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 L
E ACIBADEM’de bulunan Ahmet

Sani Gezici Lisesi’nin imam hatip
kampüsüne dönü�türülerek

ö�rencilerinin kentsel dönü�ümün
yo�un olarak sürdü�ü

Fikirtepe’deki bir ilkö�retim
okuluna gönderilmek istenmesine

veliler ve mahalleli tepkili. 
� Haberi Sayfa 5’te

MODA
Muhtarlı�ı’nın

yanındaki alanı
bostan

yapmak için
i�gal eden
Cafera�a Dayanı�ması harekete geçti. 13 Nisan Pazar günü
Kadıköy’deki di�er dayanı�ma forumlarının ve mahallelinin

deste�iyle “Ekim �enli�i” düzenlendi. � Haberi Sayafa 10’da

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle Kadıköy Belediyesi,

çocuklar için renkli bir program hazırladı.
Özgürlük Parkı’nda düzenlenen �enlikler,

kültür merkezlerinde sahnelenecek
oyunlarla çocuklar, 23-24 Nisan tarihleri

arasında unutamayacakları günler
geçirecekler.  � Ayrıntılı program, 14’te

ACIBADEMLİLER DİRENİYOR! Kadıköy’de 
23 Nisan coşkusu

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

GEZi’DEN
ÇIKANLAR

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

MÜCADELESİZ

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

TEMPO iNSANI VE
HAYATI YENiLiYOR

Moda Gezi Bostanı’nda Ekim Şenliği

KADIKÖY Belediyesi 30. ya��na yepyeni bir yönetimle giriyor. Yeni Ba�kan Aykurt
Nuho�lu ve Eski Ba�kan Selami Öztürk’ü bulu�turan kutlama gecesinde, Türkiye’nin

yükselen y�ld�zlar�ndan olan Kad�köy’ün bu öncü görevini sürdürece�i vurguland�. 

�� Haberi 10. Sayfada

�� Haberi 9. Sayfalarda

KADIKÖY
Belediye Meclisi,

10 Nisan’da
Aykurt Nuho�lu
Ba�kanlı�ında

yeni üye
kadrosuyla ilk

toplantısını
gerçekle�tirdi. 

Mecliste �htisas
Komisyonları

belirlendi.

�� Haberi 11. Sayfada

Türkiye gündemine Hrant Dink cinayeti
vasıtasıyla giren ancak henüz yasalardaki
yerini tam olarak alamayan “nefret suçu”

kavramına dair ilk belgesel çekildi. “Nefret”
belgeselinin yönetmenleri Esra Açıkgöz ile
Hakan Alp, “Türkiye'nin farklı kö�elerinde

“öteki” olmanın en a�ır durumlarını
ya�ayanların sesine kulak veriyoruz” dedi.
Nefret suçlarına dair farkındalık yaratmayı

amaçlayan belgesel, 25 Nisan ve 7 Mayıs’ta
Kadıköy’de gösterilecek.

KADIKÖY Belediyesi’nin mühendis ve mimarlardan olu�an yeni
�mar Komisyonu’na ba�kanl�k eden �n�aat Mühendisi Hatice Ülkü
Özer, halk� ya�ad�klar� bölgelerden uzakla�t�rarak kent d���na atan

“Kentsel Dönü�üm”e kar��l�k, “Yerinde Yenileme” ile vatanda�� ma�dur
etmeden daha planl� bir kent için mücadele edeceklerini söylüyor. 
Özer, “Daha ye�il ve daha güzel bir Kad�köy için çal��aca��z” diyor.

Kentsel Dönüşüm değil
“Yerinde Yenileme”

YENi YAS
YENi DONEM
YENi YAS
YENi DONEM
YENi YAS
YENi DONEM
YENi YAS
YENi DONEM
YENi YAS
YENi DONEM
YENi YAS
YENi DONEM

�� Haberi 8. Sayfada

“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ

YENİ MECLİS GÖREVDE
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Tecrübeli �ngilizce
ö�retmeninden Anadolu

Liseleri ve Üniversite
ö�rencilerine özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE DERS

18 - 24 N�SAN 20142 SANATKÜLTÜR

● T�YATRO
� Arapsaçı
Arapsaç�, çok hareketli karma�a komedisi.
Oyunu, bu türün en güçlü kalemi Ray
Cooney yazd�, Can Törtop yönetti. Oyunun
ba�rollerinde Eylem �enkal, Berke Hürcan,
�smail Can Törtop, Ümmühan K�ldi�, Ferhat
Balaban ve Hande Melek oynuyor. Arapsaç�,
seyircisine iki saatlik kahkaha dolu bir gece
vaad ediyor. Oyun 25
Nisan Cuma ak�am�
Kad�köy Duru
Tiyatro’da izlenebilir.
� Faust 
Faust, Çin’e ç�kaca��
turne öncesi Türkiye'de
sezonun son 6 oyununu
oynayacak. Tek perdelik
oyun, 19 Nisan
Cumartesi Saat 15.30’da
Bar�� Manço Kültür
Merkezi, 22 Nisan Sal�
Saat 20.30’da CKM’de
izlenebilir. 
http://www.faust-
istanbul.com
� Atlarla Filler Ya Da Dirlik Düzenlik
Kad�köy Tiyatrom, bu y�l Orhan Veli’yle
birlikte 100. ya��n� kutlad���m�z Oktay R�fat’�n
“Atlarla Filler Ya Da Dirlik Düzenlik” eserini
sahneye ta��yor. Enver Y�lmaz’�n yönetti�i
oyunda Osman N. Çal��kan, Hüseyin
Bozkurt, Özgül Soyda�
Çal��kan,
Mehmet
Yanarda�, Esin
Sümer, �lkay
Duman, Ya�mur
Çevik ve Nuri
Tekiner �üheda
Bekmezci rol
al�yor. Nuri’nin
ate�inin ç�k�p ikinci
egosu Cengiz’e
bölünmesiyle her
�ey yolunda
gözüken aile
ya�am�ndaki
sorunlar bir anda ortaya ç�kar ve oyunun
di�er karakterleri de egolar�na bölünür,
insan�n kendisi olmas� ve de�i�imin etkilerini
anlama üzerine ho� bir oyun seyirciyi
bekliyor. Oyun, 20 Nisan Pazar günü
19.00’da Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 

● KONSER
� Cem Adrian 
Umay Umay ile birlikte haz�rlad�klar� düet
albümü “Cam Havli”ni sevenleriyle
bulu�turan Cem Adrian; yurt içinde ve yurt
d���nda verdi�i say�s�z konserlerine de devam
ediyor! Cem Adrian’�n, 19 Nisan 2014,
Cumartesi ak�am� Kad�köy Sahne’de
gerçekle�ecek konserinin kap� aç�l�� saati
22:30. Konserin biletleri mekândan ve
Biletix’ten temin edilebilir.
� Sinan Kaynakcı / “Yalnız Türküler”
Türkiye’nin tan�nan gruplar�ndan Pinhani’nin

solisti Sinan Kaynakc� bu defa yeni solo
projesi ‘Yaln�z Türküler’ ile kar��m�zda. Sinan
Kaynakc�, grubu ile verdikleri yüzlerce
konserde zaman zaman türküler söylüyordu,
ancak bu defa yaln�zca türküleri seslendiriyor,
Türkiye’nin farkl� bölgelerinden türkülerin yan�
s�ra, dünyan�n farkl� ülkelerinden halk
�ark�lar�n� kendince yorumluyor. Konser, 21
Nisan Pazartesi saat 21.00’de Kad�köy Gitar

Cafe’de. 0216 348 60 55
● DANS
� Folklor Festivali
�stanbul Turizm Folklor Derne�i, 20
Nisan Pazar günü Cafera�a Spor
Salonu’nda Marmara Folklor
Festivali’nin 37.sini gerçekle�tiriyor.
Ba�lama saati 13.00.

● SÖYLE��
� Ercan Kesal ile Söyle�i 
As�l mesle�i t�p hekimli�i olan
ancak son y�llarda oynad��� ve
senaristli�ini yapt��� filmlerle
sinema dünyas�nda ad�n� söz
ettiren Ercan

Kesal, Kad�köy’e konuk
oluyor. Kad�köy’ün yeni kültür
sanat merkezlerinden Zeki
Göker Kültür Merkezi’ndeki
söyle�inin konusu “Sinema ve
Edebiyatta S�n�f Perspektifi”.
Söyle�i 19 Nisan Cumartesi
saat 15.00’te 0216 414 26 97
� Bensu Kaya Söyle�i ve
�mza Günü
Gazeteci-Yazar Bensu Kaya, 19
Nisan Cumartesi, saat 15.00’te,
Kad�köy’deki Business
Center’da, söyle�i ve imza
etkinli�inde edebiyatseverlerle araya geliyor.
Söyle�i, Kaya’n�n k�sa sürede büyük ilgi
görerek ikinci bask�ya ula�an “Toza Yaz�lan”
isimli öykü kitab�ndan hareketle
�ekillenecek. Gitarist �lhan Nalbant
müzi�iyle etkinli�e renk katacak. Bensu
Kaya da vokalde Nalbant’a e�lik edecek.
Etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor. 0216
706 16 30

● SERG�
� Dünya Sanat Günü Karma Resim
Sergisi
15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle
düzenlenen Karma Resim
Sergisi, Hobi Sanat
Merkezi’nde sanatseverlerle
bulu�uyor. 15 Nisan’da
aç�lan sergi 30 Nisan
tarihine kadar ziyaret
edilebilecek. Sergide eserleri
yer alan sanatç�lar: Ayd�n
Toprak Apayd�n, Bahattin
Odaba��, Binnur Çavu�o�lu,

Bülbül San, Celal Özcan, Deniz Deniz, Demet
Hamidi, Fikret Tunal�, Gamze Olgun, Gönül
Yakut, Hicran Alio�lu, Koray Da�c�, Lütfi
Taçy�ld�z, Mehmet Najafzadeh, Musa Balan,
Mustafa Delio�lu, Natali Aydar, Nihat Yava�,
Nüket Kozluo�lu, Orhan Akkaplan, Ömer
Muz, Penbe Tokluo�lu, Selçuk Fergökçe,
Selçuk Taral, �eref Kiperol Üçok, Süha
Özkoral, Timur Ta�tekin, Tülay Say�lgan, Ümit
Erzurumlu, Ziyad Sultanov. 0216 565 35 72
� Rıza Sava� Resim Sergisi 
Dü� Yolcusu Sanat Dura��, Dünya Sanat
Günü etkinliklerinde 12-25 Nisan tarihleri
aras�nda R�za Sava� Resim Sergisi ile yer
al�yor. www.dusyolcususanatduragi.com
� I�ıl Özı�ık “Peyzajlar” Resim Sergisi 
Sanatç� I��l Öz���k’�n “Peyzajlar” Resim
Sergisi 5 Nisan-25 Nisan 2014 tarihleri
aras�nda Suadiye Monet Sanat Galerisi’nde
görülebilir. Sanatç�n�n suluboya, akrilik ve
ya�l�boya çal��malar�ndan olu�an sergiye tüm
sanatseverler davetli.
� Saim Onan-Sergülen Onan Dervi�o�lu
Resim Sergisi
Ürün Sanat Galerisi’nde 2-29 Nisan tarihleri
aras�nda Saim Onan-Sergülen Onan
Dervi�o�lu Resim Sergisi izlenebilir. 
0216 363 12 80
� Özgün Baskı Resim Sergisi
Tolga Eti SanatEvi Koleksiyonu’nda yer alan

Mustafa Asl�er, Sema Boyanc�,
Gül Derman, Burhan
Do�ançay, Mehmet
Koyuno�lu, Fatih Mika, Hayati
Misman, Mehmet Pesen,
Tuncay Takmaz, Süleyman
Saim Tekcan, Adnan
Turani’ye ait özgün bask�
eserler 1 Nisan-26 Nisan
2014 tarihleri aras�nda Tolga
Eti Sanat Evi’nde görülebilir.
0216 368 26 79

● ÇOCUK
� 5. Mini Süper Star
Çocuk �enli�i 

Tüm kat�l�mc�lar�na, miniklerin �a��rt�c�
gösterileri, birbirinden keyifli aktiviteler, ünlü
konuklar ve sürpriz hediyelerle harika bir gün
vaad eden Mini Süper Star Çocuk �enli�i’nin
5.si, 20 Nisan 2014 Pazar günü, 11.00 -
17.00 saatleri aras� �stanbul Bostanc� Green
Park Hotel’de gerçekle�iyor. Mini Süper Star
Çocuk �enli�i, küçük büyük herkesi gün
boyu muhte�em zaman geçirmeye bekliyor.
� Rengârenk Ku�lar, Ne�eli Çocuklar
Selamiçe�me’deki Tolga Eti Sanatevi, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk günü
nedeniyle iki günlük bir atölye çal��mas�

düzenliyor. 23 ve 24 Nisan günleri
düzenlenecek olan atölyelere tüm
çocuklar davetli.
www.tolgaetigaleri.com
� �arkılarla Masallar 
Çocuk Sanat Merkezi ö�retmen
ve ö�rencileri Yelde�irmeni
Sanat’ta “�ark�larla Masallar”
konseri verecek. Ücretsiz etkinlik
27 Nisan Pazar saat 16.00’da. 

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

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 EKiCi

�STANBUL
ANADOLU  29.
ASL�YE HUKUK

MAHKEMES�
GEREKÇEL�

KARARI
Esas no 2014/45

karar no. 2014/153 
Hüküm.

Davan�n kabulü ile
Ankara ili , Alt�nda�

ilçesi At�fbey ,
Cilt.42 Hn.54,BSN

.11 de nüfusa
kay�tl�

10813085354 TC.
nolu davac� Kibar
Cengiz’in Kibar

olan ad�n�n Deniz
Bilgen olarak
düzeltilmesine

karar verilmi�tir.
Katip.84698

Hakim383384

�STANBUL
22.ASL�YE HUKUK
MAHKEMES�NDEN

�LAN
Mahkememizin
2013/601 esas

2014/21 karar say�l� 
ve 22/01/2014 tarihli

karar� ile Aksaray,
Aksaray Merkez,

Sultanhan� �stikamet
Cilt.141 hane. 

4 de nüfusa kay�tl�,
32582385770 T.C.
numaral� �smet ve
Hatice O�lu Nam�k

Kemal Tosun’un
nüfus kay�tlar�nda
Nam�k Kemal olan
isminin “KEMAL”

olarak
de�i�tirilmesine,
tesciline karar

verilmi�tir.
�lan olunur.
11/03/2014

Hakim. 
35268

�LAN
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Fe ner yo lu Ma hal le si sa kin le ri, Göz te -
pe Ge zi Da ya n�� ma s� ve Öz gür lük
Par k� Halk Fo ru mu, Ku yu ba ��/Tu� la -

c� ba �� Fi dan l�k ara zi sin de ki ya p� la� ma pla -
n� n�n ip tal edil me si için ey lem yap t�. 

13 Ni san Pa zar gü nü Öz gür lük Par -
k�’n�n ana gi ri� ka p� s�n dan sa at 13:30’da
ba� la yan slo gan l� mü zik li yü rü yü�, Fe ner -
yo lu Muh tar l� ��'n�n ya n�n da ki Fe ner yo lu
Tu� la c� ba �� fi dan l�k ara zi sin de so na er di.
Ey lem ci ler bu alan da top lan d� �� s� ra da,
ken di le ri ni ca mi ce ma atin den ve ma hal le -
den ola rak ta n� tan bir grup ile ey lem ci ler
ara s�n da ger gin lik ve ar be de ya �an d�. Öz -
gür lük Par k� Halk Fo ru mu ve Göz te pe Ge -
zi Da ya n�� ma s� ad� na ba s�n aç�k la ma s�
ya pan Nes li han Öz gü nay, y�l lar d�r böl ge -
de ne fes ala bil dik le ri tek ye �il alan olan
ara zi nin be ton la� ma s� na kar �� ol duk la r� n�
söy le di. Sol Cep he Ka d� köy Mec li si’nin de
des tek ver di �i ey lem, “bu ma hal le bi zim,
son söz bi zim”, “Ku yu ba �� Fi dan l� �� ye �il
ka la cak” slo gan la r� e� li �in de son lan d� r�l d�.
Öz gür lük Par k� Fo ru mu, Göz te pe Ge zi Da -
ya n�� ma s� ve Fe ner yo lu ma hal le si hal k� n�n
bir son ra ki ey le mi de 16 Ni san Çar �am ba
gü nü ol du. Ma hal le li, ye �il ala na ya p� lan
in �a at�n dur ma s� için top la d�k la r� bin ler ce
di lek çe yi, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye -
si’ne gö tür dü ler, bu ra da ta lep le ri ni bir kez
da ha di le ge tir di ler.

Bü yük bir kül li ye ya p�l ma s� plan la nan
6 dö nüm lük Ku yu ba �� Fi dan l� ��’n�n et ra f�
bir kaç ay ön ce, in �a at pa ra van la r�y la çev -
ril mi� ve fi dan l� ��n için de ki a�aç lar sö kül -
mü� tü. 

Fi dan l� ��n bu lun du �u ara zi de 124 y�l-
 l�k ta ri hi Tu� la c� ba �� Ha c� Mus ta fa �ev ki
Efen di Ca mi yer al� yor. Pro je kap sa m�n da
fi dan l� �a bu ta ri hi ca mi nin dört ka t� bü yük-
 lü �ün de bir ca mi da ha ve Ku ran kur su ya -
p� la ca �� ifa de edi li yor.

� BA� KAN NU HO� LU: ‘MA HAL LE
SA K�N LE R� N�N YA NIN DA YIZ’
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt

Nu ho� lu ise Ku yu ba �� Fi dan l� �� ile il gi li
ge li� me le ri ya k�n dan ta kip et ti �i ni be lir te -
rek, �un la r� söy le di: “Ku yu ba �� Fi dan l� -
��’n�n bu lun du �u alan, mül ki yet ola rak
Va k�f la ra ait. Mülk sa hi bi bu ra y� Va k�f la -
ra ver mi�. Ka d� köy Be le di ye si ola rak bu -
ra s�y la il gi li her han gi bir mü da ha le
y e t  k i  m i z
yok.  Da ha
ön ce top la -
nan 800 im -
za �s tan bul
Bü yük �e hir
B e  l e  d i  y e  -
si’ne gön de -
r i l  m i � .
An cak bu ra dan da mülk sa hi bi nin ta sar ru -
fun da ol du �u �ek lin de bir ya n�t al�n m��.
Be le di ye ola rak, ma hal le sa kin le ri nin ye �il
alan ola rak kal s�n fik ri ni ve ta le bi ni des tek-
 li yo ruz. Çün kü ma hal le sa kin le ri bu ye �il
ala n� kul la n� yor, ne fes al� yor. Ve bu ra da
in �a at, ya p� la� ma is te mi yor. So ru nun çö zü -
mü için Be le di ye de ki ar ka da� la r�m la otu-
 rup in ce le me yap t�k. Bu ra da na s�l bir rol
ala bi li riz, ma hal le sa kin le ri nin ve di �er ta -
ra f�n mut lu ola ca �� na s�l bir çö züm bu la bi -
li riz? Bu nu ara� t� r� yo ruz. Ko nu
gün de mi miz de ve ta kip çi si yiz.”

MARMARAY Projesi kap sa m�n da tren hat la r�n da ya -
p� lan ye ni le me ça l�� ma la r� kap sa m�n da ke si len a�aç -
lar, va tan da� la r�n tep ki si ne ne den ol du. 
29 Ekim 2013’te aç� lan Ay r� l�k çe� me-Kaz l� çe� me Mar -
ma ray hat t�n da ki Sö �üt lü çe� me du ra �� için ka pa t� lan
ve �u an da in �a at ha lin de olan Sö �üt lü çe� me tren is -
tas yo nun da ki ye ni le me ça l�� ma la r� ne de niy le on lar ca
y�l l�k a�aç lar ke si li yor. Da ha ön ce a�aç la r�n bir za rar
gö re me ye ce �inin be lir til me si ne ra� men 8 Ni san Sa l�

gü nü is tas yon da, i� çi ler ta ra f�n dan a�aç la r�n ke si mi
ba� la d�. Du ru mu fark eden Züh tü pa �a Ma hal le si sa -
kin le ri ve Ma hal le Muh ta r� Ha ri ka De ve li li o� lu a�aç la -
r�n ke sil me si ne tep ki gös ter di. A�aç la r� ke sen ça l� �an -
la r�n, Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� ta li ma t�y la gö rev -
len di ril dik le ri ni be lir ten, sa at 19.30’a ka dar gö rev li ler le
a�aç la r� kes tir me mek için mü na ka �a eden De ve li li o� -
lu, gö rev li le rin izin bel ge le ri ni ge ti re cek le ri ni söy le me -
si ne ra� men yet ki li bi ri si ta ra f�n dan bilgilendirilmedi. 

318 - 24 N�SAN 2014HABER

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 20 N�SAN PZR TAR�H� �ZN�K’DE GÜN BATIMI- YEMEKL�
� 23 N�SAN ÇAR� .KÖRFEZDE NOSTALJ� - HEREKE -GÖLCÜK- 
KARAMÜRSEL ( YEMEK- KAHVALTI DAH�L )
� 27 N�SAN PAZAR FENER-BALAT-KAR�YE MÜZES� -P�ERLOT�- YEMEKL�
� 01 MAYIS PER�. MUDANYA - TR�LYE - KUMYAKA – (BALIK MENÜ ) 
� 04 MAYIS PZR. MA�UK�YE- SAPANCA- (AÇIK BÜFE ) 
� 07 MAYIS ÇAR�. TAKS�M- BEYO�LU- GALATA-  PERA  -YEMEKL�
� 13 MAYIS SALI �ER�F�YE KÖYÜ- ORMAN PARK-SAKARYA ( YEMEKL� )
� 15 MAYIS ÇAR�. OSMANEL� - TAR�H� SÖ�ÜT- B�LEC�K (YEMEKL� )

BAHAR DALLARI AÇTI ARTIK

� 26-27  N�SAN CMT- PZR - KIRKLAREL�- DUPN�S�A MA�ARASI- ��NEADA  (1 GECE 2 GÜN )
� 01-02 MAYIS  PER�-CUMA SAFRANBOLU - AMASRA -CAM TERAS  TURU ( 1 GECE-2 GÜN )
� 03-04 MAYIS/24-25 MAYIS CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI (1 GECE 2 GÜN )
� 07-08 MAYIS ÇAR�-PER� TAR�H�  ED�RNE TURU (1 GECE 2 GÜN )
� 17-18 MAYIS CMT.- PAZAR/ 22-23 MAYIS PER�-CUMA BEYPAZARI-MUDURNU-TARAKLI -
GÖYNÜK (1 GECE 2 GÜN )
� 16-19 MAYIS GELENEKSEL G�R�TL�LER FEST�VAL�  ( HÜSEY�N HANÇERL� �LE )  KU�ADASI-DAVUTLAR

Kuyubaşı’nda fidanlık eylemi
Kadıköylüler ye�il alanlara

sahip çıkmaya devam ediyor.
Son olarak Feneryolu Mahallesi
sakinleri, Tu�lacıba�ı Fidanlık

arazisini korumak için 
eylem yaptı. 

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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

YURT DI�I TURLAR
EKONOM�K  TURLAR ; BALKANLAR
/ORTA AVRUPA/ ST-PETERSBURG /

BÜYÜK ALMANYA VE D��ER

Söğütlüçeşme’de ağaç katliamı 

Foto�raf: Tutku D�R�
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4 18 - 24 N�SAN 2014

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 11 - 20 N�SAN 2014

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KA�IT PARALAR
E�itimci-�air-Yazar

Mustafa Y�lmaz
Tarih: 18.04.2014

Saat: 14.00
Yer: Osmana�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Osmana�a Gön.

“DÜNYAYI GEZEN
BALON” T�YATRO

OYUNU
Balon Kukla

Tiyatrosu
Tarih: 19.04.2014

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Zühtüpa�a
Gönüllüleri
YAZ SPOR

�ENL�KLER� 
(Dart, Yürüyü�,

Ko�u)
23-24 Nisan 2014

Saat: 07.30
Yer: Kriton Curi

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
ULUSAL

EGEMENL�K VE
ÇOCUK BAYRAMI

KUTLAMASI
Tarih: 23.04.2014

Saat: 13.00
Yer: Kriton Curi

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
ULUSAL

EGEMENL�K VE
ÇOCUK BAYRAMI

KUTLAMASI
Tarih: 23.04.2014

Saat: 14.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Rasimpa�a Gön.

KÜÇÜK
NÜANSLAR

ÇOCUK KOROSU
KONSER�

�ef Suzan Bünül
Tarih: 23.04.2014

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri

DO�RU VE
ETK�L� �LET���M

TEKN�KLER�
Eski TRT

Ba�spikeri �stanbul
Ünv. Ve �TÜ

Ö�retim Görevlisi
Emin Bayk�rk�k 

Tarih: 23.04.2014
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mahallesi Gön. Evi

Düzenleyen:
Kad�köy Belediyesi
Fenerbahçe Gön.

“HAYD�
BULMACA
ÇÖZEL�M”

Sanatç� Ercan
Bostanc�o�lu

21.04.2014 / 13.30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Zühtüpa�a Gön.

SOHBET VE
DANI�MA

Uzm. Psk. Dan.
Ay�e Özalku�

�ahin
22.04.2014 / 14.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Merdivenköy Gön.

�Ç�M�ZDEK�
YABANCI

NLP Ki�isel Geli�im
Uzman� Ay�e Sar�
Tarih: 22.04.2014

Saat: 14.00
Yer: CKM A Salonu

Düzenleyen:
Kad�köy Belediyesi

Merdivenköy
Gönüllüleri

SEVG�N�N SES�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Sadun Aksüt
22.04.2014/20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen:
Kad�köy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri

Davetiyelidir
�leti�im: 

0532 616 55 50
KEND�M�Z�
NE KADAR

TANIYORUZ?
Doç. Dr. Semai
Tuzcuo�lu, Doç.

Dr. Necla
Tuzcuo�lu

Tarih: 24.04.2014
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Caddebostan

Gönüllüleri
“SAHTE GEL�N”

T�YATRO OYUNU
Yazan: Hasan

Hüseyin Karabal
Yöneten: Güney

Saraço�lu
24.04.2014/20.00
Yer: Kad�köy Halk

E�itim Merkezi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
Davetiyelidir.

�leti�im: 416 41 34
ALTIYOL TÜRK

MÜZ���
TOPLULU�U

KONSER�
�ef Taner Tamer
Tarih: 24.04.2014

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri

KAL�TEL�
YA�AYIP MUTLU

OLMAK
Ki�isel Geli�im
Uzman� Y�ld�z

Topçu
24.04.2014 / 14.00
Yer: Fenerbahçe

Mahallesi Gön.Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Fenerbahçe Gön.

Z�H�NSEL
DETOKS

NLP Uzman�
Elektrik Müh.
Cengiz Eren

Tarih: 24.04.2014
Saat: 13.30

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Zühtüpa�a Gön.
KANSERE YOL

AÇAN BES�NLER
NELERD�R VE

ORGAN�K
BES�NLER� NASIL

ANLARIZ
Onkoloji Uzman�
Prof. Dr. Yavuz

Dizdar
25.04.2014/14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Erenköy Gön.

23 N�SAN ÇOCUK
BAYRAMI

KUTLAMASI
Origami E�itmeni

Canan Pamir
26.04.2014 / 11.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Ac�badem Gön.

SPOR RES�MLER�
SERG�S�

Tarih: 26 Nisan-8
May�s 2014
Saat: 11.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Ac�badem Gön.

HABER

KADIKÖY Belediyesi Hasanpa�a
Gönüllüleri, “Su’eda Müzik Toplulu�u” ve
“Tuzla Sanat Sahnesi” tiyatro grubunun,

Kad�köy Evlendirme Salonu’nda
düzenledi�i “Denizin Çocuklar� Müzikali”
ile Çanakkale Zaferi’nin 99. y�ldönümünü
kutlad�. Programda �ehitlerimiz de sayg�

ile an�ld�. K�sa bir süre önce
Hasanpa�a Gönüllüleri

bünyesinde, genç bir deniz subay�
olan Serkan Ekin taraf�ndan

kurulan “Su’eda Müzik Toplulu�u
Korosu”, deniz ve kahramanl�k
konular�n� i�leyen Türk Sanat
Müzi�i eserlerini Çanakkale

�ehitlerimiz için yorumlad�lar.
Televizyon programlar�n�n

sunucusu Müge Oruçkaptan
taraf�ndan sunulan gecede,

koristler ve koro �efi Serkan Ekin,
denizci k�yafetleri içinde, gemi
�eklindeki �eklinde tasarlanan

sahnede etkileyici bir görüntü içindeydiler.
Koronun �ark�lar�na barkovizyonda yer

alan sava� ve deniz görselleri e�lik
ederken, Çanakkale Muharebesinde Türk
Askerinin büyük mücadelesi ve cephede
ya�ananlar, “Tuzla Sanat Sahnesi” tiyatro
grubunun sahneye koydu�u “Gemilerde
Talim Var” ve Dönmeyi Dü�ünmediler”
isimli tiyatro oyunlar�yla canland�r�ld�.

Genel Koordinatörlü�ü Orhan Ça�lar ve
Kültür Sanat E�itim Müdürü Nihat Okay

taraf�ndan yap�lan ve ba�ar�l� bir biçimde
sahnelenen oyun izleyiciler taraf�ndan

dakikalarca ayakta alk��land�.
Koro �efi Serkan Ekin, bu geceyi

haz�rlamalar�nda kendilerine destek
verenlere, “Tuzla sanat sahnesi”

oyuncular�na, gecenin sunumunu yapan

Müge Oruçkaptan’a, Hasanpa�a
Gönüllüleri Ba�kan� Arzu Akman Çatallar’a

ve Kad�köy Belediyesi Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür Sanat
Sorumlusu Nesibe Müsevito�lu’na,
üzerinde denizcilik figürü olan birer

te�ekkür plaketi verdi. Gece,
Hasanpa�a Gönüllüleri Ba�kan�
Arzu Akman Çatallar’�n koro �efi

Serkan Ekin’e gönüllüler ad�na bir çiçek
vermesi ile sona erdi.

Hasanpaşa Gönüllüleri’nin
ÖZEL ETKiNLi�i

KADIKÖY BELED�YES� GÖNÜLLÜLER�
“KADIKÖY” TEMALI 7. GELENEKSEL

RES�M YARI�MASI

“KADIKÖY” temalı 7. Geleneksel Resim Yarı�ması’nın bu yılki konusu,
“KHALKEDON’dan KADIKÖY”e oldu.

Tüm sanatçılara açık olan yarı�manın tekni�i serbesttir.
Büyük kenar 100 cm’den büyük, küçük kenar 40 cm’den küçük

olmayacaktır. Eserlerin son teslim tarihi: 12 -13 Mayıs 2014,
12.00 - 17.00 saatleri arası olacaktır.

Teslim Alma Yeri: Caddebostan Kültür Merkezi
4. kat    Haldun Taner Sok. No: 11 Caddebostan

Sergi: 27-30 Mayıs 2014 
Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuayesi

Yarı�ma �artnamesi a�a�ıdaki yerlerden temin edilebilir:

Kadıköy Belediyesi Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
Osmana�a Mah. Hasırcıba�ı Cad. No: 2 Kadıköy Tel.: 0216 346 57 57

Caddebostan Gönüllü Evi
Ya�arbey Sok. No:1/5  Plajyolu - Caddebostan

Bilgi: Ye�im MENDERES / 0533 641 21 01

Ka d� köy Be le di ye si Fe ner bah çe Gö -
nül lü le ri ile Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi’nin i� bir li �i ile dü zen le nen

te mel fo to� raf ç� l�k kur si yer le ri nin ser gi si,
geç ti �i miz haf ta Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde
(CKM) aç�l d�.  E�it men li �i -
ni Ah met Tan ju’nun yap t� ��
bir üst kurs olan “Di ji tal �le -
ri Fo to� raf ç� l�k” kur si yer le -
ri nin ser gi si, Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül lü Mer ke zi Yö -
ne tim Ku ru lu üye si Nur han
Kut man, fo to� raf sa nat ç� s�
Er sin Alok, Fe ner bah çe Gö -
nül lü Evi Ba� ka n� Se vinç
Ço lak ve Yar d�m c� s� Fe rah
Di ker ta ra f�n dan aç�l d�. Ser -
gi ye; 2013-2014 dö ne mi
Di ji tal �le ri Fo to� raf ç� l�k e�i ti mi nin 30 kur -
si ye ri, 75 fo to� raf la ka t�l d�. E�i tim le rin den

ka zan d�k la r� tek nik bil gi le ri ve ki �i sel be ce -
ri le ri fo to� raf la r� na yan s� tan kur si yer le rin
fo to� raf la r� n� yo rum la yan Er sin Alok’un
yap t� �� de �er len dir me ler, kur si yer le ri se vin -

dir di. 5 gün lük ser gi sü re sin ce zi ya ret çi le rin
fo to� raf la ra il gi si bü yük tü.

� ‘KA DIN OL MAK FAR KIN DA LIK LI
B�R GÜÇ TÜR’

Fe ner bah çe Gö nül lü le ri, B�ZZ Ki �i sel
Ge li �im Mer ke zi’yle or tak la �a ola rak geç ti -

�i miz ay Koz ya ta �� Kozzy Kül tür
Mer ke zi’nde “Far k�n da ol mak, ça -
re ler ya ra t�r, umu du ba� la t�r ve ha -
yal le ri ni zi ger çek ya par” ko nu lu
özel bir et kin lik dü zen le di. 

Bu özel prog ram da ki �i sel ge li -
�i min ek ran yü zü, ga ze te ci ve TV
prog ram c� s� Mel da Tun çel, ti yat ro
ve si ne ma  sa nat ç� s� Be tül Ar�m,
NLP uz ma n�, Hip no zist ve DE BA -
TE Tek ni �i Ku ru cu su Ufuk Önen
sah ne ala rak in te rak tif ça l�� ma lar la
su num yap t�.

Ar d�n dan me me kan se ri ile mü -
ca de le et mi�, bu has ta l� ��n üs te sin -

den gel mi� ve “�im di �ar k� söy le mek za ma -
n�” di ye rek, er ken ta n� n�n öne mi ni vur gu la -

yan me saj lar la bi ra ra ya ge len 60 ce sur ka -
d�n dan olu �an “Far k�n da l�k Ko ro su” sah ne
al d�.

2008 y� l�n dan bu ya na her haf ta bir ara ya
ge le rek hem  �ar k� söy le yen, hem de re ha bi -
li te olan fark l� mes lek ve  ya� grup la r�n dan
bu ce sur ka d�n lar, “Ka d�n is ter se her �e yi ya -
par ve üs te sin den ge lir. Kan ser ya da ba� ka
�ey le rin umut la r� n� z� çal ma s� na izin ver me -
yin” me sa j�y la  ka t� l�m c� la ra duy gu lu ve e� -
len ce li an lar ya �a t�r ken, jazz’dan pop’a, fa -
s�l dan tür kü le re ka dar ke yif li bir mü zik zi ya -
fe ti sun du lar.

� �LK YAR DIM KUR SU
Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü le ri’nin 5

gün de vam eden ilk yar d�m kur su, Dr. Ra na
Be �e Po lik li ni �i’nde dü zen len di. Ara la r�n da
Fe ner bah çe, Mar ma ra ve Dra gos yel ken ku -
lü bü an tre nör le ri nin de yer al d� �� e�i tim, Dr.
De met Öz kan ile Ba nu Kork maz ta ra f�n dan
uy gu la ma l� ola rak ve ril di.

Fenerbahçe Gönüllüleri’nin sergisi vardı

Os ma na �a Gö nül lü le ri, geç ti �i miz haf -
ta ken di �a ir le ri ile bu lu� tu. Os ma na -
�a Gö nül lü sü olan �a ir-söz ya za r�

Mü ceh her Gül ç�� ile �a ir-ya zar Ru til Bil gi -
ner, ya �am la r� n� an lat t�k la r� �i ir le riy le  ka t� -
l�m c� la ra duy gu do lu an lar ya �at t� lar. 

�a ir Gö nül lü ler, �i ir le ri oku ma dan ön ce
hi kâ ye le ri ni  an lat t� lar. �l ginç an lar, il ginç
an� lar ve za man lar her ke sin duy gu la r� na ter -
cü man ol du. �i ir le ri bes te le nen ve TRT’de

oku nan Mü ceh her Gül ç�� �i ir le ri ni bes te le -
riy le de oku du. Pek çok der gi de �i ir le ri ya -
y�n la nan ve ödül ler alan �a ir üye Ru til Bil gi -
ner ise �i ir ve de ne me ya z� la r�y la ka t�l d� ��
söy le �i yi, tan go lar söy le ye rek da ha da renk -
len dir di. Her iki gö nül lü üye de hem �i ir hem
mü zik da l�n da ba �a r� la r� n� ser gi le di ler. Os -
ma na �a Gö nül lü le ri, gü nün so nun da çay ve
ik ram ser vi si ile gü zel bir gün ge çir mi�  ol -
duk la r� n� be lir te rek tek ra r� n� di le di ler.

Osmanağa’da ‘Şiir günü’

BOSTANCI Gönüllüleri Sosyal
Komitesi’nin düzenledi�i, kalabal�k bir
misafir toplulu�unun kat�ld��� “Beden

dilini kullanma” konulu seminer, Gönüllü
Evi Ba�kan� Tunay Soydan’�n aç�l��

konu�mas� ile ba�lad�. Konuk psikolog-
dan��man Serap Serter Ataylar,

ileti�imin çok boyutlu bir konu oldu�unu
ve herkesin hayatta izler b�rakt���ni
söyledi. Bir ili�ki a�� olan ileti�imin

sadece sözlü de�il, bedensel de oldu�u
ve beden dilinin hayat�m�zda sözler

kadar önemli oldu�unu belirtti. Kar��l�kl�
sohbetlerle devam eden etkinlik, çay

ikramlar�n�n ard�ndan foto�raflar�n
çekilmesiyle son buldu. Bostanc�

Gönüllüleri’nin bir ba�ka etkinli�i de
Kad�nlar Günü kutlamas�yd�. Ba�kan
Tunay Soydan’�n aç�l�� konu�mas� ve

ard�ndan �iir okumas� ile etkinlik ba�lad�.
Sonras�nda gönüllü üye Selçuk Tümöz
bir konu�ma yapt�. Hep birlikte �ark�lar
söylendi, sohbetler edildi, foto�raflar�n

çekilmesiyle gün son buldu.

Bostancı’da ‘beden dili’ semineri
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● Sem ra ÇE LE B�

Ay lar d�r Ah met Sa ni Ge zi ci Li se -
si için sü ren mü ca de le yi say fa -
la r� m� za ta �� yo ruz. Ge zi di re ni -

�i nin ar d�n dan ör güt le nen en ak tif ma -
hal le da ya n�� ma la r�n dan bi ri olan Ac� -
ba dem Da ya n�� ma s�, ASGL için ne re -
dey se her haf ta ey lem ya p� yor. Bu ey -
lem le re ö� ren ci ler, ve li ler ve tüm ma -
hal le li ka t� l� yor, des tek ve ri yor. Ey lem -
ler le bir lik te yet ki li ler le gö rü� me ler de
sü rü yor.

Bü tün bu ça ba n�n ne de ni ise ma -
hal le nin tek dev let li se si Ah met Sa ni
Ge zi ci’nin imam ha tip kam pü sü ne dö -
nü� tü rül me si ni en gel le mek. Çün kü
ora da ö� re ti me de vam eden li se li ler,
e�i tim y� l� n�n or ta s�n da apar to par
okul la r�n dan ç� ka r�l mak is te ni yor. Ö� -
ren ci le re gös te ri len ye ni ad res ise sü ren
in �a at lar la tam bir “ha ya let ken te” dö -
nen Fi kir te pe’de ki bir il kö� re tim oku -
lu. Yük se len bi na lar ve he nüz y� k�m
ha lin de ki es ki met ruk ev le rin or ta s�n da,
Ac� ba dem’e en az 45 da ki ka me sa fe de -
ki bu oku la ta ��n mak is te me yen ö� ren -
ci ler, ma hal le li nin de des te �iy le okul la -
r� n� terk et mi yor.

Biz de Ka s�m ay�n dan be ri de vam
eden bu mü ca de le nin ay r�n t� la r� n� Ac� -
ba dem Da ya n�� ma s�’ndan Se ma Kork -
maz ile Er tu� Din se ven’e sor duk. Ah -
met Sa ni Ge zi ci Li se si’nde ya �a nan la r�
bi rin ci a��z dan din le dik: 

� Ah met Sa ni Ge zi ci Li se si
(ASGL)’de son du rum ne dir? 

Ka s�m ay� n�n ilk gün le rin de  söy -
len ti ile oku lun y� k� la rak, Fikr te pe’de ki
Mu rat pa �a �kö� re tim Oku lu’na ta �� na -
ca �� duy mu� tuk, Ac� ba dem Da ya n�� -
ma s� ola rak he men ça l�� ma la ra ba� la -
d�k. Ve li le re ula� t�k, okul çev re sin de ve
Ac� ba dem’de bil gi len dir me yap t�k, de -
fa lar ca so kak yü rü yü� le ri ve ba s�n aç�k -
la ma s� ile bu ka ra ra kar �� ç�k t� �� m� z�
di le ge tir dik. Ve li le rin ço �u oku lun ta -
�� na ca �� n� biz den ö� ren mi� ti.  Çün kü
yet ki li ler bu ko nu da res mi ve net bir
aç�k la ma yap mak tan ka ç� n� yor lar d�.
Son ra s�n da ve li ler il çe mil li e�i ti me,
va li li �e pek çok di lek çe ver di. Ge len
ce vap lar da za man be lirt mek si zin, Ah -
met Sa ni Ge zi ci Li se si’nin y� k� la rak
ye ri ne imam ha tip kam pü sü ya p� la ca ��
söy le ni yor du. Sö mestr ta ti li s� ra s�n da
ise ve li le re te le fon me sa j� ile ikin ci dö -
nem ders ba �� n�n Fi kir te pe’de ki Mu rat -
pa �a �l kö� re tim Oku lu’nda ya p� la ca ��
bil di ril di. Fa kat bu ta ��n ma; ve li le rin,
ö� ren ci le rin ma hal le li nin de fa lar ca
yap t� �� ey lem ler ve res mi ku rum la ra
ver di �i miz iti raz di lek çe le ri sa ye sin de
ikin ci dö nem ba ��n da ger çek le �e me di.
Fa kat yi ne de oku lun ta �� na ca ��, sa de ce
za ma n�n bel li ol ma d� �� bil gi si ge li yor -
du. ASGL ve li le riy le bir lik te �u bat ay�
or ta s�n dan iti ba ren okul önün de nö be te
ba� la d�k. Ye rel se çim le rin he men er te -
sin de ise oku lun bir kaç haf ta için de
apar to par ta �� na ca �� söy len di. So lu �u
yi ne okul önün de ki ey lem le ri miz de al -
d�k. Ay n� za man da ve li ler de �l çe Mil li
E�i tim’e, Ka d� köy Be le di ye si’ne söz lü
ba� vu ru lar yap t�. �im di lik dö nem so -
nu na er te len di �i yi ne söz lü ola rak söy -
len di. Ö� ren ci ler, ma ale sef di ken üze -
rin de, sü rek li ta �� n� la ca �� te dir gin li �i
al t�n da e�i tim gö rü yor lar. Ö� ren ci ler
bu sü reç te psi ko lo jik ola rak çok za rar
gö rü yor. 

� Ö� ren ci le rin ta �� na ca �� okul,
�im di ki ne ne ka dar uzak l�k ta?

45 da ki ka l�k bir me sa fe. Fi kir te -
pe’de ki oku la Ac� ba dem’den do� ru dan
ula ��m yok. Ö� ren ci ler 2-3 araç de �i� -
tir mek ya da özel ser vis kul lan mak zo -
run da ka la cak lar. 

� Fi kir te pe’de ki ye ni oku lu ne den
is te mi yor su nuz? Si zi en di �e len di ren
yan la r� ne ler?

Okul çev re si kent sel dö nü �üm se -
be biy le y� k�m ha lin de. Et raf ta ça l� �an
sü rek li kep çe ler ve i� ma ki ne le ri var.

Ay n� za man da  oku lun kar �� s�n da Kur -
ba �a l� de re ak� yor. De re ke na r�n da hiç -
bir kor ku luk yok. Ço cuk la r� m�z bu de -
re ye dü �e bi lir, cid di �e kil de ya ra la na bi -
lir ve bel ki de öle bi lir. Ö� ren ci, ö� ret -
men ve ça l� �an la r�n can gü ven li �i yok.
De re üze ri ne ema ne ten h�z l� ca ya p�l m��
köp rü ise ya k�n dan bak t� �� n�z da hiç gü -
ven li gö zük mü yor. De re den kö tü ko ku -
la r�n ya y�l ma s� da ca ba s�. Is lah ça l�� -
ma la r� bir kaç y�l dan ön ce ta mam la na -
maz.

Ta �� n�l ma s� dü �ü nü len oku lun ha li
böy le iken, dö nem or ta s� apar to par ta -
��n mak is ten me si ni an la mak müm kün
de �il. Bu ra da ön ce lik le e�i tim hak k� n�n
çi� nen di �i ni dü �ü nü yo ruz. Ay r� ca, B� -
MER’den (Ba� ba kan l�k �le ti �im Mer -
ke zi)      ba� vu ru la r� m� za ge len gün cel
ce vap ta, oku lun ye ri ne, için de çe �it li
sos yal-kül tü rel amaç l� te sis le rin ola ca ��
bir komp leks ten söz edi li yor ki; za ten
bü yük çe bir �mam ha tip li se si nin bu -
lun du �u ay n� par sel de ba� ka ya p� la� -
ma lar dan bah se dil me si, ka mu hiz me ti
ve ri len bu okul lar ye ri ne “rant” amaç l�
ba� ka pro je ler le de kar �� kar �� ya ol du -
�u muz �üp he si ni do �u ru yor.

� ASGL ne den �s rar la �mam Ha -
tip ya p�l mak is te ni yor?

Ön ce lik le gö rü nen �ey e�i tim de bir
top lum sal dö nü �üm pro je si nin par ça s�
ola rak ar zu la d�k la r� ye ni in san ti pi ni
ya rat mak ama c�y la ik ti -
dar ta ra f�n dan bü tün e�i -
tim ku rum la r� n�n dö nü� -

tür üldü �ü gö ze çar p� yor. Bu nun la be ra -
ber ko nu ya bi raz da ha ya k�n dan bak t� -
�� m�z da, ka mu ya ait her �e yi özel le� ti -
ren ve pi ya sa la ra açan ik ti da r�n ne o-li -
be ral po li ti ka la r�y la ili� ki li bir ça ba dan
da �üp he len mek müm kün.  

Tür ki ye ge ne lin de dev let okul la r� -
n�n ta ma men özel le� ti ril me ye ça l���ld� -
�� or ta da d�r. Özel ola rak Ah met Sa ni
Ge zi ci Li se si’nde ya �a nan la r�n as l�n da
ik ti dar da ki an la y� ��n ka mu sal e�i ti me
ba k� �� n� yan s�t t� �� n� dü �ü nü yo ruz.
ASGL ol sun di �er dö nü� tü rü len okul -
lar ol sun, ço cuk la r� n� bu okul lar dan
ala rak ça re yi özel oku la ka y�t yap t�r -
mak ta bu lan cid di mik tar da ai le var, or -
ta ya is ta tis tik ve ri ler dö kül dü �ü za man
me se le nin di �er bo yu tu nun özel okul -
la ra da ha çok ö� ren ci ta le bi ya rat ma
ça ba s� ol du �u gö rü le cek tir. 

� Ac� ba dem Da ya n�� ma s� bun dan
son ra ne ler ya pa cak?

K� sa ve öz; vaz geç me den ka rar l� -
l�k la mü ca de le ye de vam ede ce �iz. �u
ana ka dar y� k� m� n� en gel le di �i miz
ASGL’nin önün de ve li ler le bir lik te nö -
bet tut ma ya de vam ede ce �iz. Önü müz -
de ki gün ler de sem tin ve ka mu oyu nun
des te �i ni al ma y� plan la d� �� m�z ge ni�
ka t� l�m l� bü yük bir ey lem dü zen le ye ce -
�iz. Ac� ba dem’de imam ha tip le� ti ril -
me mi� bir dev let li se si hak k� m�z için
mü ca de le yi sür dü re ce �iz.
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Acıbadem’de bulunan Ahmet Sani
Gezici Lisesi’nin imam hatip
kampüsüne dönü�türülerek

ö�rencilerinin kentsel dönü�ümün
yo�un olarak sürdü�ü Fikirtepe’deki
bir ilkö�retim okuluna gönderilmek

istenmesine veliler ve mahalleli
tepkili. Acıbadem Dayanı�ması’nın
yükseltti�i mücadeleyle okullarına
sahip çıkan mahalleli, çocuklarını

“hayalet kente” dönen Fikirtepe’ye
göndermek istemiyor.

Ö�renciler, apar
topar yapılan ve
etrafında hiçbir

önlem
alınmamı� olan
bu köprüden

geçerek okula
ula�abilecekler. 

ASGL’nin yanında
hâlihazırda bir

�mam Hatip Lisesi
zaten var. �mam

hatibin yanında ise
yine aynı vakfa ait
1 parsel atıl ye�il

alan bulunuyor. Bu
ye�il alana bir ay

önce kurulan
prefabrik yapı,

in�aatın kısa süre
içinde

ba�layaca�ını
gösteriyor.  

Acıbademliler direniyor,
OKULLARINI BIRAKMIYOR!

AHMET Sani Gezici Lisesi ile ilgili geli�meleri Kadıköy
Belediyesi de yakından takip ediyor. Görevi yeni devralan

Kadıköy Belediye Ba�kanı Aykurt Nuho�lu, hem seçim
öncesi hem de seçim sonrası geli�meleri bizzat takip etti�ini

kaydederek, veliler ile yakın temasta oldu�unu söyledi.
Nuho�lu �öyle dedi: “Veliler haklı olarak bir endi�e ta�ıyorlar.
Hem dönem ortasında ta�ınma endi�esi hem de yeni yerdeki
fiziki ko�ullar ve güvenlik problemleri onları dü�ündürüyor.
Çünkü çocukların sınav stresine bir de ta�ınma belirsizli�i

eklendi. �l Milli E�itim Müdürü’nü arayarak bilgi aldım,
ta�ınma konusunda e�itim dönemi ortası nedeniyle acele
edilmemesini istedim. Bu konuda bana e�itim ortasında

ta�ınma olmayaca�ını söylediler. Okulun bo�altılma kararı
yanlı�. Yurt için ba�ka çözüm bulunmalı. Bunun için de biz ne

yapabiliriz, velilere nasıl katkı sunabiliriz ara�tırıyoruz.”

BAŞKAN NUHOĞLU, İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜ ARADI

Tel: 0216 336 30 70

KADIKÖY
HASANPA�A’DAK�

ÇA�RI MERKEZ�M�ZDE
ÇALI�TIRILMAK ÜZERE 

18-30 YA� ARASI 
BAY- BAYAN
PERSONEL

ARAMAKTAYIZ. 

MAA� 1000
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Foto�raflar: 
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● Sem ra ÇE LE B�

2011 y� l�n da Mek si ka’da ya p� lan 17.
Dün ya Sa nat Der nek le ri (UNES CO/AI -
AP) Ge nel Ku ru lu’nda Tür ki ye’yi tem sil

eden Ulus la ra ra s� Plas tik Sa nat lar Der ne �i
(UPSD)’nin gi ri �i miy le, Rö ne sans’�n ef sa ne -
vi is mi, �tal yan res sam, hey kel t� ra�, fi lo zof,
bi lim in sa n�, ma te ma tik çi ve her �ey den ön ce
bü yük sa nat ç� Leo nar do da Vin ci’nin do -
�um gü nü olan 15 Ni san,
“Dün ya Sa nat Gü nü” ilan
edil mi� ti.

Di sip lin le ra ra s�
ge çi� ka bi li ye ti ve
bit me yen ya ra t� c� l� -
�� ile sa nat ve bi lim
ala n�n da bir çok ya p� -
ta ön cü lük et mi� olan
Leo nar do da Vin ci’nin
do �um gü nü üç y�l d�r co� ku lu
bir �e kil de kut la n� yor. Ba� dat Cad de si

ve Ab di �pek çi Cad de si’nde ku ru lan ki tap ve
mü ze stand la r�, kon ser ler, dans ve mim gös-
 te ri le ri, vit rin ser gi le ri, ve ri len onur ödül le ri -
nin ya n� s� ra Tür ki ye’nin ve dün ya n�n dört bir
ya n�n da aç� lan ser gi ler ve ya p� lan ya r�� ma lar
so nu cun da sa nat or ta m�n da gü zel bir he ye can
olu� tu. Ay n� �e kil de mü ze ler de 15 Ni san’da
ka p� la r� n� sa nat se ver le re aç t�. �s tan bul Mo d-
ern, Pe ra Mü ze si, Sa k�p Sa ban c� Mü ze si, Ar -
ke olo ji Mü ze si, Oyun cak
Mü ze si gi bi önem li mü -
ze le rin ya n� s�ra bir çok
sa nat ga le ri si ve Ya p�
Kre di, �� Ban ka s�, Su na-
�nan K� raç Vak f�, Bo yut,
Pi ra mid Sa nat, Li te ra tür
ve Tasc hen Ya y�n la r� da
et kin lik prog ra m�n da ve

kut la ma lar da
yer al d�.

Bu y�l 12 Ni san Cu -
mar te si Ni �an ta �� Ab di
�pek çi Cad de si ve 13 Ni -
san Pa zar gü nü Ka d� köy
Ba� dat Cad de si’nde ki

kut la ma lar ger çek le� ti ril -
di. Tüm gün mü zik din le ti -

le ri ve ril di, pan to mim
gös te ri le ri ya p�l d� ve cad de bo yun -

ca stant lar aç�l d�. 

Cad de’de ki kut la ma ya Dün ya
Sa nat Gü nü fik ri nin ön cü sü res -
sam Bed ri Bay kam da ka t�l -
d�. K� sa bir ko nu� ma ya pan
Bay kam, “Dün ya Sa nat
Gü nü’nü kut la mak için 3.
de fa tek rar bir ara ya ge li -
yo ruz. Sa nat ve sa nat ç� n�n
her an “�üp he li” ve hat ta “per -

so na non gra ta”
(is ten me yen ki �i lik)
ilan edi le bil di �i ül ke miz -
de, biz ler �s rar la dün ya ya
sa nat pen ce re sin den bak-
 ma ya de vam edi yo ruz. Sa -
na ta ina n� yor ve
gü ve ni yo ruz. Fa �iz me,
san sür ve bas k� la ra, her
tür lü al çak l� �a kar �� biz ler

sa na ta, sa nat ç� n�n ödün süz
dü rüst lü �ü ne, ce sa re ti ne, yol gös te ri ci li �i ne,
hal k� na ay d�n lan ma ön cü lü �ü ya pa bil me ka-
 pa si te si ne ina n� yo ruz” de di. 

� ONUR ÖDÜ LÜ KA YI HAN 
KES K� NOK’A

Bu y�l Ulus la ra ra s� Plas tik Sa nat lar Der -
ne �i ola rak Onur ödü lü nü An ka ra l� sa nat ç�
Ka y� han Kes ki nok’a ver dik le ri ni be lir ten
Bay kam �öy le de vam et ti: “90 ya ��n da hâ lâ
he ye can la her gün re sim yap ma ya de vam

eden bu de �er li us ta m� z�n için de -
ki sa nat ate �i nin 100. ya ��n -

da da ya na ca �� na
ina n� yo ruz. Ken di si ne
Türk sa nat or ta m� ola -
rak ne ka dar te �ek kür
et sek az d�r.

Y� l�n sa nat ada m�
ödü lü nü ise sa nat ve dü -

�ün ce ha ya t� m� za bü yük de -
�er ler ka tan, fel se fe ve es te tik

ko nu sun da uz man, 90 ya �� n� a� m�� olan de -
�er li ho ca m�z Prof. Dr. �s ma il Tu na l�’ya ver-
 mek bi zim için ay r� bir onur.”

� KA DI KÖY BE LE D� YE S�’NE 
TE �EK KÜR 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu’nun da ka t�l d� �� tö ren de Bay kam, �un-
 la r� söy le di: “Bu ve si ley le de mok ra si ye, çok
ses li li �e, sa nat ve sa nat ç� ya dai ma en bü yük
des te �i ver mi� olan Ka d� köy Be le di ye si’ne
her za man ki gi bi can dan �ük ran la r� m� z� su -
nar, ken di le riy le sa na t� ve sa nat ç� la r� des tek -
le yi ci i� bir li �i mi zi ku rum sal ola rak son su za
dek sür dü re ce �i mi ze olan inan c� m� z� tek rar -
lar, �ük ran, sev gi ve say g� la r� m� z� ken di le ri ne
ve siz le re su na r�z.”

Dün ya Sa nat Gü nü kut la ma la r�, 18 Ni -
san’a ka dar �eh rin fark l� böl ge le rin de ya p� lan
et kin lik ler le de vam et ti. 
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nsa no� lu 19. yüzyla ka dar dün yann
her ye rin de ayn hzla (tem poy la)
ya�yor du… En tem po lu ula�m bey -
gir hzylayd ve in san lar gün de en

çok krk ki lo met re ka dar yol ala bi li yor lard.
��in bir de ha ber le� me ta rafn dü �ü nür -

sek, onun da bu ula�m hzna ba�l ol du -
�u nu hatrlarz… Bir bi ri ne me se la be� yüz
ki lo met re uzaklkta ki iki �e hir arasnda ki
tek yön lü yazl ha ber le� me yak la�k on
gü nü alyor du. �n san lar bin ler ce yl de �i� -
me yen bir tem po ya al�m�t. Za man algs
bu tem po ya gö rey di.

19. yüzylda olan lar ol du. Bu har ma ki -
ne si, de mir yo lu ve tel graf lar dün yas ku ru -
lu ver di. Tem po, ha yat bü yük öl çü de de -
�i� tir di. Za man kav ram da el bet de �i �i -
ver di. Tel graf ma ki ne si ba�nda on da ki ka -
da ile ti �im ku ran; bir haf ta da ula�t� ye re
on sa at te gi den in sann çok �e yi farklla�t.
Tem po, bil gi nin, üre ti min, ti ca re tin
yaygnla� masn ko lay la�trp k�krtnca
yep ye ni bir ha yat or ta ya çkt. �n sanlk ta ri -
hi bü yük bir sçra ma yapm�, on bin ler ce
yllk ge le nek ler den bir an da ba� ka bir ya -
�a ma tarzna ev ril mi� ti.

“Ma ki ne tem po su”, in san larn ve ta bi
mil let le rin ili� ki le ri ni be lir le di. Tem po yu
olu� tu ran ve kul la nan mil let ler le di �er le ri -
nin ge li� mi� lik dü zey le ri arasnda ki fark
da ha çok açld. �� te em per yal po li ti ka lar
da bu dö ne min zen gin le �en top lum larnn
güç ve ege men lik mo de li ol du.

Ma ki ne tem po su nun sü rek li ge li� ti �i ni
bi li yo ruz. Ne var ki bu ge li� me son yllar da
ye ni bir ev re ye gir di. San ki tem po, 19.
yüzylda ki gi bi in sanl�a ye ni bir sçrat ma
da ha yaptrd. Tem po yu vur gu layp; tek no -
lo ji ve ya yük sek tek no lo ji yi ska lad�m
san mayn… Tem po ku� ku suz tek no lo ji nin
ev laddr; so nu cu dur. Bu yaz ha yatmz
kap sa yan bu so nu ca gön der me dir.

Gü nü müz de gün lük ha re ket le ri mi ze,
ya �a ma hük me den dai ma tek no lo ji nin ve -
rim le ri olan araç ge reç ler ve bu araç ge -
reç le rin biz le re edin dir di �i dav ran�
kalplar de �il mi dir? Hz, TEM PO’yu on lar
be lir le mi yor mu? �n san larn e� len ce bi çim -
le ri, ile ti �im le ri, bi li �im le ri, bu lu� ma lar, ka -
rar sü reç le ri, yer ve me kân de �i� tir me le ri,
mad di ve ma ne vi tü ke tim de �er le ri müt hi�
bir tem poy la de �i� mi yor mu?

Yer yü zün de ki üre tim ve ima lat; her çe -
�it mal bol lu �u ve bun larn gö re ce ola rak
ko lay el de edil me si de bu ha yatn te mel
gös ter ge le rin den de �il mi? Git gi de ar tan
bir hzla dün yann de �i �ik yer le rin de ki
farkl in san lar bir bir le ri nin ben ze ri ya �a ma
bi çim le ri ne ve de �er le ri ne do� ru yö nel mi -
yor lar m?

Artk çok kim se; da ha açkças kit le ler
“dün”le az il gi li. Bu na kar�lk an ve yarn
ya �a mak ve her an kar�sna ko nu lan ye ni -
lik le re ka vu� mak için kur gu lanm� gi bi
dav ranmyor lar m? Dün ya ade ta “üni -
form” bir in san yapsna do� ru tem po lu bi -
çim de sey re di yor. Her kes ayn giy si le ri,
ayn yi ye cek le ri, ayn film le ri, ayn mü zik le -
ri, ayn araç ge reç le ri ve bu araç ge reç le rin
içi ne dü �en olay lar tü ke tip ya �a ma ya yö -
nel mi yor mu?

Bel ki yir mi-yir mi be� yla var ma dan bu
‘tem po’ di ye sem bol le� tir me ye ça ba -
lad�m ha yat yö rün ge si in san larn geç -
mi� le olan il gi le ri ni iyi ce sfrla ya cak gi bi -
dir. �n san larn gi de rek yalnzca ken di le ri ne
odak lanp iç le ri ne ka pandklarn; brakn
ta rih bi lin ci ni, yakn ai le hatra laryla bi le
ba� lantlarn unut ma ya ba� ladklarn göz -
lem le mek aca ba kö tüm ser lik mi? Ye ni in -
san, ça bu cak ha ber dar olup ayn ça buk -
luk la unu tan; pi ya sa ba�mls bir tü ke ti ci
di ye tanmla ya bi lir si niz.

�u so ru yu dü �ün me li… Fe na m, bun -
da ne kö tü lük var; in sann ann ya �a mas,
en do �al hakk de �il mi? Bir so ru da �u
ola bi lir: Böy le ce bi rey ba�mszla�p öz -
gür le �i yor mu, yok sa sü rü le �i yor mu?

Ce vab �öy le dir: “Bu satrlar ya zan ye -
ni lik le ri kav ra mak tan aciz bir ge ri ze kâl
mu ha fa za kar ol du �u için söy le dik le ri ni
cid di ye al mayn; ho� gö rü ba��layn.”

Murat  KATOĞLU

İ

TEMPO
�NSANI VE HAYATI

YEN�L�YOR

Leonardo da Vinci’nin do�um
günü olan 15 Nisan, tüm

dünyada Sanat Günü olarak
kutlanıyor. Kutlamaların bir

bölümü de Ba�dat
Caddesi’ndeydi. 

BAĞDAT CADDESİ’NDE
Dünya Sanat Günü kutlaması

● Semra ÇELEB�
13 Nisan 1914’te Beykoz’da dünyaya
gelen �air Orhan Veli Kan�k, 13 Nisan
2014’te 100. ya��na Kad�köy’de girdi. 

Orhan Veli’nin 100. ya�� nedeniyle
yap�lan etkinliklere Kad�köy Belediyesi
de do�um günü kutlamas�yla kat�ld�. 
13 Nisan Pazar ak�am� Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde bir anma gecesi

düzenlendi. �airin hayattaki tek yak�n�
olan 90 ya��ndaki k�zkarde�i Füruzan

Yolyapan da onur konu�u olarak
geceye kat�ld�.

Tiyatrocu Zafer Diper’in teatral
sunumuyla aç�lan gecede ilk olarak

Fasl-� Musiki Toplulu�u sahneye ç�kt�
ve Orhan Veli’nin sevdi�i Türk Sanat
Müzi�i eserlerini seslendirdi. Müzik

dinletisinin ard�ndan Füruzan
Yolyapan ile yap�lm�� röportajdan

olu�an 20 dakikal�k belgeselin
gösterimi yap�ld�.

� YOLYAPAN: ‘BURADA
OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM’
Belgesel gösteriminin ard�ndan �airin
k�zkarde�i Füruzan Yolyapan k�sa bir
konu�ma yapt�. Yolyapan, a�abeyinin
100. ya��nda onu unutmayan ve böyle
güzel bir etkinlik düzenleyen Kad�köy

Belediyesi’ne te�ekkür etti. 
Orhan Veli’yi çok genç kaybetti�ini

söyleyen Yolyapan, o günden beri her

an onun yoklu�undan dolay� çekti�i
ac�y� gözya�lar�yla anlatt�. Füruzan
Yolyapan ilerlemi� ya�� nedeniyle

geceden erken ayr�ld�. 
� “NÂZIM’LA ETK�LE��M

�Ç�NDEYD�LER”
Etkinli�e konu�mac� olarak kat�lan
yazar Emin Karaca, Orhan Veli’nin
edebi ya�am�n� anlatt�, Garip ak�m�
hakk�nda notlar aktard�. Dönemin

siyasi yap�s� hakk�nda da bilgi veren
Karaca, Nâz�m Hikmet ile Orhan Veli
ili�kisine de de�indi. Yazar Karaca,
Nâz�m Hikmet Bursa Cezaevi’nde
tutukluyken yap�lan açl�k grevine
Orhan Veli’nin de destek verdi�ini

belirtti, Nâz�m’la birbirlerini etkileyen
iki �air olduklar�n� vurgulad�. 

Emin Karaca’n�n konu�mas�ndan
sonra Murat Bozyi�it ve An�l

Gündo�an’dan olu�an Trubaduo
Müzik Grubu, klasik müzik seçkilerini
yorumlad�lar. Gecenin ilgi çeken bir
ba�ka etkinli�i de Zafer Diper ile �.Ü.
Pantomim Sanat Dal� ö�rencilerinin

yapt��� “Hürriyete Do�ru”
performans�yd�. Zafer Diper, Orhan

Veli’nin Hürriyete Do�ru �iirini okurken
�.Ü. Pantomim Sanat Dal� ö�rencileri

de �iiri pantomim gösterisiyle
canland�rd�lar. Kat�l�m�n yo�un oldu�u

gece �iirlerle sona erdi. 

Yüz y�ll�k �ehrin tiyatrosu “30. Çocuk
�enli�i”ne haz�rlan�yor. 23-27 Nisan

2014 tarihleri aras�nda “Haydi
Çocuklar Tiyatroya” slogan�yla

gerçekle�tirilecek �enlikte; �ehir
Tiyatrolar�’n�n tüm sahneleri

birbirinden farkl� 16 oyun ve toplam
30 gösterimle kap�lar�n� çocuk

izleyicilerine açacak.
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram�”nda Ka��thane
Sadabad Sahnesinde ilk kez
sahnelenecek olan “Harikalar

Mutfa��” oyunu ile ba�layan �enlik,
27 Nisan Pazar gününe kadar devam

edecek. 
�enlik program� içerisinde �ehir

Tiyatrolar�’n�n seçkin çocuk
oyunlar�n�n yan� s�ra P�nar Çocuk

Tiyatrosu “Alaaddin’in Sihirli
Lambas�”, Tiyatro Kumpanyas�

“Oturan Bo�a”, Bak�rköy Belediye
Tiyatrolar� “Güne�in Çocuklar�”,

Tiyatro Kare “Bir Dostluk Hikâyesi”,
Fabrika Sanat “Ko�ko� ve Ejderha”,

Derme Tiyatro “Mutlulu�un Pe�inde”,
Mimbaz Tiyatro “�yi de Güne�

Nerede?” ve Tiyatro Lal “Patlam��
M�s�r” oyunlar�n� sergileyecek. 

Farkl� ba�l�klar alt�nda atölyelerin de
gerçekle�tirilece�i �enlikte tüm

etkinlikler ücretsiz!

Kad�köy ve Üsküdar’daki etkinlik
takvimi �öyle:

KADIKÖY HALDUN TANER
SAHNES�: 

� 24 Nisan Per�embe:12.00 ve
14.30 - Tiyatro Kumpanyas� / Oturan

Bo�a 
� 26 Nisan Cumartesi: 12.00 –

�B�T / Benimle Oynar m�s�n? 
� 27 Nisan Pazar: 12.00 – �B�T /

Benimle Oynar m�s�n? 
ÜSKÜDAR MÜSAH�PZADE CELAL

SAHNES� 
� 24 Nisan Per�embe: 12.00 –
Bak�rköy Belediye Tiyatrolar� /

Güne�in Çocuklar�
� 26 Nisan Cumartesi: 12.00 –

�B�T / Harikalar Mutfa�� 
� 27 Nisan Pazar: 12.00 – �B�T /

Harikalar Mutfa��
ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER

SAHNES� 
� 24 Nisan Per�embe: 12.00/�B�T-
ÇEB / Çocuk Olmak Çocuk Kalmak

� 24 Nisan Per�embe: 13.00 –
Çocuklarla Oyun Yaz�m� Atölyesi 

� 25 Nisan Cuma: 12.00 ve 14.30 –
Fabrika Sanat / Ko�ko� ve Ejderha
� 26 Nisan Cumartesi: 12.00 –

�B�T / Karagöz Tatl�c�
� 27 Nisan Pazar: 12.00 – �B�T /

Karagöz Tatl�c�

ORHAN VEL�’nin ya� günü
Kad�köy’de kutland�

�air Orhan Veli Kanık, 100. ya� günü olan 13 Nisan’da
Kadıköy Belediyesi Barı� Manço Kültür Merkezi’nde

düzenlenen bir etkinlikle anıldı. 
Geceye �airin kızkarde�i Füruzan Yolyapan da katıldı. 

TEDAV� gördü�ü hastanede 10 Nisan sabah�
gözlerini hayata yuman usta tiyatrocu Gül Gülgün,

11 Nisan Cuma günü saat 10:20’da Kad�köy
Haldun Taner Sahnesi’nde yap�lan törenle

u�urland�. Gülgün, anma töreninin ard�ndan
Karacaahmet �akirin Camii'nde k�l�nan ö�le

namaz�n� müteakip Karacaahmet Mezarl���’na
defnedildi. Cenaze törenine, �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi �ehir Tiyatrolar� Genel Sanat Yönetmeni
Hilmi Zafer �ahin, �stanbul Büyük�ehir Belediyesi

�ehir Tiyatrolar� Müdürü Salih Efilo�lu, Rauf Alt�ntak,
Engin Gürmen, Engin Uluda�, Gönül Ülkü Özcan,
Metin Çoban, Orhan Alkaya, Orhan H�zl�, Vildan

Türkba�, Suphi Tekniker, Selçuk Özer, Gül Akelli,
Candan Sabuncu, Ay�in Atav, Bora Ayano�lu ve

sanatç�n�n yak�nlar� ile dostlar� kat�ld�. 

Usta tiyatrocuya veda…

30. Çocuk Şenliği başlıyor!
ŞEHİR TİYATROLARI

100. yılını kutlayan �stanbul Büyük�ehir Belediyesi �ehir Tiyatroları
bu yıl 30. sunu düzenledi�i Çocuk �enli�i’nde, tamamı ücretsiz
gösterimlerle çocukları tiyatroyla bulu�turacak.  

2013 yılında yapılan Kadıköy
Belediyesi Süreyya Operası I. Ulusal

Piyano Yarı�ması’nda �kincilik

Ödülü’nü
payla�an

Atakan Oyal
ve Ecem

Alnıaçık ile
Birincilik
Ödülü’nü
kazanan
Orçun

Yıldıran
yarı�ma

ödüllerinden
biri olan oda

müzi�i konserini Süreyya Sahnesi’nde
gerçekle�tirecekler. 27 Nisan Pazar
günü saat 20.00’de ba�layacak olan

konserde, Atakan Oyal, Bach-Siloti, F.
Liszt, S. Prokofyev ve G. Ligeti’den;
Ecem Alnıaçık da W.A. Mozart, F.
Mendelssohn ve J. Brahms’dan
eserleri piyanoyla seslendirecek.

Yarı�manın birincisi Orçun Yıldıran ise
F. Liszt’in Si Minör Sonatını çalacak.

Konserin sonundaysa dinleyicileri ho�
bir sürpriz bekliyor.

� F�NAL YARI�MASI SEY�RC�
ÖNÜNDE YAPILMI�TI

Kadıköy Belediyesi’nin ve Ku�u
Müzik/FAZIOLI piyanolarının katkı ve
i�birli�i ile düzenlenen 15-25 ya� arası

gençlerin katıldı�ı piyano
yarı�masında üç genç piyanist ödül
kazandı. Yarı�ma Jürisi (seçici kurul)

Türkiye’nin önde gelen piyanist ve
müzik otoritelerinden olu�uyordu. Ön

elemeden sonra 11 genç aday yarı
finale katılma hakkı kazandı. Ancak

yarı finalde jürinin de�erlendirmesine
altısı katıldı. Jüri, bu altı genç

piyanistin hepsinin yakın
de�erde oldu�unu belirledi

ve takdirle kar�ıladı. Ancak �artname
gere�i yalnızca üç genç, final konseri

için tespit edildi. Final konseri, 5
Temmuz 2013 günü  �ef Gürer Aykal

yönetimindeki �stanbul Sinfonietta
e�li�i ile Mozart’ın K. 488 23. Piyano
Konçertosu’nun Jüri Üyeleri Ay�egül
Sarıca, �dil Biret, Gürer Aykal, Judith
Ulu�, Emre Elivar, Burçin Büke, �ris
�entürker’in de�erlendirmesi için

Süreyya Operası’nda seyirci önünde
yapıldı. Ulusal Piyano Yarı�ması’nda
ilk üçe girenlere para ödülünün yanı
sıra 2013-2014 Kadıköy Belediyesi

Süreyya Operası Oda Müzi�i
Konserleri dâhilinde resital verme

imkânı verildi. 

Piyano yarışmasını kazananlardan konser
Kadıköy Belediyesi’nin ilkini geçen yıl düzenledi�i Ulusal

Piyano Yarı�ması’nda ilk üçe giren ba�arılı genç piyanistler, 
27 Nisan’da Süreyya’da bir konser verecek. 
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Türk fo to� raf ç� lar dün ya met ro pol le ri ni fo-
 to� raf l� yor… Dün ya n�n en önem li 14 �eh -
ri ni, 14 fo to� raf ç� n�n, 14 gün bo yun ca

fo to� raf la ya ca �� ve ad� n� da bu ra dan alan “14 �e -
hir, 14 Gün, 14 Fo to� raf ç�” pro je si için fo to� raf -
ç� la r�n ilk du ra �� Bre zil ya ken ti Ri o ol du. Us ta
fo to� raf ç� Ni ko Gui do ta ra f�n dan ku ru lan Fo to� -
raf Gez gin le ri eki bin den As l� Ata lay, Ay sim Al -
tay, Ca nan Eren me mi �o� lu, Es ra Öz türk, Ez gi
Sez gin, Ha le nur Y�l l� Di ri can l�, Ha ri ka Akad, Jas-

 min Tra ub, Meh met Gey lan, Na zan Sür me li, Nil-
 gün Ak p� nar, Ser tan Tir ya ki, Ye �im Sa y�n soy,
Zey nep Ba nu Er gin’in 10 y�l bo yun ca sü re cek bir
ma ce ra ya ‘evet’ de dik le ri pro je de fo to� raf ç� lar,
Ri o’nun al t� n� üs tü ne ge tir di ve si yah be yaz te ma -
l� so kak fo to� raf la r� çek ti. Her �eh rin ken di ba �� -
na bir pro je ol du �u, 10 y�l sü re cek bu se rü ven de;
fo to� raf ç� la r�n kad ra j� na yan s� yan, si yah be yaz so -
kak fo to� raf la r�y la Ri o’yu an la tan “14 �e hir/Ri o”
ser gi si, 11 Ni san  Cu ma ak �a m� Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde aç�l d�.

Gi di len �e hir ler de çe ki len her fo to� raf için ay -
r� bir ser gi dü zen le ye cek olan Fo to� raf Gez gin le -
ri, ay n� za man da ser gi ler de yer alan fo to� raf la r�,
ser giy le e� za man l� ola rak Fo tog ra fe vi Ya y�n la r�
i� bir li �iy le ki ta ba dö nü� tü re rek 14 cilt lik bir ki tap
�ek lin de raf lar da sak la na bi lir ha le ge ti ri yor.  Her
y�l bir �eh re gi de cek olan ve her �eh rin ken di ba -
�� na pro je ol du �u bu or ga ni zas yon da yer alan di -
�er �e hir ler ise; New York, Tok yo, Pa ris, Bue nos
Ai res, Ro ma, �an gay, Ca pe Town, Me xi co, Hong
Kong, Ha va na, Mos ko va, Lon dra ve son du rak
ola rak �s tan bul. 

� ‘FO TO� RAF LA RI NI ÇEK T� ��N
�E H�R LE R� NE KA DAR TA NI YOR SUN?’

“Dün ya y� fo to� raf va s� ta s�y la an la ma y� ve an-
 lat ma y� se vi yo rum” di yen Ni ko Gui do, pro je yi
�öy le an la t� yor; “Bir gün ken di me �u so ru yu sor-
 dum: Fo to� raf la r� n� çek ti �in �e hir le ri ne ka dar ta -
n� yor sun? Ne ka dar içi ne gi re bi li yor, ne ka dar
so lu yor sun? Ve an la d�m ki ben o �e hir ler den bir -

kaç ka re ça l�p, bir ge ce lik ili� ki ler gi bi, duy gu dan
yok sun bir ya k�n la� ma n�n ar d�n dan, ken di me a��k
ol ma �an s� bi le ta n� ma dan çe kip gi di yor mu �um.
Bu nun üze ri ne dün ya n�n ba z� �e hir le ri ni iki haf ta -

l� �� na da ol sa, ora l� lar gi -
bi, gün lük ya �a m�n s� ra -
dan l� ��n da ya �a ma ya
ka rar ver dim. Bu dü �ün -
cem za man la ge li� ti ve
14 �e hir pro je si or ta ya
ç�k t�. �lk ba� lar da her �e -
hir için bir ay l�k sü re dü -
�ün düm. Ama
gü nü mü zün yo �un ya �a -
m�n da bu nun pek müm -
kün ol ma d� �� n� an la y�n ca
sü re yi 14 gü ne in dir dim.
Böy le ce pro je 14 fo to� -
raf ç�, 14 �e hir, 14 gün
ola rak son ha li ni al d�. 14 fo to� raf ç� -
n�n gö zün den Ri o iz le nim le ri ni ve
ken di ba k�� aç� m�z la �eh rin ya �an t� -
s� n� an lat ma ya ça l� �� yo ruz. Ben ce en
iyi fo to� raf la r� en çok is te yen ler çe -
ker. Fo to� ra fa a��k olan ar ka da� la -
r�m çok is te di ler, he ye can duy du lar
ve bu gü zel ese re im za
at t� lar.”

Siyah beyaz sokak
fotoğraflarıyla
Rio’yu anlatan
“14 Şehir/Rio”

sergisi, 11 Nisan
Cuma akşamı

Caddebostan Kültür
Merkezi’nde açıldı.
Sergi, 21 Nisan’a

kadar ziyaret
edilebilir.

Rio’dan fotoğraflar Kadıköy’deRio’dan fotoğraflar Kadıköy’deRio’dan fotoğraflar Kadıköy’deRio’dan fotoğraflar Kadıköy’deRio’dan fotoğraflar Kadıköy’deRio’dan fotoğraflar Kadıköy’de

CKM’de ki 14 �e hir/Ri o ser gi si,
21 Ni san’a dek zi ya ret edi le bi lir. 
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● Gökçe UYGUN

Tür ki ye’nin en ya �a na bi lir il çe si se çi -
len Ka d� köy’ün 30 y�l l�k ye rel yö ne -
ti mi ye ni ya �� n� kut lu yor. 30. ya �� na

gi ren Ka d� köy Be le di ye si, bu ye ni dö nem -
de ye ni bir yö ne ti me ema net… Be le di ye -
nin 30. y�l kut la ma la r� kap sa m�n da 10
Ni san ak �a m� Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ger çek le� ti ri len kut la ma ge ce si, Ka -
d� köy’ün ye ni Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu ile
es ki Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ü bi ra ra ya ge-
 tir di. Ge ce nin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan
Nu ho� lu, “30 y�l… Di le ko lay... Ka d� -
köy’de bu 30 y�l da ya �am se vi ye si yük sel -
di.  Bu 30 y� la da ir çok �ey an la t� la bi lir ama
O’nsuz bir Ka d� köy Be le di ye si’ni an lat mak
im kan s�z. 30 y� l� O’ndan din le ye lim…” di -
ye rek Öz türk’ü sah ne ye da vet et ti. 

“Ay kurt Ba� kan’a yar d�m c� ola cak t�m
ama bu ka da r� n�, sah ne ye ç� k�p ko nu� ma
ya pa ca �� m� bil mi yor dum” di ye es pri ya pan
Se la mi Öz türk, Ka d� köy Be le di ye si’nin 30.
ya �� n� kut la d�. Öz türk, es ki den �im di ki Ba -
lon’un ol du �u yer de Ev len dir me Da ire si
bulundu �u nu, ilk Ka d� köy Be le di ye Mec -
li si’nin ora da ya p�l d� �� n� an�m sa ta rak,
“Ora da ki bank ta, diz le ri mi zin üs tün de not
tu tu yor duk. Mec li si miz bir sü re de Eren -
köy’de ki Ku lüp 33 bi na s�n da top lan d�. O
za man lar Ka d� köy Be le di ye si’nin bi rim le -
ri çok da �� n�k t�. Son ra Ha san pa �a’da ki ana
bi na m� za ta ��n d�k. 20 y�l da Ka d� köy’ü ve
Ka d� köy Be le di ye si’ni Ka d� köy lü ler le bir-
 lik te yö net tik” de di. Be le di ye ci li �i bi sik let
pe da l� çe vir me ye ben ze ten Öz türk, pe dal
dur du �u an da dü� me teh li ke si ol du �u na
dik kat çe ke rek, ye ni Ba� kan Ay kurt Nu -
ho� lu’na “Bun dan son ra Ay kurt ba� kan ve
eki bi de vam l� ola rak bu pe da l� çe vir mek ve
ar ka dan ge le ni de ön le ri ne ge çir me mek  du-
 ru mun da lar. He pi mi zin gö re vi de on la ra
yar d�m et mek…” yo ru mu nu yap t�. Öz türk,
“Ka d� köy, lo ko mo tif lik gö re vi ni sür dür me -
li. Ti pi de en ön de gi den, yo lu gör me yen
ama yo lu açan kar kü re me ara c� gi bi...” ifa -
de si ni kul lan d�. Tek rar sö zü alan Ka d� -
köy’ün ye ni Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu da
Ka d� köy’ün “öte ki”si ol ma yan, ay r�� t�r ma -
yan, öz gür lük le rin ha kim ol du �u mo dern
ve ça� da� bir il çe olu �u na vur gu ya pa rak,
“Ka d� köy’ün bun dan son ra ki de �i �i mi, hep
ile ri ye dö nük ola cak. Ka d� köy, en te lek tü el
bi ri ki miy le, tüm ör güt lü ve ör güt süz ku rum
ve ki �i le rin kat k� la r�y la �s tan bul ve Tür ki -
ye’yi ile ri ye gö tü re cek tir” de di.

Tüm ça l� �an lar ad� na Ka d� köy Be le di -
ye si Ma li Hiz met ler Mü dür lü �ü’nden Ha -
zar �im �ek’in Ba� kan Nu ho� lu’na çi çek
he di ye et ti �i ge ce, muh te �em �ar k� la r�y la
din le yen le ri mest eden Fa tih Er koç kon se -
riy le so na er di. 

ezi Park ey lem le ri halkn ken di ni
aznlk his se den bü yük bir
ksmnn umut larn ha re ke te ge -
çir mi�, si ya si bir ha re ke tin ön cü -
sü mü so ru su nu aklla ra ge tir -

mi� ti. Ge zi’den (he nüz) bir si ya si ha re -
ket çkmad ama ön ce bir ga ze te çkt,
�im di de ikin ci mey ve si ola rak bir si ne -
ma fil mi ne ko nu olu yor.

Ge zi Park ey lem le ri ni ve Tür ki -
ye'de ki genç le rin si ya se te bak� açsn
ko nu alan “Ac” fil mi nin çe kim le ri
ba�lyor mu�. Ba le ka ri ye ri nin ardndan
si ne ma sek tö rü ne ge çen Ber gü zar Bü -
yük sa raç'n yapmcl�n üst le ne ce �i
fil min yö net me ni Se mir As lan yü rek. Es -
me Mad ra, Er kan Can, Gü ven Kraç'n
ba� rol le ri ni üst len di �i ‘Ac’ fil mi nin çe -
kim le ri New York-So ho'da ve Ci han -
gir'de ger çek le� ti ri le cek mi�.

Tür ki ye son za man lar da, ya ratc in -
san la ra, sa natçla ra (ve aslnda si ya se -
te so yun mak is te yen ye ni in san la ra da)
pa ha bi çil mez mal ze me ler sun du. Ge zi
olay lar bu mal ze me le rin ba�nda ge li -
yor. Ge zi'nin bel ki en can alc nok tas,
Tür ki ye'de ilk de fa ayr tel den ça lan on -
ca çe �it li gö rü� ten in san, mo dern ha -
yat tarzn sa vun mak için bir ara ya ge -
tir me si. Üs te lik Tür ki ye çapnda ç� gi -
bi bü yü yen bu ey lem de si ya si grup larn
aznlkta kalp, ey lem ci le rin ço �u nu si vil
pro tes to cu larn olu� tur masyd. Ge -
zi’de ki in san larn bü yük ço �un lu �u ha -
yat larnda ilk de fa gü ven lik güç le riy le
kar�la�tlar. Si ya si ey lem le de ilk de fa
tan�tlar. Hat ta ora ya si ya si ey lem ol -
du �u nu bil me den git ti ler.

Ge zi ey lem le ri ne katlan bir üni ver -
si te ö� ren ci si an latyor; “Park için ey -
lem yaplyor de di ler, git tik. Parkn için -
de otur mu� gi tar fi lan çalyor duk, ne ol -
du �u nu an la ma dan bir den üze ri mi ze
gaz sklma ya ba� land. Son ra gün ler ce
ge ce ler ce oray terk et me dik. Tak sim,
Be �ik ta�, Dol ma bah çe her yer in san
se liy di. Mü kem mel di. Böy le bir ta ri hi
olayn için de ola bil di �i miz için çok
�anslyz.” 

NTV ta rih der gi si de “ya �ar ken
yazlan ta rih” di ye ka pa�na slo gan
atm�t.

Bu pro tes to larn ta ma men ‘ye ni’ bir
mo del ol du �u nu, geç ti �i miz gün ler de
ge ri de brakt�mz ye rel se çim ler den
de çka ra bi li riz. Böy le bir olay ba� ka
her han gi bir za man di li min de ol sayd,
iyi kö tü mu ha le fet par ti le ri hiç bir �ey
yap ma dan ka zançl çkard. Ge zi farkl,
Ge zi'nin son ras da farkl ola cak. Ge zi
tam an lamyla kar�l�n bul mak is ti yor,
ye tin mek is te mi yor, raz ol mu yor!

Se mir As lan yü rek çok iyi bir se nar -
yo ya zardr. Bu i�in ho cas ve de yim
ye rin dey se ‘pi ri’dir. Si ne ma e�i ti mi ni
Rus ya’da alm�, top lum sal si ne ma
akmn be nim se mi� tir. O yüz den dir ki
bu film umut va ad edi ci gö zü kü yor.

Ke� ke ‘Ac’ fil mi ger çek ten ob jek tif,
ta rafsz, tanmla yan, Ge zi sü re ci ni çe -
�it li yön le riy le ir de le yen ve an la tan bir
film ola bil se...

Öy le olur sa bel ki si ya se te de il ham
ve re bi lir. Sa nat çok de fa bi li min ön cü -
sü, top lu mun yol gös te ri ci si, ge le ce �in
fi kir ba bas ol mam� mdr? Ne den bu
kez de Ge zi'nin de �if re si, si ya se tin
ate� le yi ci si ol masn?

As l ı  AY HAN

G

Gezi’den
ç�kanlar
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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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No: 2 Kad�köy Belediyesi
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU 

YENi YAŞ YENi DÖNEMYENi YAŞ YENi DÖNEMYENi YAŞ YENi DÖNEMYENi YAŞ YENi DÖNEMYENi YAŞ YENi DÖNEMYENi YAŞ YENi DÖNEM

Kadıköy Belediyesi 30. yaşına yepyeni bir
yönetimle giriyor. Yeni Başkan Aykurt

Nuhoğlu ve Eski Başkan Selami Öztürk’ü
buluşturan kutlama gecesinde, Türkiye’nin

yükselen yıldızlarından olan Kadıköy’ün
bu öncü görevini sürdüreceği vurgulandı. 

Seyirciler arasında bulunan Kadıköylü efsane sanatçı
Ömür Göksel de sahneye çıkarak Erkoç’la �arkı seslendirdi.

Foto�raflar:
Si nem TE ZER
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● Mus ta fa SÜR ME L� 

Ka d� köy Be le di ye Mec li si 30 Mart Ye -
rel Se çim le ri nin ar d�n dan olu �an ye ni
üye le riy le ilk top lan t� s� n� ger çek le� tir -

di. 
10 Ni san Per �em be gü nü 16.30’da Ka d� -

köy Be le di ye si Koz ya ta �� Mec lis Sa lo nu’nda
ger çek le �en top lan t� n�n Ka d� köy Be le di ye -
si’nin ku ru lu �u nun 30. y�l dö nü mü ne rast la ma -
s� ve ba� kan l� �� n� da ye ni Be le di ye Ba� ka n�
Ay kurt Nu ho� lu’nun yap ma s� ay r� bir an lam
ta �� yor du.  Mec lis’in Ni san ay� ilk otu ru mu,
Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal Ata türk, si lah ar -
ka da� la r�, �e hit ler ve hayat�n� kaybeden
belediye çal��anlar� için  say g� du ru�uy la ba� -
la d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu’nun ilk de fa yö net ti �i top lan t� yak la ��k
1 buçuk sa at sür dü. 

Gün dem mad de le ri kap sa m�n da Ka d� köy
Be le di ye Mec li si’nin ye ni or ga ni zas yo nu ve
ih ti sas ko mis yon la r� be lir len di.

� MEC L�S YA PI SI VE �H T� SAS
KO M�S YON LA RI BE L�R LEN D�

Ya p� lan oy la ma lar la Mec lis 1. Ba� kan
Veki li Ye ner Ka zak, Mec lis 2. Ba� kan Ve ki li
Fe ray Se vil Tos, Mec lis Ka tip le ri Emel Hu -
bay, Ke ri man Nal bant, Ay do �an Dül ger, �l ha -
mi Sa d� ko� lu ola rak be lir le nir ken, Mec lis
En cü men Üye le ri Ke ri man Nal bant, Me met
Er zin can ve Me sut Kö se da �� ol du. 

Meclis Yeni �htisas Komisyonlar� da oy-
lama sonucunda oy çoklu�u ile belirlendi. Ka -
d� köy Be le di ye si Mec li si’nde Ta ri fe ve
Eko no mi, Genç lik ve Spor, Mes ken ve Kent -
sel Ye ni le me, Hu kuk, Sa� l�k, En gel li ler, �le ti -
�im So run la r�, E�i tim, Plan ve Büt çe, �mar,
Çev re ve Ener ji Ve rim li li �i, Kül tür Tu rizm
Sa nat, Do �al Afet ler Ön ce si ve Son ra s� Ön-

 lem ler, Av ru pa Bir li �i ve D�� �li� ki ler ve Ka -
d�n Er kek F�r sat E�it li �i ad la r�y la ih ti sas ko -
mis yon la r�, Ba� kan Nu ho� lu’nun tek tek
oy la ma s� n�n ar d�n dan belli oldu.

� MECL�STE 15 KADIN ÜYE
Mec lis te 13’ü CHP gru bun da ol mak üze re

top lam 15 ka d�n üye bu lu nu yor. CHP gru bun -
da Ül kü Ko çar, Dam la Top rak, Ba har Yal ç�n,

Eb ru Pe� te re li, Ha ti ce Ül kü Özer, Fe ray Se vil
Tos, Ca nan Ak ç� nar, Küb ra Kü çü ker den Ko -
çan, Se ma Sez gin tü re di, Ke ri man Nal bant,
Emel Hu bay, Ay do �an Dül ger, Ümit De mir -
ta�; AKP gru bun da ise Mü ni re Bar ç�n Ka ya -
man ile Elif La le Bil gi li yer al� yor.

Kad�köy Belediyesi yeni meclisi 39 CHP,
6 AKP’li üyeden olu�tu.

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy’de bu dö nem ilk de fa muh -
tar l�k gö re vi ne se çi len Ka d� köy lü
muh tar lar ma hal le le rin de ya pa cak la -

r� ça l�� ma la r� Ga ze te Ka d� köy’e an lat t� lar.
Bi lin di �i üze re Eren köy Ma hal le si Muh tar -
l� �� na Nec la Al püs tün, Göz te pe Ma hal le
Muh tar l� �� na Bay ram Uy sal, 19 Ma y�s Ma-
 hal le Muh tar l� �� na So ner Ara fal ye ni dö -
nem de se çil di ler. He men gö rev le ri ne
ba� la yan ye ni muh tar lar, ma hal le le ri ne hiz -
met ver me nin he ye ca n� n� ta �� d�k la r� n� vur-
 gu la ya rak, gö rev le ri ni en iyi �e kil de ye ri ne
ge tir me ye ça l� �a cak la r� n� ifa de et ti ler. 

� ERENKÖY’E KADIN MUHTAR
Eren köy Ma hal le si Muh tar l� ��’na se çi -

len Nec la Al püs tün gö re vi ne ba� la d�. Eren -
köy K�z Li se sin den me zun ol duk tan son ra
Ana do lu Üni ver si te si Ka mu Yö ne ti mi Bö -
lü mü nü ta mam la yan Nec la Al püs tün, Mar-
 ma ra Üni ver si te si Ban ka c� l�k Ens ti tü sün de
Yük sek Li sans yap t�k tan son ra özel ban ka -
lar da gö rev ler de bu lun du. Da ha son ra Ka d� -
köy’de ofis açan ve �s tan bul Ad li ye le rin de
Ban ka c� Bi lir ki �i ola rak ça l� �an Al püs tün,
Eren köy Muh ta r� ola rak pro je le ri ni an lat t�.
Al püs tün, “Ma hal li so run la r� m� z�n çö zü -
mün de im kân la r� m�z dâ hi lin de “Ma hal le
Ko mi te le ri”ve ya “so kak-cad de tem sil ci le ri”

ile h�z l� ile ti �im sa� la na cak, ma hal le miz de
ya �a yan lar la yüz yü ze ile ti �i me ge çi le cek,
es na f� m� z�n ko run ma s� ve güç len di ril me si
için or tak ça l�� ma lar ya p� la cak, ö� ren ci le ri -
mi zin ba �a r� la r� için gö nül lü uz man la r�n ö� -
ren ci grup la r� ile bu lu� tu ra cak e�i tim -
ö� re nim ve ri le cek or tam lar ya ra t� la cak.
Tüm ma hal le sa kin le ri için sos yal, sa nat sal
ve spor ak ti vi te le ri or ga ni zas yo nu, so kak
hay van la r� n�n ko run ma s� ve hay van se ver -
ler le or ga ni zas yon la r�n ya p�l ma s�, çev re nin,
do �a n�n ve ta ri hi ya p� la r�n ko run ma s� için
ye rel yö ne tim le bir lik te ça l� �� la cak. Ma hal -
le miz de ki a�aç ve çi çek sa y� s� n�n art t� r�l -
ma s�n da Be le di ye ile i� bir li �i için de
olu na cak. Ön ce lik le muh tar l� �a ait bir web
si te si ku ru la cak. Ma hal le ye ait sos yal plat-
 form ve “eren köy ma hal le si” in ter net pay la -
�� m� n�n olu� tu rul ma s�y la dev let ile ma hal le li
ara s�n da h�z l� ile ti �i me ara c� l�k sa� la na cak.
Ma hal le miz de ya �a yan la r�n ön ce lik li ih ti yaç
ve ta lep le ri nin ta kip çi si ola ca ��m” de di. 

� BAY RAM UY SAL
ÇA LI� MA LA RA BA� LA DI

Ka d� köy �l çe si, Göz te pe Ma hal le si
Muh ta r� Bay ram Uy sal da ça l�� ma la r�na
ba� la d�. Ka d� köy Göz te pe’de dün ya ya ge -

len, il kö� re ni mi ni Ö� ret men Ha run Re �it �l -
ko ku lu’nda, or ta okul ö� re ni mi ni Göz te pe
Or ta oku lu’nda, li se ö� re ni mi ni ise es ki ad�y -
la Ar ye mehr Li se si, ye ni ad�y la 50. Y�l Tah -
ran Ana do lu Li se si’nde ta mam la yan
Göz te pe Ma hal le si Muh ta r� Bay ram Uy sal,
Ana do lu Üni ver si te si, �k ti sat Fa kül te si me -
zu nu. Bi ri, üni ver si te di �er or ta ö� re tim ö� -
ren ci si iki k�z ço cu �u ba ba s� olan Bay ram
Uy sal, uzun y�l lar Göz te pe’de es naf l�k yap-
 m�� bir Ka d� köy lü. Emek li ol duk tan son ra,
1994 ta ri hin den iti ba ren Göz te pe Ma hal le si
Muh tar l� ��’nda 1. Aza ola rak fii len ça l�� ma -
ya ba� la yan Uy sal, muh tar l�k ko nu sun da
tec rü be li bir isim. 

“Göz te pe Muh ta r� ola rak il kem, bi re ye
gö re de �il, ge ne le gö re ha re ket et mek!
Ama c�m ise; Ata türk'ün ça� da� dev rim le ri
��� ��n da, 20 y�l d�r 1. Aza ola rak Göz te pe
Muh tar l� ��n da fii len sür dür mek te ol du �um
hiz met le ri, “Göz te pe'de Ye ni le� me Za ma -
n�” sü re ciy le ba� la t�p ve bu dü �ün ce, mis -
yon viz yon la ma hal le mi zi ve ma hal le li mi zi
bu lu� tur mak ola cak t�r” di yen Uy sal, gü ler
yüz lü, bil gi bi ri kim li ve de ne yim li bir ekip
ile her ke sin hak la r� na say g� l� bir yak la ��m
ser gi le ye ce �i ni söy le di.

Ma hal le nin te miz li �i, so kak hay van la r�
ve hij yen ko nu su na önem ve re ce �i ni de ifa -
de eden Uy sal, Ka d� köy lü le re ve Göz te pe li -
le re te �ek kür et ti.

� SO NER ARA FAL 
GÖREV� BABASINDAN DEVRALDI

19 Ma hal le si’nin ye ni muh ta r� So ner
Ara fal ise pro je le riy le ma hal le sa kin le ri nin
hiz me tin de ola ca �� n� ifa de et ti. Ara fal ga ze -
te mi ze ça l�� ma la r�y la il gi li yap t� �� aç�k la -
ma da, “23 se ne dir ba ba m�n yap t� ��
muh tar l�k gö re vi ni bu se çim ler de se çi le rek
ben dev ral d�m. Ma hal le mi ze Ka d� köy’de ilk
ola rak ma hal le kü tüp ha ne si ni kur duk ve
ma hal le sa kin le ri ara s�n da ki tap ta ka s� sa� -
la d�k.

�kin ci el k� ya fet le ri top la ya rak Ka d� köy
Be le di ye siy le Ana do lu’ya yar d�m kam pan -
ya s� na des tek ver dik. �i� li Be le di ye si’nde
gör dü �üm Down ca fe ad�y la en gel li kar de� -
le ri mi zin ve ai le le ri nin ça l�� t�r d� �� bir ca fe
aç�l ma s� için Ka d� köy Be le di ye si ne pro je
su na ca ��m. So kak hay van la r� için ge ri dö -
nü �üm ku tu su pro je si ni ma hal le miz için ta -
lep ede ce �iz. At�k ya�, at�k pil ve ma vi
ka pak la r� muh tar l� �� m�z da top la ya rak ge ri
dö nü �ü me des tek ve ri yo ruz” de di.

18 - 24 N�SAN 2014YA�AM 9

Sandık görevlilerine
TEŞEKKÜR KOKTEYLİ

● Mus ta fa SÜR ME L�
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi �lçe

Örgütü, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde
elde edilen ba�ar� dolay�s�yla Kad�köy’de
seçimlerde görev alan partililere te�ekkür

kokteyli verdi.

Fenerbahçe Khalkedon Restoran’da 11
Nisan Cuma günü düzenlenen kokteyle

Kad�köy Belediye Ba�kan� Aykurt Nuho�lu
ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kad�köy

�lçe örgütlerinde yer alan ve seçimlerde
görev alan yüzlerce partili kat�ld�.  Kad�köy

Belediye Ba�kan� Aykurt Nuho�lu,
ba�ar�n�n tek ba��na de�il, birlikte hareket
ederek ve inanarak geldi�ini ifade etti ve
tüm partililere te�ekkür etti. Kad�köy CHP

�lçe Te�kilat� Ba�kan� Necati Ek�i de
konu�mas�nda sand�k ba��nda görevini
ba�ar�yla yapan tüm partililere te�ekkür
ederken, ald�klar� ortak kararla ba�ar�y�
genele yaymak için tüm partililer olarak

durmaks�z�n çal��malara devam
edeceklerini söyledi.

Kadıköy Belediye Meclisi, 
ilk toplantısını 10 Nisan’da
Kadıköy Belediye Ba�kanı

Aykurt Nuho�lu Ba�kanlı�ında
yeni üye kadrosuyla

gerçekle�tirdi. 

Yeni Belediye Meclisi toplandı

30 Mart 2014 Pazar
günü yapılan yerel

seçimlerde Kadıköy’ün
3 muhtarı de�i�ti. 

Yeni dönemde,
Erenköy Mahalle

Muhtarı Necla
Alpüstün, Göztepe
Mahalle Muhtarı

Bayram Uysal, 19
Mayıs Mahalle Muhtarı
da Soner Arafal oldu.  

Meclis yeni yapısının olu�masında oylama yapılırken. 

Yeni muhtarlar çalışmalara başladı

19 Mayıs
Soner ARAFAL

Erenköy
Necla ALPÜSTÜNGöztepe

Bayram UYSAL

Meclisin
AKP’li üyeleri
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KADIKÖY Fakir ve
Yard�ma Muhtaç
Ailelere Destek

Derne�i (KAFADDER),
yeni ya��na girdi.
Büyük Kulüp’te

düzenlenen 22. y�l
kutlamas�na, Kad�köy

Kaymakam� Birol
Kurubal’�n e�i Hamide

Kurubal da kat�ld�.
Yo�un bir kat�l�m�n
oldu�u kutlama,

eme�i geçen üyelere
plaket verilmesi ve
alk��larla pastan�n

kesilmesiyle sona erdi. 

MODA Muhtarl���’n�n yan�ndaki
alan� bostan yapmak için i�gal
eden Cafera�a Dayan��mas�

harekete geçti. 13 Nisan Pazar
günü Kad�köy’deki di�er

dayan��ma forumlar�n�n ve
mahallelinin deste�iyle “Ekim

�enli�i” düzenlendi. Çal��malara
kat�lanlar�n ortak karar�yla Moda

Gezi Bostan� ad� verilen
bo� alanda bir araya

gelip fide eken, duvarlar�
boyayan, deneyimlerini

aktaranlar aras�nda
�mrahor, Berkin Elvan ve

Kuzguncuk Bostan�
emektarlar�, Tarla Taban

�nisiyatifi, Karaot
Derne�i, Yelde�irmeni
Dayan��mas� da vard�. 

Bostanda fideler
ekildikten sonra kargalar
için bir korkuluk yap�ld�,

çocuklar duvarlar�
boyad�, bostan çitle
çevrildi. Ayr�ca �enlik

boyunca bir grup yoga
yaparken müzik dinletileri

de oldu. 

● Sem ra ÇE LE B� 

Ye rel se çim le rin ar d�n dan Ka d� köy’de
h�z la i�e ko yu lan ye ni yö ne tim de en
çok i�, in �a at sa ha s� na dö nen me ga -

kent �s tan bul’da ve ta bi ki en mer ke zi yer le -
rin den bi ri olan Ka d� köy’de, do� ru bir yol
iz le me si bek le nen �mar Ko mis yo nu’na dü �ü -
yor. Kent sel Dö nü �üm ad� al t�n da ya p� lan uy -
gu la ma lar la bir çok semt te, y�l lar ca
otur duk la r� ev le ri, ma hal le le ri terk et mek zo -
run da ka lan in san lar kent d� �� na sü rü lür ken;
bir çok ta ri hi ya p� al�� ve ri� mer ke zi ne dö nü� -
tü rü lür ken, ye �il park lar be ton oto park la ra ev -
ri lir ken, ta bi i ki en me rak edi len ko nu ye rel
yö ne tim le rin na s�l bir yol iz le ye ce �i olu yor. 

Biz de Ka d� köy Be le di ye si’nin gö re ve ye -
ni ba� la yan �mar Ko mis yo nu’na ba� kan l�k
eden Ha ti ce Ül kü Özer ile gö rü� tük. Ta ma m�
mi mar ve mü hen dis ler den olu �an be� ki �i lik
ko mis yo nun ba� ka n� Özer’in ken di si de 35
y�l l�k �n �a at Mü hen di si. Uzun y�l lar �n �a at
Mü hen dis le ri Oda s�’nda da çe �it li yö ne tim
ku rul ve ko mis yon la r�n da gö rev yap m�� olan
Özer, ko mis yon ola rak ya sa la r�n el ver di �i öl -
çü de kent hak k� n� gö ze te rek ça l�� ma lar ya pa -
cak la r� n� be lir ti yor. 

� “DEV LE T�N VA TAN DA �I NA 
SO RUM LU LU �U VAR”

Kent sel dö nü �ü me da ir fik ri ni sor du �u -
muz Ül kü Özer, kav ra m�n ken di si nin bi le so -
run lu ol du �u nu be lir te rek �un la r� söy lü yor:
“Dev le tin va tan da �� na gü ven li ve sa� l�k l� ya -
�am alan la r� te min et me zo run lu lu �u var.
Kent sel Dö nü �üm Ya sa s�, de ne tim den uzak
sa� l�k s�z ya p� la r� ve plan s�z alan la r� dü zen le -
mek ad� na in san la r� ya �a d�k la r� yer ler den da -
ha uzak la ra gön de re rek böl ge yi rant ala n� na
çe vi ren bir ya sa d�r. Ki �i sel ola rak bu ya sa n�n,
in san la r�n dü �ü nül dü �ü bir ya sa ol du �u nu dü -
�ün mü yo rum. Bu nun �s tan bul’da pek çok ör -
ne �i var; bun la r�n ba ��n da Fi kir te pe ge li yor.
Orü da da hal k� ma� dur ede bi le cek du rum lar
ya �a na bi lir. T�p k� Su lu ku le, Gül su yu, Gü len -
su gi bi böl ge ler de ol du �u gi bi.”
� ‘YE R�N DE YE N� LE ME OL MA LI’

�mar Ko mis yo nu Ba� ka n� Özer, Kent sel
Dö nü �ü me kar �� l�k “ye rin de ye ni le me yi” sa -
vun duk la r� n� vur gu lu yor: “Kent sel dö nü �üm
ya sa s� bir rant ya sa s� ha li ne gel di, oy sa ki ye -
rin de ye ni le me ya sa s� ola rak uy gu lan ma s� ge -
re ki yor du. Fi kir te pe’de ma� du ri ye tin en az
ya �an ma s� için ça l� �a ca ��z. Ye rin de ye ni le me
ile gü ven siz ya p� lar ye ni den ya p� l�r ken, o böl -

ge de y�l lar ca ya �a yan la r�n bu ra dan uzak la� t� -
r�l ma d� ��, ye �il alan la r�n, spor ve kül tür alan-
 la r� n�n da ha faz la ol du �u, sa� l�k
mer kez le ri nin ku rul du �u, da ha plan l� yer le -
�im yer le ri nin ku rul ma s� n� sa vu nu yo ruz.”

� “KENT SEL YE N� LE ME �Ç�N 
BÜ TÜN CÜL BAK MAK LA ZIM”
�l çe Be le di ye si ola rak her han gi bir imar

yet ki le ri ol ma d� �� n� vur gu la yan Ül kü Özer, 
“Kent sel ye ni le me ya p�l ma s� için bü tün -

cül ola rak bak mak la z�m. Bi na la r�n ye ni len -
me si nin bir ta k�m tek nik ku ral la r� var. Es ki
dep rem yö net me lik le ri ne gö re ya p�l m�� her
bi na n�n mev cut ya p�m dep rem yö net me li �i -
ne uy ma d� �� ge rek çe siy le y� k�l ma s� yan l��.
Bü tün bi na la r�n ye ni len me si do� ru bir �ey de -
�il, bu mü hen dis lik an la y� �� na ay k� r�” di yor. 

Ka d� köy’de de ba� ta Ba� dat Cad de si ol -
mak üze re pek çok yer de y� k�m ol du �u nu be-
 lir ten Özer, te kil çö züm ler den çok ken tin
bü tün cül ola rak plan lan ma s� ge rek ti �i ni ifa -
de edi yor. 

� “YI KIM KA RA RI ALI NAN
B� NA NIN YÜ RÜT ME S� N� 
DUR DU RA B� L�R S� N�Z” 

Ül kü Özer, �mar Ko mis yo nu ola rak, bu
du rum dan rant sa� la ma gay re tin de olan lar üz-
e rin de da ha faz la de ne tim ya pa cak la r� n� be-
 lir tir ken önem li bir ay r�n t� ya da vur gu yap t�.
Özer, “Mart ay� ba ��n da Ana ya sa mah ke me -
si, 6306 Sa y� l� Kent sel Dö nü �üm Ya sa s�’n�n
“Risk li ya p� lar ve alan lar la il gi li al� nan ka rar -

lar da yü rüt me yi dur dur ma ka ra r� al�n ma s� n�
en gel le yen ba z�  mad de le ri ni ip tal et ti. Bu çok
önem li bir ka za n�m. AYM, bir ki �i bi le ol sa
ki �i nin ken di ko nut hak k� n� ih lal eden bir em-
 ri va ki içe ri sin de ol ma s� n� do� ru bul ma d� �� n�
be yan et ti. Bu ne den le as l�n da y� k�m la r�n ger -
çek ten da ha plan l�, da ha kon trol lü, va tan da -
��n em ri va ki le re u� ra ma dan on la r�n sa� l�k l�
ve gü ven li ya p� lar da ya �a ma s� �ek lin de plan-
 lan ma s� ge rek ti �i ni dü �ü nü yo rum” de di. 

� “KU� D� L�’N�N YE ��L KAL MA SI
�Ç�N U� RA �A CA �IZ”

Ka d� köy lü le re be� y� l�n so nun da, spor
alan la r� n�n da ha faz la ol du �u, da ha ye �il,

da ha gü zel bir Ka d� köy b� rak ma gay re tin de
ol duk la r� n� söy le yen Özer Ku� di li Ça y� r�y -
la il gi li ge li� me le ri de ya k�n dan ta kip et tik -
le ri ni be lirt ti. Ül kü Özer, “Hem
Ka d� köy lü ler hem de Be le di ye ola rak biz de
Ku� di li’nin ça y�r ola rak kal ma s� n� is ti yo ruz.
Bü yük �e hir Be le di ye si, bu ra ya bir AVM
yap mak is te di ama bir kar �� ko yu� kar �� s�n -
da bun dan vaz geç ti ler. �im di ye �il alan ol -
sun ama al t� oto park ol sun di yor lar. An cak
bu da ya pay bir ye �il lik ola cak t�r oy sa ki biz
ora s� n�n ger çek bir ça y�r l�k ol ma s� n� is ti yo -
ruz. Bu nun için eli miz den ge le ni ya pa ca ��z”
de di. 

18 - 24 N�SAN 2014 HA BER
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im le kar �� la� sam ha ya t�n zor lu �un dan
söz edi yor, ha ya t� bir mü ca de le, kav -
ga gi bi gö rü yor lar. “Ki min le kav ga
edi yor su nuz?” di ye so rar sa n�z, kim le

kav ga et tik le ri bel li de �il. Kav ga la r�, mü ca -
de le le ri ha ya t�n ken di siy le.

Ben çok dü �ün düm, is ter se niz siz ler de
dü �ü nü nüz, kar �� m�z da ha yat kav ga s� ya pa -
cak ra kip var m�?  Ra ki bi ya ra tan biz ken di -
mi ziz. Bi zim h�rs la r� m�z, k�s kanç l�k la r� m�z,
kin le ri miz, re ka bet duy gu muz… Bu duy gu -
lar için de, zih ni miz de f�r t� na lar es ti ri yor, ra -
kip ler ya ra t� yor, kar �� m�z da çe �it çe �it güç -
ler var zan ne di yo ruz.

Zih ni mi zin ç� kar he sap la r�n dan kur tu lup
kal bi mi zin se si ne ku lak ve re bil sek sü kû ne te
ka vu �u ruz. Çün kü Kal bi miz de Al lah’�n se si
var d�r. O bi ze yal n�z ca ha y�r l� ola n� söy ler,
ha y�r l� ola n� ve rir. Hay r� m� za olan yol la r�n aç� -
la bil me si için yar d�m c� olur. Kav ga, mü ca -
de le, h�rs, kin için de olur sak bun la r�n gü rül -
tü sü kal bi mi zin se si ni ka pa t�r lar.

Kal bi mi zin se sin den uzak la� t�k ça içi miz -
de ki güç ler den, ruh sal de �er ler den de uzak -
la �� r�z; ken di mi zi dün ya mü ca de le si nin da ha
çok içi ne ata r�z. Mü ca de le et tik çe ha yat zor -
la ��r. Mü ca de le siz ya �a y�p do �a n�n ak� �� na
uy duk ça ha yat ko lay la ��r. Zor la nan kim se ler
ak�n t� ya kar �� kü rek çe ken ler dir. Kal bi mi zin
se si ni du yup ak�l ve kal bin uyu mu için de yü -
rü dük çe, hep bir lik te hu zu ra ve mut lu lu �a
ka vu �ur; do� ru yo lu bul mu� olu ruz. �n sa n�n
ger çek kim li �i ruh sal, zi hin sel, fi zik sel den ge
için de or ta ya ç� kar. Bu den ge ile sa� l�k l� ka -
rar lar ve rip, gü ven li yol lar da yü rü ye bi li riz.

Dü �ün ce le ri ni zi, is tek ve ar zu la r� n� z� mü -
ca de le ye de �il; sev gi ye, uyu ma ve dost lu �a
yö nel ti niz. Ruh sal yön den ge li �ip zen gin le� -
tik çe sev gi, �ef kat ve mer ha me tin et kin li �i
ya �a m� n�z da art ma ya ba� lar. Kar ne sin de
za y�f ge ti ren ço cu �u nu za k�z mak ye ri ne �ef -
kat le so run la r� na e�i lir se niz onu güç len di rir -
si niz. Si ze du yar s�z ka lan in san la r� il gi niz le
uyan d� r� r� s� n�z. O za man gö rür sü nüz ki, so -
run la r� n� z� mü ca de le ile de �il sev gi nin yu mu -
�ak l� �� ile çöz mek da ha ko lay m��. 

Sev gi ener ji si ni kul lan ma y� ö� re ni niz. �n -
san lar la olan ili� ki le ri niz de ak l� n� z�n ener ji si ni
de �il sev gi nin ener ji si ni ege men ya p� n�z.
Kal bi ni zin se siy le ko nu �up in san la ra kal bi ni -
zin ener ji si ni gön de ri niz. ��e ak l� n� z�n ener ji -
si ni kat t� �� n�z za man ken di ç� kar la r� n�z do� -
rul tu sun da in san la r� zor lar, mü ca de le ye gi ri -
�ir si niz. Ba� ka la r� n�n da si zi zor la ma s� na izin
ver me yi niz. Hiç is te me di �i niz hal de di ren -
mek zo run da ka l�r s� n�z. Di renç mü ca de le nin
pa sif bi çi mi dir. Do� ru dan mü ca de le et mek -
ten da ha zor dur. Yum ruk at mak ye ri ne ye -
me me nin te la �� na dü �er si niz. Öy le ve ya
böy le sev gi den uzak la ��p kav ga, mü ca de le
yo lu nu seç ti �i niz an da ha ya t�n tüm so run la -
r� n� en ile ri dü zey de üst len me niz ge re kir.

�li� ki le ri ni ze sev gi nin gü cü nü kat t�k ça
ba� ka in san lar için ���k ve il ham kay na �� ol -
ma ya ba� lar s� n�z. Ak l� n� z�n gü cü nü kat t�k ça
ç� kar he sap la r� n�n için de bir lik te bo �u lur su -
nuz. Ç� kar için yan l�� yol lar se çe bi lir, rü� ve ti,
h�r s�z l� �� bir çok in san gi bi ya �a m�n ola �an
ha li ola rak ka bul ede bi lir, top lum da ki yoz -
la� ma ker va n� na siz de ka t� la bi lir si niz. E�er
er dem li bir ya �a m� seç tiy se niz ba� ka in san -
la ra ör nek olur su nuz, top lum da ah la k�n, er -
de min, do� ru luk ve dü rüst lük gi bi yü ce de -
�er le rin yay g�n la� ma s� na yol açar s� n�z.

Kal bi ni zin se si çok önem li dir. O ses te Al -
lah’�n hay r�, be re ke ti ve rah me ti var d�r. Onu
din le me yi ö� re nip ona uy gun ya �a d� �� n�z da
yo lu nuz dai ma aç�k olur. Her han gi bir gi ri -
�im de bu lu nur ken içi niz de s� k�n t�, zor la ma,
is tek siz lik his se di yor sa n�z du ru nuz, ba� la -
ma y� n�z. Al lah si zi uya r� yor, iler de çe ke ce �i -
niz s� k�n t� y� �im di den ba� la t� yor de mek tir.
�ra de ni zi kal bi ni zin se siy le uyum lu ha le ge ti -
rir se niz yo lu nuz gü ven li olur. Bu gü ven li ya -
�am ruh sal ge li �im le çok ya k�n dan il gi li dir.
Çün kü ruh sal zen gin lik ira de ye bil ge lik ka -
tar.

Bil ge ce ya �a n� lan bir ha yat ta kav ga ve
mü ca de le de �il sev gi ve ba r�� olur. Bir ta n� -
d� ��m var d�; sa kin, hu zur lu, iman ve inanç
için de bir ya �am sür dü rür dü. Ay n� biz ler gi bi
ya �ar, yi ne biz ler gi bi bir çok hak s�z l�k, hu -
kuk suz luk ve iha net le kar �� la ��r d�. Bir tek
far k� var d�; ba �� na ge len ler kar �� s�n da bi zim
gi bi is yan et mez, mü ca de le le re gi ri� mez,
kav ga ya ise hiç yel ten mez di. Hay ret ler için -
de iz ler, hat ta ena yi ve ya kor kak gi bi gö rür,
�a �� r�p ka l�r d�m. Ara dan y�l lar geç ti, o ta n� d� -
��m ile ili� ki mi �im di o gün ler den da ha ya k�n
sür dü rü yo rum ve uta na rak gö rü yo rum ki o
ne ena yi, ne de kor kak m��. O, ruh sal zen -
gin li �i nin ay d�n l� �� için de ya �a yan yü ce bir
bil ge in san m��. Be nim geç mi� te ka y�p gi bi
gör dü �üm �ey le rin �im di bir ço �u na hat ta
da ha iyi le ri ne sa hip ol du �u nu gö rü yo rum.
Ben ak l� m�n se siy le ha la “Ne yi git ti, ne yi kal -
d� ?” di ye kü çük he sap lar ya p� yo rum, O ise
hiç he sa ba gi ri� me den sev giy le, ba r�� la kav -
ga s�z, mü ca de le siz bir ha yat sür dü rü yor,
�ü kür ve hamd için de ya �� yor. Ho ca l�k ya p� -
yor, için de ki nu ru, ay d�n l� ��, bil gi yi ve bil ge li -
�i cö mert çe ba� ka in san lar la pay la �� yor.
Biz ler den hiç bir far k� yok, top lum da ki her
so run la ay n� biz ler gi bi O da kar �� la �� yor hat -
ta biz den da ha ile ri zor luk lar ile bi le kar �� la� -
sa, biz ler gi bi is yan et mi yor, pa ni �e ka p�l m� -
yor, ka y�p la ra üzül mü yor. “De mek ki kay bo -
lan lar ve ge ri gel me yen ler be nim için ge rek -
li de �il mi�, yü kün den kur tul dum” di yor.      

He ves, se vinç ve co� ku la r� n� z� kav ga ve
mü ca de le nin stre si ile öl dür me yi niz. Ha ya t�n
gü zel li �i ni sev gi ve ba r�� için de pay la �� n�z,
ha ya t� iyi ya �a y� n�z.

B

MÜCADELES�Z
Kentsel Dönüşüm değil
“YERiNDE YENiLEME”

Kadıköy Belediyesi’nin mühendis ve mimarlardan olu�an yeni �mar Komisyonu’na ba�kanlık eden �n�aat Mühendisi Hatice Ülkü Özer,
halkı ya�adıkları bölgelerden uzakla�tırarak kent dı�ına atan “Kentsel Dönü�üm”e kar�ılık, “Yerinde Yenileme” ile vatanda�ı ma�dur

etmeden daha planlı bir kent için mücadele edeceklerini söylüyor. Özer, “Daha ye�il ve daha güzel bir Kadıköy için çalı�aca�ız” diyor.

�mar Komisyonu Ba�kanı Özer, Fikirtepe’de ma�duriyetin
en az ya�anması için çalı�acaklarını vurguluyor.

Ku� di li Ça yı rıy la il gi li ge li� me le ri de ta kip et tik le ri ni be lir ten
Özer, “Hem Ka dı köy lü ler hem de Be le di ye ola rak biz de

Ku� di li’nin ça yır ola rak kal ma sı nı is ti yo ruz” de di.

Moda Gezi Bostanı’nda Ekim Şenliği
Foto�raflar: Alper YILMAZ ve Masis Ü�ENMEZ

EMNiYET Te�kilat�’n�n 169. kurulu�
y�ldönümü 10 Nisan’da kutland�. Te�kilat�n
kurulu� y�ldönümü dolay�s�yla Kad�köy’de
de �lçe Emniyet Müdürlü�ü taraf�ndan bir

dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda
�ehit Polis ailelerinin davetli oldu�u

yemekli bir toplant� düzenlenirken, �ehit
çocuklar�n�n kat�ld��� etkinlikler de

gerçekle�tirildi. Öte yandan Kad�köy
Kaymakam� Birol Kurubal ile �lçe Emniyet

Müdürü Kenan Kurt, Kad�köy Belediye
Ba�kan� Aykurt Nuho�lu’nu 10 Nisan

Per�embe günü ziyaret
ederek yeni görevinde

ba�ar�lar dilediler.
Kad�köy Belediye

Ba�kan� Aykurt Nuho�lu
da ziyaret s�ras�nda

Emniyet Müdürü Kenan
Kurt’u, Emniyet

Te�kilat�’n�n kurulu�
y�ldönümünü nedeniyle

tebrik etti.
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● Gök çe UY GUN

“Ala ve re da la ve re, Kürt Me met nö be te, An-
 la d�y sam Arap ola y�m, bu i� Arap sa ç� na
dön dü, Ar na vut ina d�n tut tu, Çin ge ne pa -

ra s� gi bi, Er me ni to hu mu, Pa paz ol mak, Ya hu di
pa zar l� ��…”

Di li mi ze pe le senk ol mu�, “ger çek” an la m� n�
pek de dü �ün me den kul lan d� �� m�z bu ata sö zü ve
de yim le ri kul la n�r ken nef ret söy le min de bu lun -
du �u nu zun far k�n da m� s� n�z? Pe ki ya “nef ret su -
çu” kav ra m�n dan ha ber dar m� s� n�z?
Ya sa la r� m�z da ye ri ni “ek sik de ol sa” ni ha yet ala -
bi len bu suç tü rüy le il gi li en kap sam l� bel ge sel,
geç ti �i miz gün ler de ta mam lan d�. Cum hu ri yet Ga -
ze te si Pa zar Der gi mu ha bi ri Es ra Aç�k göz ile aka -
de mis yen Ha kan Alp’�n yö net men li �in de ki
“Nef ret” bel ge se lin de, di rekt ko nu nun ma� dur la -
r� ya �a d�k la r� n� an la t� yor. La f� faz la uzat madan sö -
zü Aç�k göz ile Alp’e b� ra ka l�m…
� Si zi ne dürt tü de bu i�e kal k�� t� n�z? Der di niz
sa de ce “ad� n� z� du yu ra cak, fes ti val ler de boy gös -
te re cek” bir bel ge sel çek mek olay d�, ni ce e� len -
ce li ko nu var d�… Bu “ac�” ko nu ya ne den
dal d� n�z?

Ha kan Alp: Ç� k�� nok ta s� be nim te zim ol du.
Aka de mik an lam da nef ret söy le mi ve suç la r�y la
il gi li ya p�l m�� cid di ça l�� ma lar var d�, top lum sal
far k�n da l�k ya ra t�l ma ya ba� lan m�� t�. Tam da bu
nok ta da cid di bir bo� luk dik ka ti mi zi çek ti; Nef ret
suç la r� n�n ma� dur la r�.. On la r�n ne ler ya �a d�k la r�,
nef ret su çu nun ya �am la r�n da ya rat t� �� tah ri ba t� bi -
rin ci a��z dan din le mek is te dik. 

Es ra Aç�k göz: On la r� en iyi ih ti mal le bi rer is-
 ta tis tik ol mak tan ç� kar mak t� ama c� m�z. En iyi ih-
 ti mal le di yo rum, çün kü Tür ki ye’de bu ko nu da
tu tul mu� sa� l�k l� bir is ta tis tik bi le yok ne ya z�k
ki… Dü �ün dük ki e�er on la ra ku lak ve rir, ac� la r� -
na az da ol sa or tak ol ma y� ba �a r�r sak ken di mi ze
de ba ka bi lir, ya rat t� �� m�z “öte ki”le ri ve on la ra

yap t�k la r� m� z� gö rü rüz. 
� Nef ret suç la r� te ma l� bir bel ge sel çek me ye ka -
rar ver dik ten son ra, at t� �� n�z ilk ad�m ney di?

E. Aç�k göz: Ga rip ola cak an cak ilk ad� m� m�z
ko nu yu na s�l bir s� n�r lan d�r may la ele ala ca �� m� za
da ir ko nu� mak t�. Ne ya z�k ki Tür ki ye, nef ret söy -
le mi ve suç la r� üze ri ne dev let ka de me sin den so ka -
�a inin ce ye ka dar her a�a ma da faz la s�y la
“mal ze me” ve ri yor! Yap t� �� m�z ta ra ma lar da kar -
�� m� za ç� kan  yüz ler ce isim ara s�n da se çim yap-
 mak zo run da kal d�k. Ko nu yu
müm kün ol du �un ca Tür ki ye’nin
fark l� kö �e le rin den gör mek/gös ter -
mek is te dik.  

H. Alp: Bu as l�n da bi zim bu ko nu -
ya da ir en ho� nut suz ol du �u muz nok-
 tay d�. Çün kü d�� lan ma ve on la ra
söy le nen “biz’den de �il sin” me sa j�,
nef ret söy le mi ne/su çu na ma ruz kal m��
ki �i le ri de rin bir ses siz li �e mah kum edi -
yor, et me ye ça l� �� yor. Oy sa din len mek is-
 ti yor lar, an la ��l mak da. Hiç bir ye re
ula� ma sa da hi; ac� y� pay la� mak sa �al t� yor
çün kü. 
� Bel ge sel de ki “ma� dur”la r�n or tak bir
özel li �i ni sor sam si ze, ne der di niz?

E. Aç�k göz: Hep si nin fark l� hi kâ ye le ri ol-
 mak la bir lik te, hep sin de kar �� m� za ç� kan bir -
kaç or tak l�k tan söz et mek müm kün, il ki
sis te min ya rat t� �� nef ret duy gu sun dan ya k�n -
ma ha li… Her ne ka dar nef re ti bi rey sel ola rak
de ne yim le mi� ol sa lar da mü ca de le le ri ni sa de ce
su çu i� le ye ne in dir ge me yip, sis tem sel bir so run
ol du �u nun bi lin cin de ler. Ay r� ca hu kuk sal yol la -
ra ba� vu ran lar yar g� n�n on la ra ya �at t� �� ha yal k� -
r�k l� �� n� ta �� yor lar, ada let ta ra f�n dan gör mez den
ge lin dik le ri ni dü �ü nü yor lar.
� Siz ce nef ret su çu bi rey sel mi yok sa dev let dü -
ze yin de bir suç mu? Bun ca “nef ret” na s�l bi rik -
mi�/bi ri ki yor in san la r�n için de?

E. Aç�k göz: �ki si de…
�l ko kul dan iti ba ren, “Türk ol mak”, “As ker

do� mak”, “Müs lü man öl mek”, “er kek adam ol -
mak” gi bi ö� re ti ler le “ter bi ye” edi len be yin le ri -
miz “fark l� ola n�n teh li ke si”ne kar �� “nef ret”e
sa r� l� yor. Ta biî ki bun lar, e�i tim, med ya gi bi dev -
le tin ide olo jik ay g�t la r�n ca poh poh lan d� �� için, içi -
mi ze i� li yor. Ve biz bun la r� be bek lik ten iti ba ren
“bü yük le ri miz”den ö� re ne rek ye ti �i yo ruz. Si -
vas’ta 33 in sa n�n öl dü rül dü �ü Ma d� mak Ote li nin
ya k� l� �� n� o� lu nu omuz la r� na ala rak iz le ten ba ba -
y� he pi miz ha t�r l� yo ruz dur. �u an o ço cu �a ne ol -
du �u nu ger çek ten me rak edi yo rum.

H. Alp: Nef ret su çu nu bes le yen en önem li al -
g� ta ham mül süz lük. Bu bi rey sel aç� dan da dev let
ref leks le ri aç� s�n dan da öy le. Bi rey bu ref lek si ni
ba zen kü pe li, trans ya da en gel li kom �u is te me -
ye rek gös te rir ken, dev let ise gö re vi ni bu nun ya -
sal ze mi ni ni ha z�r la ya rak ger çek le� ti ri yor. So nuç
ola rak, bi rey ve dev let or tak bir du ru� ser gi li yor
öte ki’ye kar ��. 
� Nef ret suç la r� n�n bu top rak lar da ki geç mi �i ne
de i�a ret et mek ge rek, 6-7 Ey lül olay la r� gi bi…

E. Aç�k göz: Tür ki ye'de bu suç la r�n geç mi �i
çok de rin le re uza n� yor. 1915 Er me ni Teh ci ri, 6-7
Ey lül 1955 olay la r�, Ma lat ya, Ma ra�, Si vas Kat li -
am la r�... ��in ac� ta ra f� “ge le nek” h� z� n� kes me den
de vam edi yor; Ra hip San to ro ci na ye ti, Kürt le re
yö ne lik linç gi ri �im le ri, Hrant Dink ci na ye ti... ve
ta rih sel sü reç te he def tah ta s�n da ki “öte ki”ler hiç
de �i� me mi�; Kürt ler, Er me ni ler, Ale vi ler, H� ris ti -
yan lar, Ro man lar, e� cin sel ler, tra ves ti ler, göç men-
 ler, ka d�n lar, en gel li ler…
� Ya sa la r� m� za gir di mi nef ret su çu? 

H.Alp: Ge çen ay ki tor ba ya sa n�n için de nef -
ret suç la r� na yö ne lik bir dü zen le me yer al d�. Ek -
sik de ol sa ar t�k Ce za ka nu nun da ko nu ya ili� kin
bir dü zen le me var. Dü zen le me cid di an lam da ek-
 sik lik ler ba r�n d� r� yor, et nik kim li �e ve cin sel yö -
ne li me yö ne lik nef ret suç la r�y la il gi li bir iba re yer
al m� yor.  Oy sa Tür ki ye’de en çok nef ret su çu na
ma ruz ka lan la r�n ba ��n da Kürt ve LGBT� bi rey ler
ge li yor. 
� Bel ge sel sü re cin de, ki �i sel ola rak si zin nef ret
suç la r� na da ir al g� la ma n�z da ne ler de �i� ti?

E. Aç�k göz: Çok gü zel ama bir o ka dar
da zor bir so ru. Ha ya ta müm kün mer te be
erk le rin bi zi hap set me ye ça l�� t� �� “Türk”,
“Müs lü man” ik ti dar kim lik le ri üze rin -
den bak ma ma ya ça l�� t�m hep. Ya �a ma -
ya zor lan d� �� m�z bu sis te min d� ��n da
dü �ü nen her kes gi bi ben de “öte -
ki”ydim bir ya n�m la. An cak yi ne de
ben ka bul et me sem de nü fus kim li -
�im de ya zan la r�n sa� la d� �� bir “ço -
�un lu �un gü ven ce si”ne sa hip tim.
Bu nu da ha iyi an la d�m… Di �er yan-

 dan, bi ze çok ma sum ge len �a ka la r� m�z,
f�k ra la r� m� z�n bi le as l�n da “öte ki” olan için
gü lü ne cek ya n� ol ma d� �� n� da ha iyi al g� la d�m.
On lar da bi le nef ret söy le mi ni üre ti yo ruz ne ya z�k
ki ve bu da nef ret su çu nun ka n�k san ma s�n da ba� -
l� ca ne den ler den bi ri. Bu nu ar t�k her a� z� m� aç t� -
��m da ha t�r l� yo rum. 

H. Alp: Ha ki ka ten ken di mi zi hep ço �un lu �un
ara s�n da gör mek bir öz gü ven ve ri yor. Arap mil li -
ye ti nin yo �un luk ta ol du �u bir il de do� dum. Ço -
�un lu �un ya �am bi çi mi ni, kül tü rü nü,
ge le nek le ri ni çok ra hat bir �e kil de ya �a d� ��, an cak
az�n l�k un sur la r� yal n�z la� t�r d� ��, pa sif le� tir di �i bir
co� raf ya da bü yü düm. Biz ler için de öte ki hep
Kürt ler ol mu� tu. Ya ni �u nu söy le ye bi li rim ki her
öte ki ken di öte ki si ni ya ra t� yor. Öte ki ler ara s�n da
da bir hi ye rar �i söz ko nu su. Ben de bir öte ki ol ma -
ma ra� men ken di ço �un lu �u mun kod la r�y la ko -
nu� tu �u mu ya da kü çük lük ten be ri a� z� m� za
yer le �en nef ret söy lem le riy le ne ka dar çok ha ��r
ne �ir ol du �u mu fark et tim. Top lum sal ö� re ti ler,
her ke si et ki le di �i gi bi be ni de et ki le mi�. Kü çük -
lük ten be ri far k�n da ol mak s� z�n zih ni me i� len mi�
söy lem le ri ne ka dar dü �ün ce siz ce kul la na bil di �i -
mi fark et tim. Bu söy lem ler den ar�n ma sü re ci ki -

�i sel ha ya t�m da hâ lâ sü rü yor. Nef ret söy le mi nin,
su ça dö nü� me sü re ci dü �ün dü �ü müz ka dar zor
de �il. Her kes, ken di vic da n�n da bir mu ha se be
yap ma l� ben ce.
� Bel ge sel ta n�k la r�n dan �h san Öz bek’in la f� na
at�f la bi ti re cek olur sak, bu top rak lar da “öte ki”
olup da, “kah ra man ol mak zo run da kal ma dan”
ya �a na bi le cek gün le re da ir umu du nuz var m�?

E. Aç�k göz: Ge zi Di re ni �i sü re ci as l�n da be ra -
ber ne le ri ba �a ra bil di �i mi zi gös ter me si aç� s�n dan
çok önem liy di. Y�l lar ca apo li tik ola rak eti ket le -
nen 80 son ra s� genç lik, hiç de öy le sa n�l d�k la r� gi -
bi du yar s�z ya da dün ya dan bi ha ber ol ma d�k la r� n�
gös ter di. Ken di le riy le il gi li ön yar g� la r� y�k t� lar.
Ne re dey se ik ti da r� y� k� yor lar d�. Do la y� s�y la umu -
du mu zu hiç bir za man kay bet me me li yiz. 

Umut en bek len me dik za man lar da ye ni den 
ye �e re bi li  -
yor.
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Türkiye gündemine Hrant
Dink cinayeti vasıtasıyla

giren, ancak henüz
yasalardaki yerini tam

olarak alamayan “nefret
suçu” kavramına dair ilk
belgesel çekildi. “Nefret”

belgeseli, Türkiye'nin
farklı kö�elerinde “öteki”

olmanın en a�ır
durumlarını ya�ayanların

sesine kulak veriyor.
Nefret suçlarına dair
farkındalık yaratmayı

amaçlayan belgesel, 25
Nisan ve 7 Mayıs’ta

Kadıköy’de gösterilecek

“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ
“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ
“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ
“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ
“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ
“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ

KUZEN� askerde öldürüldü�ü gün Ay-
d�n’da “Pis Kürt” diyerek linç edilmeye
çal���lan Fevzi Çelik, Beyo�lu’nda bir
ak�am vakti sald�r�ya u�ray�p protez
kolu ve baca�� k�r�lan �afak Pavey,

abisinin cinsel kimli�i nedeniyle
öldürmek istedi�i Diyarbak�r Hebun
LGBT Derne�i Ba�kan�, trans birey

Öykü, Manisa Selendi’de lince u�ray�p
sürülen Roman Cemal-Sümbül Koca

çifti, Malatya Zirve Yay�nlar�’nda
vah�ice öldürülen Protestanlar�n lideri,
kendisi de ölüm tehditleri alan Türkiye

Protestan Kiliseleri Birli�i Ba�kan�
�hsan Özbek, Ankara’da Ba�bakan’�n

“kad�n m�d�r, k�z m�d�r, bilemem”
sözüyle nefret söylemine maruz kalan

Dil�at Akta�, o�ullar� askerde
öldürülen Ermeni er Sevag Bal�kç�’n�n

ailesi Ani-Garbis Bal�kç�, Küçükçekme-
ce’de saç�n� uzat�p küpe takt��� için

“delikanl�”l�k raconuna uymuyor diye
kalbinden b�çaklanan Aykut Al�c�’n�n
anne-babas� Songül ve Ahmet Al�c�,

TAYAD Ba�kan�’yken Bolu’da linç gir-
i�imine u�rayan Behiç A�ç� ve onlarca

Alevi’nin öldürüldü�ü Mara�
Katliam�’n�n tan��� Sevim Polat.

5 ŞEHİRDEN TANIKLAR
ANLATIYOR…

Belgesel �u mekân ve tarihlerde
ücretsiz olarak gösterilecek;

� 25 Nisan Cuma - 
20.00 / Tasar�m Atölyesi Kad�köy 

(yönetmenlerin kat�l�m�yla)
� 26 Nisan Cumartesi -

18.00 / Beyo�lu Aynal�geçit
� 7 Mayıs Çar�amba -

20.00/�i�li Kent
� 18 Mayıs Pazar - 16.00/ Kad�köy

Nâz�m Hikmet Kültür Merkezi 
� 25 Mayıs Pazar - 

16.00 / Kad�köy Karga 
Detaylar için 

www.facebook.com/nefret.belgeseli
www.twitter.com/nefretbelgeseli

www.nefretbelgeseli.com

NEFRET’İ NEREDE
İZLEYEBİLİRSİNİZ?

“NEFRET MA�DURLARI”NIN
SES�N� DUYUYOR MUSUNUZ

Ha kan ALP 

Es ra AÇIKGÖZ
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KAN SER, gü nü -
müz de en çok kor -
ku lan ve te da vi si
en zor has ta lık
gru bu ola rak gö -
rül mek te. Dün ya da
ve Tür ki ye’de bi li -
nen ölüm ne den le -
ri ara sın da kalp-
da mar has ta lık la -
rın dan son ra ikin ci
sı ra da yer alan
kan se rin gö rül me
sık lı �ı, çev re sel et -
ken ler ve yan lı�
ya �am tar zı ne de -
niy le gi de rek art ıyor. Kan se ri
ön le me nin en önem li yo lu ise
has ta lı �ı ta nı mak ve bu ko nu da
bi linç len mek ten geç mek te dir.
Me mo ri al Ata �e hir Has ta ne si
Tıb bi On ko lo ji Bö lü mü’nden
Prof. Dr. Gök han Kan de mir 
1-7 Ni san Kan ser Haf ta sı’nda
kan ser has ta lı �ı hak kın da top -
lum sal bi lin ci ar tır mak ama cıy la
yan lı� bi li nen ler hak kın da bil gi
ver di.
� “Kan ser bu la �ı cı dır”
Yan l��! Kan ser bu la �� c� bir has -
ta l�k de �il dir. Do kun ma, bir lik te
ya �a ma ve otur ma ile ki �i kan -
ser has ta l� �� n� ba� ka bi ri ne bu -
la� t� ra maz. Ra him a� z� (ser -
viks) kan se ri, ka ra ci �er kan se ri
gi bi ba z� kan ser le rin ne den le ri
ara s�n da vi rüs ler var d�r. Bu vi -
rüs ler in san dan in sa na bu la� -
mak ta d�r.
� “Kan ser her za man 
a� rı ya yol açar”
Yan l��! Has ta l� �� iler le mi� kan -
ser has ta la r�n da a� r� da ha çok
gö rül mek le bir lik te ba z�
kan ser ler hiç bir za -
man a� r� ya yol
aç maz. Kan ser,
a� r� de mek
de �il dir. A� r� s�
olan kan ser
has ta la r�nda
ilaç lar ile a� r�
kon tro lü çok
ba �a r� l� bir �e kil de
sa� la na bil mek te dir.
� “�e ker li gı da lar kan se -
rin bü yü me si ne yol açar”
Yan l��! Vü cut ta ki tüm hüc re ler
ener ji için �e ker tü ke tir ler. Kan -
ser hüc re le ri nin nor mal hüc re -
ler den da ha faz la �e ker tü ket -
tik le ri ger çek tir. Bu nun la bir lik -
te �e ker ye me nin kan se ri bü -
yüt tü �ü nü, has ta l� ��n kö tü le� -
me si ne yol aç t� �� na da ir bir ka -
n�t yok tur. �e ker siz bes len me -
nin de kan se rin iyi le� me si ne
bir kat k� s� yok tur. Faz la �e ker li
bes len me ki lo al ma ya yol açar.
Obe zi te nin de ba z� kan ser tür -
le ri ile ili� ki li ol du �u gös te ril -
mi� tir. Seb ze ler de, mey ve ler -
de, ta h�l lar da do �al ola rak bu -
lu nan �e ker ler vü cu du muz için
ge rek li dir. Ka ç� n�l ma s� ge re -
ken ler; kek ler, ku ra bi ye ler, tat l� -
lar ve ba z� içe cek ler de bu lu nan
i� len mi� �e ker ler dir.  
� “Kan ser saç kay bı na yol
açar”
Yan l��! Kan se rin ken di si saç
kay b� na yol aç ma mak ta d�r. �le ri
ev re du rum lar da bi le bu du rum
gö rül mez, an cak te da vi de kul -
la n� lan ba z� ilaç lar saç dö kül -
me si ne se bep ol mak ta d�r. Ay r� -
ca be yin ���n la ma s� ge re ken
du rum lar da rad yo te ra pi ne de -
niy le gö rü le bil mek te dir. An cak
son y�l lar da kan ser te da vi sin de
gi de rek da ha faz la kul la n� lan
ak�l l� ilaç lar ile ar t�k saç kay b�
olu� ma mak ta d�r.
� “Ai lem de kan ser var ben
de kan ser ola ca �ım”
Yan l��! Tüm kan ser le rin sa de ce

yüz de 5-10’u ka l�t -
sal d�r; ya ni ebe veyn -
ler den al� nan gen ler
ne de ni ile ola bil mek -
te dir. Bu na “kan ser
gen le ri” de nil mek te -
dir. Bu du rum da ge -
nel lik le ai le üye le ri nin
ço �un da ay n� tip
kan ser ge li �e bil mek -
te dir. Me me, yu mur -
ta l�k (over), ka l�n ba -
��r sak kan ser le ri ka -
l�t sal ola bi len kan ser
tür le rin den dir.
Bu gen le ri ta �� mak

kan se rin ke sin lik le ge li �e ce �i
an la m� na gel me mek te dir, sa -
de ce ge li� me ris ki da ha faz la -
d�r.
� “Ai lem de kan ser yok, ben -
de kan ser ol maz”
Yan l��! Ai le de kan ser hi kâ ye si
gö rül me me si o ki �i de de kan -
ser ge li� me ye ce �i an la m� na
gel me mek te dir. Kan ser ge li� -
me ris ki ni be lir le yen en önem li
fak tör ler ya �am tar z� ve çev re -
sel fak tör ler dir. Tüm kan ser le -
rin yüz de 90-95’i bu fak tör ler
ne de ni ile ge li� mek te dir. 
� “Saç bo yat mak, kol tu kal tı
ter ve ko ku gi de ri ci ler (an ti -
pers pi rant ve de odo rant lar)
kan se re yol açar”
Yan l��! Ya p� lan ça l�� ma lar da
�im di ye ka dar kol tu kal t� ter ve
ko ku gi de ri ci le ri kul la nan ve
sa ç� n� bo ya tan ki �i ler de kan ser
ris ki nin art t� �� gös te ril me mi� tir.
� “Bi yop si, ame li yat kan se -
rin ya yıl ma sı na yol açar”
Yan l��! Kan se rin ke sin ta n� s�

ço �un luk la bi yop si ile ko -
nul mak ta d�r. Bi yop si

ile tü mör den do ku
par ça s� n�n pa to -
lo jik in ce len me si
ile kan se rin var -
l� �� ve ti pi sap -
ta n�r. Ay r� ca uy -
gu la na cak te da -

vi be lir len mek te -
dir. Bi yop si ya p�l -

ma s� ya da ame li yat
gi bi do� ru pren sip le re gö re

ya p� lan bu cer ra hi i� lem ler
has ta l� ��n ya y�l ma s� na, kö tü le� -
me si ne yol aç ma mak ta d�r.
� “Kan ser has ta lı �ın da te da -
vi hep ay nı dır”
Yan l��! Kan ser tek bir has ta l�k
de �il dir. Fark l� se bep le ri olan
fark l� has ta l�k lar gru bu dur. Her
kan ser fark l� özel lik le re sa hip tir.
Tü mör do ku su nun bu özel lik le -
ri ne gö re te da vi be lir le nir. 
Has ta n�n ya �� na; di �er has ta -
l�k la r�n olup ol ma ma s� na; kan -
se rin ne re de ol du �u na, ya y� l�p
ya y�l ma d� �� na, ne ka dar ya y�l -
d� �� na gö re de uy gu la na cak te -
da vi de �i� mek te dir. K� sa ca s�
kan ser te da vi si, “ki �i ye özel te -
da vi”dir.
� “Kan ser ölüm cül dür, te da -
vi ler sa de ce ölü mü ge cik tir -
mek için dir” 
Yan l��! Gü nü müz de kan ser den
ko run ma, er ken te� his ve te da -
vi yön tem le rin de ki iler le me ler
ile kan ser et ki li bir �e kil de te -
da vi edil mek te, sa� ka lma
oran la r� yüz de 60’� geç mek te -
dir. 
Bu oran gi de rek art mak ta d�r.
Te da vi ler de ki ba �a r� te� his za -
ma n�n da has ta l� ��n yay g�n l� �� -
na, kan se rin tü rü ne gö re de -
�i� mek te dir. Me me, ka l�n ba -
��r sak, pros tat kan ser le rin de
er ken ev re ler de te da vi müm -
kün dür. Ay r� ca tes tis kan se ri,
len fo ma lar gi bi ba z� kan ser tür -
le rin de ile ri ev re ler de bi le iyi -
le� me sa� la na bil mek te dir.

Ya �a mak için son ikin ci bir �ans�
ya ka la yan kalp ka pa� has ta lar�
kur duk lar “TA V� �kin ci Ha yat

Ku lü bü”nün ilk top lant�s�nda bu lu� tu -
lar. �ler le yen ya� la bir lik te or ta ya ç�kan
oart kalp ka pa�� darl��� ra hats�zl���nda
ikin ci bir ya �am f�rsat� su nan TA V�
kalp ka pa� ame li yat�yla tek rar ha ya ta
ba� la nan has ta lar bir ara ya ge le rek ku -
lüp kur mann he ye can�n� ya �ad�. 80 ya�
üze rin de ki has ta lar, TA V� ame li -
yat�ndan son ra yo rul ma dan ne fes ala -
bil me nin, yü rü ye bil me nin, 100 ya��na
do� ru sa�l�kla yol al mann mut lu lu �u -
nu TA V�  �kin ci Ha yat Ku lü bü top lan-
t�s�nda bir bir le riy le pay la�t�lar.

Bay�nd�r Has ta ne si �çe ren köy’de
dü zen le nen kok teyl de ame li yat et ti �i
has ta lar�n mut lu lu �u na tan�kl�k eden
Kar di yo lo ji Bö lüm Ba� kan Prof. Dr.
Ti mur Ti mur kay nak, “Has ta lar�m�z 80
ya��n üze rin de. Aort ka pak darl��� ya� -
lan may la bir lik te or ta ya çkan bir ra hat-
s�zl�k. Has ta lar�m�z, aç�k kalp ame li yat�
ola ma ya cak ka dar risk li bir ya� gru bun-
 da lar. Da ha ön ce aort ka pak darl��� olan
has ta lar�m�z açk kalp ame li yat� ola-
 mad��� için te da vi si müm kün ol mu yor -
du. An cak çok ye ni olan TA V� yön te mi
sa ye sin de aort ka pak darl���nda kas�k-
tan gi re rek k�sa bir sü re de ye ni bir kalp
ka pa� yer le� ti ri len has ta ye ni den ya �a -
ma f�rsat� bu lu yor, ikin ci ha ya ta mer-
 ha ba di yor. Bu gün 10. TA V�
ame li yat�m�z� ger çek le� tir dik. Ku lü be
ye ni bir has tam�z kat�ld�. �u an ken din -
de ve du ru mu ga yet iyi. Da ha ön ce yi -
ne 96 ya��ndaki has tam�z, kalp ka pa��

ame li yat� olan dün yan�n en ya�l� has-
 tas� ola rak t�p li te ra tü rü ne gir di” di ye
ko nu� tu. 

�  ‘KUR TU LU �UN 
YOK DE D� LER AMA...’

Ku lüp kok tey lin de ya �ad�klar�n� ve
mut lu lu �u nu pay la �an has ta lar dan 86
ya��nda ki CHP es ki Kon -
ya Mil let ve ki li Sa lim
Erel, te da vi için ba� vur -
mad��� yurt içi ve yurt
d���nda git me di �i yer kal -
mad���n� söy le ye rek,
“Ba na hep, kur tu lu �un
yok de di ler. Da ha faz la
ya �a ma ya ca��m� söy le di -
ler. An cak 53 y�ll�k e�im,
Ti mur Bey’i bul dum ve
he men ame li yat ol dum.
Ame li yat tan ön ce evi min
sa lo nun dan mut fa �a gi de -
mi yor, ne fes ne fe se kal�-

yor dum. Artk çok ra hat ne fes al�yo -
rum, yü rür ken t�kanm�yorum. Ha ya ta
ye ni den do� dum ben” de di. 

� TA V� YÖN TE M�Y LE 
20.AME L� YA TI MI OL DUM
82 ya��nda ki emek li Re fik Dal bu -

dak’�n hi kâ ye si ise çok da ha il ginç.
“Me sa nem de ki ta� lar� ald�rmam TA V�
ame li yat� sa ye sin de ger çek le� ti” di yen
Dal bu dak, ya �ad�klar�n� �öy le an latt�:
“Çün kü ta� lar� ald�rmam için nar koz al -
mam ge re ki yor du. Kalp ka pa�� darl���
ne de niy le nar koz al mam�n ve ame li yat
ol mam�m müm kün ol mad���n� söy le di -
ler. TA V� ame li yat�n� ol duk tan son ra
kalp ka pa�� darl��� ra hats�zl���m or ta -
dan kalkt�. Ta� lar�m� da ald�rd�m.
Pros tat kan se ri ne de niy le 19 ame li yat
ge çir dim. TA V� be nim 20. ame li yat�m.
Ame li yat son ras�nda ra hat ne fes ala bi -
li yor ol man�n ne ka dar gü zel ol du �u nu
fark et tim.”  
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TAVI YONTEMIYLE IKINCI
BIR ŞANS YAKALADILAR

Prof. Dr. Gök han
Kan de mir 

Kurtulu�un yok denilen
hastalar, TAV� �kinci Hayat

Kulübü’nde bulu�tular.

Rasimpaşa’da ‘kemik
erimesi’ semineri

Rasimpa�a Gönüllü Evi’nde, 27 Mart
Per�embe günü düzenlenen sa�l�k

seminerinde, Prof. Dr. Korkmaz Altu� Sa�l�k
Poliklini�i’nden kad�n hastal�klar� ve do�um

uzman� Op. Dr. N. Gül Yavuzer, osteoporoz’u
(kemik erimesi) ve korunma yöntemlerini

anlatt�. Seminerde özellikle menopoz sonras�
rastlan�lan senil osteoporozun erken tan� ve

tedavi ile önlenebilir oldu�u vurgulayan Op. Dr.
Yavuzur, kat�l�mc�lara kemik kütlesini

korumaya yönelik ya�am tarz� ve beslenme
hakk�nda bilgi verdi. Seminer sonunda konu

hakk�nda bilgilenen mahalle gönüllülerinin, Op.
Dr. N. Gül Yavuzer ve Gönüllü Evi yönetimine

te�ekkür etmesiyle etkinlik son buldu.

Kutlu Doğum Haftası kutlanıyor
Ka d� köy �l çe Müf tü lü �ü ta ra -

f�n dan Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi Kon fe rans Sa lo -

nu’nda da 16 Ni san 2014 Çar �am ba
gü nü Kut lu Do �um Haf ta s� do la y� -
s�y la dü zen le nen “Pey gam be ri mi zin
Din ve Sa mi mi yet” ko nu lu kut la ma
et kin li �i ne Ka d� köy lü le rin il gi si bü -
yük tü. Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol
Ku ru bal, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka d� köy �l çe Müf tü sü �l yas Öz -
türk’ün de ka t�l d� �� ve ko nu� ma lar yap t� �� prog ram da
ay r� ca Prof. Dr. Ali Bar da ko� lu da bir kon fe rans ver -
di. �l çe Müf tü sü �l yas Öz türk, yap t� �� ko nu� ma da Pey -

gam be ri mi zin ha ya t� n� an lat mak, ya -
�a m�n dan ör nek le ri ya �a m� m� za ge -
çir mek ad� na Kut lu Do �um
Prog ram la r� n�n dü zen len di �i ni ve bu
y�l da sa mi mi yet din ve sa mi mi yet
kav ram la r� na vur gu yap t�k la r� n� an-
 lat t�. Kay ma kam Bi rol Ku ru bal ise
ko nu� ma s�n da gü nü müz ya �a m�n da
Pey gam be ri mi zi ger çek ma na da an-
 la ma ya ve on dan ders al ma ya çok

ih ti yaç du yul du �u nu ifa de et ti. Prof. Dr. Ali Bar da -
ko� lu da kon fe ran s�n da, sün net, ha dis kav ram la r� na
aç�k la ma ge tir di ve bu kav ram la r�n do� ru an la ��l ma s�
ge rek ti �i ne vur gu yap t�. 

Kanser konusunda
10 yanlış inanış

“Peygamberimiz Din ve
Samimiyet” konulu 

2014 yılı Kutlu Do�um
Haftası, 14-20 Nisan

2014 tarihlerinde
Kadıköy’de düzenlenen

çe�itli programlarla
kutlandı.
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy ama tör spor ca mi as� ye -
ni bir ku lü bü ba� r� na bas ma ya
ha z�r la n� yor. Mart ay�n da ku-

 ru lan Fi kir te pe Al t� na yak lar Spor Ku -
lü bü, ken tin spor ya �a m� n�n ya n� s� ra
e�i tim ve kül tür ya �a m� na da e�il me -
yi he def li yor. 

As l�n da Fi kir te pe Al t� na yak lar
Spor Ku lü bü’nün ye ni ol ma d� �� n�
söy le yen Ku lü bün ye ni ba� ka n� Öz gür
To run, ku lü bün ye ni den Türk
ama tör spo ru na hiz met et me -
ye ha z�r lan d� �� n� be lirt ti. Ka -
d� köy’ü iyi bi len le rin bir
dö nem var l� ��n dan ha ber dar
ol du �u, hat ta Ka d� köy spo ru -
na y�l lar ca hiz met ve ren isim-
 le rin ye ti� ti �i kök lü ama tör
spor ku lü bü tek rar Ka d� -
köy’de fa ali yet le ri ne ba� la d�.
Ku lü bün salt spor de �il, ay n�
za man da ço cuk ve genç le re
do la y� s�y la ge le ce �i mi ze hiz -
met ve re cek �e kil de e�i ti me,

sos yal ak ti vi te le re ev sa hip li �i ya pa -
ca �� ifa de edi li yor.

Ya k�n ge le cek te ye ni ya p� lan ma
sü re ci ne gi re ce �i ko nu �u lan kulüp,
Ka d� köy’de ama tör spo ra hizmet vere-
cek. Ku lü bün fa ali ye ti ne ön ce lik le
ba� ka n� ve yö ne tim ku ru lu nu se çe rek
ba� la ya ca �� n� söy le yen Öz gür To run,
20 Ni san Pa zar gü nü ku lü bün kon gre -
si ni ya pa ca �� n� ve yö ne ti mi ni be lir le -
ye ce �i ni ifade etti.

Ku lü bün �u an da tüm ka te go ri ler -
de ha z�r du rum da ol du �unu, ge le cek
se zon dan iti ba ren A ta k�m ve tüm alt
ya p� ka te go ri le rin de lig le re ç� ka ca �� -
n�, ay n� za man da bir etüt mer ke zi gi bi
faaliyet gösterece�ini belirten Torun,
spo run ya n� s� ra çocuklar�n ders le riy -
le de me� gul ola caklar�n� söyledi. Hal -
k�n sev gi si ni ka za na cak bir ta k�m
olu� tu rmay� hedeflediklerini  ifade
eden Özgür Torun,  “Biz de oy na ya cak
ço cuk la r� m� z�n ders le ri nin ba �a r� l� ol-
 ma s� ge re ki yor. Al t� na yak lar spor ku -
lü bü ola rak he de fi miz, ge le ce �i miz
olan ço cuk la r� m� za te miz bir ge le cek
sun mak. Ku lü bü müz espor cu la r� n�n
fut bol da ki ba �a r� s� yet mi yor. Ay r� ca
okul la r�n da da ba �a r� l� ol ma la r� ge re -
ki yor. Ku lü bü müz bu ko nu da spor cu -
la r� m� za okul ders le ri ko nu sun da da
yar d�m c� ola cak” di ye ko nu� tu.

Alt�nayaklar Spor Kulübü Ba� kan�
Özgür To run, son olarak Kulübü Ka -
d� köy ama tör spo ru na tek rar ka zan d� -
ran Ka d� köy lü i�a dam la r� na te �ek kür
et ti.
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www.gazetekadikoy.com.tr Galatasaray Avrupa şampiyonu
BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

�ampiyonlu�unu, finalde Fenerbahçe’yi 69-58
yenen Galatasaray Odeabank kazandı.

Rusya’nın Ekaterinburg kentinde oynanan
maçta, ilk devreyi de Galatasaray, 42-29 önde
kapatmı�tı. Finalin en skorer ismi 19 sayıyla
Galatasaray Odeabank forması giyen Lyttle
oldu. Fenerbahçe’de Pondexter’ın 18 sayısı,

galibiyete yetmedi. Galatasaray’ın �spanyol
yıldızdı Alba Torrens Sekizli Final’in en de�erli
oyuncusu (MVP) seçildi. Geçen sezon finalde

UMMC Ekaterinburg’a yenilerek, Avrupa
�ampiyonlu�undan olan Fenerbahçe, bu sezon

da Galatasaray Odeabank kar�ısında finalde
kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon FIBA Avrupa

Ligi’ndeki ilk yenilgisini finalde aldı.

● Mustafa SÜRMEL�

Eren köy Or ta oku lu Mar din’de dü zen le nen Tür ki ye
Y�l d�z Er kek ler Vo ley bol �am pi yo na s�n da Özel �z -
mir Ya man lar Ko le ji’ni set ver me den 3-0 ye ne rek

Tür ki ye 1.si ol du. Okul Mü dü rü Mus ta fa Ye �i lo va, okul
ola rak gu rur ve ri ci bir mut lu luk ya �a d�k la r� n�, ge çen y�l
Di yar ba k�r’da dü zen le -
nen �am pi yo na da ay n�
ka te go ri de Tür ki ye fi-
 na li oy na d�k la r� n� be lir -
te rek, bu ba �a r� n�n
al t�n da okul yö ne ti mi,
ö� ret men, ve li ler ve ai -
le bir li �i nin eme �i ol -
du �u nu di le ge tir di.
Ye �i lo va, “Cum hu ri yet
ve Ata türk genç li �i ne
ya k� ��r bir �e kil de Ka -
d� köy'ü ve �s tan bul’u
la y� �� ile tem sil et tik.
Sa de ce oku lu muz için
de �il, oku lu mu zun bu-
 lun du �u böl ge ye ve ile

yö ne lik gü zel ba �a r� lar el de eden ö� ren ci le rim le gu rur
du yu yo rum” de di.

Be den e�i ti mi ö� ret me ni So ner Ka ra koy ise ya r� fi -
nal grup la r�n da Gi re sun’da zor lu maç lar oy na d�k la r� n�,
Mar din'de ki fi nal ler de Kay se ri, An ka ra, De niz li tem sil -
ci le ri ni saf d� �� b� ra k�p ya r� fi nal de �s tan bul Kum port Or-
 ta oku lu ile e� le� tik le ri ni, zor lu mü ca de le nin ar d�n dan

set le ri 3-1 ala rak fi na le
yük sel dik le ri ni söy le di.
Ka ra koy, “Ge çen y�l fi-
 nal de kay bet ti �i miz �z mir
Ya man lar ko le ji ile fi nal
oy na ya rak hem ge çen y� -
l�n rö van �� n� hem de Tür -
ki ye �am pi yo nu ola rak
çok zor bir i�i ba �ar d�k.
Bu ba �a r� da okul mü dü rü
ve yar d�m c� la r� na, mad di
ma ne vi des te �i ni esir ge -
me yen okul ai le bir li �i ne,
ö� ret men ve tüm okul
per so ne li ne emek le ri için
te �ek kür edi yo rum” di ye
ko nu� tu.

Geçen yıl final oynayan Erenköy Mehmet Sait Aydoslu
Ortaokulu voleybolda bu yıl Türkiye Şampiyonu oldu.

Fikirtepe Altın Ayaklar Spor
Kulübü Derneği Başkanlığından,

Fikirtepe Altın Ayaklar Spor
Klubü Derneği,1.nci olağan

kongresi 20 Nisan Pazar günü
saat 15:00’de İstanbul İli Kadıköy
İlçesi Hızırbey caddesi No: 99’da

yapılacaktır. 20 Nisan 2014
Pazar günü yeterli çoğunluk

sağlanamadığı takdirde
2. Toplantı 27 Nisan Pazar günü

aynı adreste saat 15:00’de
çoğunluk aranmaksızın

yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Adına

Özgür TORUN
Kulüp Geçici Başkanı

MALTEPE Belediye
Ba�kan� Ali K�l�ç’� ziyaret

eden Maltepe Spor
Yönetim Kurulu ve MAS�AD

Üyeleri, Maltepe’nin
gelece�ini masaya

yat�rd�lar. Görü�mede
ilçeyle ilgili projeleri
hakk�nda bilgi veren

Ba�kan K�l�ç, “Maltepe
Fuar Merkezi ile �stanbul ve
Maltepe’ye büyük bir de�er

kazand�raca��z. Bu
anlamda at�lacak her ad�m
önemli. Her i�adam�na, her

STK temsilcisine ve
Büyük�ehir Belediye

Ba�kan�na görev dü�üyor.

Amac�m�z marka bir kent,
marka bir Maltepe
yaratmak. Maltepe

Anadolu’nun parlayan
y�ld�z� olacak. Bunun

sözünü veriyorum” dedi.
Spor yapman�n ve sporcu

yeti�tirmenin önemine
de�inen Ba�kan K�l�ç,

“Sportif faaliyetleri
yayg�nla�t�rmak, sa�l�kl�

bir ya�am için temel olan
sporu, beden sa�l���

yan�nda ruh sa�l���n� da
destekleyecek bir biçimde

yayg�nla�t�rmak
benim ba�l�ca görevim

olacakt�r” dedi.

Maltepespor yönetim kurulu ve MASİAD üyeleri
Başkan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Maltepespor ve MASiAD’dan Başkan’a Ziyaret

GENEL KURUL iLANI

Set vermeden Türkiye Şampiyonu

Geleceğin Altınayakları Fikirtepe’den yetişecek
Altınayaklar Spor Kulübü, 6-17 ya� arası gençleri

gelece�in altınayakları olmaya davet ediyor.
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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

� 18 - 24  N�SAN 2014 Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

KADIKO?Y-14:Layout 2  4/17/14  11:39 AM  Page 1


	KADIKOY-1
	KADIKOY-2
	KADIKOY-3
	KADIKOY-4
	KADIKOY-5
	KADIKOY-6
	KADIKOY-7
	KADIKOY-8
	KADIKOY-9
	KADIKOY-10
	KADIKOY-11
	KADIKOY-12
	KADIKOY-13
	KADIKOY-14

