
�� Haberi 8. Sayfada

Kad�köy’ün elde kalan birkaç ye�il alan�ndan biri olan
kentin akci�erleri konumundaki Tar�m �l Müdürlü�ü

arazisinin özelle�tirilece�i yönündeki haberler  Kad�köy’ün
gündemine oturdu. Geli�meler

üzerine Kad�köylüler ve çe�itli sivil
toplum kurulu�lar� 11 Haziran

Çar�amba günü Ba�dat Caddesi
üzerindeki Tar�m �l Müdürlü�ü
önünde, arazinin yap�la�maya
aç�lmamas�, Kad�köy halk�n�n

yarar�na ye�il alan olarak kalmas�
için imza kampanyas� ba�lat�rken,
Kad�köy Belediyesi de yürütmenin
durdurulmas� talebiyle dava açt�.

Gezi direni�i sırasında ya�ananların
ve adalet talebinin anlatıldı�ı ‘Cennetin

Dü�ü�ü’ adlı belgeselin ilk gösterimi
Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde gerçekle�ti.

� 13 - 19 HAZ�RAN 2014 � Y›l: 14 � Say›: 742

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 
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KADIKÖY’DE CHP �lçe
Örgütü, 15 Haziran

Pazar günü Soma ile
dayanı�ma gecesi

düzenlenecek. � 9.da

KADIKÖY Belediyesi’nin
geleneksel hale gelen Çocuk
Tiyatro Festivali, bu yıl 14-25

Haziran tarihleri arasında
Selamiçe�me Özgürlük
Parkı’nda yapılıyor. Tüm
oyunların ücretsiz oldu�u

festivale, tüm çocuklar davetli.
� Ayrıntılı program, 14. Sayfa’da

GÖZTEPE E�itim ve Ara�tırma Hastanesi’nde
yeni bina yapımı için a�aç kesimine ve in�aat

alanındaki yetersiz i� güvenli�ine kar�ı
biraraya gelen Sa�lık ve Sosyal Emekçileri

Sendikası (SES) ile Kadıköy’ün mahalle
forumları Ba�hekimlik ile görü�tü. Ba�hekim
daha fazla a�aç kesilmeyece�i, i� ve hasta

güvenli�inin arttırılaca�ı sözünü verdi. � 9.da

Hastanede daha fazla ağaç kesilmeyecek! Kadıköy’de
SOMA’yla

dayanışma konseri

BA�KAN Nuho�lu, Kad�köy’ün
muhtarlar�yla bulu�tu. “Mahalle

Meclisleri nas�l kurulmal�?” sorusuna
yan�t aranan toplant�da muhtarlar,

sorunlar�n� da anlatt�. 

�� Haberi 9. Sayfada

ÇEVRE için hayata geçirdi�i
projelerle öne çıkan Kadıköy

Belediyesi, Çevre Haftası’nda ilk
ve ortaokul ö�rencilerinin

katıldı�ı bir dizi etkinlik düzenledi. 

�� Haberi 11. Sayfada

KADIKÖY’ÜN
AKCiĞERLERi

�� Haberi 6. Sayfada

KADIKÖY
Belediyesi’nin her yaz

“Sanat Soka�a Çıktı!”
sloganıyla gerçekle�tirdi�i

Doya Doya Sanat
etkinlikleri 14 Haziran

Cumartesi günü ba�lıyor. 

Doya Doya Sanat 
BAŞLIYOR!

Doya Doya Sanat 
BAŞLIYOR!

Doya Doya Sanat 
BAŞLIYOR!

Doya Doya Sanat 
BAŞLIYOR!

Doya Doya Sanat 
BAŞLIYOR!

Doya Doya Sanat 
BAŞLIYOR!

Çocuk Festivali başlıyor

Adalet
CENNETiN DÜŞÜŞÜ’yle
gerçekleşsin...

Adalet
CENNETiN DÜŞÜŞÜ’yle
gerçekleşsin...

Adalet
CENNETiN DÜŞÜŞÜ’yle
gerçekleşsin...

Adalet
CENNETiN DÜŞÜŞÜ’yle
gerçekleşsin...

Adalet
CENNETiN DÜŞÜŞÜ’yle
gerçekleşsin...

Adalet
CENNETiN DÜŞÜŞÜ’yle
gerçekleşsin...

ÖZELLEŞTiRiLMEYLE
KARŞI KARŞIYA

ÖZELLEŞTiRiLMEYLE
KARŞI KARŞIYA

ÖZELLEŞTiRiLMEYLE
KARŞI KARŞIYA

ÖZELLEŞTiRiLMEYLE
KARŞI KARŞIYA

ÖZELLEŞTiRiLMEYLE
KARŞI KARŞIYA

ÖZELLEŞTiRiLMEYLE
KARŞI KARŞIYA

Mahalle
Meclisleri’ne

do�ru…

�� Haberi 2. Sayfada

Belediye,
Çevre Haftası’nı

çocuklarla kutladı
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu, Ka d� köy lü muh tar lar ile bi ra -
ya gel di. 6 Ha zi ran gü nü Ka d� köy

Be le di ye si Khal ke don Fe ner bah çe  Sos yal
Te sis le ri’nde ger çek le� ti ri len ay l�k top lan t� -
la r�n ikin ci si ne, Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� -
la r� da ka t�l d�. 

Ba� kan Nu ho� lu, be le di ye yö ne ti mi ile
muh tar la r�n iç içe ol ma s� ve bir lik te ça l�� -
ma s� ge rek ti �i ni vur gu la ya rak, “kar �� l�k l�
ola rak so run la r� m� z�, ta lep le ri mi zi ko nu� -
ma m�z çok fay da l�. Va tan da� la ir ti ba ta ge -
çen ilk ka de me yö ne tim bi ri mi olan
muh tar la r� m� z�n, ma hal le le rin de ki de �i �im -
ler den ha ber dar edil me le ri ge rek’’ de di. Da -
ha Ka d� köy Be le di ye si yö ne ti mi ne
gel me den ön ce sö zü nü et me ye ba� la d� ��
“Ma hal le Mec lis le ri” kur ma pro je si ni muh -
tar lar ile pay la �an Nu ho� lu, Ka d� köy lü’nün
ya �am stan dar d� n� da ha da yük selt me nin te -

mel amaç ol du �u nu söy le di. Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu, “Tür ki ye’de
de ba z� be le di ye ler de uy gu la n� yor. Ka d� -
köy’de de uy gu la na bi lir li �i var. Amaç ma-
 hal le mec lis le ri ara c� l� ��y la, ma hal le li nin-en
üc ra kö �e ler de ki top lum ke sim le ri nin de-yö -
ne ti me ka t�l ma s�, tem si li yet hak k� ol ma s�.
Ma hal le mec lis le ri ne ge ni� ka t� l�m çok
önem li.  Tem si li yet müm kün ol du �un ca
yük sek ol ma l�, top lu mun tüm ke sim le ri nin
ken di ni bu mec lis ler de ifa de ede bil me si �art.
Her kes yö ne ti me ka t�l ma hak k� n� kul lan ma -
l�. Bu mec lis ler, Kent Kon se yi için de ku ru -
la cak lar. Ken di yö net me lik le ri ola cak, ken di

ken di le ri ne ka rar ala bi le cek ler. Za ten �u an
bu mec lis le ri kur ma de �il na s�l ku ru la ca �� n�
tar t�� ma a�a ma s�n da y�z. Do la y� s�y la her tür -
lü fik re aç� ��z. Ka d� köy’ün önü müz de ki 5
y� l� n� plan lar ken, 21 ma hal le de ku rul ma s� n�
plan la d� �� m�z mec lis ler den ge le cek ta lep le -
re ku lak ve re ce �iz” di ye ko nu� tu. Ka d� -
köy’de cid di bir en te lek tü el bi ri kim
ol du �u nu an cak bu bi ri ki min yö ne ti me ye -
te rin ce yan s� ma d� �� n� be lir ten Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu, “Bu nu
ger çek le� tir me ye ça l� �� yo ruz.  Biz bu nu ya-
 par sak, bu �s tan bul’a da yan s�r” ifa de si ni
kul lan d�.

MAHALLE MECLiSLERi’NE DOĞRU… 

Kadıköy’den
Balkanlara

yardım eli…
KADIKÖY Belediyesi, Balkanlar’da

ya�anan sel felaketine kay�ts�z kalmad�.
Balkanlarda ya�anan ve son 120 y�l�n en

büyük sel felaketi olarak nitelendirilen afet
sonras� Kad�köylüler seferber oldu.

Kad�köy Belediyesi öncülü�ünde ilçede
ba�lat�lan yard�m kampanyas�
kapsam�nda Balkanlar Yard�m

Kampanyas�na 100 koli ile destek olundu. 
“Anadolu’ya Yard�m Kampanyas�”

çerçevesinde y�llard�r sürdürülen çal��ma
kapsam�nda bu defa Balkanlar’da

ya�anan sel felaketi sonras� bölgedeki
afetzedelere yönlendirildi. Battaniye
yast�k, giyim-ku�am malzemelerinin

a��rl�kl� olarak ön plana ç�kt��� yard�m
malzemeleri Marmara Belediyeler Birli�i

arac�l���yla bölgeye ula�t�r�lacak.

Başkan Nuhoğlu,
Kadıköy’ün muhtar-
larıyla buluştu. ‘’Ma-
halle Meclisleri’ nasıl
kurulmalı?’’ sorusuna
yanıt aranan toplantıda
muhtarlar, sorunlarını

da anlattı. 

Foto�raf: Ula� YILMAZ

BABACIM SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM
Beni k�rk bir ya��nda terk etti
babam, k�rk bir kere k�rk bir

yerimden vuruldum.
Bu babalar gününün

sabah� ve ben bu sabaha
yine onsuz uyanal� tam
tam�na 3 y�l oldu, her y�l
yan�na gidiyorum çiçekler
dikiyorum ona bol bol da su

veriyorum. Çünkü; benim
yak���kl� babam suyu çok severdi.

Sonra o an geliyor bazen a�l�yor
bazen ise gülüyorum, ona

zamanlar�m�n nas�l geçti�ini
anlat�yorum. �nan�r m�s�n�z güne�

yüzüme gülüyor sanki bazen öyle bir
���lt� saç�yor ki yüzüme ve a�larken

babam bana sar�l�yor gibi
hissediyorum. Yoklu�u can�m� çok

ac�t�yor evet ama dayan�yorum,
sonuçta herkesin gidece�i yer oras�

de�il mi?
“Ke�ke babam yan�mda olsayd�” gibi

içinde “Ke�ke” kelimesi
olan o kadar çok cümle

kuruyorum ki. Fakat
burada onun k�z�olarak
üstlend�im o kadar i�
var ki bunlar�n hiçbirini

yerine getirmeden
gidemem o yüzden

buraday�m ve onun için
ya��yorum.

Kad�köy benim için çok farkl�
Kad�köy’de sanki babam her yerde

var ama bir tek yerde nefes veri�i var.
Canan sokak o soka�� oldum olas�
hiç sevmedim, bazen o sokaktan

geçmek zorunda kal�yorum, o kaza
yapt��� yere onun kanlar�n�n akt���
yere ayaklar�mla basmak zorunda

kal�yorum. 
�imdi uzatsam elimi tutamaz

biliyorum. Her an kap�dan girecek
sanki bekliyorum bütün umudumla.

Bir o kadar da eminim ki

gelmeyece�inden...
Ölüm zor, ölüm beklenmedik bir

zamanda gelen bir ç�kmaz ve
özlemek dünyadaki en de�i�ik
hislerden birisi ve bu kadar çok

özlerken ona dokunamamak dü�ünün
bir, ne kadarda zor bir an her yerde

onu arad���m zamanlar çevreme
deliler gibi bak�n�p onu

bulamad���mda dü�tü�üm o bo�luk
bu güne kadar ya�ad���m en berbat
�ey. Onun gözleri bana bakmad���
elleri beni korumad��� zaman hayat

bana zor. Hayatta inand���n�z
�eylerden vazgeçmeyin, her ne olmu�

olursa olsun inanmak ve umudunu
kaybetmemek de güzeldir.

BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN
BABACI�IM. BABALAR GÜNÜN

KUTLU OLSUN ROY.
M�N�K KIZIN SEN� HER �EYDEN

ÇOK SEV�YOR!! 
�REM BUSE CO�KUN  
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KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 18 HAZ�RAN ÇR�. KUMYAKA- MUDANYA- TR�LYE  (YEMEKL�) 
� 19 HAZ�RAN PR�. MA�UK�YE - SAPANCA ( AÇIK BÜFE )
� 21 HAZ�RAN CMT. ACARLAR LONGOZU- KARASU (MANGAL DAH�L)  
� 10 TEMMUZ PR�. ��LE A�VA - SAKLIGÖL ( YEMEKL� )
� 17 TEMMUZ PR�. POLENEZKÖY- R�VA ( YEMEKL� )

GÜNE�E SELAM, GEZMEYE DEVAM

� 12-13 TEMMUZ CMT. - PZR. ��NEADA – LONGOZ – YÜZME TURU ( 1 GECE 2 GÜN ) 
� 19-20 TEMMUZ CMT – PZR. BOZCAADA YÜZME TURU ( 1 GECE 2 GÜN )

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 . 
15 K��� VE ÜZER�  GRUPLARINIZ  �Ç�N ÖZEL GEZ�LER DÜZENLEN�R . 

● Mustafa SÜRMEL�

Y�l lar d�r kal d� r�m -
lar dan ya na
yü zü gül me -

yen Ka d� köy lü, ken -
tin vit ri ni
ko nu mun da ki Al t� -
yol-R�h t�m ara s�n da -
ki gü zer gâh ta
kal d� r�m so ru nu ya �� -
yor. Kent li ler Al t� yol ile
R�h t�m ara s�n da ki k� r�k dö -
kük ve ge li �i gü zel ya p�l m�� kal d� -
r�m lar da y�l lar d�r yü rü mek te zor la n� yor.
Ka d� köy lü ler Bü yük �e hir Be le di ye si’nden, ken tin
kal d� r�m so ru nu ya �a nan vit rin ko nu mun da ki ana ar-
 te rin de ki kal d� r�m la r� yap ma s� n� bek li yor. 

Bi lin di �i üze re Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad de si
bo yun ca ya p� lan ça l�� ma la r�n Al t� yol böl ge si ne ka -
dar olan bö lü mü uzun sü re ön ce ta mam lan m�� t�.
Bu ra dan iti ba ren R�h t� ma ka dar olan gü zer gâh ta ki
kal d� r�m lar ise ha len es ki du ru mun da. Ka d� köy’ün
vit ri ni ko nu mun da ki bu böl ge de kal d� r�m la r�n ge li -

�igü zel ve yü rü yü� gü ven li -
�in den yok sun �e kil de ka de ri ne

b� ra k�l ma s� es naf ve va tan da ��n �i kâ -
ye ti ne ko nu olu yor. Zi ra ya ya lar stan dart tan yok-

 sun kal d� r�m lar da za man za man ka za lar
ya �a ya bi li yor lar ken özel lik le k�� ay la r�n da kar ve
buz lan may la bu va ka lar da ha da ar t� yor. Al t� yol’dan
Ka d� köy r�h t� ma do� ru yü rü me nin ko lay ol ma d� ��
es ki kal d� r�m lar da aya �� n� z�n bur kul ma s�, to pu �u -
nu zun k� r�l ma s� ya da dü� me niz an me se le si. 

Es naf, va tan da� stan dart öl çü ler de ol ma s� n� ve
Ka d� köy’e ya k� ��r �e kil de ol ma s� n� ar zu et tik le ri kal -
d� r�m lar dan ya na ver yan s�n edi yor. Mev cut ha liy le
es ki kal d� r�m lar da bel li bir stan dart yok. Es ki par ke
ta� la r� ba z� yer ler de ye rin den ç�k m�� va zi yet te. Ba -
z� yer ler de ise kot far k� bu lu nu yor ve e�er bo� bir
an� n� za denk gel diy se dü �e rek ya ra lan ma n�z ola s�
bir teh li ke. Es naf, ya ya la r�n za rar gör me me si için
im kan la r� öl çü sün de dik kat çe ki ci renk ler le kot
(yük sek lik) far k� olan yer le ri bo ya ya rak ya ya la r�n
fark et me si ni amaç la m��.

Kal d� r�m ye ni le me ça l�� ma la r� n�n Al t� yol ci va -
r�n dan iti ba ren ne den ta mam la na ma d� �� ise me rak
ko nu su. Al t� yol ve çev re sin de ki es naf ba k�n bu ko -
nu da ne ler söy lü yor:

� Meh met Ak ta�: 1991’den bu ya na Ka d� -
köy’de yim. Ka d� köy’de kal d� r�m so ru nu var. Kal -
d� r�m ye ni le me ça l�� ma la r� Al t� yol’da dur du. Ka lan
bö lüm ne den ya p�l m� yor onu an la m� yo ruz. Ka d� köy
Be le di ye si’ne ba� vur duk. Bü yük �e hir Be le di ye -
si’nin yet ki sin de ol du �u nu söy le di ler. Bir an ön ce
kal d� r�m la r�n bit me si ni is ti yo ruz. Ba yan lar to puk lu
ayak ka b� lar la yü rü ye mi yor lar. En gel li va tan da� la -
r� m�z gi de mi yor. Biz es naf lar za man za man yar d�m -
c� olu yo ruz. 

� Yu suf Gü zel te pe: Kal d� r�m lar dan mem nun
de �i liz. 40 y�l d�r bu ra da es na f�m. 20 y�l d�r bu ra ya
ba k�m ya p�l m� yor. Bü tün ara so kak lar çok gü zel.
R�h t� ma ka dar ne den ya p�l m� yor onu bil mi yo ruz.

Gün de en az 3-4 ki �i dü �ü yor kal d� r�m lar da. Bu çar -
�� �s tan bul’un en es ki çar �� la r�n dan bir ta ne si. �n san-
 lar bu ra dan çok ge çi yor. 

� Sa lih Mi taf: Çok dert li yiz bu ko nu da. Ger -
çek ten çok dert li yiz. �i kâ yet et me di �i miz yer kal -
ma d�. �n san lar dü �ü yor ka fa la r� n� vu ru yor.
Am bu lans la gön der di �i miz in san lar olu yor. Bir
stan dar d� n�n ol ma s� la z�m. 

Di �er ta raf tan mi ni büs yo lu ola rak da bi li nen
Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad de si üze rin de ki or ta re -
füj (or ta kal d� r�m) de he nüz ta mam lan ma d�. Dü zen -
le me ya p�l ma m�� mev cut ha liy le re füj ler sa� l�k s�z
bir gö rün tü olu� tu ru yor.

Kadıköylü yarım kalan kaldırımlardan yana dertli. Kentliler, Altıyol’dan
Rıhtıma kadar olan bölgede kaldırımların neden yapılmadığını

sorguluyor. Zira yıkık dökük kaldırımlarda yürümek zor.

Altıyol-Rıhtım arası yürümek zorAltıyol-Rıhtım arası yürümek zorAltıyol-Rıhtım arası yürümek zorAltıyol-Rıhtım arası yürümek zorAltıyol-Rıhtım arası yürümek zorAltıyol-Rıhtım arası yürümek zor
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 13 - 22  HAZ�RAN 2014

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

RES�M SERG�S�
Kadköy Halk

E�itim Merkezi
��birli�i ile

Tarih: 13.06.2014 -
18.06.2014
Saat: 17.00

Yer: Kozyata�
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Erenköy Gönüllüleri
HO� GELD�N

TAT�L
(RUS T�YATRO

GRUBU-Çocuklar
için)

14.06.2014/13.00
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Zühtüpa�a
Gönüllüleri

EL SANATLARI
SERG�S�

Kadköy Halk
E�itim Merkezi

i�birli�i ile
Tarih: 16.06.2014

Saat: 13.00 - 15.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Rasimpa�a
Gönüllüleri
ERENKÖY

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Tu�çe PALA
16.06.2014/20.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
Büyük Salon
Düzenleyen:

Erenköy Gönüllüleri
Davetiyelidir.

�leti�im:
0216 302 71 83

HER RENK
MÜZ�K

TOPLULU�U
KONSER�

�ef: Adnan Koç
15.06.2014/20.00
Yer: CKM Büyük

Salon
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri 
Davetiyelidir.

�leti�im: 
0532 6340950
RAS�MPA�A

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef �ule Mandk
17.06.2014/20.00

Yer: Kadköy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen:
Rasimpa�a
Gönüllüleri

MUTLU TSM
KOROSU
KONSER�

�ef Salih Çal�r
18.06.2014/20.00

Yer: Kadköy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
BESTE N�GAR

MUS�K�
TOPLULU�U

KONSER�
�ef Gufran Ta�

19.06.2014/20.00
Yer: Kadköy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:

Kadköy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri 

HABER

Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllüleri’nin 

5. Ba�langıç Foto�raf sergisi,
Kadıköy Belediyesi Kozyata�ı

Kültür Merkezi’nde açıldı.
E�itmenli�ini Ahmet Tanju’nun

yaptı�ı, 2013-2014 Dönemi Temel
Foto�rafçılık kursiyerlerinin yıl sonu

foto�raf sergisi açılı�ı, 27 Mayıs
Salı günü saat 17.00’de düzenlenen

kokteylle yapıldı.
Serginin açılı� kokteyline, Kadıköy
Halk E�itim Merkezi Müdürü Nuri

Ba�, Kadıköy Gönüllü Merkezi
yöneticileri Ay�en Gürer ile Nurhan

Kutman, Fenerbahçe Gönüllüleri
Ba�kan Yardımcısı Ferah Diker, çok
sayıda kursiyer ve ziyaretçi katıldı.
Sergi, 1 Haziran’a kadar açık kaldı. 
Foto�rafçılık e�itimlerinin sürekli

hale getirmeyi ve daha fazla ki�iye
foto�rafçılı�ı sevdirmek için
çalı�malarına devam eden

Fenerbahçe Gönüllüleri, temel
foto�rafçılık ve ileri dijital

foto�rafçılık kurslarının yanı sıra
yeni dönemde photoshop kursunun
da açılaca�ını belirttiler ve foto�raf
çekmeyi seven herkesi, 2014-2015

dönemindeki e�itimlere
katılmaya davet ettiler. 

Fenerbahçe
Gönüllüleri’nin
sergisi vardı

RASiMPA�A Gönüllü Evi’nde, Prof. Dr.
Korkmaz Altu� Sa�l�k Poliklini�ini
Sorumlu Hekimi Dr. Deniz Özkan

taraf�ndan “hipertansiyon” konulu bir
seminer verildi. Seminer 15 May�s

Per�embe günü 31 ki�inin kat�l�m�yla
gerçekle�tirildi. Seminerde Dr. Özkan,

hipertansiyonun oldukça yayg�n bir
sa�l�k sorunu oldu�u belirterek,

tansiyon ve hipertansiyonun tan�m�n�
yapt�; hipertansiyonun nedenlerini,

belirtilerini, hangi hastal�klara sebep
oldu�unu anlattt�. Hipertansiyon için
risk grubundakiler ile hipertansiyona
e�lik eden hastal�klar hakk�nda bilgi

verdi. Yüksek tansiyonla ba�a ç�kmak
için neler yap�labilece�i ve tansiyon
ilaçlar�n�n nas�l kullan�laca�� konular�
üzerinde durdu. Seminer sonunda

sorular� cevapland�rd�, kat�l�mc�lar Dr.
Deniz Özkan’a te�ekkür ettiler.

Rasimpaşa’da
‘hipertansiyon’
semineri vardı

Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi'nde 8 Ma y�s ak �a m� sah ne
alan ATAK Vo kal Gru bu se yir ci yi

co� tur du.
Dok tor, di� he ki mi, eko no mist, i� let me ci

ve mü zik ö� ret me ni gi bi fark l� mes lek le re sa -
hip sa nat ç� lar dan olu �an ATAK Vo kal Gru -
bu, çok ses li li �i se yir ci si ne ken di ana di liy le
ula� t�r mak gi bi bir amaç edin mi�, y�l la r� n�
mü zi �e ver mi� ama tör mü zis yen ler den olu �u -
yor. Ken di de yim le riy le “ama tör lük te pro fes -
yo nel le� mi�” mü zik sev da l� la r�n dan olu �an
grup iki y�l ön ce di� he ki mi Gök han Ate �alp

ta ra f�n dan ku rul du. Kon ser le ri ne Mo zart,
Bach ve Cho pin ile ba� la yan gru bun, çok ses -
li tür kü ler, mü zi kal ler den seç me ler ve �i ir le
süs len mi� eser le ri ara s� na ser pi� ti ril mi� gün -
ce le ait me saj la r�, se yir ci nin bam ba� ka yer le -
re gö tür dü. Fi nal de Na po li ten �ar k� “Fu ni cul -
li Fu ni cu la”y� (ken di yaz d�k la r� söz ler le “Hu -
ni Kül li Hu ni Kü lah”) seslendirmeleri, se yir -
ci nin de co� ku lu ka t� l� m�y la ge ce nin sür pri zi -
ni olu� tur du. Her bi ri nin ba� la r�n da ken di süs -
le dik le ri hu ni ler le söy le dik le ri ko mik ve ne -
�e li par ça se yir ci nin �s rar l� te za hü rat la r� ile bir
kez da ha söy len di.

ATAK VOKAL GRUBU KONSER�

Sel ma Hep gül Mu si ki Top lu lu �u; �ef
Sel ma Hep gül’ün yö ne ti min de, bir
ba har kon se ri ni da ha, 22 Ma y�s Per -

�em be ak �a m� Ka d� köy Halk E�i tim Mer -
ke zi sa lo nun da ver di. 

Hep gül Mu s� ki Top lu lu �u, �ef Sel ma
Hep gül’ün yö ne ti miyle de �er li saz üs tat la -
r� (Ke man lar: Ay d�n Va rol, Bü lent Kar -
tal/Ka nun lar: Ton guç Erol, Ba hat tin �mer,
Yu ka ko Ka bo ya/Ud lar: Hü dai Gü ney li,
Ay la Tu rap/Ri tim: Me cit Üs kü dar l�/Vi yo -
len sel: Ser kan Öz de mir/Klar net: �e nol
Ka ra göz/Ben dir: Ha run Kök sal) e� li �in de,
su nu cu Dr. Özer Öz te kin'in su nu mu ve
Sev gi Ak soy’un or ga ni zas yo na kat k� la r�
ile ic ra edi len kon ser; ge ce ye ka t� lan ko -
nuk lar ta ra f�n dan be �e ni ile iz len di.

Kon se re ba� la ma dan he men ön ce, So -
ma’da ha ya t� n� kay be den ma den ci ler an�l -
d� ve on lar için, 1 da ki ka l�k say g� du ru �un -
da bu lu nul du.

2 bö lüm olarak ha z�r la nan kon ser de
Türk mü zi �i nin de �er li söz ya za r� ve bes -
te kâr la r� n�n eser le ri; so list ler Ka mil Kurt,
Fun da E. Özer, Sev gil, Erol Ka ra man, Ne -

jat F. �en türk, Asu man Er mu rat, Hül ya
Er se nay, Ve da Ye ni �en, Ay �e Alan l�, A.
Za fer Ar� soy,  Ne val �en gel, Özer Öz te -
kin; Y�l d� r�m Be ya z�t Kes ta ne, Sev gi Der -
kan, Nur �en Ko ca ba�, Ja le Ak ko yun lu,

Me lis Özak ta�,  Ser dar Ça l�k, Sem ra Ka d� -
o� lu, Se ma ��e ri ve  Ser dar Fyar  ta ra f�n -
dan ses len di ril di.

Ko ro nun �e fi Sel ma Hep gül, Y�l d� r�m
Gür ses'in “El ve da” isim li Ni ha vend �ar k� -

s� n� oku du. Da ha son ra, ko nuk la r�n ara s�n -
da bu lu nan, y�l la r�n sa nat ç� s� Ate� bö ce �i
Er can Bos tan c� o� lu; Sel ma Hep gül ve Dr.
Özer Öz te kin ta ra f�n dan sah ne ye da vet
edil di

Ate� bö ce �i Er can; her za man ol du �u
gi bi ken di ne öz gü es pri le ri ni yap t� ve Türk
Sa nat Mü zi �i ne olan sev da s� n� da, Av ni
An�l’�n “Ak �a m�n ol du �u yer de bek le di -
yor sun, gel mi yor sun” isim li Hüz zam ese -
ri ni ses len di re rek gös ter di.

Ar d�n dan �. H. El ci o� lu'na ait “�z mir
Mar ��”, ko ro nun ya n� s� ra el le rin de Türk
Bay rak la r�y la, sa lo nu dol du ran ko nuk lar
ta ra f�n dan, ayak ta al k�� lar e� li �in de söy -
len di. He men ar ka s�n dan Mus ta fa Ke mal
Ata türk’ün de çok se vip oy na d� �� “Har -
man da l� Zey be �i” onun da gö rün tü le ri e� -
li �in de, iki us ta Er sin Pe ker ve Fa tih Dön -
mez ta ra f�n dan sah ne len di ve bü yük be �e -
ni top la d�. 

Mi sa fir ler, bir son ra ki kon ser de, ya ni
13 Tem muz 2014 ge ce si Öz gür lük Par -
k�’nda bu lu� mak di lek le ri ile sa lon dan ay -
r�l d� lar.

HEPGÜL KOROSU SAHNEDEYDi

KADIKÖY Belediyesi  Erenköy
Gönüllüleri, Kültür Sanat ve E�itim
Komitesi’nin 20 May�s Sal� günü

Kozyata�� Kültür Merkezi Konferans
salonunda düzenledi�i, Erenköy

Gönüllü Evi Ba�kan� Sevgi Tokuç’un
sunumuyla ba�layan etkinli�in

konu�u, ziraat mühendisi ve do�al
ya�am uzman� Erkan �amc�’yd�.

�nsanlar�n do�al ya�amdan
uzakla�mas�n�n bedeli ile ilgili çarp�c�

tespitlerde bulunan �amc�, sa�l�k
aç�s�ndan en ekolojik ve en tehlikeli

ürünleri aç�klad�. “E�er elimde sirke ve
karbonat varsa, o benim hijyenime de

temizli�ime de ki�isel bak�m�ma da
evime de bahçeme de börtü böce�e
de her �eye kafidir” diyen �amc�, en
tehlikeli kimyasallar�n ki�isel bak�m

ürünleri oldu�una dikkat çekti. Deriye
sürülen  her �eyin  büyük bir h�zla

vücuda çekildi�ini belirten �amc�, “Bu
nedenle yemedi�iniz, içmedi�iniz
hiçbir �eyi vücudunuza sürmeyin,

yenilebilir �eylerden kozmetik yapmak
mümkündür” diye konu�tu. Konfor

ad�na binalar�m�z� sa�l�ks�z bir hale
getirdi�imizi de vurgulayan �amc�,

“Eskiden evlerde bu kadar çok
elektromanyetik kirlilik yoktu. En
büyük hijyen kayna�� güne�tir,
güne�ten maksimum seviyede

faydalanmaya çal��al�m ve bilinenin
aksine evlerimizde çiçek yeti�tirelim,
evdeki bol bitki, zehri emer”  dedi.

Samimi ve içten sunumuyla,
konuklar�n zevkle izledi�i Erkan

�amc�, seyirciden gelen sorular� da
ayr�nt�l� olarak cevaplad�.

Söyle�i sonunda “Ekolojik Temizli�in
Kitab�” adl� sa�l�kl� ya�am için do�al
temizlik önerilerini anlatt��� kitab�n�

imzalayan Erkan �amc�, konuklar�yla
bol bol sohbet etti.

Erenköy Gönüllü Evi Ba�kan� Sevgi
Tokuç da katk�lar�ndan dolay� Erkan

�amc�’ya te�ekkür etti.
� GÖNÜLLÜLER�N TSM KONSER�, 

16 HAZ�RAN’DA
Erenköy Gönüllüleri’nin TRT radyo

sanatç�s� �ef Tu�çe Pala yönetiminde
verece�i Türk Sanat Müzi�i konseri,16
Haziran 2014 Pazartesi saat 20.30’da
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük

Salon’da yap�lacak. 
Erenköy Gönüllü Ba�kan� Sevgi
Tokuç, koronun yeni yönetimi ile

birlikte verece�i konsere zengin ve
seçkin bir repertuvarla haz�rland���n�

söyledi. Yo�un tempo ile çal��malar�n�
sürdüren koro üyelerinin heyecanl�
oldu�unu belirten Ba�kan Tokuç,

“Gönüllüler ve musikiseverler
�imdiden bu konserin heyecan�n�

duymaya ba�lad�. Koroya kat�lmak
isteyen herkes çal��malarda yer
alabilir. Bizler de merakla konser

gününü bekliyoruz” dedi. 
Davetiyeler Erenköy Gönüllü Evi’nden

temin edilebilir. 

KADIKÖY Belediyesi
Feneryolu Gönüllüleri,
Muratpa�a �lkö�retim

Okulu’ndan 80 ö�renciyi,
Dar�ca Faruk Yalç�n Hayvanat

ve Botanik Park�’na götürdüler.
6 ö�retmen, 6 s�n�f annesi ve

Müdür Yard�mc� Hüseyin
Dal’�n da e�lik etti�i gezi, 4.

s�n�f talebelerinin
mezuniyetlerini kutlama

amaçl�yd�.
Çocuklar, gezi s�ras�nda do�al

ortamlar� yarat�lm��

mekânlarda ya�ayan aslanlar�,
kaplanlar�, zürafalar�,

deveku�lar�n�, lamalar� ve
Dünyan�n birçok ülkesinden

getirilen hayvan ve bitki
örtüsünü tan�ma olana��

buldular. Kad�köy Belediyesi
Park ve Bahçeler

Müdürlü�ü’nde görev yapan
Serap Bayraktar’�n giri�imi ile
düzenlenen gezide çocuklar

unutulmaz anlar ya�ad�lar. Gezi
sonunda gönüllüler, çocuklara
ald�klar� ti�örtleri teslim ettiler.  

CADDEBOSTAN Gönüllüleri, Göztepe
E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi

Yenido�an Ünitesi’ni ziyaret ettiler.  
Gönüllüler, ziyaret s�ras�nda daha önce

haz�rlad�lar� bebek giysilerini, çocuk
bezlerini, pi�ik kremlerini, bebek

�ampuanlar�n�, �slak mendilleri ve 2. el
k�yafetleri, Gönüllü Ba�kan �ule

Göncüler, Kültür-Sanat Komite Ba�kan�

Sema Akkor ile Sosyal Hizmetler
Komite Ba�kan� Dilek Y�lmaz taraf�ndan
bizzat ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler. 

� AHUDUDU OYUNUNU
SAHNELED�LER

Caddebostan Gönüllüleri, “Ahudu”

oyununu Caddebostan Kültür Merkezi
A Salonu’nda sahneledi.  

Kursiyerlerin de içinde yer ald��� “Fazla
Mesai Tiyatro Grubu”nun rol ald���
Ahududu oyunu, salonu dolduran

tiyatroseverler taraf�ndan ilgiyle izledi. 

Erenköy’de ‘Erkan Şamcı ile yeşil sohbetler’

Feneryolu Gönüllüleri’nin çocuklara kutlama gezisi

Caddebostan Gönüllüleri, Göztepe Hastanesi’nde

KAYIP iLANI
Ata�ehir Belediyesi personel kimlik kart�m� kaybettim.

Hükümsüzdür. Avukat Ali Rıza �LGEZD�

Kad�köy Belediyesinden alm�� oldu�um H 68686,
H347826 ve H 623990 no’lu makbuzlar�m� kaybettim.

Hükümsüzdür. Fatma Hayrünnisa MOCAN

70549 sicil numaras�yla yat�rm�� oldu�um Emlak
vergisi 2009’da 979632, 2010’da 333025 ve 386915
ve 2011’da 693342 ve 866828 no’lu makbuzlar�m�

kaybettim. Hükümsüzdür. Erdal ÖZBAY
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● Semra ÇELEB�

Kad�köy’de salonu bulunan ya da
düzenli olarak burada perde açan ti-
yatro gruplar�ndan oyuncu ve yönet-

menler, 6 Haziran Cuma günü Akla Kara
Tiyatrosu’nda bir araya geldi. Y�llard�r
Kad�köy’de oyunlar�n� izleyiciyle bulu�tu-
ran, salonlar açan tiyatro gruplar�n�n tem-
silcileri ilk kez bulu�tu; ya�ad�klar�
sorunlar� konu�up birlikte hareket etmenin
yollar�n� tart��t�. 

Tiyatro Aç�kça, Tiyatro Akla Kara, Al-
tkat Sanat, Bizim Tiyatro, Tiyatro Cans�n -
Ferdi Merter, Emek Sahnesi, Enis Fos-
foro�lu Tiyatrosu, Tiyatro Fora, �stanbul
Kumpanyas�, Kabare Dev Aynas� Tiya-
trosu, Kad�köy Sanat Tiyatrosu, Kad�köy
Terminal Sahnesi, Moda Sahnesi, Müjdat
Gezen Tiyatrosu, Tiyatro Seyirlik ve Tiya-

tro 3’ün oyuncu ve yönetmenlerini bulu�tu-
ran toplant�ya, Duru Tiyatro, Tiyatro K�lç�k,
Oyun Atölyesi ve Uygur Tiyatrosu turnede
olduklar� gerekçesiyle kat�lmad�. 

Moderatörlü�ünü Bizim Tiyatro’nun
kurucusu Zafer Diper’in yapt��� toplant�da,
kat�l�mc�lar kendi tiyatro gruplar�n� tan�tt�k-
tan sonra tart��ma ve öneriler k�sm�na
geçildi. 

Kad�köy Belediyesi’nin yeni dönemde
sanatç�larla daha aktif bir ileti�im kurma ve
kat�l�mc� bir yönetim anlay���na istinaden
yap�lan toplant�da, bugüne kadar ya�anan
sorunlar konu�ulduktan sonra bundan sonra
yerel yönetimle kurulacak ili�ki tart���ld�. 

Bu ilk bulu�man�n ileride bir “Kad�köy
Tiyatrolar Platformu”na evrilebilece�ini ve
birlikte hareket etmenin daha çok kazan�mla
sonuçlanaca��n� konu�an tiyatrocular, en

k�sa zamanda Kad�köy Belediye Ba�kan�
Aykurt Nuho�lu ile görü�me karar� ald�.

Kad�köy’ün tiyatrolar�, oyunlar�n�n
tan�t�m� ve duyurusu konusunda yerel yöne-
timin deste�ini bekliyor; Belediye salon-

lar�n�n e�it ve adil bir �ekilde kulland�r�l-
mas�n� talep ediyor. Ayr�ca y�lda bir gerçek-
le�en tiyatro festivali yerine daha köklü
çal��malar yap�larak tiyatronun daha geni�
bir alana yay�lmas�n�n sa�lanmas�n� istiyor. 

Kad�köy sokaklar�n� sanat merkez-
lerine dönü�türen “Doya Doya
Sanat” 14 Haziran-23 A�ustos tar-

ihleri aras�nda gerçekle�tiriliyor. 
�ki ay boyunca her hafta sonu

Kad�köy’ün belirli park ve caddelerinde
sanat performanslar� sergilenecek, 10 ayr�
noktada 38 etkinlik Kad�köylülerle bu-
lu�acak. Cumartesi günleri saat
19.00’daki tiyatro, müzik, dans perfor-
manslar�n�n yan� s�ra Cuma ve Pazar gün-
leri saat 21.30’da da Kad�köy Belediyesi
Gönüllülerinin Türk Sanat Müzi�i kon-
serleri olacak.

Bu y�lki etkinlik mekânlar�; Moda,
Fenerbahçe, Ko�uyolu, Kriton Curi,
Özgürlük, Do�a parklar� ile Tarihi Çar��,
Fenerbahçe Set Üstü, Halita�a Caddesi ve
Bahariye Caddesi olarak belirlendi. 

Doya Doya Sanat program�nda yer
alan etkinlikler ise �öyle: 
� L�TTLE BAND: Saksofonda Kayhan
Do�an, gitar ve  vokalde Kübal�
Müzisyen Yosbany Barcenas’tan olu�an
grup Latin müzik repertuvar�yla izleyen-
lere unutulmaz bir dinleti sunacak.. 
� TR�O AMORE: Üç ki�iden olu�an grup
dinleyicilere Unforgetables, Goldies, Napo-
liten aryalar� gibi geni� bir yelpaze içerisinde
romantik bir müzik dinletisi sunuyor.

� GRUP NAPOL�ON: Grup ismini
repertuvar�nda önemli yer tutan Napoliten
arialar�ndan al�yor. Bunu yan� s�ra Çigan
müzikleri, film müzikleri, Türkçe ve ya-
banc� tangolar, Balkan müzikleri gibi
oldukça geni� bir repertuvara sahip olan
grup, dinletisini dans gösterisiyle birlikte
sunuyor. 
� �B�� VE MÜZ�KAL KUKLALAR:
Aç�k Göz Kukla Tiyatrosu, müzikli kukla
tiyatrosuyla �bi�’in maceralar�n� anlat�yor.
� EVVEL ZAMAN �Ç�NDE: Hayal-
baz Oyun Atölyesi, geleneksel Türk ti-
yatromuzun ö�elerinden olan meddah,
Karagöz, ortaoyunu ve kuklay� renk-
lendirilerek, modern bir anlat�m biçimiyle
sahneye koyuyor ve “Evvel Zaman
�çinde” adl� müzikli çocuk oyunuyla
seyirciyle bulu�turuyor. 
� NE ALA TEMA�A DO�AÇLAMA
KABARE- �STANBUL�MPRO: Ne
Ala Tema�a geleneksel formlardan besle-
nen ve içeri�i, �ekli daima yenilenen
Do�açlama Kabare olarak adland�r�l�yor.
Her �ey seyircinin gözleri önünde o an
yarat�l�yor. Önceden kurgulanan hiçbir
�ey olmuyor. Tekrarlanamaz olmas�
itibar�yla her oyun, hem oyuncular hem
de seyirciler için özel bir deneyim olarak
ak�lda kal�yor
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yr�n t� la r�y la tas vir et me ye her hal de
ge rek yok. Tür ki ye'nin top lum sal
ha ya t� ve ya p� s� bir bi ri ni iz le yen iri li
ufak l� sert ve kes kin ha di se ler le dur -

mak s� z�n çal ka la n� yor. San ki di ken üs -
tün de, hu zur suz bir ka la ba l�k; da ha do� -
ru su bü yük in san top lu lu �u. Az buz de -
�il; 80 mil yon luk Tür ki ye bir tür lü du rul -
mu yor. Nü fus hem h�z la ço �a l� yor, hem
sos yal dal ga lan ma lar la kö pü rü yor.
Ki �i sel sap k�n l�k lar, cin net de ne bi le cek
kan l� dav ra n�� lar ‘gün be gün’ ar t� yor. Ci -
na yet le rin �e kil çe �it li li �i ne ba kar sa n�z
mil le ti mi zin ade ta bir “vah �et te ya ra t� c� -
l�k” ye te ne �i ge li� tir mek te ol du �u na
hük me de bi lir si niz. Gö zü dön mü� lü �ün
gün de lik ya �am da kol gez me si ner dey -
se ya d�r gan maz ha le gel di... Tak si �o för -
le ri ci na yet le ri, ço cuk la r�n te ca vü ze u� -
ra ma la r�, kat le dil me le ri, ai le içi öl dür me -
ler ve el bet ka d�n la r�n de lik-de �ik edi lir -
ce si ne k� y� ma u� ra ma s� gi de rek “s� ra -
dan la �� yor”.
Bun lar, vah �et man za ra la r� n�n bi rey sel
yan s� ma la r�. Di �er yan dan, “si ya sal” ol -
du �u ka bul edi len kan l� ve ya tah rip kar
olay la r� da yo �un luk la ya �a mak ta de �il
mi yiz? Si ya sal eti ket li �id det ha re ket le ri -
ni ve kat li am la r�, sa bo taj la r� ve ben zer le -
ri ni y�l lar ca ya �a ma d�k m�? Bu i� ler (!)
du rup du rup can lan m� yor mu? Ye ni ye ni
bo yut lar ka za n�p, ay r� ay r� �e kil ler de or -
ta ya sa ç�l m� yor mu? Bir gün cel ör ne �i
de ‘ço cuk la r� da �a’ kal d�r ma; üs te lik as -
ke rî böl ge de Türk Bay ra ��'n�n te ca vüz le
ye re se ril di �i ni gö rü ver me dik mi? Ül ke -
nin bir böl ge sin de yol kes me ler, ha raç
top la ma lar bu bay rak ey le mi nin (!) si siy -
le ar ka da ka l� ve re cek gi bi gö rü nü yor.
Top lum, “Ola �a nüs tü Hal” ve ku rum la -
r�n dan, mah ke me le rin den kur tul du ama
ga li ba ola �an d� �� ve mil li bün ye yi sar s� c�
sal d� r� la ra kar �� san ki “a�� lan m��” gi bi.
Bu na �im di lik “mil le tin sa� du yu su”nun
ve “sab r�”n�n gü cü de ni yor. So �uk kan l� -
l� ��n er dem ve uy gar l�k ge re �i ol du �u da
bi li ni yor ve bi li yo ruz. Ama?
Al� �� la gel mi �in d� ��n da dal ga l� bir sos yal
or tam da bir de “Cum hu ri yet’ Ba� kan”
se çi le cek. Ya ni Cum hur ba� ka n�... Bu -
nun Türk mil le ti nin ilk ta n�� t� �� bir i� lem
ol ma s� na bak ma y�n... Aziz mil le ti miz za -
ten dün ya da olu �an, or ta ya ç� kan, üre ti -
len, ya ra t� lan, imal edi len, sey re di len, tü -
ke ti len her tür lü fi zik sel ve ma ne vî de �e -
ri, bu lu �u esa sen ve dai ma son ra dan
gö rüp ö� ren mek te ve ken di si ne gö re ilk
de fa kul lan mak ta d�r. Cum hur ba� ka n�
se çi mi ni de ay n� �e kil de ne ol du �u nu;
da ha do� ru su ha ya t�n da han gi so nuç la -
ra yol aça ca �� n� bil me den gö zü ka pa l�,
zih ni ni yor ma dan ve me se le yi kur ca la -
ma dan ya �a y� ve re cek tir.
Türk Mil le ti’nin ken di ne ba� kan seç me si
(ki bu bir si ya sal yö ne tim mo de li de �i -
�ik li �i dir) dü �ün ce si ilk de fa 1980'ler de
di le ge ti ril di. Za ma n�n kud ret li po li ti ka c� -
la r�n dan Ba� ba kan Tur gut Özal bu mo -
de li or ta ya at t�. Sü ley man De mi rel'in de
ay n� do� rul tu da be yan la r� var d�r. Ne var
ki dö ne min �art la r� için de bu an la y�� ha -
ya ta ge çi ri le me mi� ti.
Önem li bir hu su su not ede lim... Tür ki ye
için Ba� kan l�k mo de li ni ba z� ya ban c� ül -
ke le rin ve özel lik le ABD’nin de ya rar l�
bul du �u yay g�n la� t� r� lan bil gi ler ara s�n -
day d�.
Der ken 2007’de olan lar ol du. Ye ni Cum -
hur ba� ka n� se çi mi se be biy le or ta l�k ge -
ril di ve si ya sal inat la� ma lar so nu cun da
ace ley le ka le me al� nan, i�in önü nü ar ka -
s� n� ir de le me yen bir ana ya sa de �i �ik li �i
ile halk ta ra f�n dan se çi le cek Cum hur -
ba� ka n� sis te mi ne yel ken aç�l d�. Ne Ba� -
kan l�k, ne Ya r� Ba� kan l�k... �� te si ze mil lî
Türk yö ne tim mo de li! Her hal de “is tim
son ra dan ge lir” di ye dü �ü nül dü.
Bo� ye re ‘dal ga la nan Tür ki ye’ de mi yo -
rum. �� te bir �id det li dal ga lan ma ya da ha
sü rük len di �i mi zi söy le ye bi li rim.
Cum hu ri yet ve de mok ra si nin du ru mu nu
iz le di �i miz bu sos yal ya p�, han gi ku rum -
la r�y la Ba� kan ve ya ‘Re isi cum hur’u de -
net le ye cek? Ku rum sal ya p� s� za y�f ve i� -
le me yen ül ke de Ba� kan l�k sis te mi mil le -
tin/ül ke nin di ren me gü cü nü za y�f la t�r.
Mil let le ra ra s� ili� ki ler de ‘tek ses’in mü za -
ke re ola nak la r� ve ye te ne �i k� s�t la n�r. Et -
ki len me ye aç�k t�r. Bu nun ti pik bir ör ne �i
1980’de ‘Dev let Ba� ka n�’ sta tü sün de ki
Ke nan Ev ren’in Türk hü kü met le ri nin
hak l� ola rak y�l lar ca sü rün ce me de b� rak -
t� �� “Yu na nis tan’�n NA TO’ya gi ri �i ni” tek
ba �� na onay la ma s� d�r. O gün ler de haz -
ret, NA TO Ge nel Ko mu ta n� Ge ne ral Ro -
gers’�n ar ka da �� ol du �u nu ve on dan ge -
rek li gü ven ce le ri al d� �� n� saf ça söy le mi� -
ti.
�� te si ya sal, ida ri ve hu ku ki ku rum la r� ve
ör güt len me si gös ter me lik top lum da za -
afi ye te bir de Ba� kan l�k mo de li ni ek ler -
se niz, mil li di ren me me ka niz ma s� iyi ce
çö ker. Tek adam bü yük güç ler kar �� s�n -
da ko run ma s�z ka l�r.
ABD gi bi dev bir ül ke Ba� ka n� n�n yet ki -
le ri ni de net le yip k� s�t la yan çok cid di ku -
rum la r�n da ya n�� ma s� ile i� le mek te dir.
Ge re �in de Ba� ka n�n gö re vi ni son lan d� -
ra cak yet ki ler mev cut tur ve bu yet ki i� le -
mi� tir.

Murat  KATOĞLU

A

DALGALANAN TÜRK�YE
ve CUMHURBA�KANI

SEÇ�M�
Doya Doya Sanat başlıyor! 

ETKiNLiK PROGRAMI 

Kadıköy’ün tiyatro grupları, hem ortak bir akıl geli�tirmek hem de
Kadıköy Belediyesi’ne taleplerini bildirmek için bir araya geldi.

20’ye yakın tiyatronun temsilcileri sorunlarını konu�tu, gelecekte
Kadıköy Tiyatrolar Platformu olmanın yollarını tartı�tı.

14 Haziran Cumartesi – 19.00
Grup Napolion – Moda Park�

Little Band – Fenerbahçe Park�
�bi� ve Müzikal Kuklalar - Aç�k Göz
Kukla Tiyatrosu  – Ko�uyolu Park�
21 Haziran Cumartesi – 19.00

Trio Amor – Tarihi Çar��
�bi� ve Müzikal Kuklalar - Aç�k Göz
Kukla Tiyatrosu  – Kriton Curi Park�

Ne Ala Tema�a �stanbulimpro –
Halita�a Cad.

28 Haziran Cumartesi – 19.00
Grup Napolion – Özgürlük Park�

Trio Amor – Halita�a Cad.
Ne Ala Tema�a �stanbulimpro -

Bahariye Cad.
5 Temmuz Cumartesi – 19.00

Grup Napolion – Do�a Park�
Little Band – Özgürlük Park�

Ne Ala Tema�a �stanbulimpro – Tarihi
Çar��

12 Temmuz Cumartesi – 19.00
Trio Amor – Özgürlük Park�

Little Band – Do�a Park� Evvel Zaman
�çinde - Kukla – Moda Park�

19 Temmuz Cumartesi – 19.00
Grup Napolion - Tarihi Çar��
Trio Amor – Bahariye Cad.

Evvel Zaman �çinde - Kukla  –
Özgürlük Park�

2 A�ustos Cumartesi – 19.00
Trio Amor – Ko�uyolu Park�

Little Band – Tarihi Çar��
Ne Ala Tema�a �stanbulimpro -

Bahariye Cad.
9 A�ustos Cumartesi – 19.00
Grup Napolion – Bahariye Cad.

Little Band – Halita�a Cad.
�bi� ve Müzikal Kuklalar - Aç�k Göz

Kukla Tiyatrosu  – Do�a Park� 
16 A�ustos Cumartesi – 19.00
Grup Napolion – Halita�a Cad.

Evvel Zaman �çinde - Kukla – Kriton
Curi Park� Ne Ala Tema�a

�stanbulimpro – Tarihi Çar��
23 A�ustos Cumartesi – 19.00

Trio Amor – Do�a Park�
Little Band – Bahariye Cad.

Ne Ala Tema�a �stanbulimpro
(do�açlama kabare) – Haita�a Cad.

Kadıköy tiyatroları platform olma yolunda
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100. yaşını kutluyor!
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100. yaşını kutluyor!

ÜLKEN�N “ilk Türk koleji” olma
özelli�ini ta��yan ve Haydarpa�a Gar

binas�n� yapan Alman mimar ve
mühendisler taraf�ndan 1914 y�l�nda

in�a edilen Yelde�irmeni’ndeki
Osmangazi �lkokulu 100 ya��nda.

Ancak 100 y�ld�r e�itime ev sahipli�i
yapan okul, ö�renci azl��� nedeniyle
kapanma tehlikesiyle kar�� kar��ya.
Okulun kapanmas�n� engellemek ve

mahalleliye okulu tan�tarak
çocuklar�n� buraya göndermelerini

sa�lamak amac�yla bir �enlik
düzenleniyor. Osmangazi �lkokulu
100. Y�l �enli�i, 15 Haziran Pazar

günü saat 13.00-18.00 aras�
gerçekle�ecek. Cem Köksal, Teoman
Kumbarac�ba��, Cem Karaca’n�n Yol
Arkada�lar� Grubu, Gipsy Turca’n�n
müzikleriyle kat�laca�� �enli�e tüm

mahalleli, ö�renciler, veliler,
ö�retmenler ve tabi ki eski mezunlar

davetli.  Osmangazi �lkokulu, 114
ö�rencisi ve s�n�f ba��na dü�en
ortalama 25 ö�rencisiyle adeta

mahallenin özel okulu gibi. Ancak
Milli E�itim Bakanl��� ö�renci say�s�

100’ün alt�na dü�en okullar� kapatma
yetkisine sahip. 100. Y�l �enli�i bu

nedenle önem ta��yor. 

Ka d� köy’ün ma hal le fo rum la r�, 15-16
Ha zi ran Bü yük �� çi Di re ni �i’nin 44.
y�l dö nü mün de, So ma’da ki ma den de

ya �a m� n� yi ti ren 301 i� çi için in san zin ci ri
olu� tu ra cak. “�n san zin ci ri ya p� yo ruz. Sen de
gel, eli miz den tut” ça� r� s�y la ya p� lan ey lem
15 Ha zi ran Pa zar sa at 18.00’de Ka d� köy R�h -
t�m’da ba� la ya cak.

Zin ci rin Üs kü dar’a ka dar uza ma s� bek le ni -
yor. 

AKA-DER, �� çi Ga ze te si, Kal d� raç ve
Öz gür Li se ise her y�l ol du �u gi bi bu y�l da
15-16 Ha zi ran’da Ka d� köy �s ke le Mey da -
n�’nda bir et kin lik dü zen le ye cek.

“15-16 Ha zi ran’dan Ge zi’ye di re ni� ru -
huy la, ge le ce �i mi zi kur ma ya” ça� r� s�y la ya -
p� lan et kin li �e Mo �ol lar, Ko ma Gu len
Xer zan ve Ada l� lar mü zik grup la r� n�n ya n�
s� ra So ma ma den i� çi le ri ve di re ni� te ki i� çi -
ler de ka t� la cak. 

Ka d� köy �s ke le Mey da n�’nda, her ke sin
ka t� l� m� na aç�k et kin lik, 14 Ha zi ran Cu mar -
te si ak �a m� sa at 19.00’da ba� la ya cak. 

Ö�renci azlı�ı nedeniyle kapanma tehlikesiyle kar�ı kar�ıya olan
Kadıköy’ün tarihi okullarından Osmangazi �lkokulu, 100. ya�ını bir

�enlikle kutluyor. 15 Haziran’daki �enli�e herkes davetli!

Osmangazi İlkokulu
100. yaşını kutluyor!

15-16 Haziran’da Soma için el ele
15-16 Haziran Büyük ��çi
Direni�i’nin yıldönümünde

Kadıköy Forumları Soma için
insan zinciri olu�turacak. �skele

Meydanı’nda da Somalı
i�çilerin katılımıyla bir etkinlik

düzenleniyor.  
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Bir daha çal Martello, bu kez Soma için!

Ge çen se ne ki Ge zi Di re ni �i s� ra s�n da
Tak sim Mey da n�’nda ver di �i re si tal ile
ha f� za la ra ka z� nan pi ya nist Da vi de

Mar tel lo bu kez So ma için ça la cak. Al man pi -
ya nist Mar tel lo, Türk pi ya nist Sa va� Gü ven ile
ger çek le� ti re ce �i Tür ki ye tur ne si ne ba� l� yor.
16-22 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da ‘Pia no for So -
ma‘ (So ma �çin Pi ya no) ad�y la dü zen le ne cek

et kin lik kap sa m�n da Mar tel lo; 16 Ha zi ran’da
�z mir, 17 Ha zi ran’da Bod rum, 18 Ha zi ran’da
An ka ra, 19 Ha zi ran’da Es ki �e hir, 20
Ha zi ran’da Ka d� köy ve 21
Ha zi ran’da Be �ik ta�‘ta
sah ne ala cak. Ün lü pi -
ya nist, son ola rak da
So ma’da ya �a nan fa-
 ci aya dik kat çek mek
ve da ha faz la du yar l� -
l�k ya ra ta bil mek için
22 Ha zi ran’da So ma‘da
bir an ma ve din le ti dü zen -
le ye cek. Mey dan ve park lar da
ya p� la cak olan ve üç sa at sür me si plan la -
nan kon ser ler de, pi ya no üze rin de ki �ef faf ku-
 tu da ba ��� lar top la na cak. Top la nan bu

ba ��� lar, gün so nun da her il de  ön ceden olu�-
 tu rul mu� gö rev li ekip ler ce sa y� la rak �e hir �e hir

ay r� la cak. Bu ba ��� lar 22 Ha zi ran’da
So ma l� ai le le re ve ri le cek.

“Ba r� ��n pi ya nis ti” Da vi -
de Mar tel lo, Ge zi ey lem -

le ri s� ra s�n da pi ya no su nu
Tak sim Mey da n�‘na ge-
 ti re rek di re ni� çi ler le bir-
 lik te ba r�� me sa j�

ver mi� ti. Sa ba ha ka dar
de vam eden kon ser le rin ar -

d�n dan bir po lis sal d� r� s� son-
 ra s�n da gö zal t� na al� nan pi ya nis tin,

pi ya no su da gö zal t� na al�n m�� t�.
https://www.fa ce bo ok.com/pi ano for so -

ma

Gezi’nin barış
piyanisti Davide

Martello, Soma için
Kadıköy’e geliyor.
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eç ti �i miz gün ler de da yak ç� ko ca lar
için ye ni bir ‘te ra pi mer ke zi’ ha z�r lan -
d� �� n�n ha be ri ni al m�� t�k. “Ka la cak
ye rim yok” di ye uzak la� t�r ma dö ne -
min de ka ra kol lar da ya tan da yak ç�

ko ca lar için Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan -
l� ��, ka d�n s� ��n ma evi ben ze ri te ra pi mer kez -
le ri plan la m��. �çin de spor sa lo nu, 24 sa at s� -
cak su ve in ter net olan mer kez de ko ca, �id -
det te ra pi si gö rüp re ha bi li te edi le cek M��. En
çok 10 gün ka la cak MI�. Mas raf la r� ba kan l�k
kar �� la ya cak MI�.

Ben her han gi bir psi ko lo jik ra hat s�z l� ��n
10 gün de te da vi edi le bil di �i ni ne gör düm ne
de duy dum. Ama yi ne de i�in uz man la r� na
sor mak la z�m ta bi i... Be ni oku yan psi ko log
ve psi ki yat rist ler �u so ru ma ce vap ve rir ler se
mem nun olu rum; da yak atan ada m�n psi ko -
lo ji si 10 gün de dü ze lir mi? Dü ze lir se he la li
ho� ol sun. Dü zel me ye cek se, “ev den uzak -
la� t�r ma ce za s�”n�, din len me te sis le rin de 10
gün ta ti le çe vi ren zih ni ye te ne de me li? Da -
yak ç� ko ca lar yü zün den ka d�n s� ��n ma ev le -
ri do lup ta �ar ken, ye ter siz ka l�r ken; ola y�n
kah ra ma n� ko ca la ra m� ac� ya ca ��z ya ta cak
ye ri yok di ye? Ol ma s�n za ten, amaç bu!

Der ken ver gi af f� me se le si gün de me dü� -
tü. Bor cun fai zi ve hat ta üç te bi ri si li ne cek -
M��. Ke� ke öy le ol sa; ama san m� yo rum ki
bu ver gi af f� kü çük es na fa, dar ge lir li ye, bor -
cu için ku ru ek mek yi yip gü nü gü nü ne öde -
me ye ça l� �a na ya ra s�n. On lar he le bir gü nü
gü nü ne ver gi le ri ni öde me sin ler, er te si gü nü
en se le rin de bo za pi �i rir ler ali mal lah. Za ten
bü yük k�s m�n dan bu ver gi ler da ha ka zan d� ��
pa ra ada m�n eli ne geç me den pe �in pe �in
ke si li yor. Bu gü nü b� ra k�n; ara dan on y�l geç -
se ge lir, de kont la r� n� sak la ma yan dan ay n�
ver gi yi bir da ha tah sil eder ler (Biz zat ya �an -
m�� l� �� var d�r). Bu af kim le re mi ya ra ya cak?
Ma ale sef ki; ce bin de ki pa ra s� n� ki �i sel zevk -
le ri ne har ca y�p üç ay ele ma n� n�n pa ra s� n�
öde me yen ye ni tü re mi� bü yük pat ron la ra, iki
ta ne fab ri ka s� olup apart man ai da t� n� ay lar ca
öde me ye rek kom �u la r� n�n pa ra s� n� gasp
eden kat ma lik le ri ne, ha ya t�n da elek trik su
fa tu ra s� öde me den ga ri ban ede bi ya t� ya pan
uya n�k la ra, ver gi öde me mek için bin bir do -
lap çe vi ren üç ka ��t ç� tüc car la ra...

Ver gi si ni gü nü gü nü ne öde yen va tan da -
�a ne mi ola cak? Yi ne af ç� ka ca �� n� bi le bi le;
o ver gi le ri gü nü gü nü ne öde me ye de vam
ede cek. Ken di ni ena yi gi bi his se de cek. Bel -
ki iç le rin den bir k�s m�, Tür ki ye'de kö �e yi
dön me nin in ce lik le ri ni ke� fe de rek, hak et -
me di �i bir ser vet trans fe rin den na si bi ni ala -
cak. Ama bu ko �ul lar al t�n da ver gi ver me ye -
nin ç� k�p “aman ben de ar t�k ver gi mi gü nü
gü nü ne ve re yim” di ye ce �i ne ih ti mal ver -
mem. �n sa n�n ap tal ol ma s� la z�m!

Son ola rak Di yar ba k�r Li ce’de Ha va Kuv -
vet le ri’nin bah çe si ne gi ren bir gu rup gön der -
de ki Türk Bay ra ��’n� in dir di. As ke ri ku lü be ye
sal d� ran grup, Ku ru çe� me mev kin de las tik
yak t�, yol la r� tra fi �e ka pat t�. So kak la r� da sa -
va� ala n� na çe vi ren grup, po li se ha va i fi �ek,
mo lo tof ve ta� lar la sal d�r d�. Po lis, gös te ri ci -
le re gaz bom ba s� ve taz yik li su ile mü da ha le
et ti. As ker se ne bir ham le de bu lu na bil di, ne
de g� k� n� ç� ka ra bil di. “Sab re di yo ruz” di ye bil -
di an cak. Dün ya n�n ne re si ne gi der se niz gi -
din, de �il bay ra �� in dir mek, as ke ri ye ye izin -
siz gir mek bi le bü yük yap t� r�m lar ge ti rir. Tür -
ki ye'de bu nun he sa b� n� ne as ker so ra bil di ne
dev let. Halk, son za man lar da hep ol du �u gi -
bi yi ne al d� bay rak la r� n�, ç�k t� so kak lar da ba -
��r d�. So nuç? So nuç yok!

Aca ip bir sos yal man za ra ya �� yo ruz.
Aca ba h�r s� za, ka ti le, pro va ka tö re de �il de;
ku ral la ra ria yet eden, ah lak l� in san la ra m� bir
�ey an lat ma ya ça l� �� yor lar?

As l ı  AY HAN

G

Sanırım bize
bir şey anlatmaya

çalışıyorlar
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

● Mus ta fa SÜR ME L�

Eren köy’de bu lu nan �s tan bul Ta r�m �l Mü -
dür lü �ü ara zi si, özel le� ti ri le ce �i yö nün de -
ki ha ber ler ile Ka d� köy’de gün de me

otur du. Ka d� köy lü ler ve çe �it li si vil top lum ku ru-
 lu� la r�, ya �a nan ge li� me üze ri ne ken tin sa y� l� ye -
�il alan la r�n dan olan söz ko nu su böl ge nin
ya p� la� ma ya aç�l ma ma s� yö nün de ki tep ki le ri ni
di le ge tir mek için 11 Ha zi ran Çar �am ba gü nü sa -
at 12.00’da Ba� dat Cad de si üze rin de ki Ta r�m �l
Mü dür lü �ü önün de bu lu� tu. Ta r�m �l Mü dür lü -
�ü’nün ya p� la� ma ya aç�l ma ma s� için im za kam-
 pan ya s� ba� la t� l�r ken, ko nu ile il gi li ba s�n
aç�k la ma s� okun du. Mi mar lar Oda s� Ge nel Ba� -
ka n� Eyüp Muh cu, Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü -
yük kent �u be si Ana do lu 1. Bü yük kent Böl ge
Tem sil ci li �i Ba� ka n� Sal tuk Yü ce er, Ka d� köy
Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� la r�, CHP il çe te� ki -
la t� üye ve yö ne ti ci le ri nin de ka t�l d� �� ey lem de
Ka d� köy’ün el de ka lan bir kaç ye �il ala n�n dan
bi ri olan Ta r�m �l Mü dür lü �ü ara zi si nin ye �il
ola rak kal ma s� yö nün de ki ta lep ler s�k s�k
vur gu lan d�.

Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u -
be si Ana do lu 1. Bü yük kent Böl ge Tem sil ci -
li �i Ba� ka n� Yük sek Mü hen dis Mi mar Sal tuk
Yü ce er ta ra f�n dan mes lek oda la r�, böl ge muh -
tar l�k la r� ve Göz te pe Da ya n�� ma s� ad� na oku nan
or tak ba s�n bil di ri sin de; “Özel le� tir me Yük sek
Ku ru lu ka ra r�y la, için de ar ke olo jik sit alan la r�,
fay hat t� ve Is tan bul �l G� da Ta r�m ve Hay van c� -
l�k �l Mü dür lü �ü’nün kul la n� m�n da olan yak la -
��k 22 bin met re ka re lik ara zi nin de bu lun du �u
ka mu ya ait top lam 71 ta ��n maz ses siz se da s�z
‘özel le� tir me’ yo luy la sa t� �a ç� ka r�l m�� t�r” de ni -
le rek ge li� me den du yu lan ra hat s�z l�k ifa de edil-
erek �öyle devam edildi. “Biz ler Ka d� köy lü ve
�s tan bul lu yurt ta� lar ve �s tan bul �l G� da Ta r�m ve
Hay van c� l�k Mü dür lü �ü ça l� �an la r� ola rak, �s tan -
bul �l G� da Ta r�m ve Hay van c� l�k Mü dür lü �ü
ara zi si ni  ‘özel le� tir me kap sa m� na al mak su re tiy -
le ran ta açan’ ka ra r�n der hal ip tal edil me si için
her tür lü hu ku ki gi ri �im le ri mi zi sür dür me ye, de -
mok ra tik tep ki le ri mi zi di le ge tir me ye ve ya �am
çev re le ri mi ze sa hip ç�k ma ya ka rar l� l�k la de vam
ede ce �iz! Ma hal le mi zin/ ça l�� ma alan la r� m� z�n
‘rant ve be ton üze rin den ku ru lan bu Saa det zin-
 ci ri ç�l g�n l� �� na’ kur ban edil me si ne izin ver me -
ye ce �iz!” de nil di. “�s tan bul’da 71 ka mu
par se li nin özel le� ti ril me yo luy la sa t� �a su nul du -
�u nu ve be ton la� t� r�l mak is ten di �i ni gö rü yo ruz.
Bu kap sam da Eren köy Ta r�m �l Mü dür lü �ü ara -
zi si ne göz di kil di �i ni de an l� yo ruz. Geç mi� te
ben zer gi ri �im ler kar �� s�n da biz mes lek oda la r�
ola rak aç t� �� m�z da va lar so nu cun da iki kez iha le,
rant gi ri �i mi Yar g� ta ra f�n dan dur du rul mu� tu” di -
yen Mi mar lar Oda s� Ge nel Ba� ka n� Eyüp Muh -
cu da böl ge de ya �a yan in san la r�n ih ti ya c� olan
ala n� be ton la� t�r mak için ya p� lan bu gi ri �im le ri
dur dur mak amam c�y la de mok ra tik tep ki le ri sür -
dür me ye de vam ede cek le ri ni söy le di.

� �S TAN BUL �L TA RIM
MÜ DÜR LÜ �Ü ARA Z� S� DE
ÖZEL LE� T� R� LE CEK M�?

CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men
Ö�üt, Özel le� tir me Yük sek Ku ru lu’nun �s tan -
bul’da ara s�n da do �al sit, ar ke olo jik alan, de re
ya tak la r�, yol lar, be le di ye hiz met ala n�, ye �il alan,
as ke ri böl ge, ta r�m sal üre tim tek no lo ji le ri ge li� -
tir me par k� ve di ni te sis le rin de bu lun du �u 71 ta -
��n ma z� özel le� ti re ce �i ha ber le ri ni ha z�r la d� ��
öner gey le geç ti �i miz haf ta Mec lis gün de mi ne ta -

�� d�. Ö�üt, bu kez de ka mu oyu na yan s� yan ha -
ber ler üze ri ne �s tan bul �l Ta r�m Mü dür lü �ü hiz -
met bi na s� n�n da bu lun du �u Eren köy’de ki
ara zi nin özel le� tir me kap sa m� na da hil edi lip edil -
me di �i ni sor du.

Söz ko nu su ara zi nin Ka nu ni Sul tan Sü ley -
man’�n k� z� Mih ri mah Sul tan ta ra f�n dan ba� c� l� -
�� ge li� tir mek için vak fe di len ve par sel ta pu
kay d�n da da “ba�” ola rak tes cil li du rum da bu lu -
nan �s tan bul �l Ta r�m Mü dür lü �ü bi na s� ve ara zi -
si nin ol du �u nu ifa de eden Ö�üt, da ha ön ce le ri de
ara zi yi ima ra aç mak ad� na at� lan ad�m la r�n mes -
lek oda la r� n�n aç t� �� da va lar so nu cu en gel len di -
�i ni be lirt ti. Söz ko nu su id di an�n do� ru olup
ol ma d� �� n� so ran Ö�üt, “Ara zi nin özel le� tir me
kap sa m� na al�n d� �� do� ru ise, ara zi nin üze ri ne
ko nut ve ti ca ri bü ro ya p�l mak üze re 23 A�us tos
2004 ta ri hin de kat kar �� l� �� ar sa iha le si ne ç� ka -
r�l d� �� an cak mes lek oda la r� n�n iha le nin ip ta li
için aç t� �� da va ne ti ce sin de ara zi nin kat kar �� l� ��
sa t�l ma s� n�n ka bul edi le mez ol du �u be lir til mi� ve
iha le nin yü rüt me si ni dur du rul mu� ken yi ne
2003’te mes lek oda la r� n�n ba� vu ru suy la Ka d� köy
2. Etap 1/5000 öl çek li Na z�m �mar Pla n�’n�n yü -
rüt me si nin dur du rul ma s� is te miy le mah ke me ye
ba� vur ma s� ne ti ce sin de plan ip tal edil mi� ken ara -
zi nin tüm bu mah ke me ka rar la r� na ra� men özel -
le� tir me kap sa m� na al�n ma s� n�n ge rek çe si ve
hu ku ki da ya na �� ne dir?" so ru su nu yö nelt ti. Ö�üt
öner ge sin de ay r� ca ara zi nin ola s� bir dep rem de
tek top lan ma ye ri ol du �u nu vur gu la ya rak özel -
le� ti ril me sin de �s rar edi lip edil me ye ce �i ni sor du.

� YE ��L ALAN BO� LU �U NU
DOL DU RAN TA R� H� B�R M� RAS

Ta r�m �l Mü dür lü �ü ara zi si, Ka nu ni Sul tan
Sü ley man’�n k� z� Mih ri mah Sul tan ta ra f�n dan
ipek çi li �i te� vik için dut fi da n�, ba� c� l� �� ge li� -
tir mek için ba� çu bu �u ye ti� tir mek ama c�y la
vak fe dil mi�. Bu ne den le de ta pu sun da ba� ola -
rak gö rün dü �ü nü, an� lan ye rin son sa hi bi nin

1927 y� l�n da öl me sin den son ra ay n� y�l ka das tro
gö rüp ay n� amaç la kul la n�l mak üze re Ta r�m Ba -
kan l� ��’na tah sis edil di �i ni söy le yen Mi mar ve

ara� t�r ma c� Arif At�l gan, ara zi ile il gi li ola rak
yap t� �� aç�k la ma da, “Ta r�m sal amaç la kul la -

n�l mak üze re vak fe dil mi� bir ara zi dir” �er -
hi ko nul du �u bi li nir. 22 dö nüm olan bu
ara zi y�l lar ca ta r�m la il gi li ola rak Ka d� -
köy’de kul la n�l m�� t�r. Bu gün imar du ru -
mu il kö� re tim te sis ala n�n da, bir k�s m�
da yö ne tim mer ke zi ala n�n da d�r. An cak

özel le� ti ri lir se ay r� bir ya sa ya ta bi ola cak -
t�r. Mü da ha le edi le me ye cek tir” de di.

1500’lü y�l lar da Mih ri mah Sul tan’�n
ba� c� l� �� ge li� tir mek için ara zi yi vak fet me si ni

çok an lam l� bul du �u nu ifa de eden At�l gan, “Zi -
ra Ka d� köy ba� c� l�k için ol duk ça el ve ri� li top rak-
 la ra sa hip tir ve bu ra lar da özel lik le Göz te pe
ci va r�n da özel üzüm ler ye ti �ir mi�. Bu gün kü Me-
 te oro lo ji ala n� n�n bu lun du �u böl ge tren yo lu nun
iki ta ra f�, Su adi ye �s tas yo nu nu ge çin ce tren yo lu
ile Ba� dat Cad de si ara s� 1960’l� y�l lar da bi le ba� -
l�k t�. Özel lik le mi ni büs cad de si ta ra f� özel üzüm-
 le rin ye ti� ti ril di �i ba� lar la do luy mu�. �l ginç de �il
mi y�l lar ca ba� la r�n bah çe le rin bu lun du �u be re -
ket li top rak la r�n ol du �u böl ge bu gün lüks apart-
 man la r�n bu lun du �u bir yer le �im ol mu�. Bu alan,
geç mi �i ni an�m sat mak ve o alan da Ka d� köy’e ge -
rek li olan ye �il alan bo� lu �u nu ta mam la mak için
do �al ha liy le b� ra k�l ma l� d�r. Hat ta özel lik le ri ni
be lir ten bil gi len dir me le rin ol du �u kü çük bir mü -
ze, alan da nu mu ne ola rak ye ti� ti ri len üzüm ler de
olur sa in san la r�n bu gün kü ha liy le es ki ha li ara -
s�n da ki hay ret ve ri ci de �i �i mi kar �� la� t�r ma la r�
sa� lan m�� olur du” de di.

� ARA Z� HER ZA MAN
�L G� ODA �I OL DU

Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si
Ana do lu 1. Bü yük kent Böl ge Tem sil ci li �i Ba� -
ka n� Yük sek Mü hen dis Mi mar Sal tuk Yü ce er,
Ga ze te Ka d� köy’e yap t� �� aç�k la ma da, söz ko nu -
su ara zi nin Ba� dat  Cad de sin de na dir ye �il alan-
 lar dan bi ri ol du �u nu be lir te rek “Ta r�m �l
Mü dür lü �ü’nün bu ra dan kal d� r�l ma s� her han gi
bir ne den le çok ge rek li ise bu alan her ke se aç�k
ye �il alan ha li ne dö nü� tü rül me li dir’ de di. Ki �i
ba �� na dü �en ye �il ala n�n Av ru pa Bir li �i stan dart-
 la r� n�n çok al t�n da ol du �u Ka d� köy’de ha zi ne
ara zi le ri nin ön ce lik le ye �il alan ola rak dü �ü nül -
me si ni, be ton la� t� r�l ma ma s� ge rek ti �i ni be lir ten
Yü ce er, “�s tan bul Ta r�m �l Mü dür lü �ü’nün üze -
rin de yer al d� �� par sel de 370 adet a�aç mev cut
ol du �u nu da göz den ka ç�r ma ya l�m. Par se le ili� -
kin a�aç rö lö ve pla n� ve lis te si Ka d� köy Be le di -
ye Ba� kan l� �� ta ra f�n dan ya p�l m�� ve 26.08.2008
ta ri hin de �s tan bul 5 nu ma ra l� Kül tür ve Ta bi at
Var l�k la r� n� Ko ru ma Böl ge Ku ru lu na ile til mi� tir.
Ku rul al d� �� ka rar da par sel de ki a�aç la ra ili� kin

x, y, z ko or di nat la r� n� gös te rir 1/200 öl çek li a�aç
rö lö ve si ile a�aç la r�n cins, ya�, taç, çap ve sa� l�k
du rum la r� n� be lir tir sa� l�k ra po ru is te mi� ve bu
a�a ma da par sel de bu lu nan a�aç la ra ili� kin Ku ru -
lu muz dan izin al�n ma dan uy gu la ma ya p� la ma -
ya ca �� na ka rar ver mi� tir” di ye aç�k la ma da
bu lun du.

Kadıköy’ün elde kalan birkaç ye�il alanından biri olan kentin akci�erleri konumundaki Tarım �l Müdürlü�ü arazisinin özelle�tirilece�i
yönündeki haberler Kadıköy’ün gündemine oturdu. Geli�meler üzerine Kadıköylüler ve çe�itli sivil toplum kurulu�ları 11 Haziran

Çar�amba günü Ba�dat Caddesi üzerindeki Tarım �l Müdürlü�ü önünde, arazinin yapıla�maya açılmaması, Kadıköy halkının yararına
ye�il alan olarak kalması için imza kampanyası ba�latırken, Kadıköy Belediyesi de yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

KADIKÖY’ÜN AKCiĞERLERi
özelleştirilmeyle karşı karşıya…

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN
YÜRÜTMEYİ

DURDURMA TALEBİ
TARIM �l Müdürlü�ü arazisinin

Özelle�tirme �daresi Ba�kanlı�ı’na
ba�lı TTA Gayrimenkul A.�.’ye

verilmesine ili�kin Kadıköy
Belediyesi yürütmeyi durdurma
davası açtı. Kadiköy Belediyesi
tarafından yapılan ba�vuruda
Tarım �l Müdürlü�ü arazisinin

hangi gerekçelerle özelle�tirme
kapsamına alındı�ının

belirtilmedi�inin altı çizilerek,
rantın kamu yararına tercih

edildi�i ifade edildi.

� ‘266 A�AÇ KES�LEREK NASIL
B�R KAMU YARARI SA�LANACAK?’

Kurum arazisinde bulunan ve
kopruma altına alınmı� 266 adet

a�acın  da “kamu yararı” gerekçe
gösterilerek kesilece�ini

belirtildi�i ba�vuruda, idare a�aç
kesimin nasıl bir kamu yararı

sa�layaca�ını kanıtlamaya
ça�ırıldı.

� NUHO�LU: ‘SÜREC�N SIKI
TAK�PÇ�S�Y�Z’

Kadıköy Belediye Ba�kanı Aykurt
Nuho�lu da konuya ili�kin yaptı�ı

açıklamada �unları söyledi: 
“Ba�bakan Erdo�an, 2009

seçimleri öncesi söz konusu
arazinin ye�il alan yapılaca�ını
duyurmu�tu. Arazi çok uzun bir

dönemden bu yana Tarım �l
Müdürlü�ü’nün kullanımında,
ancak birden bire mülkiyeti

de�i�tirilerek Özelle�tirme �daresi
Ba�kanlı�ı’na ba�lı TTA

Gayrimenkul A.�.’ye verildi. Daha
önceden Mihrimah Sultan Vakfı’na

aitti ancak 2004’te hazine
mülkiyetine geçirildi. Bu arazi

mutlaka ye�il alan olarak kalması
gereken bir yer. Halkının endi�esi
son derece yerinde. Artık süreç
geri dönülemeyecek yere do�ru
ilerliyor. Tapusu da el de�i�tirdi.
Karara itiraz ederek yürütmeyi

durdurma davası açtık. Kültür ve
Tabi Varlıklarını Koruma Kurulu’na

da müracaat ettik. Sürecin sıkı
takipçisiyiz.”

Kadıköy Belediyesi ba�vurusunda
özelle�tirme kararının

durdurularak arazinin ye�il alan
olarak korunmasını talep etti.

KADIKO?Y-8:Layout 2  6/12/14  2:14 PM  Page 1



Dün ya Çev re Haf ta s� Ka d� köy'de iki gün
sü ren et kin lik ler le kut lan d�. Ka d� köy
Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol

Mü dür lü �ü’nün Dün ya Çev re Haf ta s� kap sa -
m�n da  5-6 Ha zi ran gün le rin de Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi (CKM) ve Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi'nde  (KOZZY) ger çek le �en et kin lik -
le ri ne Ka d� köy'de bu lu nan ilk ve or ta okul lar -
dan çok sa y� da ö� ren ci ka t�l d�.

Ka d� köy Be le di ye si ve  ÇEV KO Vak f�'n�n
or tak la �a yü rüt tü �ü Am ba laj At�k la r� Ge ri Ka -
za n�m Pro je si kap sa m�n da “ye rel yö ne tim so-
 rum lu lu �u”nu yay g�n la� t�r mak, yön len dir mek
ve bi linç len dir mek ama c�y la, 8 ile 10 ya� ara -
s� il kö� re tim oku lu ö� ren ci le ri ne ilk gün;
ÇEV KO  Ço cuk ti yat ro su ta ra f�n dan   “Çev re -
ci Ke di Çev ki  Ge ri Dö nü �üm Yo lun da” ad l�
ti yat ro oyu nu ser gi len di. 

Ti yat ro gös te ri mi son ra s� Çev re Mü dür lü -
�ü ta ra f�n dan et kin li �e ka t� lan tüm ö� ren ci ve
so rum lu ö� ret men le ri ne; çev re yi ko ru mak,
cev re bi lin ci ka zan mak ve ge ri dö nü �üm hak -
k�n da fi kir sa hi bi ol ma la r� n� sa� la mak ama c�y -
la, at�k lar ve at�k pil le rin ge ri dö nü �ü mü
hak k�n da bil gi len dir me se mi ne ri ve ril di. TAP

(Ta �� na bi lir Pil Üre ti ci le ri ve �t ha lat ç� la r� Der -
ne �i) i� bir li �i ve “Pi li ni Ge tir, Oyun cak Mü -
ze si Bi le ti ni Kap” slo ga n� ile ba� la t� lan
ça l�� ma ya ö� ren ci ler bü yük il gi gös ter di. Et -
kin li �e ka t� lan ö� ren ci ve okul la ra top lam
1000 adet oyun cak mü ze bi le ti he di ye edil di. 

� ‘AMA CI MIZ HA VA MI ZA ve 
SU YU MU ZA SA H�P ÇIK MAK’

Et kin li �in 2. gü nün de ise  Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi'nde ödül tö re ni ya p�l d�. Tö ren, y�l
için de il çe s� n�r la r� içe ri sin de yer alan ilk ve
or ta okul la r� n�n  at�k lar ve çev re sel ko nu lar da
e�i til me si ve far k�n da l�k la r� n�n ge li� ti ril me si -
ne yö ne lik ya p� lan ça l�� ma la r�n gör sel pay la -
�� m� n�n yer al d� �� k� sa film gös te ri miy le
ba� la d�. Ar d�n dan okul lar ara s� dü zen le nen
“Ödül lü At�k Elek trik li ve Elek tro nik E� ya
Top la ma” ya r�� ma s�n da  de re ce ye gi ren okul -
la ra ödül le ri ve “Muh te �em Dö nü �üm So lu -

can lar la Kom post” ya r�� ma s� na ka t� lan okul -
la ra pla ket, ö� ren ci le ri ne de ba �a r� ma dal ya la -
r�  ve y�l için de ken di le rin yap m�� ol duk la r�
kom post lar (güb re) da �� t�l d�. Tö re ne ka t� la rak
ö� ren ci le re ödül le ri ni ve ren Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu yap t� �� ko nu� ma -
da, çev re bi lin ci nin öne mi ne vur gu yap t�.
�s tan bul’un 15 mil yon luk bir �e hir ol du �u nu
vur gu la yan Nu ho� lu, “Mar ma ra De ni zi'nde 40
se ne ön ce 170 ba l�k tü rü ya �� yor du �im di ise
12-13. Bu nun se bep le ri ni he pi miz bi li yo ruz.
Ka d� köy Be le di ye si ola rak ama c� m�z; top ra ��,
su yu ve ha va y� ko ru mak t�r. At�k pil ler den,
plas tik po �et le re ka dar her tür lü mal ze me yi ge -
ri dö nü �üm le tek rar dan kul lan mak müm kün.
Te miz bir Dün ya'ya sa hip ol mak is ti yor sak
çev re mi zi ko ru mak zo run da y�z. Bi rey ola rak
her ke sin üze ri ne so rum lu luk dü �ü yor. Siz
genç le rin de üze ri ne gö rev ler dü �ü yor. Te miz

sa� l�k l� bir dün ya da ya �a mak umu duy la ve bu
gö rev bi lin ciy le bü tün ö� ren ci le ri mi zin göz le -
rin den öpü yo rum” de di. 

Ödül tö re nin de ay r� ca Ri na De niz ci lik ve
Bel ge len dir me �ir ke ti Ka d� köy Be le di ye -
si’ne,  Se ra Ga z� Emis yon la r� Do� ru la ma Be -
ya n� ver di. Do� ru la ma be ya n� n� tes lim eden
fir ma  mü dü rü Bur çin Ak; “Be le di ye ye ver -
di �i hiz met ten ve kar bon emis yon la r� n� kon-
 trol ede rek, ge le ce �e yö ne lik azal t�m
sa� la mak ad� na yap t�k la r� tüm ça l�� ma la r�n -
dan do la y� te �ek kür edi yor, bu ser ti fi ka y� Ka -
d� köy Be le di ye si’ne ver mek ten onur
du yu yo ruz” di ye ko nu� tu. 

Ödül tö re ni, top lu fo to� raf çe ki mi ve
“Muh te �em Dö nü �üm So lu can lar la Kom post”
pro je si ne ka t� lan ço cuk la r�n ken di iz le nim le -
rin den olu �an Re sim Ser gi si ile son bul du.

CKM ve KOZZY’de ya p� lan her iki et kin -
lik le re top lam; 32 okul, 750 ö� ren ci ve çev re
ko lu ö� ret men le ri ka t�l d�. Ka t� l�m c� ö� ren ci le -
re bro �ür ve çev re ki tap ç�k la r� n�n ya n� s� ra çe -
�it li he di ye le rin de ve ril di �i et kin lik ler de,
okul la ra,  des tek le yen ku rum ve pay da� la ra  da
“Çev re Pla ket le ri”  da �� t�l d�.
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Belediye, Çevre Haftası’nı
ÇOCUKLARLA KUTLADI

Çevre için hayata geçirdiği projelerle öne çıkan Kadıköy
Belediyesi, Çevre Haftası’nda ilk ve ortaokul öğrencilerinin

katıldığı bir dizi etkinlik düzenledi. 

ÖN CE SEV Gİ �

‹nal AY DI NO⁄ LU

ar ma ra Üni ver si te si Ye rel Yö ne tim ler
Yük sek Oku lu’nda ki y�l so nu s� na v� için
bi raz er ken git mi� tim. Be nim gi bi er -
ken ge len ö� ren ci le re bi rer çay ik ram

et tim, kan tin de soh bet edi yor duk. Ko nu,
oku lu bi ti rin ce ne yap mak is te dik le rin den
aç�l d�. �ç le rin den yal n�z ca bi ri si, “Ben dev let
me mu ru olup ha ya t� m� gü ven için de sür dür -
mek is ti yo rum” de di. Di �er le ri ön le ri ne ç� ka -
cak ola nak la ra gö re yol seç me ka ra r�n da idi -
ler.

“Ho cam si zin öne ri le ri niz ne dir?” di ye
sor du lar. Ya n� t�m çok k� say d�. ”Gü ve ni lir ol -
mak” de dim. Bir in san ne olur sa ol sun e�er
gü ve ni lir de �il se hiç bir i� te uzun sü re ka la -
maz. Hiç kim se ar ka s� n� dö nüp ona bir �ey
tes lim ede mez. Hiç kim se de ar ka s� n� dö ne -
me di �i kim sey le uzun sü re li ve ka l� c� i� ler
yap maz. Bir çok in san ta n� r�m, ne ile ri dü zey -
de bir ze kâ la r� var d�r, ne h�z l� kav ra ma ye te -
nek le ri var d�r, ne de be ce rik li bir yö ne ti ci dir -
ler. Ama çok uzun sü re ay n� i� te gü ve ni lir bir
ele man ola rak iti bar l� bir bi çim de ça l� ��r lar.
Çün kü top lu mun her nok ta s�n da bir gü ven
bu na l� m� var ve in san lar gü ve ne bi le cek le ri
kim se le re bü yük ih ti yaç du yu yor lar. O ne -
den le bir in sa n�n ba �a r� ya ula� ma s�n da gü -
ve ni lir lik en önem li ni te lik ler den bi ri dir.

Bir in san her �ey ola bi lir, her gö re ve de
ula �a bi lir. Ula� t� �� yer ler de e�er gü ve ni lir bir
in san duy gu su ver mi yor sa bel ki pa ra ve ün
ka za na bi lir fa kat ka zan d�k la r� ona tu tar l�, il -
ke li, say g�n ve iti bar l� bir ha yat ka zan d�r maz.
Bir çok zen gin ve ün lü den söz edi lir ken he -
men iti raz lar ge lir. “Ona gü ve nil mez, o ç� ka r�
için her �e yi ya par, aman dik kat et, su gi bi
ya lan söy ler…” gi bi iti bar k� r� c� uya r� lar al�r s� -
n�z. Ba z� la r� da bü yük zen gin ve ün lü de �il dir
ama “Önü ne sa y� s�z al t�n koy, aç ka l�r yi ne
de on la ra do kun maz bek ler.” ve ya “��i ni, gü -
cü nü tes lim et, dön ar ka n� git” gi bi �ey ler
söy le ni len iti bar l� in san lar d�r.

Bir in sa n�n ya �a m� bo yun ca di �er in san -
la r�n gü ve ni ni kay bet mek ten da ha bü yük bir
kay b� ola maz. Gü ven kay be den dai ma �üp -
he al t�n da ya �ar. Söz le ri hep en di �ey le din -
le nir. Bi ri ne bir �ey tes lim edil mek is ten se, o
en son ak la ge lir. Her kes ona gü ven me di �i
için önem li s� k�n t� lar ya �ar. Fa kat s� k�n t� la r�
bu nun la kal maz. O gü ven gör me di �i için o
da ba� ka in san la ra gü ve ne mez. Hiç kim se -
ye gü ven me den ya �a mak, her ke se kor ku ve
en di �ey le bak mak ne den li zor bir i� tir bi lir
mi si niz?

Bir in sa n�n ken di ne kar �� en bü yük bor cu
gü ve ni lir, say g�n bir in san ya rat mak t�r. Gü -
ve ni lir in sa n�n özüy le sö zü bir olur. Öz le sö -
zün bir ol ma s� in sa na bü yük güç ve rir. Güç -
süz, ce sa ret siz, kor kak in san lar, ya lan do lan
için de ya �a yan kim se ler dir. Dü rüst, il ke li,
hak ka, hu ku ka say g� l� en çe lim siz in san bi le
on la r�n en cüs se li sin den da ha güç lü dür. Gü -
ve ni lir ol ma yan in san la r�n te mel le ri za y�f ol -
du �u için di renç le ri de za y�f t�r. En di �e ve te -
red düt için de ge ri çe ki lir ler. O ne den le in sa -
n�n en bü yük bor cu ken di ne dir. Güç lü, ce -
sur, adil ve kor ku suz bir in san ola bil mek için
in san hem ken di ne olan gü ve ni ni ka za na bil -
me li, hem de çev re ye gü ven ver me li dir. 

Ge ni� bir sos yal çev rem ol ma s� ne de niy -
le bir çok zen gin, ün lü, ya k� ��k l� ve gü zel ar -
ka da� la r�m ol du. Psi ko lo ji ye ve sos yal psi -
ko lo ji ye olan me ra k�m ne de niy le de on la r�n
bü yük bir bö lü mü nü uzak tan iz le dim. Gör -
düm ki, zen gin lik bu gün var ken ya r�n yok
ola bi li yor. Ün zen gin lik ten da ha kay gan, “Bir
si vil ce bir gü ze le ye ter” der ler ya; kü çük bir
ku sur dan, söy le ni le cek yan l�� bir söz den
son ra gö rü yor su nuz ki �öh ret fa lan her �ey
git mi�. Ya k� ��k l� l�k, gü zel lik ise en ko lay uçan
�ey ler. Tüm ha yat ka za s�z, be la s�z düz gün
git se bi le ge çen y�l la ra da ya na bi len bir gü -
zel lik ve ya k� ��k l� l�k hiç gör me dim. Y�l la ra ka -
ya gi bi da ya nan ve her gün bi raz da ha güç -
le nen en bü yük var l�k gü ve ni lir lik tir. Ya� ne
olur sa ol sun gü ve ni lir lik bir in sa na ya k� �an
en gü zel, en de �er li mü cev her dir.

Genç lik gün le rim de bir okul ar ka da ��m,
yap t� �� m�z zi ya ret te be ni de de siy le ta n�� t�r -
m�� t�. De de si bir kaç k�z ar ka da �� n�n isim le ri -
ni sa y�p, “On lar ni ye hiç gel mi yor lar?” de di.
Ar ka da ��m çe �it li ba ha ne ler ile ri sür dü. De -
de sin den ay r�l d� �� m�z da ise ya r� �a ka, “De -
dem sen den, ben den çap k�n d�r. �sim le ri ni
say d� �� k�z ar ka da� la r�m bir kaç kez bi ze gel -
mi� ler di. �ki ar ka da �� m�n etek le ri de çok k� -
say d�. Aç�k ça s� de dem k�z la r� ta ciz et mi�. O
ne den le de de me hiç gü ve nil mez” de mi� ti.
Ola y� din ler ken tüy le rim di ken di ken ol mu� -
tu, y�l lar geç ti ha la unu ta mam. Ne ka dar ac�
bir �ey bir to ru nun de de ye gü ven me me si...
De de nin to ru nu ya ��n da ki k�z la r� ta ciz et me -
si na s�l adi ve ah lak s�z bir dav ra n�� t�r. Za ten
de de yi hiç gö züm tut ma m�� t�. �ey tan gi bi
in sa n�n içi ne i� le yen ve ra hat s�z eden ba k�� -
la r� var d�. Bu ta ciz ola y� n� du yun ca da say -
g�m hiç kal ma d�. Ya�, ko num, bil gi, var l�k, in -
sa na say g�n l�k ka zan d�r m� yor. �n sa na say g�
ka zan d� ran �ey; onun ya �am bi çi mi, tu tu mu,
dav ra n�� la r� ve çev re si ne ver di �i gü ven duy -
gu su dur.    

Gü ve ni lir lik, en bü yük ser vet ve en bü yük
ya �am gü ven ce si dir. Her kes gü ve ni lir bir in -
san la bir lik te ol mak, bir lik te ça l�� mak, hu zur -
lu ve gü ven li ya �a mak is ter.

GÜVEN�L�RL�K

M

● Sem ra ÇE LE B�

Ge çen haf ta gün de me ta �� -
d� �� m�z Göz te pe E�i tim
ve Ara� t�r ma Has ta ne -

si’nde ki a�aç k� y� m� ve ye ter siz i�
gü ven li �i ne da ir ha be ri miz med -
ya da ve ka mu oyun da ses ge tir di.
�n �a at ala n� n�n or ta s�n da hiz met
ver me ye de vam eden En fek si yon
Has ta l�k la r� Kli ni �i’nde ki has ta -
lar ba� ka bi rim le re sevk edi lir ken
kli nik bi na s� y� k�l d�. �n �a at sa ha -
s� n�n et ra f�n da ki em ni yet bant la r�
art t� r�l d�, a�aç ke si mi ise dur du -
rul du. 

Ta� Ya p�’n�n ye ter li i� gü ven -
li �i ön lem le ri ni al ma dan ba� lat t� -
�� in �a at için, il çe nin ne fes al d� ��
en der yer ler den olan has ta ne bah -
çe sin de ki a�aç lar ke si lip at� l�n ca
pek çok med ya ka na l�n da gün de -
me ge len ha ber, sen di ka y�, fo-
 rum la r� ve has ta ne yö ne ti mi ni
ha re ke te ge çir di. 

Sa� l�k ve Sos yal Hiz met
Emek çi le ri Sen di ka s� (SES) bir
ba s�n aç�k la ma s�y la tep ki si ni di le
ge tir di. SES Ana do lu �u be si ta ra -
f�n dan ya p� lan aç�k la ma da, “has t-
a ne bah çe si nin ça l� �a n� ve has ta y�
teh li ke ye atan bir �an ti ye ala n� na
dö nü� tü rül me si ka bul edi le mez”
de ni le rek yet ki li le re �öy le ses le -
nil di: “�� ye ri gü ven li �i sa� la na -
na ka dar, ge rek li ted bir ler al� na na
ka dar in �a at dur du rul ma l� d�r. �n-
 �a at ala n�n dan ya y� lan toz lar ne-
 de niy le has ta la r�n za rar

gör me me si için ge rek li ted bir ler
aci len al�n ma l� d�r. Ye �il alan lar
ile il gi li ya p� lan plan la ma ça l� �an -
lar ve ka mu oyu ile pay la ��l ma l�,
�ef faf �e kil de han gi kri ter le re gö -
re ne ka dar a�a c�n ke si lip ne ka -
da r� n�n sö kü le ce �i
du yu rul ma l� d�r. Tüm bu ya �a nan -
lar da ih ma li olan ki �i le rin ve has -
ta lar ile sa� l�k ça l� �an la r� n�
teh li ke ye atan, ih ma le yol açan
ki �i ler tes pit edil me li ve hak la r�n -
da ida ri in ce le me ba� la t�l ma l� d�r.” 

Aç�k la ma da “ko nu nun gün-
 de me gel me siy le gös ter me lik ted-
 bir le rin al�n ma s� n�n bir ay d�r
de vam eden ih mal le rin üze ri ni ör -
te me ye ce �i ve sen di ka n�n bu i�in
ta kip çi si ola ca ��” da vur gu lan -
d�.

�  SEN D� KA VE FO RUM-
 LAR HA RE KE TE GEÇ T� 

Ko nu Ka d� köy fo rum la r� n�n
gün de mi ne de gel di. Koz ya ta ��
Da ya n�� ma s� ve Öz gür lük Par k�
Fo ru mu, Sa� l�k ve Sos yal Hiz met
Emek çi le ri Sen di ka s� ve has ta ne
ça l� �an la r�y la bir ara ya ge le rek
mü ca de le yön tem le ri ni tar t�� t�.
Da ha faz la a�a c�n ke sil me me si,
i� çi ve has ta gü ven li �i nin ka l� c�
ola rak sa� lan ma s� için bu ko nu -
nun ta kip çi si ol ma ka ra r� al�n d�.

Sen di ka tem sil ci le ri, ça l� �an -
la r�n ve fo rum la r�n ta lep le ri ni gö -
rü� mek üze re has ta ne yö ne ti miy le
de bir ara ya gel di. 10 Ha zi ran Sa -
l� sa ba h� Has ta ne Ba� he ki mi ile

gö rü �en SES Ana do lu �u be Ba� -
ka n� Er dal Gü zel ve has ta ne ça l� -
�an la r�, ko nuy la il gi li en di �e le ri ni
di le ge tir di, ye ni bi na pro je si nin
�ef faf bir �e kil de ken di le riy le ve
tüm Ka d� köy lü ler le pay la ��l ma s� -
n� is te di. Ba� he kim ise pro je nin
bir kop ya s� n� he ye te ve re rek i�
gü ven li �i nin art t� r�l d� �� n� an cak
bu nun de ne ti mi nin da ha s� k� ya -
p� la ca �� n� be lirt ti. Ke si len a�aç la -
r�n Or man Ba kan l� ��’n�n iz niy le
ve i�e ya ra ma yan a�aç lar ol du �u
için ke sil di �i ni id di a eden has ta -
ne yö ne ti mi bun dan son ra tek bir
a�a c�n ke sil me ye ce �i nin de sö zü -
nü ver di. Gö rü� me nin ar d�n dan
ga ze te mi ze bir aç�k la ma ya pan
Er dal Gü zel, “�� gü ven li �i ko nu -
sun da da ha dik kat li ola cak la r� n�,
da ha faz la a�a c�n ke sil me ye ce �i -
ni söy le di ler. Bun da ya p� lan ha -
ber le rin öne mi bü yük” de di.
�n sel, fo rum lar la bir lik te pro je yi
in ce le ye cek le ri ni ve bu na gö re bir
ha re ket pla n� çi ze cek le ri ni be lir -
te rek �un la r� söy le di:

“Ka mu oyu ar t�k bu ko nu da
çok du yar l�. Biz de Ka d� köy’ün
ma hal le fo rum la r�y la bir ara ya
ge li yo ruz. As l�n da böy le bir pro-
 je miz var d� an cak Göz te pe
EAH’da ki du rum iti ci güç ol du.
Bun dan son ra dü zen li top lan t� lar
ya p�p sa� l�k ve eko lo ji nin ili� ki -
si ni ye ni den ta n�m la ya rak bu ko -
nu da çö züm ler üret me ye
ça l� �a ca ��z” de di.  

Kadıköy’de Soma’yla 
DAYANIŞMA KONSERİ

● Mus ta fa SÜR ME L�
CUM HU R� YET Halk Par ti si (CHP)
Ka d� köy �l çe Te� ki la t� ta ra f�n -
dan dü zen le nen da ya n�� -

ma ge ce sin de So ma ma -
den fa ci as�n da kay bet ti -
�i miz 301 ma den ci Ka -
d� köy’de an� la cak. Ca -

fe ra �a Spor Sa lo nu’nda
15 Ha zi ran 2014 Pa zar
gü nü 19.00’da dü zen le -
ne cek “So ma �le Da ya n�� -
ma Kon se ri”ne So ma l� ma -
den i� çi le ri de da vet edi le cek.

So ma CHP il çe te� ki la t� ile gö rü �e -
rek, Ka d� köy’den te min et tik le ri

yar d�m la r� So ma’ya gön de re cek le -
ri ni söy le yen CHP Ka d� köy �l çe

Ba� ka n� Ne ca ti Ek �i, “Ora da ki ai le -
le re ge rek li yar d�m lar da bu lu na ca -
��z. Ka d� köy CHP ör gü tü ola rak bu

ko nu da da ha du yar l� dav ran d�k.
So ma’da ki i� çi ler den de ge ce mi ze

da vet ede ce �iz. Ka d� köy’de ki si vil
top lum ku ru lu� la r� n� da da vet ede -

ce �iz. Bu da ya n�� ma y� gös -
ter mek bir zo run lu luk. Ora -

da ki ola y�n bir ma den ka -
za s� ol ma d� �� n� dü �ü nü -

yo ruz. Bu nu sor gu la -
mak, da ya n�� ma y� gös -

ter mek için bir ge ce
dü zen le dik. 15 Ha zi ran

ol ma s� n�n da özel bir ne -
de ni var. 15-16 Ha zi ran

olay la r� i� çi s� n� f� ta ri hin de
önem li yer tu tu yor. Hem bu nu

ha t�r la mak hem So ma ma den i� çi -
le riy le da ya n�� ma için de ol mak is ti -
yo ruz. Du yar l� bü tün ke sim le ri ge -
ce mi ze da vet ede ce �iz” de di. Kut -
sal Ev ci men, Si nan Gün gör, Dan yal
Çe lik, Maz lum Çi men ve Er dal Er -
zin can’�n sah ne ala ca �� kon se rin

10 li ra olan bi let le ri il çe ör gü tün den
te min edi le bi le cek. 

�lçe Ba�kanı
Necati Ek�i 

Göztepe E�itim ve Ara�tırma Hastanesi’nde yeni bina yapımı için a�aç
kesimine ve in�aat alanındaki yetersiz i� güvenli�ine kar�ı biraraya gelen

Sa�lık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) ile Kadıköy’ün mahalle
forumları Ba�hekimlik ile görü�tü. Ba�hekim daha fazla a�aç

kesilmeyece�i, i� ve hasta güvenli�inin arttırılaca�ı sözünü verdi. 

Hastanede daha fazla
ağaç kesilmeyecek! 
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● Sinem TEZER

Ge zi di re ni �i gö rün tü le rin den olu �an
“Cen ne tin Dü �ü �ü” bel ge se li, ilk kez
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -

tür Mer ke zi’nde 7 Ha zi ran Cu mar te si günü sa -
at 14.00’te iz le yi ciy le bu lu� tu.  

Ge zi di re ni �i bo yun ca kay de di len yak la ��k
100 sa at lik gör sel ar �iv den se çi le rek kur gu la -
nan “Cen ne tin Dü �ü �ü” bel ge se lin de di re ni �e
da ir önem li ta n�k l�k lar da yer al� yor. Avu kat
Ef kan Bo laç’�n ça� r� s�y la top la nan ve Er sin
Ka na'n�n yö net ti �i Pan card Film’in ya p�m c� -
l� �� n� üst len di �i bel ge sel de, aka de mis yen Ah -
met �n sel, oyun cu Ba r�� Atay, Tak sim
Da ya n�� ma s�’ndan avu kat Can Ata lay ile Ge -
zi di re ni �i ne ka t� lan ö� ren ci le rin ta n�k l�k la r� -
n�n ya n� s� ra di re ni� te ya �a m� n� yi ti ren le rin
ai le le ri ne de yer ve ri li yor. Bel ge sel de ko nu �an
ai le ler, kay bet tik le ri can la r�n ya s� n� tu tar ken,
ya �a d�k la r� hak s�z l�k la r� gös ter mek ve ac� la r� -
n� bir neb ze ol sun ha fif let mek için “Ada let ve
Adil Yar g� la ma” ta lep le ri ni di le ge ti ri yor lar. 

� ‘NU HO� LU:
UMU DU MU ZU H�Ç KAY BET ME D�K,

KAY BET ME YE CE ��Z’
Ka d� köy hal k� n�n yo �un il gi gös ter di �i

bel ge sel gös te ri mi nin aç� l� ��n da ko nu �an Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu; “Ha -
zi ran 2013’de Ge zi Par k�’nda ba� la y�p tüm
Tür ki ye’ye ya y� lan Ge zi Di re ni �i ni an la tan
‘Cen ne tin Dü �ü �ü’ ilk kez il çe miz de gös te ri li -
yor. Ge çen se ne bu gün ler de ya �a nan top lum -
sal ha re ke tin ya rat t� �� umu du hiç kay bet me dik,
kay bet me ye ce �iz. Ge zi’de ya �a m� n� yi ti ren,
ya ra la nan tüm ço cuk la r� m� z�n, de �er li ai le le -
ri nin ac� s� n� yü rek ten pay la �� yo rum. Da ha e�it,
öz gür ve de mok rat bir ül ke de ya �a ma y� he pi -

miz hak edi yo ruz ve hak mü ca de le le ri miz le
bu nu da gös te ri yo ruz” de di.

“Cen ne tin Dü �ü �ü” bel ge sel gös te ri mi s� -
ra s�n da iz le yi ci ler Ge zi’nin ener ji si ni sa lo na
ta �� d� lar. Al k�� lar ve  slo gan lar e� li �in de iz le -
nen bel ge sel de duy gu lu an lar ya �an d�. Ba z� iz-
 le yi ci le rin ise gözya� la r� n� tu ta ma d�k la r�
göz len di.
� ‘F�L M� B� T�R MEK �Ç�N BER K�N’�N

UYAN MA SI NI BEK LE D�K’
Bel ge sel gös te ri mi so nun da al k�� lar la sah-

 ne ye ç� kan fil min fi kir ön cü le rin den Av. Ef -
kan Bo laç da bel ge sel son ra s� �un la r� söy le di;
“Fil mi miz bi raz ge cik ti. Bu ge cik me nin se be -
bi, Ber kin El van'�n uyu ma s�y d�. Uya n�p onu
da fi lme da hil ede riz di ye bek le dik ama ma -
ale sef uya na ma d�. Çok çe �it li aç� lar dan çe ki -

le bi le cek bir ko nuy du Ge zi di re ni �i. Bi zim ba -
k� �� m�z ada let siz lik üze ri ne ol du. Ada let siz li -
�in hü küm sür dü �ü, tek ada m�n ol du �u bir
ül ke dü �ü nün. Ve o tek ada m�n Cen net'ten
dü� me ha liy di Ge zi. Bas k� ya, oto ri te ye kar ��
gel me, öz gür lük dü� man la r� na kar �� bir di re -
ni� ti.  Ge zi bi ze gös ter di ki biz as l�n da çok ka -
la ba l�k m� ��z. 

Ha san Hü se yin'in �ii rin de de di �i gi bi;
‘De �il mi ki k�r d� lar bu fi dan la r�, de �il mi

ki a� lat t� lar  bu ana la r� bit ti,  on lar için her �ey
bit ti.’ Eme �i ge çen her ke se ve  Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu’na des tek le rin -
den do la y� çok te �ek kür edi yo rum. Bu
duy gu lar la he pi ni zi se lam lar. Bel ge sel de yer
alan bir söz le ko nu� ma m� bi tir mek is te rim; ge -
zi de dö vü �e ne, dü �e ne bin se lam!” 
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Gezi direnişi sırasında yaşananların ve adalet
talebinin anlatıldığı ‘Cennetin Düşüşü’ adlı belgeselin
ilk gösterimi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür

Merkezi’nde gerçekleşti.

11

Adalet Cennetin Düşüşü’yle
GERÇEKLEŞSİN...

TARİHİ İSTASYONLAR

GÜNDEMDEN
DÜŞMÜYOR! 

● Sem ra ÇE LE B�

Yük sek H�z l� Tren ve Mar ma ray ça l�� -
ma s� kap sa m�n da at�l du ru ma dü �en
ta ri hi Ka d� köy tren is tas yon la r� n�n

na s�l de �er len di ri le ce �i ha len mu� lâk l� �� n�
ko ru yor. Ya z� l� ve gör sel med ya da ve sos yal
med ya a� la r�n da ba� ta Göz te pe ol mak üze re
K� z�l top rak, Fe ner yo lu, Eren köy, Su adi ye ve
Bos tan c� is tas yon la r� n�n y� k� la ca �� na da ir ha -
ber le rin yan s� ma s� n�n ar d�n dan Ka d� köy Be -
le di ye si bir kez da ha ha re ke te geç ti. �l gi li
is tas yon la r�n ta ri hi ve kül tü rel var l�k la r� n�n
ko run ma s� ve mü ze-kül tür mer kez le ri ola rak
de �er len di ril me si ta le biy le chan ge.org in ter -
net por ta l�n da bir im za kam pan ya s� ba� lat t�. 

Ula� t�r ma De niz ci lik ve Ha ber le� me Ba -
kan l� ��’na hi ta ben ba� la t� lan im za kam pan -
ya s�n da, tes cil li kül tür var l�k la r� olan
Hay dar pa �a-Bos tan c� ara s�n da ki 6 ta ri hi is-
 tas yo nun y� k� la ca �� na da ir ha ber le rin, Göz te -
pe �s tas yo nun da ger çek le �en ça l�� ma lar la bir
kez da ha gün de me gel di �i be lir til di. Ba kan -
l�k ta ra f�n dan bu is tas yon la r�n y� k�l ma ya ca -
�� n�n be lir til me si ne ra� men na s�l
kul la n� la ca �� na da ir bir aç�k la ma ya p�l ma d� -
�� na dik kat çe ki len im za met nin de, “Tüm �s-
 tan bul lu la r�n or tak ta le bi ise is tas yon la r�n
kül tü rel var l�k ola rak ko run ma s� ve ye ni den
i� lev ka zan d� r� la rak bu lun duk la r� semt le rin
kül tü rel mer kez le ri ha li ne gel me si” de nil di. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu’nun “Bu is tas yon lar y� k� la maz, ye ri ne
ba� ka bir �ey ya p� la maz. Bi zim te mel ama c� -
m�z her böl ge nin is tas yo nu nun o böl ge de ki
yurt ta� la r�n da gö rü �ü al� na rak, bir mü ze-kül -
tür mer ke zi hat t� ha li ne gel me si dir” ifa de le -
ri ne de yer ve ri len im za met nin de
Be le di ye’nin Ula� t�r ma Ba kan l� ��’na ye ni bir
ba� vu ru ha z�r l� ��n da ol du �u da be lir ti li yor. 

Göz te pe �s tas yo nu nun y� k� la ca �� ha ber -
le riy le ye ni den gün de me ge len ta ri hi is tas -
yon lar la il gi li aç� lan im za kam pan ya s� na �u
ana ka dar 5 bi ne ya k�n ki �i des tek ver di.

�m za kam pan ya s�:
http://www.chan ge.org/tr/kam pan ya -

lar /kad�köydeki tar ihi t renis tasyon-
lar�müzevekültürmerkeziolmal�  ad re sin de
de vam edi yor. 

� CHP’L� Ö�ÜT, TA R� H� 
�S TAS YON LA RIN AKI BE T� N� 

BA KAN EL VAN’A SOR DU
At�l du rum da bu lu nan ta ri hi Ka d� köy

tren is tas yon la r� n�n na s�l de �er len di ri le ce �i -
ne ili� kin yet ki li isimlerinin her han gi bir
aç�k la ma ya pma ma s� üze ri ne CHP �s tan bul
Mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt ko nu yu
Mec lis’e ta �� d�.

Ula� t�r ma De niz ci lik ve Ha ber le� me Ba -
ka n� Lüt fi El van’�n ya n�t la ma s� is te miy le ö-
ner ge ve ren Ö�üt, Ka d� köy’de ki 6 ta ri hi
is tas yo nun ak� be ti nin me rak uyan d�r d� �� n�
ifa de ede rek, ba� ta Göz te pe ol mak üze re K� -
z�l top rak, Fe ner yo lu, Eren köy, Su adi ye ve
Bos tan c� is tas yon la r� n�n Kül tür ve Tu rizm
Ba kan l� �� �s tan bul 5 No’lu Kül tür Var l�k la -
r� n� Ko ru ma Ku ru lu’nun 15.10.2010 ta rih ve
2864 sa y� l� ka ra r� ile de mir yo lu mi ma ri si nin
öz gün ya p� la r�n dan ol ma s� n�n ya n� s� ra bi na -
la r�y la bir lik te “1. Grup Kül tür Var l� ��” ola -
rak tes cil li ol du �u nu söy le di.

Tüm bun lar göz önün de bu lun du rul du -
�un da, bu ya p� la r�n ko run ma s� hu su sun da il-
 gi li bi rim ler le gö rü �ü lüp gö rü �ül me di �i ni ve
na s�l mu ha fa za edi le ce �i ne da ir ka rar al� n�p
al�n ma d� �� n� so ran CHP’li Ö�üt, “�s tas yon -
la r�n ne �e kil de de �er len di ri le ce �i ile ala ka -
l� ola rak böl ge hal k� n�n gö rü �ü nün al�n ma s�
plan lan mak ta m� d�r?” so ru su nu yö nelt ti.

S.O.S �stanbullular Çevre Gönüllüleri
Platformu, 5 Haziran Dünya Çevre

Günü’nde Göztepe Tren �stas-
yonu’nda bir bas�n aç�klamas� yapt�.
Çevre Günü etkinli�ine Soma �ehit-

lerini anarak ba�layan Platform, aç�kla-
mada �u ifadelere yer verdi: “Bu kez
yak�n çevremizdeki tarihi Göztepe �s-

tasyonu’nun yüksek h�zl� tren Mar-
maray çal��malar� kapsam�nda i�levsiz

duruma dü�ürülmesi tren istasyon-

lar�n�n gelece�ini tehdit ediyor. Bizler
ba�ta Göztepe olmak üzere, K�z�lto-

prak, Feneryolu, Erenköy, Suadiye ve
Bostanc� istasyonlar�n�n y�k�laca��

haberleri üzerine geçmi�imizle
ba��m�z� koparmak isteyen çal��-

malar�n kar��s�nda olaca��z.” 
Aç�klama, “Tarihi istasyonlar, müze ve

kültür merkezi olsun. Kad�köy’ün 
istasyonlar� sahipsiz de�il” 

sözleriyle son buldu. 

ÇEVRE GÜNÜNDE GÖZTEPE İSTASYONU’NDA BULUŞTULAR

‘GEZİ, ÜLKEDEKİ CENNET ALGISINA BİR ÇENTİK ATTI’
KADIKÖY Belediyesi Caddebostan

Kültür Merkezi'nde gerçekle�en
“Cennetin Dü�ü�ü” adl� Gezi Direni�i
Belgeselinin süpervizörlü�ünü yapan
Hakan Alak ile gösterim öncesi bir

röportaj yapt�k...
� Belgesel nasıl hazırlandı, fikir nasıl

ortaya çıktı?
Eylül ay�nda Av. Efkan Bolaç ve

�irketimiz Pancart Film bir ça�r� yapt�.
Gezi’deki bütün görüntülerin bize

ula�t�r�lmas� ve belgesel yapmam�z için
gönüllülük temelinde ula�t�r�lmas� için...

Birçok görüntü ula�t� elimize, bunun
içinde profesyonel çekimlerden tutun da
telefonla kaydedilmi� görüntülere kadar
çe�itli formatlarda görüntüler vard�. 100

saatin üzerindeydi görüntüler ve yüzlerce
foto�raf ula�t�. Bunlar�n içinden bir kurgu

gerçekle�tirildi ve röportajlar yap�ld�.
Bizim belgeselin ana temas� buna göre

seçildi zaten. Belgeselin ana temas�
“adalet” vurgusuydu. Bir tür adalet
beklentisi ve daha fazla özgürlük
talebiyle ba�layan bir direni� ve
sonras�nda ya�ananlar, hayat�n�

kaybedenler, hukuki süreçten bir adalet
beklentisi ve suçlular�n cezaland�r�lmas�

talebi, belgeselin konseptini çizen
etkenler oldu. Eldeki görüntüler, yap�lan
röportajlar hep buna göre �ekillendirildi
ve film böyle olu�tu. Gezi'yi anlat�yor,
ama ayn� zamanda özellikle hayat�n�

kaybeden ailelerin üzerinden hem olan
bitene hem de onlar�n �u andaki duygu

ve dü�üncelerine odaklan�yor.
� Gezi belle�i oldukça derin izler

bıraktı hem toplumsal hafıza da hem
dünya ölçe�inde. “Cennetin Dü�ü�ü”

bu belle�in içinde ne söylüyor
izleyicilerine?

Biz direni� oldu�u zaman da sonras�nda
da filme haz�rlan�rken de birçok

belgeselin ç�kaca��n� biliyorduk. Bu güzel
bir �ey, irili ufakl�, süre olarak daha uzun

süreli, k�sa süreli vs.. birçok belgesel
ç�kacakt�. Bunlar birçok �ey anlatacak,

birçok yan�na odaklanacak. Ve
görüyoruz da kendine çe�itli temalar
seçen çal��malar�... Bizim temam�z

“adalet” temas�yd�, biz bu yan�n� ald�k.
Ba�ka belgeseller yap�l�yor, yap�lacak ve
yap�lmal� da. Gezi tek ba��na anlat�lacak
bir �ey de�il. Her belgesele bakt���n�zda

�u eksik kalm�� diyebilirsiniz. 
Ama �öyle dü�ünmek laz�m; asl�nda

Gezi, kendi biçimi gibi birbirine
benzemeyen birçok �eyi yan yana

getirebilmi�ti. Bence filmler de böyle
olacak. Birçok film birbirini tamamlayan
unsur olacak. Hepsi tek ba��na bir �eyi

do�ru anlatt���nda, tamam� Gezi’yi
anlat�yor olacak. 

� ‘BIRAKIN ADALET YER�N� BULSUN
GEREK�RSE CENNET A�A�IYA

�NS�N’
� Cennetin Dü�ü�ü ismi dikkat

çekiyor, bu ismi tercih etmenizdeki
sebep nedir? Ne anlatıyor? 

Asl�nda iki anlamdan yola ç�kt�k. Biri
Latince evrensel bir hukuk terimi.. Filme

de slogan oldu. “Adalet Cennetin
Dü�ü�ü ile gerçekle�sin.” Ba�ka bir

çevirisi ise; “B�rak�n Adalet yerini bulsun
gerekirse cennet a�a��ya insin.”

Do�rulu�un adaletin yerini bulmas�...
Cennet de böyle bir �eydir ya, iyili�in ve

do�rulu�un hakk�n�n verildi�i yerdir. 
Dü�ünür Slavoj Zizek, M�s�r’daki Tahrir

için yapt��� de�erlendirme yaz�s�nda
“Cennette Sorun”u; bask�n�n yo�un

oldu�u zamanda de�il aksine
demokratikle�menin ufak ufak ba�lad���,
ülkenin giderek bir cennet haline geldi�i
ve insanlar�n daha fazla özgürlük talebi
ile yola ç�kt��� için cennette olu�an bir

problem olarak gösterir. Ülkenin son 10
y�l� biraz böyleydi. Bir cennet alg�s� vard�.

Ama Gezi oraya bir çentik att�. Ve o
cennetin sahte bir yan�lg� oldu�unu

gösterdi, dü�ürdü yani o alg�y� bozdu.

Gerçekte bir cennet yokmu� ortada.
Gezi, bu alg�n�n maskesini dü�ürdü. 

� ‘ÇEK�MLER YAPILIRKEN KAMERA
ARKASINDAK� EK�P A�LIYORDU’
� Gezi direni�inde ya�amını yitiren
ailelerle yapılan röportajlar da yer

alıyor belgeselde... Gezi'nin parçası
olan yakınlarını kaybeden ailelerle bir

sinemacı olarak nasıl bir ili�ki
kurdunuz?

Direni�te hayat�n� kaybeden
gençlerimizden 3’ü, Antakya’dan Ali
�smail Korkmaz, Abdullah Cömert ve

Ahmet Atakan. Antakya’daki röportajlar
biraz uzam��t� ve Mart ay�na ertelenmi�ti.

Antakya’ya gitti�imiz gün �ehir
merkezine ula�t���m�zda telefonlar�m�za

bir mesaj geldi “Berkin hayat�n� kaybetti”
diye... O durumda nas�l o röportajlar

yap�labilir... Çekimler yap�l�rken kamera
arkas�ndaki ekip a�l�yordu, önde de
aileler a�l�yordu. Zorlu bir röportajd�. 
� Cennetin Dü�ü�ü Belgeseli ilk

galasını Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde

gerçekle�tirildi. Bundan sonra
nerelerde izlenebilecek?

Çe�itli talepler var hem yurt içinden hem
yurt d���ndan. Asl�nda programlanarak

gidiyor diyebilirim. �stanbul'da da 
gösterimler olacak.

Parklarda gösterim üzerine çal���yoruz
Gezi ile ayn� ruhu ta��mas�  için. Önümüz

yaz ve daha iyi bir izlenme olana��
yaratm�� olaca��z. Festivaller, özel

gösterimler ve sürecin sonunda internet
üzerinden yayaca��z. 

KADIKO?Y-11:Layout 2  6/12/14  11:47 AM  Page 1



LÖSEMiLi çocuklar ad�na
13. kez yap�lan bir dizi etkinlik

kapsam�nda hayata geçen
organizasyonda, lösemili

çocuklar renkli gösteriler
gerçekle�tirdiler ve klasik
araçlar�n tad�n� ç�kard�lar.
13. Uluslararas� Lösemili

Çocuklar Haftas�
kapsam�nda Lösemili

Çocuklar Vakf� (LÖSEV)
�stanbul �ubesi ve �stanbul

Klasik Otomobilciler
Derne�i (�KOD) ortakla�a

olarak Kad�köy
Belediyesi’nin de

deste�iyle Caddebostan’da
“Korkmuyorum

Ba�araca��z” temal� bir
etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, kanseri yenen
ve mücadelesini

sürdüren çocuklar,
klasik araçlarla Ba�dat

Caddesi ve
Caddebostan sahil
yolunda gezdirildi.

Tedavilerinin uzun ve
yorucu olmas� nedeniyle

moral aç�dan güçlü
tutulmaya ihtiyaçlar�
olan lösemili küçük

çocuklar, düzenlenen
etkinlikte dans edip, �ark�lar
söylediler ve �iirler okudular.

Çe�itli atölye çal��malar�n�n da
yap�ld��� alanda renkli görüntüler

olu�tu. Ayn� zamanda alana
kurulan stantlarda kanser hastas�

çocuklar yarar�na oyuncak ve
yiyecek sat��� da yap�ld�. Minik

cesur yürekleri verdikleri sava�ta
yaln�z b�rakmayan �stanbul Klasik
Otomobilciler Derne�i üyeleri de

etkinli�e klasik araçlar�n�
getirdiler ve çocuklarla unutulmaz

bir gün geçirdiler.

ANNE babalar için bebeklerinin
ç�kard�klar� ilk ses, söyledikleri

ilk kelime her zaman çok
önemlidir. Sadece anne-baba

için de�il, bebe�in yak�n çevresi
için de ilgi oda��d�r. Bu yüzden
çocu�un konu�ma geli�imi de

büyük önem ta��yor. Bu
konunun ne denli önemli

oldu�unu Erguvan Geli�im
Dan��mal�k’tan özel e�itim
uzman� Gül�en
Y�ld�r�m anlatt�.

GEÇ�KM��
KONU�MA VE
NEDENLER�,

NELER
YAPILAB�L�R?

Dil geli�imi; seslerin,
kelimelerin,
ssay�lar�n,

sembollerin,
kazan�lmas�,

saklanmas� ve dilin
kurallar�na uygun

olarak kullan�lmas�n�
içeren bir süreçtir. Dil
geli�imi do�umdan
itibaren ba�lar ve ya�am boyu
devam eder. Anne-babalar�n
çocuklar�n�n geli�imine ili�kin
olarak öncelikle bekledikleri

a�ama çocuklar�n�n konu�maya
ba�lamas�d�r. Birçok çocukta
geli�imin bir parças� olarak

kendili�inden geli�ir ve devam
eder. Bebek dünyaya geldi�i

andan itibaren önce a�layarak,
belli bir süre sonra a�laman�n

yan�nda farkl� sesler geli�tirerek
d�� dünya ile ileti�im kurar.

Geli�im evrelerine bakt���m�zda
1 ya� civar� ilk anlaml�

sözcüklerini ç�kar�p, 2-3 ya�
civar� ise düzgün bir biçimde

konu�maya ba�lam�� olmas�d�r.
Genellikle dil geli�imde tüm
çocuklar belirli bir s�ra izler.

Ancak bireysel farkl�l�klardan
ötürü bu durum bazen böyle
olmayabiliyor. Baz� çocuklar
ya��tlar�na k�yasla daha geç
konu�maya ba�layabiliyor. 
Bu her zaman konu�ma

bozuklu�u ya da ciddi bir sorun
oldu�u anlam�na gelmeyebilir.

Gecikmi� konu�man�n belli ba�l�
belirtilerini �öyle s�ralayabiliriz:
� Do�umla birlikte gelen veya
do�um s�ras�nda olu�mu� olan

komplikasyonlar.
� Kromozom anomalileri, motor
geli�im gerili�i, i�itme ve görme

kayb�.
� Konu�ma organlar�ndaki

yap�sal bozukluk.
� Zekâ gerili�i, otizm, yayg�n

geli�im bozukluk gibi
problemler.

� Çevresel ko�ullar, uyaran
azl��� vs.

� Çocu�un i�aret ya da di�er
ileti�im biçimleri normal de�ilse
(ya hiç konu�mazlar ya da zor

anla��lan bir kaç sözcük
kullan�rlar),

� Yutma, çi�neme gibi ek bir
sorun varsa,

� �steklerini öfkeli davran��larla
anlatmaya çal���yorsa (a�lama,

ba��rma, vurma gibi),
� Konu�mak yerine
jest, mimik, i�aret dili

kullanmaya
çal���yorsa,

� Anlams�z sesler
ç�kar�yorsa,

� Çevresine kar��
isteksiz ve ilgisizse,
� Yeni ortam ve
durumlara uyum

sa�lamakta güçlük
çekiyorsa,

� Kavramlar� geç ve
uzun zamanda
ö�reniyorsa,

� Yaln�z kalmay�
tercih ediyorsa,

� Ailede gecikmi� konu�ma
öyküsü varsa çocu�u çok iyi

gözlemlemeli, s�kl��� ve
devaml�l��� takip edilmeli, ciddi
bir sorun olas�l��� oldu�u fark

edildi�inde zaman
kaybetmeden bir uzmana

ba�vurulmal�d�r.
Peki böyle durumlarda anne-

baba çocu�a nasıl
yakla�malı?:

� Öncelikle, sab�rl� olunmal�,
sevgi ve ilgi gösterilmeli, s�k s�k
konu�ulmal�d�r, üzerinde bask�
kurmadan konu�maya te�vik

edilmelidir.
� Çocu�unuza hitap ederken
tane tane ve düzgün konu�un.
� Daha ilk hece ve sesleri

ç�kartt���nda söyledi�i sesleri
ona tekrar ettirin.

� S�k s�k soru sorun, size bir
�ey anlatmaya çal���yorsa

dinleyin ve anlad���n�z� belli edin.
� Mümkün oldu�unca ya��tlar�
ile oyun oynamas�n� sa�lay�n.
� Çocu�unuzla bebeksi bir

�ekilde konu�may�n.
� Bir nesneyi eline ald���nda

çocu�unuza onunla ilgili bilgiler
verin.

� Özellikle 0-3 ya� döneminde
televizyon izlettirmeyin, izliyorsa
birlikte olun ve gördüklerini ona

anlat�n.
� Birlikte kaliteli zaman geçirin

ve yarat�c� oyunlar oynay�n.
� Sözcük da�arc���n� art�rmak
için ona gün içinde yapt�klar�n�

tek tek anlat�n.
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ANNE-BABALAR DiKKAT!

Uzman Dr. Gül�en
YILDIRIM

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy’de, ge rek kent sel dö nü -
�üm ge rek se de mev sim de �i -
�i mi ne de niy le ha �e re ve

ke mir gen le rin gö rül me s�k l� �� art t�.
Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri
Mü dü rü Ali �h san Me te, özel lik le ya -
z�n en çok siv ri si nek �i kâ yet le ri gel di -
�i ni an�m sa ta rak, “Siv ri si nek ler
dur gun su bi ri kin ti le rin de ürer. Va tan-
 da� lar ço �un luk la bu nun far k�n da de -
�il ler. Bo� bir sak s� n�n içi ne bi ri ken
ya� mur su la r�n dan tu tun, üs tü aç�k su
kap la r� na, bah çe ye at�l m�� bo� bir
kon ser ve ku tu su nun içi ne do lan ya�-
 mur su la r� na ya hut ara ba dan ç� ka r�l -
m�� bir las ti �in için de ki su ya dek, pek
çok yer siv ri si nek ler için üre -
me im ka n� ta n�r. Ya ni
ba tak l�k gi bi do �al
yer ler d� ��n da,  in san
eliy le bil me den siv -
ri si nek üre ti yo ruz.
Oy sa va tan da� lar bu
üre me yer le ri ni çok
ba sit yön tem ler le azal ta -
bi lir” di yor.

� KENT SEL DÖ NÜ �ÜM
FA RE LE R�!

Ka d� köy’de son gün ler de en çok
te dir gin li �e ne den olan bir ba� ka ko -
nu da fa re ler… “Ka d� köy’de fa re ler
art t� m�?” so ru nu nun ya n� t� Ka d� köy
Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dü rü

Ali �h san Me te’den;
“Fa re le rin ya �am alan la r� ka na li -

zas yon sis tem le ri dir. Fi kir te pe böl ge -

sin de sü ren kent sel dö nü �üm ne de -
niy le bi na la r�n bo �al t�l ma s� ve do la y� -
s�y la ka na li zas yon sis te mi nin de o
ara da aç� �a ç�k ma s� ne de niy le,  fa re ler
de ora y� terk edip, ba� ka ma hal le le re
göç edi yor. 

Ta bi ki bu s� ra da da in san lar da fa -
re le ri da ha faz la gö rü yor lar. Sa y� la r�n -
da ar t�� ol du �u nu söy le mek zor,
fa re ler da ha gö rü nür ol du sa de ce. Son

1 ay da fa re �i kâ yet le ri art t� bu böl ge -
de. Fa re ler le mü ca de le aç� s�n dan Fi -
kir te pe’de ki ilaç la ma ekip le ri
te yak kuz ha lin de, bu ra da da ha ti tiz ça -
l�� ma lar yü rü tü yo ruz.”

Ali �h san Me te, Fi kir te pe böl ge -
sin de ev le rin de fa re gö ren Ka d� köy lü -
le re de �u tav si ye ler de bu lu nu yor;

“Fa re le rin bir evin içi ne gi re bil -
me si için on lar ca yol var. Pen ce re ler
aç�k unu tul ma ma l�, ka p� alt la r�n da ki
bo� luk lar ka pa t�l ma l� gi bi.

Ya ni me ka nik ön lem, fa re nin eve
gi ri �i ön len me li. On la r�n be sin kay-
 nak la r� da biz le rin ye di �i g� da lar d�r
ço �un luk la. Özel lik le ta h�l, hu bu bat
gi bi yi ye cek le ri aç�k ta b� rak ma mak
ge rek.”
� 6 �LAÇ LA MA EK� B� SA HA DA!

Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner ��-
 le ri Mü dü rü Ali �h san Me te’nin ver -
di �i bil gi le re gö re, be le di ye nin as�l
he de fi ha �e re ve ke mir gen le rin po pü -
las yo nu nu kon trol al t�n da tut ma ya yö -
ne lik ça l�� ma lar yap mak. Va tan da ��n
bil di �i nin ak si ne sa de ce ilaç la ma yap-
 m� yor be le di ye. Zi ra Me te’ye gö re
“ilaç la ma i�in en son a�a ma s�”. Ve te -
ri ner �� le ri Mü dür lü �ü Vek tör ler le
Mü ca de le ve �laç la ma Bi ri mi, ön ce -
lik le fa re gi bi ke mir gen ler ile siv ri si -
nek, ka ra fat ma, ha mam bö ce �i, pi re,
ke ne gi bi ha �e re le rin üre me alan la r� n�
tes pit edip, bu ra la r� kon trol al t� na al� -
yor. Top lam 16 ki �i den olu �an 6 mo-
 to ri ze ekip, hem me sa i sa at le ri için de
hem de ge ce/haf ta so nu sa ha da gö rev
ya p� yor.

Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü
�laç la ma Bi ri mi tel.: 0216 325 17 32
Da hi li:108-110)
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Çocuklarda konuşma
süreci önemli

Kadıköy’de fareler arttı mı?
Kadıköy’de kentsel dönü�ümüm bir ba�ka yüzü… Ya�am alanları olan
kanalizasyonlar yıkılınca göç etmeye mecbur kalan fareler Fikirtepe

bölgesine yayıldı, Kadıköylüler de durumdan rahatsız... Kadıköy
Belediyesi ise 6 ekibiyle farelere müdahale ediyor.

KADIKÖY Belediyesi Sosyal
Ya�am Evi üyeleri, ev

kazalarına dair
bilgilendirildi. Prof. Dr.
Korkmaz Altu� Sa�lık
Poliklini�’inde görevli

hem�ire Ayten Kuzucu,
“Ya�lılık Döneminde Ev

Kazalarından Korunma ve
�lkyardım” konulu bir

seminer verdi. Seminerde
özellikle ya�lılık döneminde

evde görülen kaza türleri
(dü�meler, zehirlenmeler,
yanıklar, kesikler, elektrik

çarpmaları, bo�ulmalar...vs)
üzerinde duruldu.

Ev
kazalarına

DiKKAT

Bağdat Caddesi’nde özel bir tur
Kadıköy Caddebostan’da Lösemili çocuklar için

düzenlenen etkinlikte, kanseri yenen ve mücadelesini
sürdüren çocuklar, klasik araçlarla Ba�dat Caddesi

ve Caddebostan sahil yolunda gezdirildi.

Karşı Lig’de Çocuk Şenliği
Ka d� köy’ün ma hal le fo rum la -

r� n�n en düs tri yel fut bo la kar -
�� ba� lat t�k la r� ve 15 Mart’tan

be ri her cu mar te si gü nü Ka d� köy
Be le di ye si Genç lik Mer ke zi’nde de -
vam eden Kar �� Lig’de bu haf ta so -
nu Ço cuk �en li �i var. 

Kar �� Lig’den ya p� lan aç�k la ma -
da Ço cuk �en li �i ile il gi li �u ifa de ler
yer ve ri li yor: 

“Kar �� Lig, ama tör ru hu ön plan -
da tu ta rak 15 Mart’tan be ri her cu -
mar te si ‘gü zel oyun, dü rüst oyun’
an la y� ��y la fut bol oy na mak ta d�r.
Kar �� Lig en düs tri yel fut bo la, �rk ç� -
l� �a, mil li yet çi li �e, cin si yet çi li �e,
tür cü lü �e, her tür lü nef ret söy le mi
ve ay r�m c� l� �a kar �� ol ma y� bir var-
 l�k se be bi ola rak gör mü� tür ve haf ta-
 lar d�r bun dan ta viz ver me mi� tir. 

in san la r�n ye �il sa ha lar da al� n�p
sa t�l d� ��, se zon luk ki ra lan d� ��, fut-
 bol sa ha s� için a�aç la r�n ke sil di �i,
tri bün ler de �id det olay la r� n�n ya �an -
d� ��, fa na tizm ve cin si yet çi kü für le -
rin nor mal sa y�l d� �� bir or tam da
‘ba� ka bir fut bol müm kün’ �ia r�y la
yo la ç�k t�k.

Biz Kar �� Lig fut bol ta k�m la r�
ola rak ka zan ma y�, kay bet me yi e�it-
 lik ola rak gör me yi ö� ren dik. Fark l� -
l�k la r� m�z la bir ara da dur ma y�
ö� ren dik. Oyu nu mu zu cid di ye al -
d�k. Ka d�n oyun cu la r� m�z ye �i lin üz-
e rin de ken di le ri ne öz gür lük ala n�
ya ra t�r ken, er kek oyun cu la r� m�z fut-
 bo lun er kek oyu nu de �il, bir lik te oy-
 nan d� ��n da da ha ke yif li ol du �u nu
ö� ren di. �im di s� ra ço cuk lar da! 14
Ha zi ran gü nü ço cuk la r� m�z ile bir-
 lik te Kar �� Lig’i bü yü tü yo ruz. Ço -
cuk la r� m�z sa ha lar da biz ler le top
ko� tur sun, re sim ler yap s�n is ti yo ruz.
Ço cuk lar dev bi na lar için de de �il,
so kak lar da, park lar da öz gür ce var
ol sun is ti yo ruz. Kar �� Lig Ço cuk
�en li �i’ne ço cu �u nu, et ra f�n da ki
bü tün kar de� le ri ni al gel!”

14 Ha zi ran Cu mar te si gü nü sa at
15.00-19.00 ara s� Ka d� köy Ka la m��
Genç lik Mer ke zi’nde dü zen le ne cek
�en lik te ye mek ler de ve gan ola cak.
Bu nun ne de ni ise “ço cuk la r�n sö mü -
rü süz bir mut fa ��n ve do la y� s�y la
dün ya n�n müm kün ol du �u nu ta da -
rak gör me le ri ni sa� la mak”. 

Kar�ı Lig’in 14 Haziran
Cumartesi günü Kalamı�

Gençlik Merkezi’nde
düzenleyece�i Çocuk

�enli�i’ne tüm çocuklar
davetli!  

BARIŞ MANÇO’DA ‘BAHAR SERGİSİ’ 
MAR MA RA Üni ver si te si Ö� re -

tim ele man la rın dan ö� re tim gö -
rev li si Di lek Tüm Ce be ci, Ka dı -

köy Be le di ye si Ba rı� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde 2-6 Ha zi ran
ta rih le ri ara sın da “Ba har” te ma lı

bir ki �i sel ser gi aç tı. Ce be ci,
ser gi de yer alan ça lı� ma la rın da

ge le nek sel teks til tek nik le ri ni
kul la na rak ku ma� yü zey le rin de
el bo ya ma la rı, bas kı lar, fark lı di -
ki�-na kı� tek nik le ri, ap li ke yön -
tem le ri ile za man ve ifa de açı -
sın dan hem bu gü ne, hem geç -
mi �e, hem de ge le ce �e atıf ta

bu lu nu yor. 
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● Tutku D�R�

KO�AR Shotokan Karate
Kulübü’nün (KSKC) ve Karate-Do
sporunun Türkiye’ye getirilmesinin
41. kurulu� y�ldönümü, 23 May�s

Cuma ak�am� Kad�köy Belediyesi Zübeyde Han�m
Kokteyl Salonu'nda düzenlenen bir etkinlikle
kutland�. Ko�ar’�n ö�rencileri, 41. y�l �erefine
haz�rlad�klar� özel gösteriyle Hakk� Ko�ar ve

Senseilerinden ö�rendiklerini
sergilediler. Gösteride Kulübün

Minikler Grubu büyük ilgi
gördü. Kutlama, gecenin geç

saatlerine kadar sürdü. 
Hakk� Ko�ar spora harp
okulundayken atletizmle
ba�lad�. Zamanla judoyla

karateye yönelen Ko�ar, Judo’da milli
forma giydi. 1970 y�l�nda �talya'da

düzenlenen Judo turnuvas�na kat�lan
Ko�ar, �talya’da s�navlara girip
Karate'de “kara ku�ak” ald�.

Türkiye'ye döner dönmez karate
çal��malar�na a��rl�k verdi, 1973 y�l�nda �stanbul

Moda’da Ko�ar Shotokan Karate Kulübü’nü kurdu
ve karate e�itimi vermeye ba�lad�. Halen

Fethiye’de Shotokan Karate e�itimi veriyor.
Moda’daki Ko�ar Shotokan
Karate-Do Kulübü’nde ise

k�zlar� Melek Hac�o�lu Ko�ar,
Meltem Yozgat Ko�ar ile Banu

Ko�ar, babalar� Hakk�
Ko�ar'dan ö�rendikleri

karateyi ö�rencilere aktarmaya
devam ediyorlar.  

● Mustafa SÜRMEL�

Ge li� mek te Olan Spor Bran� la r� Fe de -
ras yo nu ta ra f�n dan 16-20 Ma y�s 2014
ta rih le ri ara s�n da An ka ra Prof. Dr.

Ya �ar Se vim Spor Sa lo nu’nda ger çek le� ti ri -
len Tür ki ye Bü yük ler Korf bol �am pi yo na -
s�’nda 2. olan Mar ma ra Üni ver si te si Spor
Ku lü bü Korf bol Ta k� m�, Eu ro pa Shi eld’e
do� ru dan ka t�l ma ya hak ka zan d�.

5 gün bo yun ca çe �it li il ler den 8 ta k� m�n
mü ca de le ver di �i Tür ki ye Bü yük ler Korf bol
�am pi yo na s� fi na lin de Ko ca eli Üni ver si te si
Spor Kulübü ile kar �� kar �� ya ge len Mar ma -
ra Üni ver si te si Spor Kulübü, tur nu va y� 2.
ola rak ta mam la d�.

El de et ti �i ba �a r�y la Tür ki ye’yi Av ru -
pa’da tem sil et me ye ha z�r la nan Mar ma ra
Üni ver si te si SK Korf bol Ta k�m Me na je ri La -
le Gü ler, “Çok gü zel bir tur nu va dö ne mi ge -
çir dik ve �am pi yo na y� 2. ola rak ta mam la y�p
Av ru pa’n�n güç lü ta k�m la r� n�n yer al d� �� Eu-
 ro pa Shi eld’e ka t�l ma hak k� ka zan d�k. Bu ba -
�a r� da eme �i ge çen her ke si kut lu yo rum.
Ül ke mi zi yurt  d� ��n da en iyi �e kil de tem sil
et mek için ha z�r l�k la r� m� za tüm h� z�y la de -

vam edi yo ruz. He de fi miz; her ta k�m gi bi gü -
zel so nuç lar la ül ke mi ze dön mek” de di.

Her y�l Av ru pa’n�n çe �it li ül ke le rin den
ge len korf bol ta k�m la r� n�n mü ca de le ver di �i
Eu ro pa Shi eld, 2015 Ocak ay�n da dü zen le -
ne cek. Av ru pa’n�n güç lü ta k�m la r� n�n yer
ala ca �� �am pi yo na da Tür ki ye’yi tem sil et-
me ye ha z�r la nan Mar ma ra Üni ver si te si SK,
ay n� za man da Eu ro pa Shi eld’e ka t� lan ilk
Türk Ta k� m� ola cak. Tür ki ye’yi Av ru pa’n�n

en pres tij li spor or ga ni zas yon la r�n dan bi rin -
de tem sil ede cek eki bi miz Sim ge E� ret li, Ak -
tu� Ka ra bay, Can su De rin de re, Hi lal Ka ra�,
Aziz �en türk, Se lin Sü rek, �nanç De mi rel,
Ner gis Genç, Tay gun Er döl, Gi zem Bü yük -
yi �it, Bü� ra �zal, Uzay Öz kurt, Önay Öz -
kurt’tan olu �u yor.

Eu ro pa Shi eld, A ve B ka te go ri sin de ki
ül ke le rin �am pi yon olan ta k�m la r� n�n ka t�l d� -
�� Eu ro pa Cup ha ri cin de ki tek Av ru pa Ku-

 pa s� ve B ka te go ri sin de ki ül ke le rin lig le rin de
ikin ci ve üçün cü s� ra y� alan ta k�m lar ile C ka -
te go ri sin de ki ül ke le rin �am pi yon la r� n�n ka t� -
la bil di �i bir tur nu va.
� KA DIN VE ER KEK LE R�N B� RA RA DA

OY NA DI �I TEK TA KIM SPO RU
Korf bol, Hol lan da l� be den e�i ti mi ö� ret -

me ni Ni co Bro ek huy sen ta ra f�n dan ta sar la -
nan bir oyun. 3.5 met re yük sek lik te ki bir
se pet ten, fut bol to pu bü yük lü �ün de bir to pun
ge çi ril me si esa s� na da ya nan korf bol, 1903 y� -
l�n da Hol lan da’da oy nan ma ya ba� lan d�.
Ka d�n ve er kek le rin ay n� ta k�m da yer al d� ��
dün ya da ki tek ta k�m spo ru. Bir ta k�m 4 ka d�n
ve 4 er kek ol mak üze re 8 spor cu dan olu �u -
yor. Maç lar ise 30’ar da ki ka dan 2 dev re �ek-
 lin de oy na n� yor. Oyun sa ha s� hü cum ve
de fans böl ge si ol mak üze re iki ye ay r� l� yor.
Bir ta k�m dan her bir böl ge de 2 er kek 2 ka d�n
oyun cu yer al� yor. Tür ki ye korf bol ile ilk kez
1995 y� l�n da ta n�� t�. Korf bol’un 2008 y� l� n�n
ba ��n da Tür ki ye Ge li� mek te Olan Spor Fe d-
e ras yo nu ça t� s� al t� na al�n ma s�y la çok h�z l�
bir yük se li� tren di ne gir di. A Mil li Ta k� m�n
olu� tu rul du ve Av ru pa Ku lüp ler Ku pa s� Tür -
ki ye’de or ga ni ze edil di. 

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Ama tör Spor Ku lüp le ri Bir-
 li �i, dü zen le di �i kah val t� l� top lan t� -
da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Ay kurt Nu ho� lu ile bir ara ya gel di. Ka d� -
köy’de spo run ko nu �ul du �u top lan t� da
kent te ama tör spo run ge li �i mi ko nu sun da
önü müz de ki gün ler de önem li at� l�m la r�n
ya �a na ca �� me sa j� ve ril di.

30 Ma y�s Cu ma gü nü Fe -
ner bah çe Khal ke don Res to rant -
ta dü zen le nen top lan t� ya
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay -
kurt Nu ho� lu, Ka d� köy Be le di -
ye si CHP Gru bu Mec lis Üye si
�l han Sa d� ko� lu, Ka d� köy Ama -
tör Spor Ku lüp le ri Der ne �i
(KASKD) ve Ko �u yo lu Spor Ku -
lü bü Ba� ka n� Ta� k�n Tu na, 2. Ba� -
ka n� Ra ma zan Oral, As ba� ka n� ve
Yel de �ir me ni Spor Ku lü bü Ba� ka -
n� Ha san Ali Öl mez, Onur sal Ba� -
ka n� ve Hi lal Spor Ku lü bü Ba� ka n�
Ba ki Ne dim Bal ta c�, Say man ve Fi -
kir te pe Dum lu p� nar Spor Ku lü bü
Yö ne tim Ku ru lu Üye si Hü se yin Ge -
diz, Ge nel Sek re te ri ve Ko �u yo lu
Spor Ku lü bü Yö ne tim Ku ru lu Üye -
si Me tin Ka ra bi ber, Yö ne tim Ku ru lu
Üye si ve Acars por Ku lü bü Ba� ka n�
�l han Ekal, Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve
Fe ner yo lu Spor Ku lü bü Ba� ka n� �h -
san Ya di gar, Hay dar pa �a De mirs por

Ku lü bü Ba� ka n� Ca vit Ocak, Ac� ba dem
Spor Ku lü bü Ba� ka n� O�uz Ata gün, Ye ni -
dün ya Spor Ku lü bü Ba� ka n� Bur han Ye ni -
dün ya, Fi kir te pe Dum lu p� nar Spor Ku lü bü
Yö ne tim Ku ru lu Üye si Na zan Gür kan ve
Ku lü bün An tre nö rü Ah met Ge diz, Koz ya -
ta �� Spor Ku lü bü Yö ne tim Ku ru lu Üye si
En ver De niz ka t�l d�. 

Top lan t� da;

Ku lüp ler Bir li �i’nin ya p� lan ma s� ve bir ça -
l�� ma ofi si ne ka vu� tu rul ma s�, ama tör spor
ku lüp le ri ne bu y�l ya p� la cak yar d�m lar, Ka -
d� köy Be le di ye si’nin na s�l ve ne �e kil de
ama tör spor ku lüp le ri ne kat k� su na bi le ce �i
ko nu la r� gün de me gel di. 

Ka d� köy Ama tör Spor
Ku lüp le ri Der ne �i (KASKD) ve Ko �u yo lu

Spor Ku lü bü Ba� ka n� Ta� k�n Tu na yap t� ��
aç�k la ma da, “Ku lüp le ri mi zin en bü yük so -
ru nu an tren man ve maç la r� n� ya pa bi le cek -
le ri sa ha la ra sa hip ola ma ma s�. An tren man
ve maç yap mak için sa ha pa ra s� öde mek

za ten zor du rum da olan
ku lüp le ri mi zi s� k�n t� ya so -
ku yor. S� k�n t� la r� m� z� ve
is tek le ri mi zi Sa y�n Be le -
di ye Ba� ka n� m�z Ay kurt
Nu ho� lu’na ilet tik. Ba� -
ka n� m�z bu is tek le ri de -
� e r  l e n  d i  r e  c e  � i  n i ,
im kan lar öl çü sün de am-
a tör spor ku lüp le ri ne
yar d�m c� ola ca �� n�, am-
a tör spor ku lüp le ri nin,
ço cuk ve genç le rin iyi
ye ti� me le ri, so kak lar -
dan ve kö tü lük ler den
ko run ma la r� için uy -
gun or tam ol duk la r� n�
ifa de et ti. Top lan t� dan
umut lu ve mem nu ni -
yet le ay r�l d�k. Be le di -
ye Ba� ka n� m� za
te �ek kür edi yo ruz”
de di. 

Ka d� köy Be le di -
ye si’nin Ka d� köy’de
spo run sa� l�k l�, sis-

 tem li ge li �i mi için bün ye sin de çok ya k�n
za man da Spor Mü dür lü �ü’nü fa ali ye te ge -
çi re ce �i de ak ta r�l d�. 

Kadıköy’de amatör spor
için yeni bir dönem

başladı. Kadıköy
Belediyesi de

bünyesinde Spor
Müdürlüğü’nü faaliyete
geçirerek, kentte am-

atör sporun sağlıklı, sis-
temli gelişimi için
çalışmalarını hız-

landırdı.

FiKiRTEPE Altınayaklar Spor
Kulübü’nün lokali törenle hizmete
girdi. Fikirtepe Altınayaklar Spor
Kulübü Mayıs ayında düzenledi�i

törenle kulüp lokalini, Kadıköy
Belediyesi Ba�kan Yardımcıları Ebru

Pe�tereli ile Ülkü Koçar, Kadıköy
Belediye Meclisi Kadın Meclis
Üyeleri ve CHP Kadıköy Kadın

Kolları temsilcilerinin katılımıyla açtı.
Kadıköy’ün mazisi eskiye uzanan
kulübünün

yeniden
Kadıköy

amatör spor
ya�amına
merhaba

dedi�i açılı�a,
i�adamı Emre

Nadar ile
Siesta Ata�ehir

Güzellik
Merkezi Sahibi

Necmettin
Yılmaz da

katıldı.
Fikirtepe

Altınayaklar
Spor

Kulübü’nden
yapılan
açıklamada, “Bugüne kadar
kulübümüzden desteklerini

esirgemeyen Kadıköy Belediye
Ba�kanımız Sayın Aykurt

Nuho�lu’na, CHP Kadıköy �lçe
Ba�kanı Sayın Necati Ek�i’ye, CHP
Kadıköy Spor Komisyonu Ba�kanı

Kemal Ceylan’a, Kadıköy Belediyesi
Meclis Üyemiz ve Kulübümüz,

Altyapı sorumlusu Tamer Çebi’ye,
Platin Group A.�. adına Sayın Dural

Çırak’a açılı�ımıza katıldıkları ve
desteklerinden dolayı kulübümüz

adına te�ekkür ederiz” denildi.

SPORA
YENiDEN

MERHABA

Fikirtepe’de
kurulan Altı-

nayaklar
Spor Kulübü
kentin spor
yaşamında

yeniden
varım dedi.

Marmara Üniversitesi Avrupa yolunda
Marmara Üniversitesi Spor Klübü Korfbol Takımı Europa
Shield’e do�rudan katılmaya hak kazandı. Kadıköylü ekip

Europa Shield’e katılan ilk Türk takımı olacak.

SEMiHA �akir �lkokulu Minikler K�z ve Erkek Atletizm
Tak�m� 22 May�s Per�embe günü Fenerbahçe Derea�z�

Tesisleri’nde yap�lan “Kad�köy’ün En H�zl�s�” Yar��mas�nda
f�rt�na gibi esti. Rüzgâr�n minikleri k�zlarda Ezgi Y�ld�r�m ile

birincilik elde etti. Semiha �akir �lkokulu’nun ba�ar�l�
sporcular� Defne Su Bayraktar ile

be�incilik, Ebrar Do�ru ile de alt�nc�l�k
elde ederek okullar�n�n ad�n� Kad�köy’de

bir kez daha duyurdular. 
28 May�s Çar�amba günü Marmara

Üniversitesi Beden E�itimi
Yüksekokulu’nda yap�lan �stanbul’un 

En H�zl�s� Yar� Final Yar��malar� Anadolu
Yakas� Seçmelerinde de Semiha �akir
�lkokulu 7.li�i elde ederek, �stanbul’un

en h�zl�s� final yar��mas�na kat�lma hakk�
elde etti. Semiha �akir �lkokulu’ndan yap�lan aç�klamada,

“Okulumuz ilkokul oldu�undan beden e�itimi
ö�retmenimiz bulunmamaktad�r. Ö�rencilerimizin

yar��maya kat�l�m� ile ilgili yard�mlar�ndan dolay� misafir
olarak bulundu�umuz Melahat Akkutlu Ortaokulu Beden

E�itimi Ö�retmeni Mehmet Bozcan’a te�ekkür 
ederiz” denildi.

Se mi ha Şa kir’in
HIZ LI Mi NiK LE Ri
Se mi ha Şa kir’in
HIZ LI Mi NiK LE Ri
Se mi ha Şa kir’in
HIZ LI Mi NiK LE Ri
Se mi ha Şa kir’in
HIZ LI Mi NiK LE Ri
Se mi ha Şa kir’in
HIZ LI Mi NiK LE Ri
Se mi ha Şa kir’in
HIZ LI Mi NiK LE Ri

Kadıköy’ün
minikleri atletizm
yarı�malarında
hızlarıyla göz

kama�tırıyorlar.
Semiha �akir
�lkokulu’nun

yıldızları �stanbul
7.li�i elde etmeyi

ba�ardılar.

Karate-do’nun
Türkiye’deki
41. YILI

Hakkı Ko�ar’ın 1973
yılında kurdu�u
Ko�ar Shotokan
Karate Kulübü
41 ya�ına girdi.

13 - 19 HAZ�RAN 2014YA�AM 13
Kadıköy’de SPOR için yeni bir başlangıç
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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

� 13 - 19 HAZ�RAN 2014 Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61
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