�kt��� bir ortamda
yap�lan anma toplant�s�nda Ra�it Kara’n�n
torunu da dedesinin �iirlerinden örnekler
sundu. �smail Biçer taraf�ndan sunulan

etkinlikte ilk olarak Adalar Belediye Ba�kan�
Mustafa Farsako�lu söz ald�.

Farsako�lu, Adalar�n kültür, sanat ve
edebiyat ve bilim insanlar� aç�s�ndan oldukça

zengin oldu�una dikkat çekerek
“�nsanlar�m�z�n saçt��� ����� bugünden

gelece�e ta��ma gelene�ini sürdürmeliyiz.
Ra�it Kara’y� kaymakaml���m döneminden

itibaren tan�yordum. Çevreye, do�aya,
insana de�er veren bir insand�. Ra�it Kara,
sahip oldu�u dü�ünce ve ya�am biçimiyle

bizlere yol gösterici olacakt�r. Sizler bu
insanlar�n de�erini biliyorsunuz. 

Onlar�n fark�ndas�n�z. Onlar� örnek alarak
bugünü güzelle�tirebilir, yar�na güvenle

bakabiliriz” dedi.

‘RA��T KARA HAYATIN �A�R�YD�’
Türkiye Yazarlar Sendikas� Yönetim Kurulu

Üyesi ve �air Leyla �ahin de yapt���
konu�mada ya�am�m�zda �iir olmamas�

durumunda de�erlerimizin büyük bölümünü
yitirece�imize dikkat çekerek, “�iirin

dü�ünceyle iç içe ya�amas� önemlidir.
Ya�ad���m�z hayat�n da bir �iiri vard�r. Ra�it
Kara da hayat�n �iirini yazanlardand�. Bütün
�airler karde�tir” dedi. Ra�it Kara �iir Ödülü

Seçici Kurulu ad�na da Kar Dergisi Genel
Yay�n Yönetmeni Niyazi Ya�ar konu�tu.

Ya�ar, Ra�it Kara’n�n insani ve dik duru�uyla
günümüz insanlar�na örnek olan bir insan

oldu�unun alt�n� çizerek �öyle devam etti: “O
yaln�zca �air de�ildi. Ayr�ca örnek bir
çevreciydi de. �stanbul’dan Ankara’ya
çevreye olan sayg�s� ve sevgisi sonucu
yürümü�tü. Örnek bir ayd�n ve örnek bir

insand�.”
“MEMLEKET�NE VE MARTILARA Â�IKTI”

Kara ailesi ad�na söz alan Türkan Kara da
babas�yla ilgili an�lar�n� anlatt�. Türkan Kara,
babas�n�n sessizli�e kar�� ç�kan muhalif bir

ses oldu�una dikkat çekerek, “Ya�ama kar��
dik duran sert bir kaya gibiydi. Bu yüzden dik

bakard� adam�n yüzüne. Babam hayata,
insanlara, kurda ku�a, memleketine hele de

mart�lara â��kt�. Torbalarla az ekmek ta��mad�
Marmara’n�n mart�lar�na” diye konu�tu.

Melisa Kara, Gülderen Canyurt, Aliye Özlü ve
�smail Biçer’in okudu�u �iirlerden sonra ödül

törenine geçildi. Ahmet Saraço�lu, Niyazi
Ya�ar, �smail Biçer, Gülderen Canyurt ve
Türkan Kara’dan olu�an seçici kurulun

mansiyona de�er gördü�ü Cansu Us Yaz�c�,
Fesih Vural ve Ramazan T�nk�r’a ödülleri

Adalar Belediye Ba�kan� Mustafa
Farsako�lu, Leyla �ahin, Makbule Kara ve

Ahmet Saraço�lu taraf�ndan verildi.
Ödül töreninden sonra Taylan Özgür Ölmez

ve grubu sahne ald�. 
Etkinlik kokteylle sona erdi.

�stanbul’daki
tüm forumların
ortak kararıyla

15 Eylül’de
Kadıköy’de
büyük bir
bulu�ma

olacak. Birçok
müzisyenin

�arkılar
söyleyece�i

festivalin talebi
net: “Adalet ve

özgürlük.”

SANATKÜLTÜR

Adalet ve Özgürlük için
EYLÜL’DE KADIKÖY’E GEL!

ŞAiR 
RAŞiT KARA 
UNUTULMADI

Kadıköy geceleri fotoğrafla renklenecek…

Çağdaş Toprak’tan
‘RENKLER’de türküler
Uzun y�llar Kad�köy’de

faaliyet gösteren
kültür sanat merkezi

BEKSAV’da çal��malar
yürüten ve halen yurt d���nda
müzikal faaliyetlerini
sürdüren Ça�da� Toprak’�n
ikinci albümü “Renkler” ç�kt�.
Ada Müzik’ten ç�kan al-
bümünde sanatç�, ilk al-
bümünde oldu�u gibi bu
albümde de farkl� dillerden
ezgilere yer verdi. Albüm,
uzun bir çal��-
man�n ard�n-
dan Türkçe,
Kürtçe (Za-
zaca), Er-
menice ve
Hem� ince
gibi farkl�
dilleri ve
m ü z i k l e r i
bulu�turan
12 �ark�dan
olu�uyor.

Projenin
a r a n j ö r -
lü�ünü Nail
Yurtsever, Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve
Öner Gerçek üstlendi. Albümde Toprak’a
vokalde Eylem Akta�, Nuray Bal�k, Salih
Y�lmaz, Turan Yap��t�ran, Ercan Tanr�verdi

ve Merve Tan e�lik ediyor. Proj-
eye Hanifi Taymaz, Y�lmaz Çelik
ve H�d�r A��rda� eserleriyle
destek verdi.

Ça�da� Toprak albüm ka-
pa��nda yeni albümüyle ilgili �un-
lar� söylüyor: “Renkler projesi
birçok farkl� dilde (Kürtçe, Er-
menice, Hem�ince ve Türkçe)
ezgiler kadar farkl� müzik türlerini
de duyabilece�iniz, yenilikçi, dil-
lerin ya�at�lmas�na olan inanc�yla
özgürlükçü, y�llard�r sürdürülen

ara�t�rmac� yan�yla
karde�çe, bir
arada ya�amaya
bir ça�r� olmas�
özlemiyle or-
taya ç�km��t�r.

Bu projenin
ismine renkler
dedik çünkü
farkl� dillerin
beraber, bir-
birini in-
c i t m e d e n ,
ezmeden, sol-
d u r m a d a n

ya�ayabilece�ine
olan inanc�m�z� ifade etmek istedik, renkler
dedik çünkü heybemizdeki dillerin
karde�li�ini, birbirine ne kadar yak��t���n�
anlatacak daha güzel bir söz yok.”

ED�RNE’L� sanatç� Serdar Akyay’�n
foto�raf sergisi, Kad�köy �irket-i

Hayriye Sanat Galerisi’nde, 4 Eylül
Çar�amba günü aç�ld�. 

Orman mühendisi olan Akyay, aile
büyüklerinin an�s�na ithaf etti�i
sergisinde; “Topra��m” isimli,

panoromik çekimle, siyah beyaz-
solarize tekni�i ile çekti�i, Edirne’yi
anlatan 84x44 cm ebatlar�ndaki 48
adet foto�raftan olu�an çal��mas�n�

payla�acak.

Bu çal��ma, kategorisinde bir ilk.
Edirne’yi konu alan, 180 derecelik
aç�yla görüntülenen panoromik bir
çal��man�n daha önce yap�lmam��

olmas�, bunun yan� s�ra solarizasyon
tekni�inin kullan�lmas�yla

foto�raflar�n gravür tad�nda ve
görünümünde olmas� da izleyenleri

mekân�n içine çekiyor.
Edirneli sanatç� Serdar Akyay’�n

sergisi, 15 Eylül Pazar gününe kadar
kadar gezilebilir. 

Yurt dı�ında
ya�ayan

Kadıköylü
sanatçı Ça�da�

Toprak’ın Türkçe,
Kürtçe, Ermenice
ve Hem�ince gibi
farklı dillerden 12
�arkının yer aldı�ı

“Renkler”
albümü çıktı. Kadıköy’de Edirne

fotoğrafları sergisi

Nâzım
Hikmet Kültür

Merkezi’nde, 9-13
Eylül tarihleri arasında
5 gece boyunca açık

havada foto�raf
sunumları 
yapılacak.

Ceylan Ertem
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30 A�us tos Za fer Bay ra m� tüm yurt ta
co� kuy la kut lan d�. Bü yük Za fer’in 91.
y�l dö nü mü kut la ma la r� do la y� s�y la �s-

 tan bul ve Ka d� köy’de de kut la ma tö ren le ri
dü zen len di. Törenlerde renkli görüntüler
ya�and�. �s tan bul’da ki ilk tö ren saat
09.30’da �s tan bul Va li li �i ve as ke ri er kâ n�n
ka t� l� m�y la Tak sim Ata türk An� t�’na çe lenk
ko nul ma s�y la ba� la d�. Ard�ndan sa at
11.00’de de Va tan Cad de si’nde tö ren dü zen-
 len di. Törene vatanda�lar�n ilgisi büyüktü. 

� KA DI KÖY’DE KIR MI ZI
BE YAZ KUT LA MA

30 A�us tos Za fer Bay ra m�’n�n
91. y�l dö nü mü co� ku su Ka d� -
köy’de zir ve dey di. Res mi tö ren -
le rin ya n� s� ra dü zen le nen
kut la ma et kin lik le ri gö rül me ye
de �er di. Ka d� köy’de tö ren ler sa -
at 09.00’da �s ke le Mey da n�’nda -
ki Ata türk An� t�’na çe lek
ko nul ma s� tö re niy le ba� la d�. Tö re -
nin ar d�n dan Ta ri hi �eh re ma ne ti bi-
 na s�n da teb rik ler ka bul edil di. 

Di �er ta raf tan 30 A�us tos Za fer Bay -
ra m� do la y� s�y la Ba� dat Cad de si’nde va tan -
da� la r�n yo �un ola rak ka t�l d� �� bir yü rü yü�
dü zen len di. K�r m� z�-be yaz renk le rin hâ kim
ol du �u yü rü yü� te Ka d� köy lü ler za fe rin 91.
y�l dö nü mü nü do ya s� ya kut la d�. 

Di �er ta raf tan 30 A�us tos Za fer Bay ra m�
kap sa m�n da ga zi ler, ya� l� lar ve en gel li ler
için Adi le Sul tan Sa ra y�n da 350 ki �i lik bir
ye mek dü zen len di. Ka d� köylü Yü cel ai le si
ta ra f�n dan ve ri len ye me �e ga zi ler yo �un ka -
t� l�m gös te rir ken, çe �it li ya� l� ba k�m mer ke -
zi ve hu zu rev le rin den ya� l� la r� m�z da ka t�l d�.
Yü cel ai le si ne Be le di ye ad� na Te �ek kür Bel-
 ge si ve çi çek tak di mi ya p�l d�.

� KLA S�K OTO LAR DA 
AY RA MI KUT LA DI

Bay ram do la y� s�y la �s tan bul ve Ka d� köy
çok renk li ve an lam l� bir or ga ni zas yo na ev
sa hip li �i yap t�. Kla sik oto mo bil ler, 30 A�us-
 tos Za fer Bay ra m� kut la ma la r� kap sa m�n da,
For mu la 1 pis tin de Türk bay rak la r�y la za fer
tu ru at t�. Da ha son ra Bos tan c� sa hil yo lu nu

ta ki ben Ba� dat Cad de si’ne Türk bay rak la r�
ve kla sik klak son ses le riy le ge len kla sik oto-
 mo bil ler Ka d� köy lü le re nos tal ji ve za fer gu-
 ru ru nu bir lik te ya �at t�. Ka d� köy lü ler de bu

gör sel �ö le ne al k�� lar ve slo gan lar la e� lik
et ti ler. �s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler
Der ne �in den ya p� lan aç�k la ma d,a yak la -
�an 29 Ekim Cum hu ri yet Bay ra m� do la -
y� s�y la olu� tu ra cak la r� Cum hu ri yet

kor tej le ri nin ha z�r l�k la r� na �im di den ba�-
 lan d� �� be lir til di.

� ZA FER KU PA SI VE R�L D�
30 A�us tos Za fer Bay ra m� kap sa m�n da

dü zen le nen Za fer Ku pa s�’n�n �am pi yo nu
bel li ol du. Dört ta k�m ara s�n da dü zen le nen
tur nu va da fi na li Ye rel Ga ze te ci ler le Mal te -
pe Be le di ye si per so ne lin den olu �an Be le di -
yes por oy na d�. Ra ki bi ni 2-1 ma� lup eden
Be le di yes por oyun cu la r� Za fer Ku pa s�’n�
Mal te pe Kay ma ka m� Mus ta fa Tap s�z’�n
elin den al d�. Ba �� bü yük Spor Ku lü bü ta ra -
f�n dan dü zen le nen tur nu va da, üçün cü lü �ü
Mil li E�i tim Ö� ret men le ri ve dör dün cü lü �ü
Si nop lu lar Der ne �i (S� YAD) al d�.
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KIRMIZI VE BEYAZ…KIRMIZI VE BEYAZ…KIRMIZI VE BEYAZ…KIRMIZI VE BEYAZ…KIRMIZI VE BEYAZ…KIRMIZI VE BEYAZ…KIRMIZI VE BEYAZ…
30 A�ustos Zafer Bayramı

dolayısıyla düzenlenen
kutlamalarda co�kunun zirveye
çıktı�ı Kadıköy’de, 91 yıl önce

i�galcilere kar�ı verilen
mücadele bir kez daha

hatırlandı. Resmi törenlerin yanı
sıra halkın ve çe�itli sivil toplum

kurulu�larının destekleriyle
düzenlenen etkinliklere kırmızı
ve beyaz renkler damga vurdu.

KIRMIZI VE BEYAZ…
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● HABER MERKEZ�

Bakanlar Kurulu karar�yla 6306 say�l�
yasa kapsam�na al�nan ve riskli alan
ilan edilen Fikirtepe’de planlar ask�ya

ç�kt�. Eski planda 4.14 olan emsal de�eri
4.00’e dü�ürüldü, yükseklik s�n�r� ise 80 met-
reyle s�n�rl� tutuldu. Kamu yarar�n�n daha
fazla gözetildi�i yeni plana göre taban otu-
rumu d���ndaki alan�n her 25 metrekaresine
bir a�aç dikilmesi öngörülüyor, yollar
geni�letiliyor. Her daire için binalar�n alt�na
en az iki otopark yeri gösterilmesi �art ko�u-
luyor. Yeni planda; Bisiklet Yolu K�lavuzu,
Engelliler Yönetmeli�i, Türk Standartlar� En-
stitüsü yönetmeli�i, Etkin S�v� ve Kat� At�k
Yönetimi, gri sular, ya�mur ve dere suyu kul-
lan�m�yla ilgili hükümler ve sürdürülebilir e-
nerjilerin kullan�m�yla ilgili tedbirlere
uyulmas� �art ko�uluyor. Bu yönleriyle de
çev-reye daha duyarl� bir plan ortaya ç�k�yor. 

27 A�ustos’ta ask�ya ç�kan 1/1000’lik
yeni Fikirtepe ve Çevresi �mar Plan�, bir ay
ask�da kalacak. 25 Eylül’e kadar bu planlara
itiraz etmek isteyenler Kad�köy Belediyesi ya
da Çevre ve �ehircilik Bakanl���’n�n Bal-
mumcu’daki �l Müdürlü�ü’ne itirazlar�n�
iletebilecekler. 

Fikirtepe’nin riskli alan ilan edildikten
sonra �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin
haz�rlad��� plan�n mahkeme taraf�ndan iptal
edilip Çevre ve �ehircilik Bakanl���’n�n
haz�rlad��� planlar�n ask�ya ç�kmas�yla biz de
Kad�köy Belediyesi �mar ve �ehircilik
Müdürlü�ü’nün kap�s�n� çald�k, yeni planla
ilgili ayr�nt�lar� ald�k. 
� Fikirtepe için neden yeni planlar�n haz�r-
lanmas� gere�i duyuldu? 

22.02.2011 tarihli Fikirtepe için uygu-
lanan imar plan�n�n yürütmesini Bakanl�k
durdurdu daha sonra buray� riskli alan ilan
etti. 6306 say�l� yasayla riskli alanlarda
yap�lacak uygulamalar çerçevesinde bu bölge
için yeni bir plan haz�rlanmaya ba�land�.
yürürlükteki plan mahkeme karar�yla iptal
edildi. Yeni yap�lan plan 2.8.2013 tarihli
Fikirtepe ve Çevresi Uygulama �mar Plan�
olarak �u an ask�ya ç�kar�ld�. �lk olarak Çevre
ve �ehircilik Bakanl���’n�n Balmumcu’daki
merkezinde ask�ya ç�kar�ld�. Belediyemizde
de vatanda�lar�n bilgilendirilmesi için ask�ya
ç�kard�k.  
� Ne zaman ask�ya ç�kt�?

27.08.2013’te ask�ya ç�kt�. 30 gün ask�
süresi var. 25.9.2013’e kadar malik sahip-
lerinin ve kamu yarar� güden örgütlerin bu
planlara itiraz hakk� var. 

Ayn� zamanda bakanl�k buraya
1/5000’lik plan haz�rl�yor. O da çok k�sa bir
süre içinde ask�ya ç�kacak. 

� Eski planla yeni plan aras�nda ne farklar
var?

Plan�n ana temas�nda 6306 say�l� Afet
Riski Alt�ndaki Alanlar ile ilgili hükümler
geçerli. Bunun yan�nda da eski planda bir-
tak�m revizyonlar yap�lm��, eski plan�n ana
tasla�� korunmu�. Eski planda konut,
ticaret+konut, ticaret+hizmet+konut a��rl�kl�
adalar vard�. Bunlar kald�r�lm�� ve yerine
konut, ticaret+konut, ticaret fonksiyonlar�
verilmi�.

Yine etaplar halinde plan�n emsal de�er-
leri veriliyor. En az parsel büyüklü�ü 600
metrekare olarak tutulmu�. Eskiden daha
küçük parsellerde yap�la�maya izin ve-
rilmi�ti. Ancak �imdiki planda en küçük
parsel alan� 600 metrekare olarak belirlenmi�,
bunun da emsalini 1.8 olarak belirlenmi�.
Yeni etaplar yap�lm�� planda. 601-1200
metrekare için 2.30 emsal, 1201-2500 met-

rekare için 2.40 emsal, 2501- 4000 metrekare
için 2.60 emsal, 4000 metrekare ve daha
büyük parsellerde 3.00 emsal, yap� adas�n�n
içerisinde ve bu planda yap�la�maya konu
olan yollar� bölerek olu�turdu�u alanlarda
(kadastral ada) 3.80 emsal, yap� adas�n� olu�-
turan parsellerde 4.00 emsal veriliyor. Yani
eski plana göre en büyük adada 0.14 emsal
eksilme gözüküyor, bu da projeyi ve alan�
çok etkileyecek bir emsal dü�ü�ü de�il. 
� Yükseklik s�n�r� de�i�ti mi?

Hay�r de�i�medi. Yine eski plandaki gibi
80 metre s�n�r� var. Zemin oturumu de�eri ve
emsal de�eri önemli bu planlarda. Zemin otu-
rumu de�erinin ne kadar olaca�� Çevre ve �e-
hircilik Bakanl���’n�n onaylayaca�� kentsel
tasar�m projelerine b�rak�lm��. Bunun eski
planda belirli bir s�n�r� vard�, en son yüzde
35’ti. Yeni planda o s�n�r� kald�rm��lar ve bu
s�n�r� kentsel tasar�m projesine b�rakm��lar.

� Peki, bu iyi bir �ey mi kötü bir �ey mi? Ka-
musal alanlar için örne�in bahçeler için bir
risk olu�turur mu?

Bunu siz de biz de bilemeyiz. Çevre ve
�ehircilik Bakanl���’n�n onaylayaca�� kentsel
tasar�m projelerini görünce ö�renece�iz.
Büyük adalarda bahçe mesafelerine uygun
olarak yap�la�ma olmal�. Onun için projelerde
bilinçli bir �ekilde binalar�n birbirlerine yak-
la�ma mesafelerinin olu�turulmas� gerekir.  
� Yeni proje daha çok mülk sahiplerinin
avantaj�na m� yoksa kamu yarar� gözetilerek
mi haz�rlanm��?

Tabii ki biraz daha kamu yarar�n�n
gözetildi�ini söyleyebiliriz. �lk projeye göre
daha az emsal kullan�l�yor. Emsalin az ver-
ilmesi demek çevreye daha uygun, kontrollü
bina yap�lmas� demek. Bu da kamuya yararl�. 
� Orada faaliyet sürdüren in�aat �irketleri
aç�s�ndan nas�l bir durum söz konusu?

Onlar� çok etkileyecek bir azalma yok or-
tada. Emsal onlar� etkileyecek kadar
dü�ürülmedi. Bir önceki planda yap� adas�n�n
bir alt�ndaki kadastral alanda da donat� alan�
ayr�l�yordu. Onda yüzde 10’du, yap�
adalar�nda yüzde 20 ayr�l�yordu. �imdi
kadastral alanda donat� alan�n�n terkini
kald�rm��, yap� adas�nda donat� alan�n� yüzde
20’den 25’e ç�karm��. Kentsel tasar�m pro-
jesinin onaylanmas� a�amas�nda Bakanl�k do-
nat� alanlar�n�n yerlerinin belirlenmesini
öngörüyor plan notlar�nda. Sonra yap� adas�
baz�nda olu�acak terklerde birli�in sa�lan-
mas�n� istiyor. Eski plana göre kay�p oldu�u
görülmemekle birlikte bu, projelerle belir-
lenecek. Yollar geni�letildi�i ve donat� alan-
lar� artt�r�ld��� için kamu yarar� da gözetilmi�. 
� Bu durumda in�aat �irketleri ba��ms�z
davranamayacak de�il mi? 

Kentsel tasar�m projesi ve imar durumuna
göre haz�rlanan avan projeler Çevre ve �e-
hircilik Bakanl��� taraf�ndan onayland�ktan
sonra �irketler bu projelere göre yap� izin bel-
gelerini alacakt�r. Böylece Fikirtepe ve
Çevresi �mar Plan�’na uygun bir yap�la�ma
ortaya ç�kar.

� Son itiraz süresi 25 Eylül’den sonra
nas�l bir prosedür izlenecek?

Biz Belediye olarak itiraz de�er-
lendirmesi yapm�yoruz. �tirazlar� bize yapa-
bilirler ama biz bu itirazlar� de�erlendirilmek
üzere Bakanl��a gönderece�iz. �tirazlar
Bakanl�kça uygun görülürse itirazlar sonucu
yap�lan de�i�ikliklerle plan yeniden ask�ya
ç�kar�l�r. �tiraz olmazsa bir ay sonra uygula-
maya geçilecek. �tiraz olursa ve Bakanl�k bu
itirazlar� hakl� bulup kabul ederse planda re-
vize yapmaya gidecek. Revize edildikten
sonra uygulamaya sokulacak. Yürütmeyi dur-
durma olmad�kça aç�lacak davalar da uygu-
lamay� durduramayacakt�r. 

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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ta türk Or man Çift li �i’nin or tas�na
yap�lan Ba� ba kanl�k ko nu tu,
Çaml�ca Te pe si'nin gö be �in de ki
ca mi in �a at�, me te oro lo ji ara zi si ne
kaz�k gi bi di ki len dört mi ma ri ve

�e hir ci lik �a he se ri bir ya na, kent sel dö -
nü �üm kap sam�nda �s tan bul’un dört bir
kö �e sin de hum mal� in �a at çal��ma lar�
sü rü yor.

Özel lik le Ba� dat Cad de si ci var�nda,
so kak lar çi men to kam yo nun dan ge çil mi -
yor. Üç be� se ne ön ce ye ka dar kat
kar��l��� in �a at yap mak için do kuz tak la
atan mü te ah hit fir ma la ra, bu gün ge lin de
i� be �en di rin! Bir de apart man sa kin le ri -
nin ken di ara lar�nda ve mü te ah hit ler le
ver dik le ri so �uk sa va� lar var. Ya�� ile ri
olan lar�n tu zu ku ru, “dep rem de ev y�k�l�r
da alt�nda kal�rsam çok da dert de �il, �u -
ra da kaç y�ll�k öm rüm kald� ki za ten” di -
yor. Da ha genç le rin ra hat dav ra nan� var,
pa nik ata�� var, ka der ci si var, ne ya na
çek sen o ya na gi de ni var... Hep si ni bir
ara ya ge tir di niz mi, dai re say�s� artt�kça,
an la� mas� da bir o ka dar zor olu yor. 

Di �er yan dan mü te ah hit le za man�nda
an la� mak ha ya ti önem ta��yor. Dep rem
ol ma ya ca��n�, ol sa bi le “bi ze bir �ey ol -
ma ya ca��n�” dü �ün sek de, pa nik atak
olan apart man sa kin le rin den bi ri be le di -
ye ye �i kâ yet te bu lu na rak y�k�m ka rar�
ç�kart mak üze re komp lo plan lar� ku ru yor
ola bi lir. Bu du rum da yet ki li ler bi nan�za
ge lip öl çüm yap�yor lar ki-ye ni yö net me li -
�e gö re öl çüm yap�lsa sa� lam ç�ka cak
es ki bi na tan�m�yo rum-ve bi nan�za
an�nda y�k�m ka rar� ç�ka bi li yor. �� te o za -
man mü te ah hit ler bur nun dan k�l
ald�rm�yor; zi ra apart ma na y�k�m ka rar�
ç�kar sa mü te ah hit ten in �a at sü re sin ce
ne ki ra ne de avan tajl� hiç bir ön ko �u lu
ko pa ram�yor su nuz.

Kom �u nun kom �u ya �üp hey le yak -
la� mas�, sa de ce �i kâ yet eder mi kor ku -
sun dan iba ret de �il. Ge le lim ‘mü te ah hi te
ve re lim’ci le re... On lar da ken di ara -
lar�nda mi toz bö lün me ye u� ru yor lar. Mü -
te �eb bis olan lar i�i il la ken di gö rü �üp an -
la�t�klar� mü te ah hi te ver mek is ter ken, di -
�er le ri her mü te ah hit öne re ne üç ka��tç�
gö züy le bak�yor.

Di ye lim ye ni den in �a sü re ci için kat
ma lik le ri bir bir le riy le ve bir mü te ah hit le
an la�t�lar... Ki ra ya ç�kan ev sa hip le ri, ki -
ral�k em lak fi yat lar�n� ha va la ra uçur du �u
gi bi, ki ral�k ev ler de ka pan�n elin de
kal�yor. Fa re li sin den ha mam bö cek li si ne,
40 se ne dir ta di lat yü zü gör me mi� ev le re
va ra na ka dar ne var sa du dak uçuk la tan
ki ra la ra al�c� bu lu yor. Hal böy le olun ca
em lakç�lar�n da bur nu hok ka gi bi kalkt�.
Mü� te ri le ri sa de ce ki rac�lar de �il ki, bir
de es ki ev avc�lar� var. Ucu za es ki ev ka -
pa tay�m, bir iki y�l içe ri sin de y�k�l�p ye ni si
yap�l�nca bi re iki ka tar�m di ye, kim se ye
çakt�rma dan yat�r�ml�k ucuz ev dü �ür me -
ye çal��an Sa li ha Tey ze ler, Kud ret Am -
ca lar az m�? Fa kat art�k öy le dü �e� ev
bul mak her ba ba yi �i din harc� de �il. Es ki
ev sa hip le ri çok tan du ru ma uyand� da,
sat�l�k ev fi yat lar� iki ye üçe kat lad� bi le.

�s tan bul'un em lak i� le ri, me� hur Türk
kom �u lu �u nu cid di bir s� nav la kar �� kar -
�� ya ge tir di! Kent sel dö nü �üm dü, ya t� -
r�m d� der ken mülk ve ser ma ye sa hi bi
aziz hem �eh ri le ri miz, em lak maf ya s� na
dö nü� mü� du rum da! Ya na r�m ya na r�m,
ken di ne ba �� n� so ka cak ev ara yan la ra
ya na r�m...

As l ı  AY HAN

A

İstanbul’un
Emlak Mafyası (!)

KADIKÖY Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,
yeni planlar� olumlu buldu�unu belirterek
�unlar� söylüyor: “Mevcut planlar yarg�

karar�yla iptal edilmi�ti. Dolay�s�yla bir ç�k-
maza girilecekti ki girilmeden Çevre ve �e-
hircilik Bakanl��� yeni plan yapt�. Biraz denk
geldi i�in do�rusu. Do�ru oldu. Tek endi�e;
kamu erkine her �eyin al�nmas�, mevcut an-
la�malar�n geçersiz say�lmas� gibi problem
var. Çünkü burada binlerce ev y�k�lm��. �n-
sanlar ta��nm��lar kimiler kira al�yor, kira
ödeniyor… Mahallede kalanlar peri�an…

Sosyal bir patlaman�n e�i�indeydi i�in
do�rusu. Ama �u anda Çevre ve �ehircilik
Bakanl���’n�n ç�karm�� oldu�u plan� incelet-
ti�imiz zaman; her ne kadar baz� küçülmeler

olsa dahi genelde iyi bir plan. Müteahhitler
birkaç düzenleme ile i�lemlerine, i�lerine

devam edebilecekler.  Önemli olan ondan
sonra bir an evvel i�in yürümesini sa�la-
mak.” Plan ç�kmadan birkaç hafta önce

Çevre ve �ehircilik Bakan� Erdo�an Bayrak-
tar ile bir görü�meleri oldu�unu söyleyen

Ba�kan Öztürk, konuyla ilgili Fikirtepe’de bir
bina tutuldu�unu belirterek “Bir kat� Çevre

ve �ehircilik Bakanl���’na, di�er kat� Kad�köy
Belediyesi’ne ait olacak. Ruhsatlar�n ver-

ilmesinde çok seri bir �ekilde davran�lacak,
Çevre ve �ehircilik Bakanl��� ile ileti�im

halinde olunacak.” diyerek i�lerin çok daha
h�zl� ilerleyece�inin müjdesini veriyor.

Ba�kan Öztürk yeni plandaki her daireye iki

otopark öngörülmesi, yollar�n geni�letilmesi
gibi konular� da çok önemli bulduklar�n� söz-

lerine ekliyor: “Bu kadar yo�un yap�la�-
man�n oldu�u bir yerde otopark �art�n�n
konulmas� çok do�al bir olay. Do�ru bir

karar olarak görüyorum. Yollar�n geni�li�i 7
metreden 10 metreye ç�kar�lm��, caddeler

büyütülmü� 30 metreye ç�kar�lm��.
Dolay�s�yla baz� sorunlar kökünden

halledilmi� oluyor. Örne�in su sorunu. Bu
bölgedeki pis sular� tekrar ar�tarak kullan-

man�z gerekir. Örne�in gri sular�n�n toplan-
mas� tekrar kullan�lmas�yla ilgili öneriler

geldi. Dolay�s�yla çevre ile ilgili al�nacak her
karar burada hayat� rahatlat�r ve kolayla�t�r�r

ileride. Ben bu konuyu destekliyorum.
Maliyetleri ba�ta biraz yüksek olabilir ama
genel toplam içerisinde ülke aç�s�ndan son

derece önemli bir karar.”

ÖZTÜRK: “PLANI OLUMLU BULUYORUZ”

FiKiRTEPE’de yeni
planlar askıya çıktı

Bakanlar Kurulu
kararıyla afet riskli alan

ilan edilerek tüm planları
iptal edilen Fikirtepe’de

yeni imar planları askıya
çıktı. Emsal de�eri

4.14’ten 4.00’e dü�ürülen
son planda binaların
yükseklik sınırı aynı

tutularak 80 metre ile
sınırlandırıldı. �mar yolları

geni�letilirken, park,
sa�lık ve spor alanları

gibi donatı alanları
arttırıldı, her daireye iki

otopark alanı zorunlu
kılındı. Bir ay askıda

kalacak olan plana
25 Eylül’e kadar itiraz

edilebilecek. �tiraz
olmazsa bir ay  içinde

uygulamaya ba�lanacak. 

Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk,
mahkeme kararıyla
iptal edilen eski planın
ardından askıya
çıkarılan 1/1000’lik planı
olumlu bulduklarını
söylüyor. Fikirtepe’nin
iki yıldır ya�anan
belirsizlikler nedeniyle
sosyal patlamanın
e�i�inde oldu�unu
belirten Öztürk,
“Çevre ve �ehircilik
Bakanlı�ı’nın çıkarmı�
oldu�u planı
inceletti�imiz zaman;
her ne kadar bazı
küçülmeler olsa da
genelde iyi bir
plan” diyor. 
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● Esma BAYRAKTAR

Bu y�l 2.si ya p� lan ve ge le -
nek sel ha le ge len K�r m� -
z�-Be yaz Ser gi si, 20

A�us tos-2 Ey lül ta rih le ri ara s�n -
da Ka d� köy Va pur �s ke le -
si’nde ki �ir ket-i Hay ri ye Sa nat
Ga le ri si’nde ger çek le� ti ril di. 

Cum hu ri yet’in ku ru lu� y�l
sa y� s� ka dar sa nat ç� n�n ka t�l -
d� ��, K� ya fet Ka nu nu’nun
ka bul edil di �i 23 A�us tos’ta
ba� la yan ser gi, Za fer bay ra -

m� olan 30 A�us tos’ta ve ri len
kok teyl ile so na er di. 
K�r m� z�-Be yaz ser gi si nin bu y�l ki te ma s�,

K� ya fet Ka nu nu’nun sim ge si �ap ka ola rak be-

 lir len di. Ser gi ye res sam lar ya� l� bo ya tab lo la -
r�y la, fo to� raf ç� lar �ap ka çe kim le riy le, se ra -
mik sa nat ç� la r� da �ap ka mo del le riy le
ka t�l d� lar. Ser gi de, Cem Ka ra ca’n�n ya �a m�
bo yun ca hiç ç� kar ma d� �� �ap ka s�, pi po su ile
kah ve fin ca n�, �ap ka s�y la ün lü Er te kin’in iki
ay r� �ap ka s� da var d�. 

Ser gi nin, 30 A�us tos Cu ma gü nü dü zen -
le nen kok tey li ne, tüm sa nat ç� lar ve ko nuk lar,
k�r m� z�-be yaz gi yi ne rek ve �ap ka ta ka rak ka -
t�l d� lar.  

Ka d� köy Emi nö nü �s ke le si’nin üst ka t�n -
da 2007 y� l�n dan be ri hiz met ve ren �ir ket-i
Hay ri ye Sa nat Ga le ri si’nin So rum lu su Ay �e -
gül Abay, aç� l�� ta yap t� �� ko nu� ma da, “�ir ke -
ti Hay ri ye’de böy le bir or ga ni zas yo nun için de
bu lun mak tan onur du yu yo rum. Bu or ga ni zas -
yo na  kat k� da bu lu nan her ke se te �ek kür le ri mi
su nu yo rum” de di.

Ser gi nin or ga ni zas yo nu nu ya pan Ka mer
Ba t� o� lu da “Ser gi miz gün de 300-400 zi ya -
ret çi yi a��r la d�. Ye di gün de yak la ��k 2 bin ka -
t� l�m c� ol du. Re sim le ri ho bi ola rak ya pan lar
ve pro fes yo nel ola rak ya pan lar bi ra ra ya gel -
di. Önem li olan bu gü ne uy gun ol ma s� ve bu -
gü nü yan s�t ma s�. Ser gi nin tüm in san la ra ör nek

ol ma s� n� is ti yo ruz” di ye ko -
nu� tu.
� KUT LA MA YE ME �� 

K�r m� z�-Be yaz 2 ser gi
kok tey lin den son ra res -
sam lar ve ko nuk lar Bos -
tan c�’da ki bir res to ran da
dü zen le nen kut la ma ye -
me �i ne ka t�l d� lar. Res to -
ran da k�r m� z�-be yaz
ba lon lar, Ata türk pos -
ter le ri ve Türk bay rak -
la r�y la 10. Y�l Mar ��
e� li �in de kar �� la nan
da vet li ler, hem ser gi yi
hem de 30 A�us tos Za -
fer Bay ra m�’n� kut la d� lar.
Res to ra n�n i� let me ci si Se vinç Lü le ci, bu özel

ser gi nin res sam la r� n� a��r la mak tan mut lu luk
duy du �u nu be lir te rek, “Ulu sal

bay ram la r� m� z�
kut la ma m� z�
en  ge l  le  mek
i s  t e  y e n  l e  r e
inat, son su za
ka dar kut la ma -
ya de vam ede-
 ce �iz”  di ye rek
ge ce yi ba� lat t�.
Ge ce, ka t� l�m c� -
la r�n Cum hu ri yet
ve Za fer bay ra m�
kut la ma la r� na sa -
hip ç� ka cak la r� na
da ir söz ver me siy le
so na er di. 
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Şirket-i Hayriye Sanat 
Galerisi’nde özel bir sergi

Kırmızı-Beyaz sergisinde
biraraya gelen ressam, foto�raf

sanatçısı, heykeltra� ve
seramikçi toplam 191 sanatçı,

Atatürk’ün kıyafet devrimini
simgeleyen �apka temasıyla
Zafer bayramını kutladılar…

Foto�raflar: Sümeyye YAMAN
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● Haber: Gökçe UYGUN

Ate� pa ha s� der sa ne le re git me
im ka n� bu la ma yan Ka d� köy lü
ço cuk la ra e�i tim des te �i su -

nan Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Etüt
Mer kez le ri (ÇEM), önem li bir ba �a r� -
ya im za at t�.  �l çe de bu lu nan  4 ÇEM’e
ge len Ka d� köy lü ço cuk lar, üc ret siz
SBS des tek e�i ti mi al d�. Test ki tap la -
r� n� da hiç bir öde me yap ma dan
ÇEM’ler den edi nen ço cuk lar, ö� ret -
men ler e� li �in de s� na va ha z�r lan d� lar.
Ö� ret men le re ye ter siz kal d�k la r� ko -
nu la r� da n�� ma �an s� da bu lan ço cuk -
lar, y�l da 6 de fa da de ne me s� na v� na
gir di ler. Tüm bu sü reç so nun da SBS
s� na v� na gi ren ö� ren ci lerden 47’si,
Ana do lu li se le ri ne yer le� me yi ba �ar -
d�.  Ö� ren ci le rin ki mi le ri Ka d� -
köy’de ki Su adi ye Ha c� Mus ta fa
Tar man, Eren köy K�z Ana do lu Li s-
e si, Ke mal Ata türk ve 50. Y�l Tah -
ran gi bi göz de Ana do lu li se le ri ni
ka za n�r ken ki mi le ri de mes lek li se -
le ri ni ter cih et ti ler.

� ÖZ TÜRK’TEN
L� SE L� LE RE TAV S� YE LER

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk de geç ti �i miz gün ler de bu
ba �a r� l� ö� ren ci ler le biraraya gel di.
Ço cuk la r� teb rik eden ve he di ye le ri -
ni ve ren Öz türk, tav si ye ler de bu lun -
ma y� da ih mal et me di. Ço cuk la ra
“S� ra dan ol ma y�n, ken di ni ze bir fark
ka t�n, çok ça l� ��n” di yen Öz türk,
�un la r� söy le di; “Ülkemizde ha len
bir çok in san oku du �u i�i yap m� yor.
Ama siz is ter se niz ya pa bi lir si niz.
Sta j� n� za önem ve rin, mut la ka staj ya -
p�n. Oku lu nuz staj im ka n� sun masa da
gi din gö nül lü staj ya p�n. Ye ter ki sek-
 tö re gi rin, ne i� ya p� yor ola cak sa n�z
olun, o i�i as�l ya p�l d� �� yer de ö� re nin.
Bi zim za ma n� m�z da �im di ki ola nak lar
yok tu. Ai lem be ni çok zor �art lar da
okut tu, bü yüt tü. Ka ra tah ta bi le gör -
me den, gaz lam ba s� ��� ��n da ders ça -
l� ��r d�m. Siz, her �e ye ra� men çok
�ans l� s� n�z, k�y me ti ni bi lin. Ai le le ri niz
ve be le di ye ola rak biz, si zin için eli-
miz den ge le ni yap t�k ve ya p� yo ruz.
Bun dan son ra s� si ze kal m��. Ben hep
ya n� n�z da y�m, siz de be nim bi rer ev -
la d�m s� n�z…”

� ÇEM’LER DE
HEM DERS HEM SA NAT
ÇEM Ko or di na tö rü Ka dim F� rat

da 2009 y� l� n�n Ekim ay�n da aç� lan
etüt mer kez le rin de 3000’e ya k�n ö� -
ren ci le ri ol du �u nu be lir te rek, “Bun lar -
dan 1500’e ya k� n� ak tif ola rak ders

ala bi li yor. Ma te ma tik, fen, bil gi sa yar
vs. ders le ri ne gi re bi li yor lar. Onun d� -
��n da ka y�t l� olup da sa de ce bil gi sa yar
ve kü tüp ha ne miz den ya rar la nan lar
var” de di.  25’i ö� ret men ol mak üze re
top lam 35 per so ne lin hiz met ver di �i
mer kez ler de ö� ren ci le rin her za man
reh ber ho ca lar ile gö rü� me imka nla r�
ol du �u nu an la tan F� rat, “SBS’ye ha -
z�r l�k için ge len ö� ren ci ler de ki s� nav
kay g� s� n� gi der mek için ça l�� ma lar ya -
p� yo ruz. Ö� ren ci ler, ho ca la r� m�z la
han gi li se ye yer le �e bi le cek le ri ni ko nu -
�u yor lar, se çe nek le ri su nu yo ruz. On -
lar da ai le le riy le de �er len di ri yor lar”
di ye ko nu� tu. F� rat, Fi kir te pe böl ge si
a��r l�k l� ol mak üze re Ka d� köy’ün de -

�i �ik böl ge le rin den ö� ren ci le ri ol du -
�u nu an�m sa ta rak, “Su adi ye’den ge len
bi le var. Bu mer kez ler be le di ye ye ait
ol du �u için aileler, gü ve ni lir bu lu yor,
e�i ti min ders ha ne den fark l� ol ma d� �� -
n� dü �ü nü yor lar.  Ö�renci le ri miz,
ders ler d� ��n da ti yat ro, sa nat, mü ze ge -
zi le ri, si ne ma ça l�� ma la r� gi bi et kin -
lik le re de ka t� la bi li yor” aç�k la ma s� n�
yap t�. F� rat ye ni e�i tim ö� re tim y� l� na
da ir de “�s tan bul Tek nik Üni ver si te -
si’yle or tak bir ça l�� ma m�z ola cak.
Ö� ren ci le ri miz, fen bil gi si ders le ri ne
yar d�m c� ol mak için üni ver si te nin Bi -
lim Mü ze si’nde de ney ler ya pa bi le cek,
et kin lik ler ola cak. Si ne ma atöl ye si dü -

zen le mek var
gün de mi miz de.
Bah çe �e hir Üni -
ver si te si Si ne ma
bö lü mü des tek
ve ri yor ku ram sal
ve pra tik ders le -
re. Ama c� m�z;
dö nem so nun da
bir film or ta ya
ç� kar mak ki da -
ha ön ce “En di -
�e” is min de bir
film yap m�� t�k.

Se nar yo ya z� l� yor, film çe ki li yor. Ge -
çen y�l lar da se zon lar da Gör kem Yel -
tan, Mü ge �p lik çi, Naz l� Eray gi bi
isim ler le ço cuk la r� bi ra ya ge tir dik. Bu
tür ki tap oku ma atöl ye le ri mi zi bu y�l
da sür dü re ce �iz” diye konu�tu. 
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az ta ti li için git ti �i miz te sis te, ta n� d� �� m�z
bir ai le ile kar �� la� t�k. Ö� ren dik ki be� çift
bir lik te gel mi� ler. Bi zi bir lik te gel dik le ri
ai le ler ile ta n�� t�r d� lar. Hep si say g�n ve

top lum sal ya �am da çok ön de olan in san lar d�.
Se kiz gün ay n� yer de ta til yap t�k ama ta n�� t� �� m�z
gün den son ra ki ili� ki ler se lam la� ma ve bir kaç
cüm le lik ha t�r sor ma lar dan ile ri git me di. Çün kü
uzak tan iz le di �im ka da r�y la bi zim on lar gi bi ta til
yap ma m�z ola s� de �il di.

�ç le rin de yük sek ses le ko nu �an, li der ya p� l�
bir bey var d�. He men he men gru bun tüm ya �a -
m� na o ege men di ve o yön len di ri yor du. Kah val t� -
dan son ra er kek le ri top lu yor, iki li ve üç lü iki ta k�m
ya pa rak vi do lu tav la oy nu yor lar d�, ö� le den son -
ra la r� ise be� ki �i lik aç�k po ker... Bir ara, “Ha di ar -
ka da� lar de ni ze gi ri yo ruz” di yor du, hep bir lik te
de ni ze gi di yor lar d�. Ak �am sof ra la r� ay r� bir alem -
di. Ken di si çok iç ki içi yor, sa ki lik gö re vi ni hiç kim -
se ye b� rak ma dan tüm ma sa y� çok iç me ye te� vik
edi yor du. As l�n da es pri li, tat l�, ho� bir in san d�
ama gru bun ye me si, iç me si da hil her �e yi o yö -
ne ti yor du. Grup uzak tan ba k� l�n ca bu du rum dan
ho� nut gö rü nü yor du. Oy sa ki bi zim ta n� d� �� m�z
ai le nin ha n� m� e�i me ya k�n m��; “Ko cam bu grup -
tan mem nun ama biz ka d�n lar e� le ri mi ze has ret
ya �� yo ruz. Gün düz grup la bir lik te olan, ak �am da
al kol den s� zan bir e� le ta til yap mak hiç ho �u ma
git mi yor” de mi�.

Be nim de k� sa sü re li ol sa bi le böy le grup la ra
ta k�l d� ��m za man lar ol mu� tur. Oy sa ki ta til bir in -
san için, bir ai le için ne den li önem li bir �ey dir bi -
lir mi si niz? Gün lük ya �a m�n yo �un lu �u için de bir -
bi ri ne za man ay� ra ma yan, ar ka da� l�k yap ma ola -
na �� bu la ma yan e� ler, ço cuk lar, ta ti li ne ka dar
gü zel de �er len di re bi lir ler. Bir lik te ne gü zel �ey ler
ya pa bi lir ler; uzun sü re den be ri ko nu �a ma d�k la r�
ne çok �e yi ko nu �up fi kir bir li �i ne ula �a bi lir ler.
Hat ta bir lik te ne çok �ey ö� re nip ne ka dar çok
�ey pay la �a bi lir ler.

Ço cuk la r� m�z kü çük ken biz de ar ka da� grup -
la r� ile ta til ya par d�k. Ço cuk lar ay r�, er ke kler ay r�,
ha n�m lar ay r� grup lar olu� tu rur duk. Ne gü zel �ey -
le ri, özel lik le ço cuk la r� m�n ar ka da� l� �� n� ka ç�r d� -
��m için ne ka dar pi� ma n�m. Ya �a m�n han gi dö -
ne mi ne ba kar sa n�z ba k� n�z, in sa na ken di ai le sin -
den da ha ya k�n kim se yok tur. Oy sa ki ya �am ko -
�ul la r�, i� ler, me mu ri yet ler, ta yin ler, e�i tim ler ai le -
le ri bir bi rin den ko pa r� yor. Son ra ki pi� man l�k lar
fay da sa� la m� yor. Siz e�i niz le, ço cuk la r� n�z la bir -
lik te ol du �u nuz za man la r�n key fi ni ç� kar ma ya ba -
k� n�z.

Ar ka da� l�k çok önem li bir �ey dir. Ar ka da�
sa ye sin de çok �ey ka za na bi lir, çok �ey de kay -
be de bi lir si niz. �yi bir ar ka da� in sa n�n uf ku nu ge -
ni� le tir, yo lu nu açar, ha ya t� n� gü zel le� ti rir. Za ma -
n� n� za ege men olan, hor kul la nan, ge li �i mi ni zi en -
gel le yen, ken di s� k�n t� la r� n� ve mo ral siz li �i ni si ze
a�� la yan, kö tüm ser, uyum suz in san lar la ar ka da� -
l�k la r� n� z� göz den ge çi ri niz. Za ma n� n� z� çal ma la r� -
na, hor kul lan ma la r� na izin ver me yi niz.

Bu gü ne dek sos yal ya �am için de çok in san -
la kar �� la� t�m. Ya p�m ge re �i “Ha y�r” de me si ni bil -
me di �im için çok h�r pa lan d�m, çok za man kay -
bet tim. Be nim za ma n� ma ve ya �a m� ma önem
ver me yen in san la r� çok gör düm. So nuç ta ken di -
le ri de bir �ey ka za na ma d� lar fa kat ken di za man -
la r� n� öl dü rür ken, or tak ya p�p be nim ki ni de öl dür -
dü ler. Ölen ve kay bo lan her za ma n�m ba na ac�
ver di, pi� man l�k duy gu su ya rat t�. On lar da böy le
bir et ki de ya rat t� �� n� his set me dim. Çün kü on lar
�art lan m�� bi linç dü zey le ri ile ba� ka la r� n�n za -
man la r� n�, ener ji le ri ni sö mü re rek ya �a ma y� do �al
bir �ey ola rak gö rü yor lar. Ta til kö yün de kar �� la� -
t� ��m ki �i de gru bu yö ne te rek ken di ego su nu tat -
min edi yor du ama ta n� d� ��m ha n� me fen di nin s� -
k�n t� s�n dan hiç ha ber dar gö rün mü yor du. Hat ta
ken di ni gru ba hiz met eden bir in san zan ne di yor -
du. �n san la r� sö mü re rek ego su nu tat min eden ve
ha yat bu lan kim se le ri gör dü �ü nüz ve ya his set ti -
�i niz za man he men ili� ki ni zi ke si niz. Y�l lar bo yun -
ca bu al�� kan l� �� edi nen ve sür dü ren bir kim se yi
si zin dü zel te bil me niz ola s� de �il dir. En k� sa yol
ili� ki yi kes mek ve ya en alt dü ze ye in dir mek tir.
Bir çok in sa n�n, ili� ki le rin den ve dav ra n�� la r�n dan
ra hat s�z l�k duy du �u, ba� ka la r� n� sö mü re rek ya -
�a ma ya ça l� �an bir ta n� d� ��m var d�. Onun la ya k�n
ak ra ba olan bir di �er ar ka da �� ma, bu ki �i den ra -
hat s�z ol ma dan ya k�n ak ra ba l�k ili� ki le ri ni na s�l
sür dür dü �ü nü sor dum. “�li� ki yi kes mem, küs -
kün lük ya rat mam ama ce na ze den ce na ze ye, dü -
�ün den dü �ü ne, bay ram dan bay ra ma gö rü �ü -
rüm; e�er kü ser sem çok da ha teh li ke li olu yor”
de di. Ha yat ta sev gi ye, �ef ka te, an la y� �a da ya l� bir
yol iz le me yen kim se ler le bir lik te ya �a mak in sa n�
çok olum suz et ki ler. On la r�n en güç lü yan la r�
ego la r� d�r. Sev gi le ri ego la r� n� tat min için bir gös -
te ri; �ef kat le ri, an la y�� l� dav ra n�� la r�, ba ba l�k, a�a -
bey lik poz la r�, hep si ken di ego sal a��r l�k la r� n� kar -
�� ta ra fa his set tir mek için ya p� lan bir bas k� ara c� -
d�r. Bu nu öy le bir al�� kan l�k ha li ne ge ti rir ler ki, de -
�il si zi, be ni, ken di öz ev lat la r� n� bi le bu yön de
kul la n�p sin di rir ler.

Ta n� d� ��m emek li bir ast su bay var d�. Ken di iki
o� lu, ye �en le ri ve ma hal le nin ço cuk la r� n� haf ta
son la r� top lar, as ke ri e�i ti me ben zer �ey ler yap t� -
r�r, bir bir le ri ni ko ru ma ve kol la ma e�i tim le ri ve rir,
ken di ne ba� l� genç bir ekip olu� tur ma ya ça l� ��r d�.
Genç ler ken di ne, “Ku man dan” der ler di. O da or -
du da ki rüt be le ri ile kay bet ti �i gü cü ma hal le de
a�a bey lik, am ca l�k rol le ri ile el de et me ye ça l� ��r -
d�. Bir gün, bir kom �u suy la ih ti la fa dü� mü�. “Be -
nim çe te ye söy ler sem, ma hal le yi ba �� na y� kar lar”
de mi�. Ka ba da y� lar, maf ya ba ba la r�, çe te ba� la -
r�, �ef kat, sev gi ve an la y�� ara yan genç le ri, özel -
lik le par ça lan m�� ai le le rin ço cuk la r� n�, a�a bey lik,
ba ba l�k, am ca l�k gös te ri le riy le et raf la r� na top lar
ve kul la n�r lar.

Her in san ken di ya �a m� na ken di za ma n� na,
ken di zevk le ri ne ken di si ege men ol ma l� d�r. Ba� -
ka la r� na b� rak t� �� n�z za man on lar si zi ego la r� n�n
tat mi ni için bir araç ola rak gö rür ler.

Y

Etüte giden çocuklar artık liseli!Etüte giden çocuklar artık liseli!Etüte giden çocuklar artık liseli!Etüte giden çocuklar artık liseli!Etüte giden çocuklar artık liseli!Etüte giden çocuklar artık liseli!
Kadıköy Belediyesi’nin çocuk etüt

merkezlerinden ücretsiz e�itim alan
ö�renciler SBS’de ba�arılı olup,

istedikleri liselere yerle�tiler. Do�um
gününü ö�rencilerle kutlayan Ba�kan
Öztürk, “Sizin ba�arını, bana en güzel

hediye oldu” dedi.

Kadıköy’de biri  Fazıl Hüsnü
Da�larca  (Hasanpa�a), Cemal

Süreya (Rasimpa�a), Bedri Rahmi
Eyübo�lu (Dumlupınar) ve Kemal
Tahir (Rasimpa�a) olmak üzere

4 etüt merkezi bulunuyor. 

9-14 ya� aralı�ındaki çocuklara hizmet veren ÇEM’lerden yararlanmak için
Kadıköy’de oturmak yeterli. Yeni dönem kayıtları ise 20 Eylül’e dek sürecek.

Detaylı bilgi için 444 55 22 numaralı Ça�rı Merkezi telefonu aranabilir.

Foto�raf: Sinem TEZER
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● Gök çe UY GUN

Ge zi di re ni �i fii li ola rak bit mi� gi bi gö -
rün se de ya rat t� �� ruh, fark l� �e kil ler -
de gün de lik ya �am da te za hür edi yor.

Bu nun son ör ne �i �s tan bul’da do �up bü yük
bir h�z la Tür ki ye ge ne li ne ya y� lan “Gök ku �a -
�� Ha re ke ti”…

Her �ey F�n d�k l� sem tin den Ci han gir’e ç� -
kan mer di ven le rin  gök ku �a �� renk le ri ne bo -
yan ma s�y la ba� la d�. Ba� ta semt sa kin le ri
ol mak üze re ora dan ge çen her ke si ön ce �a -
��r t�p son ra gül dü ren bu ��k ha re ke tin fi kir
ba ba s� n�n ve uy gu la y� c� s� n�n ise Ka ra köy’de
ya �a yan 64 ya ��n da ki or man mü hen di si Hü -
se yin Çe ti nel ol du �u or ta ya ç�k t�. Çe ti nel, bir
an da sos yal med ya n�n ve ba s� n�n il gi oda ��
olan mer di ven le ri ‘ma hal le yi gü zel le� tir me’

fik riy le bo ya m��; “Tek bir
harf, tek bir ra kam, sem bol
ya da rek lam yok. Sa de ce
bo ya var. �n san lar bu ra ya
gel dik le rin de gü lüm se sin is-
 ti yo rum. Gö ren ler fo to� ra f� -
n� çe ki yor, hep si nin
yü zün den mut lu lu �u oku yo -
rum.” 

� SA BA HA KAR �I
GR� OPE RAS YON!
An cak bu gü zel gi ri �im,

sa bah kar ��, mü seb bi bi bi lin me yen bir �e kil -
de-de yim ye rin dey se-sa bo te edil di; ren gâ -
renk mer di ven ler gri’ye dö nü� tü rül dü!
An cak ma hal le li , sos yal med ya n�n da et ki -
siy le is yan edip, renk li mer di ven le ri ge ri is -
te yin ce Be yo� lu Be le di ye si ekip le ri
mer di ven le ri renk li ha li ne dön dür dü. Ama o
s� ra da olan ol mu�, bo ya s� n� f�r ça s� n� ka pan
so ka �a f�r la m�� t� bi le! #di ren mer di ven hash-
 tag'iy le çal ka la nan sos yal med ya ara c� l� ��y la
�s tan bul’da de �il Tür ki ye’nin dört bir ya n�n -
da renk len dir me ça l�� ma la r� sür dü. “Fa �iz me
inat, ren gâ renk ha yat” di yen ler, ki mi za man
bir mer di ve ne, ki mi za man kal d� r� ma, ki min -
de y� k�k bir du va ra ki min de bir ka ya y� bo ya -
ya rak, �e hir le ri ne renk kat t� lar.

� GÖK KU �A �I RENK L�
KA DI KÖY…

�eh ri gü zel le� ti ren bu ak� -
ma Ka d� köy’ün ka t�l ma ma s�
da dü �ü nü le mez di el bet te. Da -
ha F�n d�k l�’n�n ilk gün le rin de
sos yal med ya     üze rin den Ka -
d� köy Be le di ye si ile ile ti �i me
ge çen Ka d� köy lü ler, il çe de ba -
z� mer di ven le rin bo yan ma s�
ta le bi ni ilet ti ler. Bu ta le be ga -
yet s� cak yak la �an Ka d� köy

Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ka d�k öy lü
ak ti vist ler le yüz yü ze gö rü� tü. “Ka d� köy lü -
ler mer di ven le ri mi zi is te di �i ren ge bo ya ya -
bi lir, renk ler öz gür b� ra k�l ma l�” di yen
Öz türk,  bo ya ma yap mak is te yen Ka d� köy -
lü le rin, po lis ile s� k�n t� ya �an ma ma s� ve ko-
 or di nas yonun sa� la na bil me si için be le di ye
ile ile ti �i me geç me si ni istedi. Ka d� köy Be le -
di ye si ge re kir se bo ya des te �i de su nu yor.

Ka d� köy’ün pek çok nok ta s�n da renk len -
dir me ça l�� ma la r� çoktan ba� la d�. Say fa la r� -
m�z da gör dü �ü nüz K� z�l top rak Tren
�s tas yo nu, Yel de �ir me ni, Ha san pa �a Mü ver -
rih Ata So kak ve Ba ha ri ye Cad de si’nde ki ba-
 ba lar, gazetemiz bask�ya girdi�inde
renklenmi�ti bile...

6 - 12 EYLÜL 201311YA �AM

�ehrin gri, soluk, renksiz
yerlerine canlılık ve ne�e

katan Gökku�a�ı Hareketi
sayesinde �ehirler, renklerin

ahengine ve karde�li�ine
sahne oluyor… Kadıköy’de de

caddeler, sokaklar,
merdivenler renkleniyor,

gökku�a�ı renklerine
bürünüyor...

BU DAHA BAŞLANGIÇ, 
RENKLENDİRMEYERENKLENDİRMEYERENKLENDİRMEYERENKLENDİRMEYERENKLENDİRMEYERENKLENDİRMEYE DEVAM! DEVAM! DEVAM! DEVAM! DEVAM! DEVAM! 

Foto�raflar: Sinem TEZER, Sümeyye YAMAN

Yelde�irmeni... 

Hasanpa�a Müverrih Ata Sokak esnafı Karaca Büfe
çalı�anları, mahallenin merdivenlerini boyadı.

Kızıltoprak Tren �stasyonu Merdivenleri

Moda 

Bahariye 
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YA�AMSA�LIK6 - 12 EYLÜL 201312

�
stanbul’un en modern ve ya�a-nabilir
ilçesi Kad�köy, sakinlerine
medeni ve çevreci ya�am

olanaklar� sunuyor. Bu
olanaklar�n ba��nda da ilçedeki
birbirinden renkli parklar ve
pazarlar geliyor.  Kad�köy’de
yer alan 17 park ve 7 semt
pazar�, sosyal hayat�n can damar-
lar� olarak Kad�köylülere hizmet
veriyor. 

Ko�uyolu Ya�am Park�, Ko�uyolu Park�,
Kad�köy Belediye Ba�kanl��� Türk Kad�nlar Bir-
li�i Park�, Yo�urtçu Park�, Moda Park�, Kalam��
Park�, Fenerbahçe Park�, Behice Yazgan Park�, Ih-
lamur Park�, Özgürlük Park�, Göztepe Park�,

Zübeyde Han�m Park�, Hürriyet Çocuk
Park�, Ekin Park�, Prof. Dr. Kriton

Curi Park�,  Milli Hakimiyet
Park� ile 23 Nisan Çocuk E�-
lence ve Trafik Park�,
Kad�köylülerin sabah
sporlar�n� yapt���, ak�am
yürüyü�lerine ç�kt���, a�açlar�n

gölgesinde dinlenip deniz ke-
nar�nda serinledi�i, sosyalle�ti�i,

kültür-sanat etkinliklerine kat�ld���
mekânlar olarak öne ç�k�yor. Ko�uyolu,

Ac�badem, Merdivenköy, Göztepe, Erenköy,
Kozyata�� pazarlar� ile Hasanpa�a’daki Sal� pazar�
da Kad�köylülerin sebze meyve ve giyim ba�ta
olmak üzere pek çok ihtiyac�n� kar��l�yor.

Cilt sahip
oldu�umuz en büyük

organd�r. Di�er
organlarla

kar��la�t�r�ld���nda;
güne�, so�uk, rüzgar

gibi d�� etkenlere
aç�kt�r ve bu nedenle

daha çabuk
y�pranmakta ve zarar
görmektedir; olu�an

hasarlar ve
de�i�iklikler hemen

fark edilebilmektedir.
Güne� ���nlar� deriye

en çok temas eden ve
hasar veren çevresel

faktördür. Güne�
hasarlar� genellikle deride leke

olarak ortaya ç�kmaktad�r.
Cilt lekeleri do�u�tan

olabilece�i gibi sonradan da
belirebilmektedir. Do�umda

görülen lekeler genellikle
benlerdir. Damarsal benler ve

do�umsal benler en s�k görülen
benlerdir. Damarsal benler iyi
huyludur; bebek büyüdükçe
kaybolmaya meyillidir ve iyi

huyludurlar. Kahverengi benler
özellikle do�umda mevcutsa ve

üzerinde siyah k�llar varsa
san�lan�n aksine yak�n takip

gerektirmektedir. Y�llar içinde
kanserle�ebilirler.
Sonradan olu�an cilt

lekelerinden en s�k rastlanan
gebelik lekesi ad� da verilen t�bbi

ad� melazma olan güne�
lekeleridir. Erkeklerde de

görülebilen bu lekeler genellikle
hormonal de�i�ikliklere ba�l�
olarak ortaya ç�kmaktad�r.

Güne�lenme, solaryum, hamilelik,
hormon tedavileri ve

do�um kontrol
ilaçlar�, güne�

lekelerini
ba�latabilmekte
ya da var olan

lekeleri
artt�rabilmektedir.

Yanaklarda, burun üstünde
ve al�nda f�rça ile sürülmü�
görüntüsü olan kahverengi

lekelerdir. Yaz aylar�nda ço�al�p
k�� aylar�nda solmaktad�r.

Son y�llarda yüz bölgesine
yap�lan a�da, uygunsuz lazer ve

peeling i�lemleri, solaryum
kullan�m� ile daha s�k

görülmektedir. Bu lekelerin
derinli�i farkl�d�r. Bu nedenle

tedaviye yan�t da ki�isel farkl�l�klar
göstermektedir. Hastan�n ya��,
tedavinin uyguland��� mevsim,
hastan�n i�i ve kulland��� ilaçlar

tedavi seçeneklerini
belirlemektedir. Güne�ten

korunmak esast�r.
Güne� koruyucular
d��ar�ya ç�kmadan
yar�m saat önce

sürülmeli, 3-4 saat
ara ile

tekrarlanmal�d�r.
Krem, losyon ya da
jel formunda olmas�

iste�e ba�l�d�r.
Kuru ciltlerde krem
formu, karma ve
ya�l� ciltlerde jel ya da losyon

formu tercih edilmelidir. Gebelik
lekesi olarak da adland�r�lan bu

cilt lekelerinde t�bb� tedavi esast�r.
T�bbi tedavi farkl� yöntemlerle

birle�tirilerek tedavi protokolleri
olu�turulmaktad�r. Meyve asitli

peelingler tedavide
en çok tercih edilen

yöntemlerdir.
Ancak son y�llarda

bu peelinglerin
gere�inden s�k ve

kuvvetli
yap�ld���nda

lekelenmeye yol
açt��� kabul

edilmektedir.
Peeling yüzeyel
lekelenmelerde

etkilidir ancak derin
lekelerde ancak s�k

s�k ve derin
yap�ld���nda

etkilidir. Peeling
yap�lacaksa meyve asit

içermeyen peelingler tercih
edilmelidir. Koyu renkli ciltlerde

tedavi yap�lacaksa daha kontrollü
yap�lmal�d�r. Son y�llarda leke
mezoterapisi s�k kullan�lmaya

ba�lanm��t�r. Mezoterapi yöntemi
ile farkl� amaçlar için farkl� ilaçlar

kullan�lmaktad�r. Leke mezoterapi
ile istenilen leke aç�c�n�n istenilen
seviyeye ula�t�r�lmas�; do�ru ilac�n

do�ru seviyeye verilmesi ile
ba�ar� kaç�n�lmaz olmu�tur. Leke

tedavisinde kullan�lan lazerler
soyarak ya da lekeye neden olan

hücreleri tahrip ederek etki
yaparlar. Ancak kullan�lacak lazer
dikkatle seçilmeli ve özellikle koyu

renk ciltlerde özenle
uygulanmal�d�r. Lazer ile tedaviler
ancak güne�in etkisini yitirdi�i k��

aylar�nda yap�lmal�d�r. Lazer
tedavisi sonras�nda 1 y�l güne�ten
çok iyi korunulmal�d�r. Leke için
yap�lan tedavi sonras� güne�ten

korunulmazsa yeni lekeler
olu�abilmektedir. Son y�llarda

kullan�lan baz� maske
tedavileri ile özellikle

ev ürünleri ile
desteklendi�inde çok

iyi sonuçlar
al�nmaktad�r.

Güne� lekelerinin
tedavisinden sonuç
almak için lekenin

karakteri çok önemlidir. Özellikle
�iddetli güne� yan�klar�

sonras�nda omuzlarda izlenen
çiller t�bbi tedaviye yan�t

vermezken; do�ru yap�lan lazer
i�lemleri ile tek seansta ba�ar�l�

olmaktay�z. Y�llard�r al�nan güne�
hasarlar� sonucu olu�an yüzde ve

el üstünde izlenen çil tipinde
lekeler tedavi edilecekse t�bbi
tedavi genellikle çok ba�ar�l�
olmamaktad�r. Bu lekelerde

Kriyoterapi (Buz tedavisi) ya da
lazer tedavisi oldukça ba�ar�l�d�r.

Güne� lekeleri tedavi ile
tamamen

kaybolabilmektedir.
Önemli olan do�ru

lekede do�ru
tedaviyi

uygulamakt�r. Ancak
tedavi sonras�

güne�ten çok iyi
korunmal�d�r.
Bitkisel içerikli

kozmetiklerin de
leke yapabilece�i

ak�lda tutulmal�d�r. Yüze
uygulanan temizleyici, tonik,

gündüz ve gece kremleri
seçiminde bilinçli olmal�; mutlaka

uzman yard�m� al�nmal�d�r.
Sa�l�kl�, p�r�l p�r�l, ayd�nl�k bir cilt

ve ömür dile�iyle… Mutluluklar…

Kadıköy parkları ve
pazarlarıyla güzel…

Tasarım
Atölyesi

Kadıköy’ün hazırladı�ı
ve sayfamızda görülen
bu 2 haritada, ilçedeki

park ve pazarlar
gösteriliyor. 

GÜNEŞ LEKELERi
NEDENLERi VE TEDAViSi

Uz. Dr. Fügen
ERDO�AN ÇEK�N

(Dermatoloji
Uzmanı/Verde
Sa�lıklı Ya�am

Enstitüsü)

Optimum’da
çocuklara özel

etkinlikler
OPT�MUM Çocuk Kulübü, Eylül ayı

boyunca cumartesi günleri
gerçekle�tirece�i etkinliklerle, çocuklara

yaratıcılıklarını ön plana çıkarırken e�lenme
imkanı da sa�lıyor. Etkinlikler, Optimum

Outlet �stanbul’da, cumartesi günleri saat
14.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. 7-

14-21-28 Eylül tarihlerinde ücretsiz
düzenlenecek olan Optimum Çocuk

Kulübü’nün Eylül ayı etkinliklerine, tüm
çocuklar davetli. 

Optimum Çocuk Kulübü 14-15 Eylül
tarihlerinde ise okulların
açılması öncesinde tüm
çocuklara gönüllerince

e�lenebilecekleri bir
“Okula Dönü� Partisi” de

düzenleyecek. �lgi
duydukları konulara göre

de�i�ik alanlarda
gerçekle�tirilecek olan
atölye çalı�malarında

çocuklar, ke�ifler
ya�ayacak. Okulların

açılmasına yakla�tı�ımız
bu günlerde, Optimum

Çocuk Kulübü Eylül ayı etkinliklerinde;
Kumbara Yapım/Boyama, Kalem Kutusu

Tasarım ve Kitap Ayracı ile Kalem Süsleme
Atölyesi çalı�maları da gerçekle�tirilecek.

Ti�ört Boyama, Boyalarla �ekilgeç Atölyesi,
Mevsimler, Robot, Vitray Çerçeve Boyama,

Sanat Kili ile Anahtarlık Yapımı, Mum
Yapım, Yumurta Boyama, Kanat Yapım ve

Tualde Ya�lı Boyama Atölyeleri’nde her
çocuk, kendi ilgi alnına göre farklı

çalı�malara katılma fırsatı yakalayacak.
Etkinliklerle çocuklar, el becerilerini ve

hayal dünyalarını geli�tirebilecekleri
ufuklara yelken açacaklar. Optimum Çocuk
Kulübü düzenledi�i etkinliklerle, çocukların

ara�tırma ve ke�fetme yönlerini daha da
zenginle�tirmelerine katkı sa�lamaya

devam edecek.

Çocuklar,
Optimum Outlet

�stanbul’da
7-28 Eylül

tarihleri arasında
düzenlenecek

olan atölye
çalı�malarında

hem yaratıcılıkları
kullanabilecek

hem de
e�lenceli vakit
geçirecekler...
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● Gökçe UYGUN

Adalar’da Do�al Kültürel Miras ve Adalar
Turizm Geli�tirme Merkezi Projesi etkin-
likleri kapsam�nda ISTKA taraf�ndan

desteklenen ve bu y�l ilki düzenlenen MACER-
ADA Yar��lar� farkl� spor disiplinlerini ve e�-
lenceyi ayn� yar�� içerisinde topluyor. Oryantiring,
bisiklet, yüzme gibi sporun birçok dal�nda kendini
s�namak isteyen sporcular MACERADA yar��lar�
ile do�ada keyifli anlar geçirme f�rsat� elde ediyor.
�ki ki�ilik 50 tak�m�n kat�laca�� MACERADA

Yar��lar� kondisyon, güç, dayan�kl�l�k,
motivasyon gibi unsurlar�n yan� s�ra;
planlama, strateji, tak�m olma gibi
sosyal yetileri de gerektiriyor.

� LEFTER PENALTI NOKTASI,
SA�T FA�K B�TK� KE��F PARKURU…
8 Eylül Pazar günü saat 09:00’da

Burgazadas� ile Heybeliada
aras�nda yüzme etab� ile
ba�layacak yar��mac�lar, bisik-
let ve oryantiring etab�n� Hey-
beliada’da tamamlayacaklar.
Yar��mac�lar �smet �nönü, Sait
Faik, Hüseyin Rahmi Gürp�nar,
Aziz Nesin, Lefter gibi Adalar’da
iz b�rakm�� isimlere ithaf edilecek
baz� etaplarda güçlerini s�nayacak.
7 Eylül’de yar��mac�lar�n Heybeli-
ada K�z�lay Kamp�’nda kampa
girmeleriyle ba�layacak olan
yar��larda, Yar��mada dereceye giren
ilk üç tak�m üyeleri Salcano bisiklet
kazanacak, ayr�ca Afyon’un 5 y�ld�zl�
termal oteli Oruço�lu Termal Re-
sort’da 1 hafta (1 oda) tatil hakk� elde edecekler.

Adalararas� MACERADA Yar��lar�’nda,  4
ayr� k�tada 4 ultra maraton tamamlayarak Grand

Slam unvan�n� kazanan ilk Türk sporcu ve
Dünyadaki 28 ki�iden biri olan Alper
Dalk�l�ç da “7 KITADA 7 ULTRA
MARATON” projesi ile ilgili bir
sunum yapacak. Bugüne kadar Güney
Amerika’da Atakama Çölü, Asya’da
Gobi Çölü, Afrika’da Sahra Çölü ve
Antarktika’da her biri ortalama 250
km. uzunlu�undaki maratonlar�
ko�an Alper Dalk�l�ç, gezip
gördü�ü yerlerdeki muhte�em
güzellikleri ve ya�ad��� zorluklar�
sunumunda payla�acak. Dalk�l�ç,
“Projedeki son k�ta olan Kuzey
Amerika'daki BÜYÜK Kanyon
Ultra Maratonu (270 km)
öncesinde sizlerle ya�ad�klar�m�
aktarmak ve payla�mak için

tüm macera tutkunlar�n�
sunumuma bekliyorum” dedi.

MACERADA Yar��lar� hakk�nda detayl� bilgi
almak, kay�t olmak ve kurallar için www.macer-
ada.org adresini ziyaret edilebilir.
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2020 Olimpiyat adayı �ehirler için yarın
büyük gün. Uluslararası Olimpiyat Komitesi

(IOC), 2020 Olimpiyatlarına ev sahipli�i
yapacak �ehri, 7 Eylül Cumartesi günü
Arjantin’in ba�kenti Buenos Aires’de

yapılacak yıllık toplantıda açıklayacak. IOC,
�stanbul'un yanı sıra Madrid ve Tokyo'nun da

yarı�tı�ı oyunlarla ilgili kararını, 7-10 Eylül
arası Arjantin'in ba�kenti Buenos Aires'te
verecek. �ki a�amalı oylamada en çok oyu

alan iki aday, finalde yarı�acak. 95 IOC
üyesinin verece�i tarihi kararda, 14 üyeli
De�erlendirme Komisyonu'nun IOC'ye

sundu�u rapor, belirleyici olacak. 

�STANBUL �Ç�N YARIN ÖNEML� B�R GÜN

Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu
Ba� ka n� Y�l d� r�m De mi rö -
ren’in Si irt’te ger çek le� tir di �i

zi ya ret es na s�n da �s tan bul’a da vet
et ti �i Si irt Ka d�n Fut bol Ta k� m�’n�n
kam p� ta mam lan d�. Ça l�� ma la r� n�
Sa r� yer Spor Ku lü bü Se la hat tin Ya -
rar Te sis le ri’nde ger çek le� ti ren ko -
nuk ka fi le, bir yan dan da çe �it li
et kin lik le re ka t�l d�. Si irt Ka d�n Fut-
 bol Ta k� m�, et kin lik ler çer çe ve sin de
ün lü sa nat ç� Se zen Ak su'nun Har bi -

ye Ce mil To puz lu Aç�k ha va Sah ne -
si'nde ver di �i kon se ri iz le di. Flor -
ya'da bu lu nan �s tan bul Ak var yum'u
ge zen ko nuk ka fi le, da ha son ra F-
lor ya Me tin Ok tay Te sis le ri’ne git ti.
Bu ra da Ga la ta sa ray'�n an tren ma n� n�
iz le yen Si irt Ka d�n Fut bol Ta k� m�,
Tek nik Di rek tör Fa tih Te rim ile k� sa
sü re li soh bet et ti ve sa r�-k�r m� z� l�
fut bol cu lar la ha t� ra fo to� ra f� çek tir -
di.

Si irt Ka d�n Fut bol Ta k� m�, Eyüp

Fes ha ne’de dü zen le nen Si irt Gün le -
ri et kin lik le ri nin aç� l�� prog ra m� na
da ka t� la rak, stand la r� zi ya ret et ti.
Ko nuk ka fi le, ay r� ca Ata türk Olim -
pi yat Stad yu mu'nda Be �ik ta� ile
Trom sö ara s�n da oy na nan UE FA
Av ru pa Li gi Play-Off tu ru rö van�
mü ca de le si ni iz le di. Ka fi le bu et kin -
lik le rin ya n�n da, Mer ter’de al�� ve ri�,
Or ta köy’de sa hil ve tek ne ge zi si ne
de ka t�l d�. Ekip kam p� ta mam la ya -
rak �s tan bul’dan ay r�l d�.

B
U Tenis sporuna ait bir terim olup, sa�

elle oynayan oyuncuların topa
vücutlarının sol tarafında, sol elle

oynayan oyuncuların topa
vücutlarının sa� tarafında iken

yaptıkları vuru�tur. Backhand Stroke
(El arkası vuru�) adı da veriliyor.

BACKHAND nedir?BACKHAND nedir?BACKHAND nedir?BACKHAND nedir?BACKHAND nedir?BACKHAND nedir?

N
EDiR?

Siirtli kadın futbolcular İstanbul’u çok sevdi

Süper Amatör’de de mücadele edeceğiz
�STANBUL Süper Amatör Ligi
2013-2014 sezonunda ilk düdük
24 A�ustos’ta çald�. �stanbul
Süper Amatör Ligi 2013-2014 se-
zonunda tak�mlar, 7 grupta mü-
cadele edecek. Bu sezon Kad�köy
ve civar ilçe ve semtlerden tak�m-
lar �u gruplarda mücadele ediyor: 

� 2. Grup: Çaml�ca
� 3. Grup: Ba�larba��
� 4. Grup: �stanbul Kartal, Moda
Fen
� 5. Grup: Ata�ehir Çamoluk
� 6. Grup: Selimiye
� 7. Grup: Adalar, Fikirtepe
Dumlup�nar

Pist Ate�i �stanbul
Park’� kavurdu

2013 Türkiye Pist
�ampiyonas�'n�n be�inci aya��

�stanbul Park pistinde 127
sporcunun kat�l�m�yla yap�ld�.
S�cak havaya ra�men 10 ayr�
s�n�fta sporcular, ilk üç için

mücadele ettiler. Birbirinden
zevkli ve heyecanl� geçen yar��lar
izleyenlere büyük heyecan ya�att�.

�stanbul Park’ta TMF GP 1000
s�n�f�nda Sezgin Güney damal�

bayra�� ilk s�rada görürken, Evren
Alkan ikinci, Erdal Karabulut da
üçüncü s�rada yer ald�. 12 tur

üzerinden ko�ulan TMF GP 600
s�n�f�nda �brahim Y�ld�z rakiplerini

geride b�rakarak birinci oldu,
Y�ld�z’�, Burak Albayrak ile Aras

Özkaçar takip etti. Bayanlar
Kupas�’nda Belçika’dan gelen
Gülsün Ayazalp ilk s�rada yer

al�rken, bu sporcuyu Name Ekin
takip etti.

Be�inci ayak yarı�ında
sınıflarında dereceye giren

isimler �öyle;
� 1000 cc A: Evren Alkan, Sezgin

Güney, Erdal Karabulut
� 600 cc A: Bar�� Tok, Boyan

Bonchev, Ça�r� Co�kun
� 1000 cc B: Kadir Erbay, Feti Al,

Altu� �nan
� 600 cc B: Aras Özkaçar,

Furkan Ery�lmaz, �brahim Y�ld�z
� 600 cc C: Özgür Çiçek, Emre

Çengelo�lu, Sezgin Ata
� 1000 cc C: Oktay Mert, �erif

Gümü�, Harun Akgün
� 125 cc: Besim Ta�yüz, Yunus

Nas Ta�han, Harun Çabuk
Yar��lar sonras�nda

gerçekle�tirilen seremonide,
s�n�flar�nda ilk üç dereceyi

payla�an sporcular�n
kupalar�n� Türkiye

Motosiklet Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ogün Baysan, Semih
Temelta��, Ali Ulusan,
Sad�k Özdemir, yar��
direktörü �ahin Azim,

Ba�hakem Tolga
Kayserilio�lu, Tayfun Ak�n,
Sultan Uyar ve �rfan Erkal

verdi.

Adalar’da maceraya
VAR MISIN?
Adalar’da maceraya
VAR MISIN?
Adalar’da maceraya
VAR MISIN?
Adalar’da maceraya
VAR MISIN?
Adalar’da maceraya
VAR MISIN?
Adalar’da maceraya
VAR MISIN?

�stanbul adalar�ndan Burgazada ve Heybeliada, “Adalararas�
MACERADA Yar��lar� 2013” ile do�a ve macera tutkunlar�n�

biraraya getiriyor. Yüzme, bisiklet, oryantiring parkurlar� ve bonus
etaplardan olu�an yar��ma 8 Eylül’de gerçekle�ecek.
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

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

� 6 - 12 EYLÜL 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

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