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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

De�erli okurlarımız, Gazete Kadıköy
15 yıldır aralıksız olarak her Cuma

günü sizlerle bulu�uyor. Gazete
Kadıköy’ün ba�arısında, hiç
ku�kusuz sizlerle olan yakın

ili�kimizin de büyük önemi var.
Görü�leriniz ve ele�tirileriniz bize 

yol gösteriyor. Daha güzel bir 
gazete hazırlamak için sizin görü� ve

önerilerinize ihtiyacımız var.
Hazırladı�ımız anketi doldurur, kültür
merkezleri, gönüllü evlerine, Kadıköy

Belediyesi ana binasına ve
birimlerine bırakabilirseniz,

gazetemizin �ekillenmesinde bize
büyük destek olacaksınız. 

Te�ekkür ediyoruz...

�� Haberi 3. Sayfada

Kadıköy Belediyesi 1 Eylül Dünya
Barı� Günü’nde, Bahariye 

Caddesi’nde “Çocu�un Gördü�ü
Dü�tür Barı�” adıyla etkinlikler

düzenliyor

�� Haberi 9. Sayfada

Be� yıllık stratejik plan hazırlıklarını sürdüren Kadıköy Belediyesi,
23 A�ustos Cumartesi günü düzenlenen Karar Konferansı’nda tüm
grupları biraraya getirdi. Konferansta stratejik planın hedefleri ve

yerel yönetim anlayı�ının ilkeleri �ekillendi

Kadıköylüler kararını verdi

Önerilerinizi
bekliyoruz

�� Haberi 11. Sayfada

Haydarpaşa Tren Garı'nın restorasyon projesi
onaylandı. Anıtlar Kurulu'ndan geçen projeye

göre, Haydarpaşa, Hızlı Tren Garı olarak
kullanılacak;
yangında kül
olan çatı katı
ise kullanıma

açılıyor

Haydarpaşa projesi yenidenHaydarpaşa projesi yenidenHaydarpaşa projesi yenidenHaydarpaşa projesi yenidenHaydarpaşa projesi yeniden

�� Haberi 14. Sayfada

HALK SAGLIGI TEHLiKE ALTINDAHALK SAGLIGI TEHLiKE ALTINDAHALK SAGLIGI TEHLiKE ALTINDAHALK SAGLIGI TEHLiKE ALTINDAHALK SAGLIGI TEHLiKE ALTINDAHALK SAGLIGI TEHLiKE ALTINDA
Islah çalışması bir türlü bitmeyen 
Kurbağalıdere, tehlike saçmaya

devam ediyor! Kurbağalıdere’den
akan kanalizasyon suyu, sadece

Kadıköy sahillerinde denize
girenlerin değil çevrede yaşayanların

da sağlığını tehdit ediyor
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Kadıköy sahillerinde denize
girenlerin değil çevrede yaşayanların

da sağlığını tehdit ediyor

�� Haberi 8. Sayfada

Haydarpaşa projesi yeniden

KADIKO?Y-1:Layout 2  8/28/14  2:44 PM  Page 1



Mi ni büs le rin du ru mu nu dü zelt mek
ve ula ��m da olu �an mi ni büs te rö -
rü nü son lan d�r mak için bir ça l�� -

ma ba� la tan �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si
Ula� t�r ma Ko or di nas yon Mer ke zi (UKO -
ME) ile �s tan bul Mi ni büs çü ler Oda s�,
önem li ka rar lar al d�. Al� nan ka rar lar ara s�n -
da Ka d� köy için de önem li bir ka rar var. Ar -
t�k bir çok mi ni bü sün son du ra �� Ka d� köy
ol ma ya cak. 

Ba� la t� lan ça l�� ma kap sa m�n da ilk pi lot
böl ge, �s tan bul’un Ana do lu Ya ka s�’nda E-
5 gü zer gâ h� ol du. Gü zer gâh üze rin de ça l� -
�an 3 fark l� hat la il gi li ye ni den bir plan la ma
ve iyi le� tir me ya p� l� yor. 

Plan la ma ya ta bii olan hat lar, Geb ze-
Ha rem, Ya ka c�k-Kar tal ve Ka d� köy-Kar tal
ola rak be lir len di. Hat lar da top lam 276’s�
Geb ze-Ha rem’de, 70 ta ne si Ka d� köy-Kar -
tal’da ve 40 ta ne si de Ya ka c�k-Ka d� köy
hat t�n da ol mak üze re 386 araç bu lu nu yor.
Ya p� lan plan la ma ya gö re bir çok mi ni bü sün
son du ra �� ar t�k Ka d� köy ol ma ya cak. Ör ne -
�in; Ka d� köy-Kar tal hat t�n da bu lu nan mi -

ni büs le rin bel li bir bö lü mü nün son du ra ��
Kü çük ya l�’da Ulu soy te sis le ri nin bu lun du -
�u böl ge de ola cak. Ay n� uy gu la ma Ya ka -
c�k-Kar tal mi ni büs le ri için de ge çer li
ola cak. Mev cut plan la ma ile E-5 üs tün de ki
mi ni büs yo �un lu �u nun azal t�l ma s� he def -
le nir ken, Ka d� köy’ün mi ni büs yü kü de ha -
fif le til mi� ola cak. 

Ya p� lan ça l�� ma kap sa m�n da, mi ni büs
�o för le ri nin k� l�k k� ya fe ti nin tek tip ol ma s�,
e�i ti me ta bi tu tul ma la r�, araç la ra 10 ya� s� -
n� r� ge ti ril me si gi bi dü zen le me ler de söz
ko nu su. Ye ni dü zen le me le rin 1 y�l son ra
ha ya ta ge çi ril me si he def le ni yor. Ça l�� ma -
lar ta mam lan d�k tan son ra ke sin ka rar lar
UKO ME’de ve ri le cek.

● Es ma BAY RAK TAR

Le man y�l lar ön ce mi zah der gi -
si ola rak ya y�m ha ya t� na
ba� la d� ��n da, mu ha le fe -

ti ve çar p� c� iro nik üs lu buy -
la bir an da her ke sin il gi
nok ta s� ve vaz ge çe me di �i
bir der gi ha li ne gel mi� ti. 

1994 y� l�n da ilk ola rak
Be yo� lu’nda Le man der-
 gi si nin ha z�r lan d� �� bi na n�n
alt ka t�n da aç� lan Le man
Kül tür, Le man der gi si nin mi -
zah an la y� �� n�n bu kez hiz met
sek tö rün de gö rü nür k�l d�. Ba� ta genç -

ler ol mak üze re za man la her ya� tan in sa -
n�n dik ka ti ni çek ti ve be nim sen di. Tür ki -

ye’nin bir çok ilin de de aç� la rak
top lam 16 �u be ye eri �en

Le man Kül tür, Cad de -
bos tan’da ki �u be siy le
Ka d� köy lü le re  ‘Mer -
ha ba’ de di.   

�lk aç�l d� �� an -
dan iti ba ren Ka d� -
köy lü le rin yo �un

il gi siy le kar �� la �an
Le man Kül tür ken di ne

öz gü bir bi rin den lez zet li
ye mek le ri, fark l� mü zik le ri,

soh bet or ta m�y la ye di den yet mi -

�e her ke sin il gi oda �� ol du. 
Ay r� ca çe �it li sa nat et kin lik le riy le de

sa nat se ver le ri bir ara ya top la yan Le man
Kül tür, genç ler le sa na t� bu lu� tur ma n�n me -
kâ n� ol ma y� da üst len mi� du rum da.

� ME NÜ DE AVANAK AVN�
Me nü lis te si ne bak t� �� n�z da G�r g�r ve

Le man der gi sin de ki bü tün tip ler si zin le bir-
 lik te ade ta. Me nü de yer alan yi ye cek, içe-
 cek  isim le ri ne bak t� �� n�z da bir an için
mi zah der gi si oku du �u nu zu dü �ü ne bi lir si -
niz. Kö tü Ke di �e ra fet tin si ze ken di ye me -
�i ni su nu yor, Ava nak Av ni ba� ka bir
se çe nek su nu yor ve da ha ne ler… Bü tün bir
me nü lis te siy le G�r g�r’�n, Le man’�n ya y�m-
 lan d� �� se ne le re gi di yor su nuz. 
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YDS, IELTS (Academic  and
General) ve PROFICENCY

(Hazırlık Sınıfı Atlama)
sınavları konusunda

uzmanla�mı� 
�NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN 

özel ders.

Tel: 0537 014 84 97

�NG�L�ZCE DERS

Kadıköy’e minibüs giremeyecekKadıköy’e minibüs giremeyecekKadıköy’e minibüs giremeyecekKadıköy’e minibüs giremeyecekKadıköy’e minibüs giremeyecekKadıköy’e minibüs giremeyecek
İstanbul’daki minibüslerin yarattığı olumsuzlukları yok etmek
için bir dizi karar alındı. Buna göre, minibüslerin son durağı
Kadıköy olmayacak, böylece Kadıköy’ün trafiği rahatlayacak

LeMan Kültür’le Cadde’ye neşe geldi!

LEMAN Kültür Restoran Grup
Ba�kan� Kemal �entürk:  “�stanbullu-
lar, Beyo�lu’ndan sonraki ilk LeMan
Kültür için çok beklemi�ti. Ba�dat

Caddesi ile bu hasret sona erdi. �s-
tanbul’un önemli lokasyonlar�nda yeni

LeMan Kültür’ler için haz�rl�klar�m�z�
yap�yoruz. Bizim için öncelikli olansa,

geleneksel LeMan ruhunu, leziz
yemekler, tatl� sohbetler ve farkl�

sanatsal etkinliklerle LeMan Kültür
çat�s� alt�nda misafirlerimize sun-

abilmektir. LeMan Kültür, Türkiye’nin
en büyük Cafe Bar Restaurant zinciri

olarak her geçen gün yeme-içme
sektörünün parlayan y�ld�z� olmaya

devam edecektir.”

LeMan geldi
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Ka d� köy’ün ma �a za la r�y la, ka fe le riy le,
so kak sa nat ç� la r�y la en ha re ket li yer le -
rin den bi ri olan Ba ha ri ye Cad de si, 1

Ey lül’de ba r�� �ar k� la r�y la ç�n la ya cak, in te rak -
tif ti yat ro gös te ri le ri ne ev sa hip li �i ya pa cak. 1
Ey lül Dün ya Ba r�� Gü nü’nün ba� rol oyun cu -
la r� ise ço cuk lar ola cak. 

Ka d� köy Be le di ye si, �a ir Yan nis Rit sos’un
“Ba r��” ad l� �ii rin den ha re ket le “Ço cu �un Gör -
dü �ü Dü� tür Ba r��” ad l� bir et kin lik dü zen li yor.
1 Ey lül Pa zar te si gü nü sa at 17.00 ile 19.00 ara -
s�n da ya p� la cak et kin lik ler Ba ha ri ye Cad de -
si’ne ya y� la cak.

� ÜÇ NOK TA DA ET K�N L�K
Üç fark l� nok ta da üç fark l� et -

kin lik ola cak. Sü ley man pa �a So -
kak gi ri �in de, Ka d� köy’ün
do �aç la ma ti yat ro gru bu �s tan -
bu lim pro, in te rak tif oyun lar la
ba r� �� an la ta cak. 7 y�l d�r “Ne
Ala Te ma �a” ad l� do �aç la ma ka -
ba re le ri ni iz le yi ciy le bu lu� tu ran
grup, bu se fer cad de üze rin de do -
�aç la ma ya pa cak. Mü zik li ka ba re ye
çev re de bu lu nan her kes ka t� la bi le cek.
� ÇO CUK LAR BA RI �I RES ME DE CEK

Sü rey ya Ope ra s� önü Ço cuk Sa nat Mer -
ke zi’nin sa nat ç� ço cuk la r� na ay r�l d�. Ço cuk -
lar bu ra da bü yük bir be ze hep bir lik te
re sim ler çi ze cek. Yak la ��k 200 ço cuk 10
met re uzun lu �un da ki bo� bir res mi “ba r��”
re sim le riy le do na ta cak.

Do �a ya kar �� Ba r�� Yo ga s�’n�n ya p� la ca ��
et kin lik ler kap sa m�n da ÇSM Ke man Or kes tra -
s� ve Ço cuk Ko ro su ba r�� �ar k� la r� ça la cak ve
söy le ye cek. Ay r� ca ço cuk lar dans ede rek Ba -
r�� Gü nü’nü kut la ya cak. 

� SO KAK TA KON SER
Ba ha ri ye Cad de si’nin üst k�s m�n da yer

alan Ayi a Tri ada Rum Or to doks Ki li se si önün -
de ise Ka ra gü ne� mü zik gru bu kon ser ve re cek.
Be yo� lu ve Ka d� köy so kak la r�n da y�l lar d�r �ar -

k� lar söy le yen Ka ra gü ne�, Ana do lu de yi� le ri,
san tur yo rum la r�, bes te ça l�� ma la r� ve do �aç -
la ma la r� n� ge ni� bir co� raf ya dan top la d�k la r�
san tur, ke men çe, ney, on iki tel li gi tar ve per -
küs yon (tef, ben dir, dar bu ka, ca jon) gi bi akus -
tik ens trü man lar la ic ra edi yor.

Ka d� köy Be le di ye si’nin 1 Ey lül Dün ya
Ba r�� Gü nü et kin lik le ri ne ba r� �a ina nan �s-
tanbullular da vet  ediliyor.

� 1 EY LÜL SA DE CE TÜR K� YE’DE!
Dün ya Ba r�� Gü nü sa de ce Tür ki ye’de 1

Ey lül’de kut la n� yor. Es ki Sov yet Sos ya list
Cum hu ri yet ler Bir li �i ve Var �o va Pak t� üye si

ül ke ler ba r�� için de bir dün ya mü ca de -
le si gö re vi ni ha t�r lat mak ama c�y la

Hit ler fa �iz mi nin 1939 y� l�n da Po -
lon ya’y� i� gal ede rek ikin ci dün ya
sa va �� n� ba� lat t� �� ta rih olan 1
Ey lül’ü “Dün ya Ba r�� Gü nü”
ola rak ilan et mi� ti. An cak SS-

CB’nin ve Var �o va Pak t�’n�n da -
��l ma s�n dan son ra hiç bir ül ke 1

Ey lül’ü Dün ya Ba r�� Gü nü ola rak
kut la ma d�, Tür ki ye ha riç…

� DÜN YA 21 EY LÜL’DE KUT LU YOR
Tüm dün ya da Ba r�� Gü nü, 21 Ey lül ta ri -

hin de kut la n� yor. Bir le� mi� Mil let ler Ge nel
Ku ru lu, 1981’de ki 57. bir le �i min de, “Ge nel
Ku rul’un aç� l�� gü nü olan her Ey lül’ün üçün cü
sa l� gü nü nü  “Ulus la ra ra s� Ba r�� Gü nü” ilan et -
ti. Y�l lar son ra Ge nel Ku rul'un 7 Ey lül 2001 ta -
rih li ka ra r�y la 21 Ey lül'ü Ba r�� Gü nü ola rak
ka bul edil di.

Bir le� mi� Mil let ler, Ba r�� Gü nü'nde, dün -
ya ça p�n da ça t�� ma la r�n ön len me si ve ba r� ��n
te si si yo lun da bi linç len me yi amaç l� yor. Her 21
Ey lül’de, Bir le� mi� Mil let ler Mer ke zi’nde ki
“Ba r�� Ça n�” ça l� n� yor. Sa va� lar da ki in sa ni k� -
y� m�n an� s� na Ja pon ya ta ra f�n dan yap t� r� lan bu
çan, dün ya n�n tüm k� ta la r�n dan ço cuk la r�n ba -
��� la d�k la r� bo zuk pa ra lar la üre til di. Ça n�n üz-
e ri ne, “Çok Ya �a Mut lak Ba r��” ya z� s� ka z�n d�.
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KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 30 A�USTOS CMT.  KUMYAKA - MUDANYA -TR�LYE( YEMEKL�  ) 
� 07  EYLÜL  PAZAR TRAKYA’NIN �NC�S� KIYIKÖY( BALIK MENÜLÜ ) 
� 12 EYLÜL CUMA ��LE-A�VA-SAKLIGÖL (YEMEKL�) 
� 14/28 EYLÜL PAZAR BOLU YED�GÖLLER M�LL� PARKI( MANGAL DAH�L)

GÜNE�E SELAM, GEZMEYE DEVAM

� 04 -07 EYLÜL PER�.- PAZAR AMASYA -ÇORUM -TOKAT -HATTU�A� -YAZILIKAYA  (2 GECE 3 GÜN) 
� 13-14 EYLÜL CMT.-PAZAR ��NEADA YÜZME TURU-LONGOZ GÖLÜ-L�MANKÖY DE BALIK  (1 GECE 2 GÜN)
� 16- 21 EYLÜL/23- 28 EYLÜL OTANT�K KARADEN�Z- YAYLALAR  UÇAKLI UÇAKSIZ PAKETLER (5 GECE 6 GÜN ) 

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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

SEZON TEMPO GÜNLÜK TURLARIMIZ BA�LIYOR!!!  (AKT�V�TE �ÇER�R)
13 EYLÜL / 20 EYLÜL  CUMARTES�  TR�LYE’DE ‘’ZEYT�N HASADI ‘’ KAHVALTI VE BALIK MENÜ DAH�L .

YURT DI�I TURLAR: EKONOM�K TURLAR ; BALKANLAR / ORTA AVRUPA / 
ST-PETERSBURG / BÜYÜK ALMANYA VE D��ER 

Bahariye’de BARIŞ şenliği

Kad�köy Belediyesi’nden alm�� oldu�um H-934306 no’lu  makbuzumu
kaybettim. Hükümsüzdür. Aydan ENG�N

Ba�dat Caddesindeki ofisimizde görevlendirilmek üzere ofis temizli�i, çay
ve yemek yapacak bayan elemana ihtiyaç vard�r. Ayr�nt�l� bilgi için bize

ula��n Radim Radyatör Tel: (0222) 236 90 11 Dahili:117

Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür. O�uz KURUMLU

Kad�köy Belediyesinden alm�� oldu�um H 159567 ,H 875228 ,I 378007 ve
I 408331 no’lu makbuzlar� kaybettim.Hükümsüzdür. Mehmet Ö�

N�KAHIMIZ VAR               

EZG� & MURAT
YA�AMIMIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ B�Z�MLE

PAYLA�MANIZ D�LE��YLE...

Ayfer - Selahattin                       �erife - Cavit
Bülbül Sarı�en

31 A�ustos 2014 Pazar  Saat: 17.45
Kad�köy Belediyesi Evlendirme Dairesi A salonu-KADIKÖY

iLAN

Kadıköy Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Bahariye Caddesi’nde
“Çocuğun Gördüğü Düştür Barış” adıyla bir dizi etkinlik düzenliyor
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● Semra ÇELEB�

Bi rin ci de re ce do �al sit ala n� olan Va li de ba�
Ko ru su’nda ya p� m� na ba� la nan
oto park in �a at�, Va li de ba�

Gö nül lü le ri ve kent sa vu nu -
cu la r� n�n mü ca de le si so -
nu cu dur du rul du. Ko ru -
yu ko ru yan lar için bu
haf ta önem li bir ge li� -
me da ha ya �an d�.

Kül tür ve Tu rizm
Ba kan l� �� �s tan bul 6
Nu ma ra l� Kül tür Var -
l�k la r� n� Ko ru ma Böl ge
Ku ru lu 5 A�us tos 2014 ta -
rih li ka ra r�y la, için de Ta ri hi
Av Kö� kü ve Adi le Sul tan Kas -
r�’n�n da yer al d� �� ala n�n ko run ma s� ge -
re ken kül tür var l� �� ol du �u nun al t� n� çiz di ve in -
�a at i� le mi ni ba� la tan lar hak k�n da so ru� tur ma
aç�l ma s� n� ta lep et ti.
� “�Z�N ALIN MA DAN BE TON DÖ KÜL DÜ”

Ko ru ma Ku ru lu’nun ver di �i ka rar da �u ifa de -
le re yer ve ril di: “�s tan bul ili, Üs kü dar il çe si, Va -
li de ba� Ko ru su’nun yer al d� �� 165-166 paf ta,
1313 ada, 15 par sel de 08.09.1972 ta rih ve 6557
sa y� l� ku rul ka ra r� ile ko run ma s� ge rek li kül tür
var l� �� ola rak tes ci lli Adi le Sul tan Kas r� ve di �er
kül tür var l� �� ola rak tes cil li ya p� la r�n çev re sin de,

söz ko nu su kül tür var l�k la r� n�n kon tür ve ga ba ri -
le ri dik ka te al�n ma dan ve ku ru lu muz dan izin
al�n ma dan ya p�l m�� olan a�aç l�k ve top rak ze mi -

ne be ton dö kü le rek kot yük selt me gi bi,
tes cil li 1. Grup kül tür var l� �� Adi -

le Sul tan Kas r�’n� ve ala n�n
kül tü rel ya p� s� n� da olum -

suz et ki le yen uy gu la ma -
lar ne de niy le il gi li ler
hak k�n da 2863 sa y� l�
Kül tür ve Ta bi at Var -
l�k la r� n� Ko ru ma Ka -
nu nunun 65. mad de si -

ne gö re ya sal so ru� tur -
ma aç�l ma s� n�n is ten me -

si ne, ala n�n bah se ko nu uy -
gu la ma lar dan ar�n d� r�l ma s� na

ve kül tür var l�k la r� n� dik ka te ala -
rak ha z�r la na cak al ter na tif çev re dü zen le -

me pro je si nin ku ru lu mu za ile til me si ne ka rar ve -
ril di.”

� “TA B� � K� KA ZA NIM DIR”
Ka ra r� ga ze te mi ze de �er len di ren Va li de ba�

Gö nül lü le ri Der ne �i Ba� ka n� Arif Bel gin, ka ra r�n
önem li ol mak la bir lik te Va li de ba� Ko ru su için
ye ter li ol ma d� �� gö rü �ün de. 

Bel gin, “Ka rar, Ko ru için de ki ta ri hi bi na lar ve
on la r� et ki le yen in �a at lar la il gi li dir. Oto park ge -
ni� let me ça l�� ma s�, ta ri hi bi na la r�n he men ya k� -
n�n da ol ma d� ��n dan ve on la r� do� ru dan et ki le me -

di �in den, bu ça l�� ma la r�n dur ma s�y la il gi si yok -
tur. Ta bii ki bi zim için bir ka za n�m d�r” di yor.  Bu
bil gi yi Ocak ay�n da 6 nu ma ra l� ku ru la ken di le ri -
nin ver di �i ni söy le yen Bel gin, ka ra r�n ge cik me li
gel di �i ne de vur gu ya p� yor.  

� “SUÇ DU YU RU SUN DA BU LUN DUK”
Der nek ba� ka n� Arif Bel gin, Ko ru da ki gün cel

du rum la il gi li ise �u bil gi le ri ve ri yor: 
“�u an da Mil li E�i tim Ba kan l� ��’n�n ö� ret -

me ne vi çev re dü zen le me si ça l�� ma la r� a��r ak sak
da ol sa de vam edi yor. K�� bah çe si ve bü fe in �a
edi yor lar. Oto park ile be ra ber k�� bah çe si için de
suç du yu ru sun da bu lun duk. Oto park ta du rum sa -
kin. De mir ha s�r la r� ve pa ra van la r� yer den al�p
de po ya gö tür dü ler. Uy gun bir za man da ye ni den
fa ali ye te ge çe cek le ri ni tah min edi yor ve bek li yo -
ruz. Gö zü müz üzer le rin de.” 

� “ÇIL GIN PRO JE YE GE Ç�T YOK”
Ko ru’yu ko ru mak ta ka rar l� ol duk la r� n� be lir -

ten Bel gin “Olum suz, hu kuk suz bir �e ye kal k�� -
t�k la r�n da yi ne ha re ke te ge çe riz” di yor.

Üs kü dar Be le di ye si’nin Va li de ba� Ko ru -
su’nu ya pay par ka çe vi re cek “ç�l g�n pro je si”yle
il gi li de �BB ve Mil li Em lak ara s�n da bir pro to kol
ya p�l d� �� ha be ri ni al d�k la r� n� söy le yen Bel gin
“Bu pro to ko lü el de ede bi lir sek, ip ta li için da va
aça ca ��z. Ç�l g�n pro je le re ge çit ver me ye ce �iz.
Halk ta bü yük bir tep ki var” �ek lin de ko nu �u yor. 

● Be ri van TAN RI VER D�

Mil li E�i tim Ba kan l� ��’n�n 4+4+4 ye ni
e�i tim sis te mi ne ge çi� sü re cin de mev cut
okul la r� imam ha tip or ta oku lu ve li se si -

ne dö nü� tür me sin den en çok et ki le nen il çe le rin
ba ��n da Ka d� köy ge li yor. �l çe de ki kök lü or ta okul
ve li se ler, art ar da imam ha tip okul la r� na çev ri li -
yor, Ka d� köy lü ve li le rin tep ki si ise de vam edi yor.

Ön ce Ac� ba dem’de Öz de mi ro� lu Oku lu’nun
imam ha tip or ta oku lu’na dö nü� tü rül me si, ar d�n -
dan da Ac� ba dem’de ki tek düz dev let li se si olan
Ah met Sa ni Ge zi Li se si’nin y� k�l ma s� ve imam
ha tip li se si ol ma s� ile de vam eden imam ha tip le� -
tir me sü re ci kap sa m�n da Çif te ha vuz lar’da üç
oku lun da ha dö nü� tü rü le cek ol ma s� tep ki le ri art -
t�r d�. 50. Y�l Cum hu ri yet Fe ri dun Tü mer, �l ha mi
Ah met Ör ne kal ve Ye �il ba har Okul la r� dö nü �üm
ker va n� na son ka t� lan okul lar ol du.

Da ha ön ce tep ki le ri ni di le ge ti ren, yap t�k la r�
ey lem ler le okul la r� na sa hip ç� kan Ka d� köy lü ler,
son ola rak Göz te pe’de ki Ye �il ba har Or ta oku -
lu’nun imam ha tip ol ma ma s� için mü ca de le edi -
yor. Ye �il ba har Or ta oku lu’nun imam ha tip or ta -
oku lu na dö nü� tü rül me siy le bir lik te, üç oku lun
ö� ren ci ve ö� ret men le ri nin tek oku la s� k�� t� r�l ma -
s� söz ko nu su. Mev cut okul la r�n imam ha tip le re
dö nü� tü rül me si ne kar �� ba� la t� lan kam pan ya kap -
sa m�n da ey lem ler sürüyor. 

Göz te pe Oku lu ma Do kun ma �ni si ya ti fi’nde
bir ara ya ge len Ye �il ba har Or ta oku lu ve li le ri, ö� -
ret men ve ö� ren ci le ri, çok sa y� da ma hal le muh ta -
r�, si ya si par ti ör güt le ri ve Ka d� köy lü ler, 25
A�us tos Pa zar te si gü nü Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nin önün de bi ra ra ya gel -
di ler. “Ka ran l� �a tes lim ol ma ya ca ��z”, “Ka ra r� -
m�z ke sin dir oku lu muz bi zim dir” ve “Kah rol sun
ge ri ci e�i tim” slo gan la r� e� li �in de Ka d� köy Mil li
E�i tim Mü dür lü �ü’ne do� ru yü rü yü �e ge çen gru -
ba, çev re de ki halk tan da des tek gel di. Grup, hal -
k� da yan la r�n da yü rü me ye ve mü ca de le le ri ne
des tek ol ma ya da vet et ti. 

� VEL�LER M�LL� E��T�ME ALINMADI
Yü rü yü� so nun da Ka d� köy �l çe Mil li E�i -

tim Mü dür lü �ü bi na s� na ge len gru bun içe ri ye
gir me si ni, bi na bah çe sin de ki si vil po lis ler gi ri�
ka p� s� n� ka pa ta rak en gel le di ler. Mil li E�i tim
Mü dü rü Ömer Yah �i’nin içe ri de ol ma d� �� n�
söy le yen si vil po lis ler, ö� ret men le rin ve si ya si
par ti tem sil ci le ri nin �s rar et me si so nu cu ara la -

r�n da CHP �s tan bul Mil let ve ki li Mel da
Onur’un ol du �u 10 ki �i lik bir tem sil ci gru bu -
nun içe ri ye gir me si ne izin ver di ler. 

� MÜ CA DE LE YE DE VAM
Okul la r� n�n �mam Ha tip Li se si’ne dö nü� tü -

rül me si ne tep ki li olan ö� ret men, ö� ren ci ve ve -
li ler, mü ca de le le ri ne de vam ede cek le ri ni, ka rar
ip tal edi lin ce ye ka dar ey lem le ri ne de vam ede -

cek le ri ni be lir te rek, �l çe Mil li E�i tim bi na s�
önün den ay r�l d� lar.

Ka d� köy lü ler ta ra f�n dan �l çe Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü’ne ve ri len, Ye �il ba har Or ta oku lu
Ve li le ri, E�i tim Hak k� na Sa hip Ç� kan Ö� ret -
men ler ve Ka d� köy Hal k� im za s� n� ta �� yan ih -
tar na me de özet le �u gö rü� le re yer ve ril di: “

� “KARAR S�YAS�”
E�i tim-ö� re tim fa ali yet le ri ile il gi li ola rak de -

rin ve sar s� c� mü da ha le le rin bi lim se lik ten uzak,
özel “si ya si” ni yet le ri için de ba r�n d� ran ve bir bü -
tün ola rak ço cuk la r� m� z�n ge le ce �i ne ipo tek ko -
yan ve bu uy gu la ma la r�n ba� ta kay g� ya rat m�� ol -
sa bi le hiç bir iti ra z� gör me ye rek iler le me si so nu -
cun da öf ke du yul ma s� na ne den ol mu� tur. Ka d� -
köy lü ve li le rin ve hal k�n öf ke si ni bu den li yük sel -
ten bu uy gu la ma da �s ra r�n, bi lim sel bir ama c� n�n
ol ma d� �� aç�k t�r. Okul la r� m� z�n imam ha tip okul -
la r� na dö nü� tü rül me si ne ar t�k çok ses siz kal mak
müm kün de �il dir. 

Okul lar hal k�n or tak ka mu sal var l� �� d�r ve
ko nun mü da hil le ri de halk t�r. Hal k� bir bi riy le
kar �� kar �� ya ge ti re cek uy gu la ma lar için uya r� -
la r�n dik ka te al�n ma s� ge rek mek te dir.

Ço cuk la r� m� z�n e�it, pa ra s�z, bi lim sel, la ik
e�i tim hak k� na eri �i min en gel len me me si için
ive di lik le Ye �il ba har Or ta oku lu’nun imam ha -
tip le� ti ril me si ne ili� kin i� le min ge ri al�n ma s�,
dö nü �üm i� le mi ne için yet ki kul la nan di �er ku -
ral la r�n ko nuy la il gi li ka ra r�n ge ri al�n ma s� n�
sa� la mak üze re i� lem yap ma s� n� ta lep et mek
zo run lu ol mu� tur.

Yu ka r� da aç�k la nan ve ma ka m� n�z ta ra f�n dan
re sen gö ze til me si ge re ken ne den ler le Ye �il ba har
Or ta oku lu’nun imam ha tip le� ti ril me si ne ili� kin
i� le min ge ri al�n ma s� ile e�it, pa ra s�z, bi lim sel,
la ik e�i tim hak k� n�n ive di lik le sa� lan ma s� n�, ak -
si du rum da ba� ta ya sal yol la ra ba� vur mak ol mak
üze re hak k� m� z� al mak için ge rek li tüm gi ri �im -
ler de bu lu nu la ca �� n� ka mu ad� na ha re ket eden
si ze ve di �er tüm yet ki kul la nan bi rim le re ‘ka -
mu’ ola rak ih ta ren bil di ri riz.”
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹�. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.:     357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90 
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:  

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25

Kadıköylülerin Göztepe’deki Yeşil Bahar
Ortaokulu’nun İmam Hatip dönüştürülmesine karşı

başlattığı eylemler devam ediyor

İstanbul’un en büyük yeşil alanlarından Validebağ Korusu için
mücadele sonuç veriyor. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu aldığı
kararla koru içindeki tarihi binaların korunması gerektiğini vurguladı

Ko ru ma Ku ru lu’ndan Va li de bağ ka ra rı!

Kadıköylüler: “OKULUMA DOKUNMA”

VALi DE BA� Gö nül lü le ri her Sa l�, Ko ru ’da
ge ni� ka t� l�m l� bu lu� ma lar dü zen li yor. Bu
haf ta ki bu lu� ma bir se mi ne re ev sa hip li �i
yap t�. 2007 y� l�n da Va li de ba� Gö nül lü le ri

Der ne �i ta ra f�n dan red de dil mi� olan ame -
nej man pla n� n� (or man vas f�n da ki yer le ri dü -
zen le me pla n�) ha z�r la yan ko mis yon üye si
�.Ü Or man Fa kül te si De ka n� Prof. Dr. Ah -

met Ye �il, o dö nem ki pro je yi an lat t�. Üçün -
cü Köp rü pro je si ne onay ve ren ku rul da da
yer alan Prof. Dr. Ye �i l’ in söz le ri, ele� ti ri le re
ne den ol du. Pla n� sa vu nan Ye �i l’ e, üçün cü

köp rü için Ku zey Or man la r�n da ke si len
a�aç lar ha t�r la t�l d�. Et kin lik so nun da Der nek,

31 A�us tos Pa zar sa at 17.00’de oto park
in �a at� s� ra s�n da a�aç la r� sö kü len ala na
a�aç dik mek üze re ka t� l�m ça� r� s� yap t�.

AĞAÇ DiKiMiNE DAVET

Koruma Kurulu,
Adi le Sul tan Kas rı

ve Tarihi Av
Kö�kü çevresinde

izinsiz in�aat
yapılamayaca�ına

karar verdi
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● Gök çe UY GUN

Semt sa kin le ri nin gö nül lü ola rak yü rüt -
tü �ü çe �it li ça l�� ma la ra ku cak açan
Ko �u yo lu Ma hal le Evi’nde, Nük het

Eren Ya ra t� c� Ya zar l�k  Atöl ye si’nde ye ni
dö nem ba� l� yor. 2010 y� l� Ekim ay�n da ba� -
la yan ‘Ya zar l�k Atöl ye si’ fik ri, Ko �u yo lu
sa ki ni, ya zar Nük het Eren ta ra f�n dan ha ya -
ta ge çi ril di. Ya zar l� ��n te mel ku ral la r� n� ö� -
re nen atöl ye ka t� l�m c� la r� n�n yaz d� �� öy kü -
ler der le ne rek ‘Ha ya le Y� �� lan �ey ler’ ad l�
bir ki tap ta bir ara ya ge ti ril di. Ay r� ca ka t� -
l�m c� lar geç ti �i miz gün ler de ‘Ne fes lik’
isim li So ma te ma l� fan zin de ya y�n la ma ya
ba� la d� lar. Ye ni dö nem de ka t� l�m c� lar ede -
bi yat ça l�� ma la r� na de vam ede cek ler. Her
Pa zar te si ve Cu ma gü nü ya zar l�k gru bu top -
la na cak, Sa l� gün le ri oku ma atöl ye si ola -
cak. Gün düz ça l� �an lar için Pa zar te si ak -
�am la r� da ders ler ya p� la cak.
� ADAY LA RI NIN KA LE M�N DEN…

Or tak il gi ala n� ede bi yat olan ka t� l�m c� -
lar, atöl ye hak k�n da �un la r� söy lü yor; “�lk
y�l ‘söz cük, cüm le, pa rag raf ne dir?’den
ba� la y�p, Kur ma ca n�n Un sur la r� n� tek tek
in ce le yip, oku du �u muz öy kü ler de na s�l
kul la n�l d� �� n�n pe �i ne dü� tük. Biz na s�l kul -
la n� r�z de yip öy kü ler yaz d�k, yaz d� �� m�z
öy kü le ri s� n�f ta oku yup di dik di dik et tik.

Nük het Ho ca’m� z�n ver di �i ödev ler le,
bir fo to� raf tan, et li bi ber dol ma s� ko ku sun -
dan, bir mü zik par ça s�n dan, Ka ray’�n bir
öy kü sü nün ilk pa rag ra f�n dan ba� la yan öy -
kü ler kur gu la d�k. Bir ko nu dan ne ka dar
fark l� öy kü ler üre ti le bil di �i ni �a� k�n l�k la
gör dük. Öy le gü zel öy kü ler ya z�l d� ki bun -
la r� der le yip bir öy kü ki ta b� sa hi bi bi le ol -
duk. �kinci y�l, Türk öy kü ya zar la r� n�n bir
öy kü sün den yo la ç� ka rak, ha ya t� n� ve öy kü -
le ri ni in ce le dik, ya z� ya on la r�n pen ce re sin -
den bak ma ya ça l� �a rak, ben zer te ma lar da
öy kü ler yaz d�k. Öte yan da ge çen y�l oku du -

�u muz An na Ka ra ni na üze ri -
ne Ki tap Fua r�n da söy le -
�i ler dü zen le dik. 

Wil li am Fa ulk -
ner’�n ‘Ses ve Öf -
ke’si ni oku yup
‘Ame ri kan Ede bi -
ya t�’ üze ri ne su -
num lar ha z�r la d�k.
3. se ne de us ta la �an
gö nül lü ka t� l�m c� la r� -
m�z la da ha bü yük bir
i�e so yun duk. Ma hal le
Evi mi zin bu lun du �u Mah mut

Ye sa ri cad de si ne ad� n� ver mi�, unu tul -
mu� ya za r� m� z� gün de me al�p, sa haf -

lar dan, kü tüp ha ne ler den eser le ri ni
bu lup oku duk. Ha ya t� hak k�n da
bir bel ge sel ha z�r la y�p, yaz d� ��
bir oyu nu sah ne le yip bir sem -
poz yum dü zen le dik. Bir yan -
dan Char les Dic kens’�n ‘Kas -
vet li Ev’ ki ta b� n� in ce le yip, su -

num lar ger çek le� tir dik. Ge çen
y�l da La tin Ame ri ka Ede bi ya t� -

n�n us ta la r� n� oku yup, Gü ney Ame -
ri ka ül ke le rin de gör dü �ü müz bü yü lü

ger çek li �in, bü yü lü dün ya s� na dal d�k.”

Ka d� köy lü mi mar Bü lent Sa pan -
ka ya’n�n ilk ki ta b� “Se def kar”
ya y�m lan d�.

62 ya ��n da olan ve ya �a m� n�n 54
se ne si ni Ka d� köy Sah ra y� ce did’te ge -
çi ren Sa pan ka ya’n�n,
“Bir Sa da kat Ro ma -
n�” alt ba� l� �� n� ta �� -
yan ki ta b� Se def kar,
ta ri hi bir bel ge sel ro -
man özel li �i ni ta �� yor. 

PKi tap Ya y�n c� -
l�k’tan ç� kan 496 say -
fa l�k ki tap ta Mi mar Si -
nan’�n ç� ra ��, Sul ta nah -
med Ca mi i'nin mi ma r�,
bir Ar na vut dev �ir me si
olan Se def kar Meh med
A�a'n� ken di a� z�n dan
an lat t� �� ya �am öy kü sü
ko nu edi li yor. Ki tap ta,
Ar na vut bir ço cu �un Os -

man l� pa yi tah t�n da bah ç� van l�k tan ba�
mi mar l� �a yük se li �i ger çek le re da ya -
nan bir kur gu e� li �in de an la t� l� yor.
� “...MA V� B�R CA M� B� NA EY LE D�…”

Bü lent Sa pan ka ya,
ro man hak k�n da �u bil gi -
le ri ve ri yor:  “Bir dev �ir -
me ola rak ba� la d� �� pa -
yi taht ta ki gö re vi ni Sul -
ta nah met Ca mi si’ni in �a
ede rek taç lan d� ran Se -
def kâr Meh med
A�a’n�n öz ya �am öy -
kü sü dür bu ki tap. Ki ta -
b� Ev li ya Çe le bi tar -
z�n da, yer yer es ki Os -
man l� Türk çe si ile
yaz d�m. Meh met
A�a’n�n en bü yük
ese ri bil di �i niz gi bi
Sul ta nah met Ca mi i.

Av ru pa l� lar ca “Ma vi Ca mi

(Blu e Mos qu e)” ola rak bi li nen bu ca mi
ve kül li ye si �s tan bul’un en bü yük ya p�
komp leks le rin den bi ri. Ro ma n�m da
de tay la r� an lat t� ��m üze re, Se def kâr
Meh med A�a, Sul tan I. Ah med’in
Tah t�’n� da yap m�� t�r. 

Dö ne min ah �ap i� çi li �i nin mü kem -
mel ör nek le rin den bi ri olan bu taht Tür -
ki ye’nin pa ha bi çi le mez eser le rin den bi -
ri si ola rak Top ka p� Sa ra y� Mü ze si’nde
ser gi le ni yor. 

Bil di �i niz gi bi, gü zel Ka d� köy'ümü -
zün en es ki ca mi isi  olan Os ma na �a Ca -
mi i’nin mi ma r� da bu Mi mar ba �� Se def -
kar Meh med A�a'd�r. Bu ca mi imiz, Sul -
tan I. Ah med Han'�n buy ruk la r� ile Top -
ka p� Sa ra y�'n�n Ba büs sa ade / Saa det Ka -
p� s� A�a s� olan Os man A�a ta ra f�n dan,
Ka d� Meh med Efen di Mes ci di ha rap
olun ca, y�k t� r� l�p onun ar sa s� üze ri ne
1612 y� l�n da Meh med A�a'ya yap t� r�l -
m�� t�r.”
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Edebiyata merakl
Koşuyolu sakinleri,

mahallerindeki
ücretsiz atölye

sayesinde yazarlk
eğitimi alyorlar

Mahalleye yazarlk kursu geldi
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KADIKÖYLÜ MiMAR,
ÜNLÜ MiMARI YAZDI

Ahmet Ümit Atölyede
kursiyerlerle birlikte.

Sultanahmed Camii Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'nn
gizli kalmş hayat ilk kez romanlaştrld

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DEĞERLİ
TAŞ KESİM ATÖLYESİ AÇILDI

MÜCEVHER �hracatç�lar� Birli�i'nin
(M�B), �stanbul Kuyumcular Odas�,

�stanbul Ticaret Üniversitesi ve ��itme
Engelliler Federasyonu ile ortakla�a

hayata geçirdi�i ve �stanbul Kalk�nma
Ajans�'n�n destekledi�i "Ta�lar�n
T�ls�m�n� Duymak" projesi
kapsam�nda kurulan
"De�erli Ta� Kesim

Merkezi" hizmete aç�ld�.
Türkiye'nin en büyük

ve en modern ta�
kesim merkezi

sayesinde Mücevher
�hracatç�lar�'n�n

kulland�klar� ta�lar ham
olarak al�nacak ve

Türkiye'de i�lenerek daha
yüksek bir katma de�er

yarat�lacak.
Ta� kesim merkezinde ba�ta i�itme
engelliler olmak üzere toplumdaki

di�er dezavantajl� gruplara de�erli ta�
kesimi ö�retilerek hem onlar�n
ekonomik ve sosyal ya�ama

kazand�r�lmalar� sa�lanacak; hem de
mücevher sektörünün bugüne kadar
i�lenmi� olarak ald��� de�erli ta�lar
art�k Türkiye'de i�lenerek ihracata

de�er katacak. De�erli Ta� Kesim
Merkezi sayesinde hem toplumdaki

engelliler için istihdam olana��
yarat�lacak hem de mücevher sektörü
için ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü

yeti�tirilecek. Öncelikle �stanbul
bölgesinde ikamet eden

engelliler olmak üzere
toplumdaki di�er

dezavantajl� bireyleri
de kapsayan proje

için ba�vurular
devam ediyor.

Kad�köy Belediyesi
Engelli Merkezi
projeye destek

sa�l�yor. De�erli ta�
kesim merkezinde e�itim

almak isteyenler merkeze kay�t
yapt�rabilirler. Üç a�amal� bir

modülden olu�an e�itimler toplamda 9
hafta sürüyor. 

Kayıt ve Bilgi �çin:
Engelli Merkezi 

Engelsiz �� ve �stihdam Ofisi
Ko�uyolu Caddesi Mahmut Yesari

Sok. No: 84
Ko�uyolu/Kad�köy - �stanbul -Türkiye

Tel: 0216 338 24 14

Jane Austen sunum
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● Gökçe UYGUN

Sos yal med ya fe no me ni, Ka d�köy lü ya zar
Onur Gök �en’in, ye ni ki ta b� ve ilk ro ma n�
olan “Mu az zam Bey’in De �er siz Ha ya t�”,

Oku ya nus Ya y�ne vi’nden çık tı. Ro man da, he pi -
mi ze ib ret ola cak s�k�c�l�ktaki bir i�e, dün ya n�n se -
vi le si ol mak tan en uzak sev gi li si ne ve ken di
ba �ar�s�zl��� ile önem siz li �i ne da ir sars�l maz bir
inan ca sa hip Mu az zam Bey'in, ad�y la alay eder -
ce si ne va sat ve sö nük olan ha yat�n�n bam ba� ka bir
yö ne gi ri �i nin he ye can lı öy kü sü an lat�l�rken, ezik,
mut suz, ha bi re s�k�lan, ge le ce �i ol mad���n� dü �ü -
nen bir be yaz ya kal�n�n ha ya t� ve ha yal le ri üze -
rin den can s�k�nt�s�, seks, �id det, ba �ar� gi bi
kav ram la rı sor gu la n�yor. Tüm bu a��r ko nu la r�,
ga yet e� len ce li di lin den ta viz ver me den ele alan
Onur Gök �en’le, “Bir in san is te se ba �a r�dan bu
ka dar uzak bir ha yat ya �a ya maz d�...“ di yen Mu az-
 zam Bey’in de di ko du su nu yapt�k bi raz…

� “Bi zim de Renk li Te le viz yo nu muz Var d�”,
“Ye di Ke re Se kiz” ve “Al lah Be la n� Ver sin Bro -
ko li” isim li ki tap la r� n�z var. Bu 4. ki ta b� n�z, ilk
ro ma n� n�z. Da ha ön ce ki ki tap lar ya �an m�� l�k lar
üze rin dey di. Kur gu yap mak zor muy mu�? Na s�l
geç ti ro man yaz ma sü re ci?

Evet, ilk ro man�m. Açık ças� Cem Abi (Mum -
cu, Oku ya nus Ya y�ne vi ge nel ya yın yö net me ni)
çok �s rar et ti ro man yaz mam için. Ben de za ten ne
za man d�r de ne mek is ti yor dum.  Kur gu ya çok faz -
la va kit har ca ma d�m, çün kü yaz ma dan 4-5 ay ön -
ce za ten ka fam da kur gu la m��t�m bö lüm le ri. Zevk
al d�m ya zar ken, ak�yor du çün kü ke li me ler, hiç
zor lan ma d�m, e�er ba z� yer ler de tak�lsayd�m za -
ten bu met ne de yans�rd� ve kö tü bir ro man olur -
du her hal de.

� Ki tap, is miy le te zat bir ha yat ya �a yan bir
an ti-kah ram n�n hi kâ ye si. De �er siz lik his si mi
tüm bun la r� yap t� r� yor Mu az zam be ye?

Ben ce Mu az zam’�n en bü yük so ru nu can
s�k�nt�s�, de �er siz lik his si için de olan bir �ey za ten
ama tüm bun la r� te tik le yen can s�k�nt�s� ve bir tür -
lü tat min ola ma ma s�. Ne ka dar tan�d�k bir prob-
 lem de �il mi?

� Ben ce ba ya ba ya bi zim ha yat la r� yaz m�� s� -
n�z! Bi le rek mi bu ka dar ger çek çi ol du nuz?

Evet, ger çek li �in do zaj�n� bi le rek bu ka dar
yük sek tut tum. Çün kü öy le ya zar ken çok ke yif al -
d���m� fark et tim. Kim se nin ken di ne bi le iti raf
ede me di �i his le ri ni ‘�s te di �in ka dar giz le, ama
ben se nin fark�nday�m ve bu nu yü zü ne söy le ye -
bi li yo rum’ di ye bil mek ba na ken di mi di �er in san -
lar dan bi raz üs tün his set ti ri yor ga li ba.

� Siz de bir be yaz ya ka l� s� n�z. Tam da için de
bu lun du �u nuz s� n� f� ele� ti ri yor su nuz. Ne den?

Bir ya zar bil me di �i �e yi çok da iyi ya za maz
ben ce, me se la Mu az zam’ı bir dok tor yap say dım,
bin ta ne ha ta ya par dım tek nik ola rak. Ben de bir
be yaz ya kal�y�m, 20 y�ld�r ofis ha yat�n�n için de -
yim, ben den ba� ka kim bu ka dar de tay l� an la ta bi -
lir bu ha ya tı! Or han Pa muk bi le an la ta maz ben ce,
ka bi li yet ola rak de �il de, ge lip bir üç be� yıl ça lı�-
 ma sı, bu ra lar�n ha va s�n� so lu ma s� laz�m.

� Mu az zam’�n �id de te su sa m�� l� �� Onur Ün-
 lü’nün “Po lis” fil min de ki  �id de te e�i lim li ko mi -
se rin “�id de te mey ya lim, val la hi dert ten...” sö zü
gi bi.  Bir de Mu az zam’�n için de ki kö tü lük his si,

Sa ba hat tin Ali’nin “�çi miz de ki �ey tan” ro ma n� -
n� an�m sat t�. Ne der si niz?

Ben yi ne de bu �id de tin can s�k�nt�s�ndan ol -
du �u nu dü �ü nü yo rum. Yazd���m ese rin Sa ba hat -
tin Ali'nin bir roman�n� an�m sat mas�n dan da
aç�kças� gu rur duy dum. An cak oku ma m��t�m, me -
rak et tim he men oku ya ca ��m.

� Ki ta b�n te ma s� n� sor sam, e�er ki tek bir te -
ma söy le mek müm kün se.. Ölüm? �n ti kam?
Seks? �id det?....

Ki tap ka d�n dü� manl���n� ek se ni ne ko yu yor ilk
bö lüm ler de ama son iki bö lüm de i� ler ba ya �� de �i -
�i yor. Ama ben ölü mü se çer dim muh te me len.

� Di li niz a�� r� ko mik ben ce, gü le rek oku dum
tüm ki ta b�. Ama ko nu a��r esa sen. �id det ve iro -
ni yi na s�l bir le� tir di niz?

Bu yo ru mu bir kaç ki �i den da ha duy dum. Ben
bu so ru ya ce vap ve re me ye ce �im, çün kü bil mi yo -
rum nas�l yapt���m�z�. Öy le ç�k�ver mi� de mek ki
içim den...

� Bu in ce mi zah an la y� ��y la Cem Y�l maz’�n
da dik ka ti ni çek mi� si niz. Se ti ne git ti �i ni zi bi li -
yo rum. Bi raz an la t�r m� s� n�z?

Çok çok ke yif liy di set. Cem Y�lmaz ve a�a -
be yi Can Y�l maz’la gö rü� tük. O ka dar te miz, o
ka dar iyi in san lar ki hay ran ol ma mak el de de �il.
Se nar yo hak k�n da so ra cak la r�m var dı, hiç ü�en-
 me den an lat t�. Bu ka dar yak�n te mas ku ra ca��m�
aç�kças� tah min et mi yor dum. 2014 y�l�n�n en
önem li ola yı Y�l maz Kar de� ler le ta n��mam d�r be -
nim ki �i sel ajan dam da.

� Cem Y�l maz fil me çe ke cek mi ki ta b�?
Bu ko nu da ha bel li de �il. Se nar yo su nu yaz ma ya

ba� la dım, bit tik ten son ra otu rup ko nu �a ca �ız.
� Ki tap ta yi ne ve el bet te Ka d� köy var. Ka d� -

köy süz ki tap yaz m� yor su nuz de �il mi?
Be nim tüm ki tap la r�m da ar ka fon da Ka d�köy

olur, bun dan son ra da ay nen öy le ola cak. Ka d�-
köy be nim do� du �um yer, an ne min ba ba m�n do�-
 du �u yer, de de le ri min ya �a d��� yer… Ba� ka
ne re yi an la ta bi li rim ki ki tap lar�m da, ben ba� ka ne -
re yi se ve bi li rim, ba� ka ne re de ya �a ya bi li rim. Ga-
 li ba tam bir Ka d�köy mil li yet çi si yim.

� Son ra ki ki ta b� n� z� da so ra rak bi ti re yim…
Bir son ra ki ki ta b�m tas lak ha lin de. �u se nar yo

i� le ri ni bir ta mam la yay�m, ona da bak ma ya ba� la -
ya ca ��m. Fi kir te pe’de ge çe cek bu se fer. Kent sel
dö nü �ü me di re nen bir de de ile bi ri down sen -
drom lu iki to ru nu nun hi kâ ye si ni ya za ca��m.

● Sem ra ÇE LE B�

Ra di kal Müs lü man ör güt Irak �am �s lam
Dev le ti (I��D)’in �en gal, Ro ja va ve Mu -
sul’da ger çek le� tir di �i kat li am lar ne de -

niy le bin ler ce Ezi di top rak la r� n� terk et mek
zo run da kal d�. Pek ço �u aç su suz �en gal da� la -
r� na s� ��n d�, ka ça bi len ler Tür ki ye gi bi s� n�r ül -
ke le re gel di.

An cak sa de ce top rak la r� n� de �il tüm ya �am -
la r� n� b� ra k�p ka çan Ezi di ler’in ye ni den ha ya ta
tu tu na bil me si için yar d� ma ih ti ya c� var. Bu ne-
 den le de bir çok kit le ör gü tü, sen di ka ve si ya si
par ti yar d�m kam pan ya la r� dü zen li yor.
� �EN GAL �LE DA YA NI� MA GE CE S�

Halk la r�n De mok ra tik Par ti si (HDP) Ka d� -
köy Genç lik Mec li si, 30 A�us tos Cu mar te si ak -
�a m� Yo �urt çu Par k�’nda �en gal �çin
Da ya n�� ma Et kin li �i ya pa cak. “Hay di, sen de
�en gal için el uzat” ça� r� s�y la ya p� la cak et kin li -
�e HDP mil let ve kil le ri Se ba hat Tun cel ile Le v-

ent Tü zel de ka t� la cak. Kon ser de Ya se min Gök -
su, Eme �e Ez gi, Ma sa l�n As l�, Si ya �e ve ve Ve -
dat De mir �ar k� la r� n� Ezi di le re des tek için
söy le ye cek. Da ve ti ye ala rak des tek olu na bi le cek
et kin lik, sa at 18.00’de ba� l� yor.

� B�R KON SER DE BOS TAN CI’DA
Me zo po tam ya Kül tür Mer ke zi (MKM) de

14 Ey lül Pa zar gü nü Bos tan c� Gös te ri Mer ke -
zi’nde bü yük bir et kin lik dü zen li yor. Bü tün ge -
li ri �en gal’de ki kat li am dan kur tu lan halk la ra
ba ��� la na cak ge ce nin prog ra m�n da; MKM mü -
zik top lu lu �u �a hi ya Stra nan, Ab dal Ha luk Tol -
ga �l han, Ah met As lan, Ay �e nur Ko li var,
Er do gan Emir, Erol Berx we dan, Fer hat Tunç,
Gül ba har Kav cu, Ha san Ali, �l kay Ak ka ya, Me -
tin Kah ra man, Me zo po tam ya Dans, Ne si mi
Aday, P� nar Ay d�n lar, Ru ge� K� r� c�, Ser hat Çar -
ne wa, Ser vet Ko ca ka ya, Se zai Sa r� og lu, Var di -
ya, Ya �ar Kurt ve Yu suf Ro man yer al� yor. Sa at
17.00’de ba� la ya cak kon se rin bi let le ri, Bos tan c�
Gös te ri Mer ke zi gi �e sin den al� na bi lir.
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� Gelece�im yoktu, geçmi�im
yoktu, umudum yoktu, maa�ım azdı,

kredi kartı borçlarım birikmi�ti,
unvanım müdür, görevim memurluktu.

� S�k�c� hayatlar ya��yor, birbirinden
s�radan i�lerde, birbirinden rutin

zamanlarla tüketti�imiz ömrümüzü
renklendirmek için kurdu�umuz

hayallerin birer birer çöp olmas�n�
izliyoruz.

� Gardırobun yanındaki sandalyeyi
yata�ın yanına çekerek oturdu ve

bacak bacak üstüne attı. “Muazzam,
kızımı öldürmü�sün. Hayırdır, bir

terbiyesizli�i falan mı oldu sana?” diye
sordu. “Hayır efendim, bana kar�ı en
ufak bir terbiyesizli�i olmadı, aksine

çok terbiyeli yeti�tirmi�siniz kendisini,
çok te�ekkür ederim size. Biz sadece

ayrıldık” diye cevap verdim.
� Bu ülkede ailen, daha do�rusu seni

büyüten insanlar ölmeden hiçbir zaman
özgürle�emezsin. Tek ba��na dü�ünmeyi
sana ö�retmeyen ailen, bu dünyadan yok
olana kadar tepende dikilip, sana hayat�
nas�l ya�aman gerekti�ini ö�retecektir.
Kendi annelerinden babalar�ndan ne
ö�rendilerse, kendi evliliklerinde ne

ya�ad�larsa, ayn�s�n� sana ö�retmeye
çabalayacak ve sen bu beyin y�kamay�
reddettikçe de sana “Aaa evlad�m ne

oldu sana böyle, sen evlendikten sonra
çok de�i�tin” diyecekler, arkandan

“O kad�n yüzünden böyle oldu bu çocuk”
diye konu�acaklar ve sen onlar�n senin
için çizdi�i yoldan ne kadar saparsan,
senden o kadar nefret edeceklerdir.

O yüzden dünya üzerindeki tüm anne
ve babalar çocuklar�n� belli bir ya�a

getirdikten sonra ölmeli, ölmedilerse de
intihar etmelidirler. Tabii bunu Jim
Morrison'�n “Baba seni öldürmek

istiyorum, anne seni düzmek istiyorum”
sap�kl���nda de�il, daha ince, onlar�n

kalplerini k�rmadan söylemeliyiz onlara.

Şarkılar Şengal için söylenecek
TÜRKiYE'YE gelen Ezidiler'in

say�s�n�n 4 bini geçti�i belirtiliyor.
Ancak veriler resmi de�il, çünkü

pasaportu olmayanlar Türkiye s�n�r�n�
kaçak olarak geçiyorlar. Ezidiler,

I��D'in katliam�ndan kaçarak, ya�amak
için bilmedikleri ülkelere s���n�yorlar.

S�n�r kom�usu olan Türkiye de
bunlardan biri. Pasaportu olanlar
Habur S�n�r Kap�s�'ndan giriyor,

pasaportsuz olanlar s�n�r� kaçak olarak
geçiyor. Türkiye’ye s���nan Ezidiler için
çad�rlar kuruluyor. ��rnak’�n Silopi ve
Cizre ilçesinde kurulan çad�rda �u an

itibariyle 650 Ezidi ya��yor. Silopi
Belediyesi de 28 dönümlük belediyeye

ait araziye Ezidiler’in daha rahat
ya�ayabilece�i, içinde tuvaletler ve
banyolar olan, mevsim �artlar�na da
uygun bir çad�r kent kuracak Silopi

Belediyesi, gelen yard�mlar�n bir
k�sm�n�, Zaho’da ve Uludere s�n�r�nda

kalm�� olan Ezidiler’e gönderiyor. 

Türkiye’ye sığınıyorlarIŞİD’den kaçan Ezidiler, dağlarda ve sığındıkları ülkelerde zor zamanlar yaşarken,
yardım kampanyaları da çoğalıyor. Mülteci Ezidiler için Kadıköy’de iki konser var!

Kadıköylü yazar Onur Gökşen, ilk romanı
Muazzam Bey’in Değersiz Hayatı’nda Kadıköy’ü

fona alarak, canı sıkılan bir beyaz yakalının
sıradan hayatındaki sıra dışı değişimini

anlatıyor. Gökşen, bir sonraki romanında da
Fikirtepe'de kentsel dönüşüme direnen
dede ve torunlarının öyküsünü yazacak

Mu az zam de ğer siz lik te ki
bir ha ya tın hi kâ ye si…
Mu az zam de ğer siz lik te ki
bir ha ya tın hi kâ ye si…
Mu az zam de ğer siz lik te ki
bir ha ya tın hi kâ ye si…
Mu az zam de ğer siz lik te ki
bir ha ya tın hi kâ ye si…
Mu az zam de ğer siz lik te ki
bir ha ya tın hi kâ ye si…
Mu az zam de ğer siz lik te ki
bir ha ya tın hi kâ ye si…

Gök�en, bu ilk romanında, sıradan
hayatlar ve sıkıcı zorunluluklar içinde

debelenen günümüz insanını, zihinlerin
en derin ve karanlık kö�elerindeki

hayallerin gerçe�e dökülebildi�i bir
dünyaya davet ediyor.

MUAZZAM’DAN

iNCiLER!iNCiLER!iNCiLER!iNCiLER!iNCiLER!iNCiLER!So kak tan sa na ta
#DÖ NÜ ŞÜM

Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali’nin
ikincisi, 2-7 Eylül’de #Dönüşüm temasıyla

Kadıköy ve Ataşehir’de düzenleniyor

2. He lin Ba �ak Ulus la ra ra s�
Sa nat Fes ti va li, 2-7 Ey -
lül’de  #Dö nü �üm te ma -

s�y la ya p� la cak. Fes ti val bu y�l,
ço cu �un in san hak la r� n� güç len -
dir mek ve yay g�n la� t�r mak
ama c�y la dün ya n�n pek çok ye -
rin den ko nu �un ka t� l� m�y la so -
ka �� sah ne ye, sa na t� fes ti va le
dö nü� tür me yi amaç l� yor.

� SO KAK SO KAK SAH NE
Ba �ak Kül tür ve Sa nat Vak f�n�n

gerçekle�tirdi�i fes ti val de, her ça l�� -
ma ya ço cuk ve genç le rin ka t�l ma s�
bek le ni yor. Bu se ne ki fes ti val prog -
ra m�n da, ön ce ki y�l da ol du �u gi bi
çok kül tür lü, çok dil li ve çok ulus lu
ola cak bi çim de çe �it li kül tür ça l�� -
ma la r�, sa nat atöl ye le ri ve per for -
mans lar yer al� yor. 

Haf ta bo yun ca bir çok yan et kin -
li �in de ya p� la ca �� fes ti val de gös te -
rim ve et kin lik ler, Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi ve Yo �urt çu Par k�
(Ka d� köy), 80. Y�l Cum hu ri yet Par -
k� (Ka y�� da ��), Pres tij Cad de si (Kü -
çük bak kal köy), �çe ren köy Par k� ve
De niz Gez mi� Par k�’nda (Ata �e hir)
ger çek le �e cek. Fes ti va lin aç� l� �� 2
Ey lül Sa l� gü nü Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde ya p� la cak. Aç� l�� ta,
vak f�n ça l�� ma la r� n�n an la t�l d� �� ta -
n� t�m fil mi nin ya n� s� ra “Xal xa lok”
ad l� Kürt çe k� sa
film gös te ri le cek.
Ba �ak Kül tür ve
Sa nat Vak f� n�n
kat k� la r�y la çe ki -
len fil min ga la s� -
n�n ar d�n dan, Grup
Wu sar’�n ve re ce �i
kon ser e� li �in de
kok teyl ger çek le� -
ti ri le cek.

� HER D�L DEN SES VE EZ G�
Fes ti val de ya p� la cak et kin lik le -

rin bü yük bir k�s m� Ata �e hir ve Ka -
d� köy il çe le rin de ki aç�k alan lar da,
park lar da ger çek le� ti ri le cek. Fes ti val
bo yun ca mü zik din le ti si, si ne ma ve
ti yat ro gös te rim le ri, pan to mim, do -
�aç la ma dans, tan go, halk oyun la r�,
se mah, er ba ne gös te ri le ri; re sim, ma -
sal, uçurt ma, ri tim, kuk la ba lon, e� -
len-bi lim atöl ye le ri ya p� la cak.
Ama tör ve pro fes yo nel bü tün sa nat -
ç� la r�n gö nül lü ola rak yer al d� �� fes-
 ti val de Er me ni ce, Çer kez ce, Kürt çe,
Fars ça, Türk çe dil le rin den ses ler, ez -
gi ler yer ala cak. Çe �it li ül ke ler den
pek çok ko nu �u a��r la ya cak olan
fes ti val; ço cuk la ra, ka d�n la ra, en gel -
li le re, si ne ma ya, ti yat ro ya, dan sa,
mü zi �e, se se, sö ze, ma sa la, sa na ta ve
bi li me e�it bir me sa fe de du ra rak öte -
ki le� ti ri len her ke si içi ne ala cak bir
prog ram la ka t� l�m c� la r� n� bek li yor.   
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● Berivan TANRIVERD�

G� da sek tö rü nün ge li� me siy le mert lik
bo zul du ve don dur ma lar ger çek mey -
ve ye ri ne mey ve aro ma la r�n dan üre -

til me ye ba� lan d�. Ama Bos tan c�’da ki Ya �ar
Us ta, ha len es ki yön tem ler le tam 43 y�l d�r
don dur ma ya p� m� na de vam edi yor.

�de al don dur ma için gur me ler, “�u ka dar
süt, �u ka dar �e ker” di ye uzun uzun cüm le -
ler ku ra bi lir.  Ama biz ço �u za man bir kü lah

don dur ma n�n ço cuk lu �u muz da ki o mut lu ve
saf za man la r� bi ze ha t�r lat ma s� n� is te riz. �� -
te Ya �ar Us ta’n�n mü te va z� don dur ma tez -
gâ h� bi ze ço cuk lu �u mu zun saf l� �� n� ye ni den
ya �a t� yor. 

� DON DUR MA �Ç�N RO MA’DA
Mü� te ri le ri ne en iyi don dur ma y� üre te -

bil mek için ça l� �an Ya �ar Çarl�’n�n ha yat öy -
kü sü de ro man la ra, film le re ko nu ola bi le cek
ka dar il ginç. 

Ço cuk lu �u Bos tan c� Ka sap lar Çar �� -
s�’nda ge çen, Çar �� da us ta s� Ar na vut H�f z�
Yor gun’un ya n�n da ç� rak l�k ya pa rak don-
 dur ma ya p� m� n� ö� ren me ye ba� la yan Ya �ar
Us ta, bu i� te da ha iyi ol mak için don dur ma -
n�n ana va ta n� olan �tal ya’ya git me nin yol la -
r� n� arar. 

Ka ra köy’den �tal ya’ya gi den yük ge mi -
le ri nin ol du �u nu ö� re nir. Us ta s� na bi le ha -
ber ver me den Ka ra köy R�h t�m da ki ge mi ye

bi ner ve fi li ka lar dan bi ri ne sak la n�r. Ge mi
ha re ket et tik ten son ra mi ço lar Ya �ar Us ta y�
fark eder ler ve kap ta n�n ya n� na gö tü rür ler.
Kap ta na don dur ma c� da ça l�� t� �� n� ve iyi
don dur ma n�n da �tal ya’da ya p�l d� �� n�, bu nu
ö� ren mek için �tal ya’ya git mek is te di �i ni
an la t�r. Ge mi nin te miz lik i� le ri ni ya pa ca �� n�
söy le ye rek kap ta n� ik na eder. 12 gün lük de -
niz yol cu lu �u ile en ni ha ye tin de �tal ya’ya
va r�r. Ge mi nin kap ta n� Ya �ar Us ta’y� ora da -
ki bir don dur ma ima lat ha ne si ne gö tü rür, us -
ta ora da ki ma ki ne le re hay ran ka l�r. Kap tan
na s�l bul du �u nu so rar, Ya �ar Us ta don dur -
ma ya p� m�n da içi ne kat k� mad de le ri ko nul -
du �u nu gö rün ce “Ben böy le yap mak
is te mi yo rum ben bir �ey ya par ken do �al ve
kat k� s�z ol ma l�” der. K� sa sü ren ma ce ra s� n�n
ar d�n dan Tür ki ye’ye ge ri dö ner. 

Us ta s� H�f z� Bey, ha ber ver me den git ti �i
için Ya �ar Us ta ya k� zar, o da kar �� da ki don-
 dur ma c� dük kâ n�n da ça l�� ma ya ba� lar. Ora -
dan da azar i�it ti �i va kit iki dük kân ara s�n da
gi dip gelme ye ba� lar. Ar t�k iki us ta s� bir den
vard�r.

Ya �ar Us ta yur da dön dük ten son ra Mo da
�s ke le si’nde ve Bos tan c�’da ki Der ya Pla-
 j�’nda da don dur ma sa tar. K� sa sü re son ra da
Hay ret tin ve H�f z� Us ta la r� na da n� �a rak ken -
di dük kâ n� n� aç ma ya ka rar ve rir. Us ta la r� da
ya k�n yer ler de dük kân aç ma s� n� öne rir ler ve
so nun da Ya �ar Us ta, ken di dük kâ n�n da don-
 dur ma ya p�p sat ma ya ba� lar, iki us ta s� da
ona mü� te ri gön de re rek, des tek olur lar. 1995
y� l�n da ken di dük kânn ka pat mak zo run da
ka lan Ya �ar Us ta ha len,  Bos tanc’da ki Ali
Ni hat Tar lan Cad de si üze rin de ki Bi be ro� lu
Un lu Ma mul ler’de ken di adyla, ken di
yapt� don dur may satyor. Ka vun, üzüm,
el ma, ar mut, hat ta patlcan ve do ma tes don-
 dur mas bi le var. En çok ka vun, çi lek ve gül
don dur mas tu tu lu yor. 
� “HER MEY VE N�N RU HU VAR DIR”

Ya �ar Us ta i�i ni se ve rek ya pan na dir es -
naf gru bun dan. Don dur ma la r� na ka ta ca ��
mey ve le ri bü yük bir özen le ken di el le riy le
se çi yor. Mey ve le rin ru hu ol du �u na ina n� yor.
Us ta, don dur ma n�n içi ne hiç bir kat k� mad-
 de si koy mu yor, don dur may� sa de ce mey ve
ve �e ker le yapyor. Ba� ka hiç bir �ey koy mu -
yor. Ya �ar Us ta n�n en önem li fel se fe si, ken -
di ye me ye ce �i bir ürü nü ba� ka s� na
ye dir me mek. �ma lat ha ne sin de bu il key le ça -
l� �� yor. Ka zan dan don dur ma do lap la r� na ve
yer de ki fa yans la ra ka dar te miz lik ana li zi ni
on gün de bir ken di yap t� r� yor. Seç ti �i mey -
ve le ri de ozon je ne ra tö rü ile y� k� yor. 

� GÜ LER YÜZ LÜ SER V�S
Ya �ar Us ta’n�n iki de genç yar d�m c� s�

var. Tu� ba ve Esin, on ya ��n dan be ri Ya �ar
Us ta’n�n ya n�n da ça l� �� yor lar. �ki ar ka da� da

en az Ya �ar Us ta ka dar i� le ri ni bü yük bir ti -
tiz lik le ve se ve rek ya p� yor lar. Üni ver si te ö� -
ren ci si olan Tu� ba ve Esin’in gü ler
yüz lü lük le ri ve iç ten lik le ri, sun duk la r� don-
 dur ma la r�n lez ze ti ne lez zet ka t� yor.

43 y�l d�r hiz met ve ren Ya �ar Us ta’n�n
en fes don dur ma la r� Bos tan c�’da si zi bek li -
yor. E�er siz de ço cuk lu �u nuz da ki saf l� ��
öz le diy se niz Ya �ar Us ta’n�n don dur ma la r�
si zi ço cuk lu �u nu za gö tü re cek. 
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Meyvelere mucize katan
dondurmacı Yaşar Usta

Dondurmanın içine hiçbir katkı maddesi koymayan, dondurmayı sadece
meyve ve şekerle yapan Yaşar Usta’nın Bostancı’daki mütevazı

dondurma tezgâhı, bize çocukluğumuzun saflığını yaşatıyor

MALZEMELER: 
� 2kg. çilek

� 200 gram �eker
� Bir tutam sevgi
� Bolca temizlik

TAR�F�:
Seçti�iniz çileklerin ezik ve nemli

olmamas�na dikkat ediniz. Çileklerin
uç k�s�mlar� e�er beyaz ise o çilek

hormonludur, kullanmay�n�z. En az üç
defa sudan geçirerek çileklerinizi

nazikçe y�kay�n�z, unutmay�n onlar�n
da bir ruhu var. Çileklerinizi y�kad�ktan
sonra miksere, �ekerinizi ve sevginizi
ekleyerek dü�ük seviyede kar��t�r�n.
Kar��t�rma i�lemi  bitince çelik bir
tencere içine kar���m�z� koyarak

dondurucuya koyunuz. Yar�m saatte
bir tahta bir ka��kla kenarlar�n�
s�y�rarak kar��t�r�n�z. Biraz daha
dondurucuda beklettikten sonra

dondurman�z haz�r.
Afiyet olsun...

EV USULÜ ÇiLEKLi DONDURMA

KADIKÖY Belediyesi  �nsan
Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ü
taraf�ndan Kamu �hale Kanunu E�itimi
düzenlendi. 85 personelin kat�ld���
e�itim, Kozyata�� Belediye Meclis
Binas� Konferans Salonu’nda Say��tay
Ba�denetçisi Dr. Ferhat Gündüz
taraf�ndan verildi. E�itimin ilk günü
Kamu �hale Kanunu’nda meydana

gelen son de�i�iklikler anlat�ld�, ikinci
gün personelin sorular� yan�tland�.

Belediye personeline düzenli
olarak kamu ihale kanunundaki güncel
de�i�ikliklerle ilgili e�itim verilerek,
hem bilgilerin taze tutulmas�
sa�lan�yor hem de ihale
komisyonlar�nda hata yap�lmas�n�n
önüne geçiliyor.

Ya�ar Usta’nın dondurması
artık Kadıköy Bahariye’de

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA
KAMU İHALE EĞİTİMİ
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● Sem ra ÇE LE B�

Fi kir te pe, K� z�l top rak, Fe ner yo lu ve Ba ha -
ri ye semt le ri nin ara s�n da yer alan Kur ba -
�a l� de re, 67 bin 680 met re uzun lu �uy la

Ka d� köy çev re si nin en uzun de re si ko nu mun da.
Kü çük de re le rin ak t� �� bü yük bir hav za ya sa hip
Kur ba �a l� de re, Ka d� köy’de Mar ma ra De ni zi’yle
bu lu �u yor ama bu de re Üm ra ni ye ve Ata �e hir
il çe le rin de ki iri li ufak l� de re ba� lan t� la r�y la tüm
Ana do lu Ya ka s�’n�n yü kü nü s�rt l� yor.

Bir za man lar, özel lik le Ku� di li Ça y� r� ile ün -
lü e� len ce ve me si re ye ri olan Kur ba �a l� de re,
çar p�k ya p� la� ma ve alt ya p� ek sik li �i ne de niy le
ar t�k ya ��� lar la, ta� k�n lar la ve çev re si ne yay d� ��
kö tü ko kuy la gün dem de.

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ve �S K�’nin
y�l lar d�r sür dür dü �ü de re ya ta �� n� ge ni� let me ve
�s lah ça l�� ma s� da bir tür lü bit me yin ce, kir li de -
re su yu et ra fa mik rop saç ma ya ve halk sa� l� �� -
n� cid di �e kil de teh dit et me ye de vam edi yor. 
� ÇMO: DE N� ZE ATIK SU TA �I NI YOR

Haf ta lar d�r man �et le ri mi ze ta �� d� �� m�z Ku -
ba �a l� de re’den Mar ma ra de ni zi ne akan ka na li -
zas yon ve at�k su yun ya rat t� �� prob lem ler hâ lâ
çö zü le me di. Ka d� köy Be le di ye si’nin 6 ay r� yer-
 den nu mu ne ala rak yap t�r d� �� test le rin so nuç la -
r� teh li ke yi göz önü ne se ri yor du. Çev re
Mü hen dis le ri Oda s� da Kur ba �a l� de re’den al�-

 nan ör nek le su yu ana liz et tir di. Test so nu cu na
gö re su da ki E. Co li de �er le ri Kur ba �a l� de re’de
zo run lu de �er den 380 kat, Mo da sa hi lin de ise 8
kat faz la ç�k t�. Çev re Mü hen dis le ri Oda s� ta ra -
f�n dan ya p� lan de �er len dir me de “Mo da sa hi lin -
de yük sek mik tar da E. Co li bu lun ma s� yüz me
ve rek re as yon ama c�y la kul la n� lan su la r�n sa� la-
 ma s� ge re ken ka li te kri ter le ri nin sa� lan ma d� �� n�
gös ter mek te dir” de nil di.   
� �TO: MAR MA RA’DA YÜ ZÜL ME S�N

Çev re Mü hen dis le ri Oda s�’n�n yap t�r d� ��
test le ri de �er len di ren �s tan bul Ta bip ler Oda s� da,
de ni ze ka r� �an ka na li zas yon su yu nun saç t� ��
teh li ke le re dik kat çek ti. En fek si yon Has ta l�k la -
r� ve Kli nik Mik ro bi yo lo ji Uz ma n� Dr. Me la hat
Cen giz im za l� �TO ra po run da, “se rin le mek için
ilk ad res ola rak gö rü len de niz ler de fe kal kir li li -
�i var l� ��, ya ni bu su la r�n ka na li zas yon ile kir-
 len mi� ol ma s�, bu suy la te mas eden ki �i ler için
cid di sa� l�k teh di di olu� tur mak ta d�r” de nil di.
Ra po run so nun da sal g�n has ta l�k ris ki ne kar ��
özel lik le Ana do lu ya ka s�n da ki yüz me alan la r� -
n�n der hal ka pa t�l ma s� ve yüz me nin ya sak lan -
ma s� n�n halk sa� l� �� yö nün den zo run lu ol du �u
be lir til di. 

� “K�R L� L�K GÖZ LE GÖ RÜ LÜ YOR”
Ka d� köy’de bir özel has ta ne de ça l� �an En-

 fek si yon Has ta l�k la r� ve Mik ro bi yo lo ji Uz ma n�
Dr. Me la hat Cen giz ile Kur ba �a l� de re’nin saç t� -

�� ola s� teh li ke le ri ko nu� tuk. 
Kur ba �a l� de re halk sa� l� �� n� na s�l

teh dit edi yor ?
�u an çok bü yük bir teh li ke söz ko nu -

su. Çev re Mü hen dis le ri Oda s�’n�n yap t�r -
d� �� öl çüm le re gö re Kur ba �a l� de re’de
ko li form ba sil le ri nin yüz ler ce mis li faz la s�
bu lun mak ta. Bu ne re ye ak� yor? Mo da sa -
hil le ri ne. Do la y� s�y la Bos tan c�’dan Fe ner -
bah çe’ye ve Ka d� köy’ün da ha ile ri si ne
gi de bi le cek cid di bir fe kal kir len me yi ge ti -
ri yor.

Fe kal kir len me ne de mek?
D�� k� yo luy la olan kir len me den bah se -

di yo ruz. Ya ni hem in san hem de hay van
d�� k� s�n dan bah se di yo ruz.

Kur ba �a l� de re’de d�� k� ol du �u nu ya -
ni fe kal kir len me ol du �u nu ner den an l� -
yo ruz? 

Göz le gö rü len bir du rum var. Bu nun
ya n� s� ra ko li form ba si li, mik ro bi yo lo jik di -
ye gör dü �ü müz ken di stan dart la r� m�z içe -
ri sin de en ko lay ta n� nan ve tes pit edi len
bak te ri dir. Mo da sa hil le rin de bi le zo run lu
stan dart la r�n yak la ��k se kiz mis lin den faz -
la ol du �u nu gö rü yo ruz. Bu da halk sa� l� �� -
n� çok cid di �e kil de et ki li yor. 

Ne �e kil de et ki li yor? 
Çok çe �it li et ki le me yol la r� var. Bi rin -

ci si di rek te mas yo luy la. A��z bu la �� �� �ek-
 lin de, cilt yo luy la al� nan ve bir �e kil de
vü cu du mu za gi re bi le cek mik rop lar bun lar.
A��z yo luy la al� n�p mi de de yok edi le me -
yen bak te ri ler var, cid di has ta l�k la ra ve sal-
 g�n la ra yol açan. Ör ne �in biz He pa tit A’y�
a��z yo luy la al� r�z. Bu nu da ya su dan ya da
kir le til mi� be sin ler den al� r�z. 

Geç mi� dö nem de Sa r� yer’de su ta� ma -

la r� ol mu� tu. O dö nem de 10 ila 45 gün için de
ay n� böl ge den 40’�n üze rin de He pa tit A’l� eri� -
kin has ta ba� vur mu� tu. Ka ra ci �e ri et ki le yen has -
ta l�k lar olu yor.

Bu nun ya n� s� ra bu lan t�, kus ma, is hal le ge len
has ta l�k lar var. Shi gel la ve Sal mo nel la gi bi d�� -
k�y la ç� kan, a��z dan al� nan, bak te ri ler le ge çen
cid di has ta l�k lar var. Bun lar cid di di ya re atak la -
r� ya pan has ta l�k lar. Bu nun ya n� s� ra en tro bak -
ter ler de di �i miz has ta l�k lar ola bi lir; kalp ka s� n�
et ki le yen, göz le ri bo zan…

� “YAZ �S HAL LE R� ART TI”
Sa r� yer’de bah set ti �i niz ta� k�n lar as l�n da

Ka d� köy’de Kur ba �a l� de re’de çok ol du. Bu yaz
si zin “sal g�n” di ye bi le ce �i niz bir du rum ol du
mu? 

Yaz is hal le ri yay g�n d�r. As l�n da �s tan bul
Halk Sa� l� �� Mü dür lü �ü’nün özel ve dev let has-
 ta ne le rin den ve ri le ri top la ya rak bir ana li ze ula�-
 ma s� ge re ki yor. Ken di bu lun du �um has ta ne de ki
ki �i sel göz le mi me da ya na rak “Evet ge çen y� la
gö re yaz is hal le ri art t�” di ye bi li rim an cak eli m-
iz de bir is ta tis ti kî bil gi yok ma ale sef. Çün kü he -
nüz böy le bir ara� t�r ma ya p�l ma d�. 

Si ze ge len has ta la ra yap t� �� n�z tah lil ler de
ç� kan bak te ri le rin ne �e kil de al�n d� �� n� tes pit
ede bi li yor mu su nuz? 

Bun lar ge nel de su yo luy la bu la �an has ta l�k -
lar d�r an cak bu nu tes pit et mek çok ko lay de �il.
Bir in san de ni ze gir me mi� ol sa da hi vek tör ler
va s� ta s�y la ya ni siv ri si nek ler, ha �e rat la r�n olu� tu-
 ra ca �� do lay l� yol lar la bu bak te ri le ri vü cu da al-
a bi lir. Bu bir dal ga et ki si gi bi dir. Di rek
et ki le nen le ri tes pit ede bi li yo ruz an cak bu �e kil -
de do lay l� et ki le nen le ri bil me miz çok zor. 

Ya ni de ni ze gir me den, yüz me den de bu
bak te ri le re ma ruz ka la bi li riz?

Evet ke sin lik le.
� “M�D YE YE ME Y�N!”

Pe ki de niz ürün le ri ni ye me miz �u sü reç te
has ta l� �a ne den ola bi lir mi?

Özel lik le mid ye ve is ti rid ye yi ye me mek ge -
re ki yor. Kan l� is hal le re ne den ola bi le cek, ba ��r -

sak lar da cid di has ta l�k la ra se bep olan bak te ri le -
ri ken din de ba r�n d� r� yor. Çün kü bu ürün ler ka y-
a l�k la ra ya k�n du rur lar, bal ç� ��n bu lun du �u
or tam da d�r lar ve ya p� la r� ge re �i top la y� c� ürün-
 ler dir. Do la y� s�y la cid di bak te ri ba r�n d� r�r lar.

Ba l�k lar için de bu söz ko nu su mu? 
Ba l�k lar bi raz da ha fark l�, da ha aç�k ta yü zer-

 ler. Sa hi le ya k�n yer ler den av la nan ba l�k lar için
bak te ri den söz edi le bi lir ta bi ama aç�k lar dan al�-
 nan lar için bir teh li ke ol du �u nu söy le ye me yiz.  

�s tan bul Ta bip Oda s� ad� na Yo �urt çu Fo-
 ru mu’nda yap t� �� n�z aç�k la ma n�z da bu bak te -
ri le rin “ölüm cül has ta l�k la ra” yol
aça bi le ce �i ni söy le di niz? Ne dir bu has ta l�k lar? 

Mi yo kar di di, ya ni kalp ka s� il ti ha b� ya pa bi -
lir bu bak te ri ler. Sep sis de di �i miz özel lik le ya� -
l� lar ve ço cuk lar da tam ba �� ��k l�k sis te mi
ge li� me mi� ve ya çök mü� olan, ölüm cül sey re -
den, ya ni kan yo luy la ge çen has ta l�k la ra ne den
olan tür le re ne den olur. Bu da cid di bir olay d�r.
Ha ya t� bo yun ca He pa tit A has ta l� ��y la kar �� la� -
ma m�� bir ya� l� n�n cid di bir ka ra ci �er yet mez li -
�i ya �a d� �� n� dü �ü nün… Kur ta r� la ma ya cak
du ru ma ge le bi lir. 
� “C�LT HAS TA LIK LA RI NA YOL AÇAR”

Cilt has ta l�k la r� na da yol açar m� bu bak te -
ri ler?

El bet te. He pi miz gü ne� len mek, bronz la� -
mak is ti yo ruz. As l� na ba kar sa n�z do� ru da ya -
p� yo ruz. Hüc re ye ni len me si için ge rek li

vi ta min le ri bu �e kil de al� yo ruz. Ama biz bi raz
faz la gü ne� te ka l� yo ruz. De niz de bir ye ri ni zin
ke sil di �i ni dü �ü nün ya da cid di gü ne� ya n� �� ne-
 de niy le birta k�m bo zul ma lar ol du �u nu. On dan
son ra de ni ze gir di �i niz de cid di der ma tid ris ki
olu yor ya da ap se ler olu �u yor. Do la y� s�y la bu
bak te ri ler h�z la vü cu da nü fuz edi yor. Bu nun d� -
��n da özel lik le ka d�n lar da ge ni tal en kef si yon la -
ra da ne den ola bi lir bu su da ki kir li lik. 

Kur ba �a l� de re çev re sin de otu ran lar, Yo -
�urt çu Par k�’na gi den ler göz ler de yan ma ya -
�a d�k la r� n� söy lü yor lar. Böy le bir du ru ma yol
açar m� bu kir li lik? 

Bu nun psi ko lo jik ya n� da ola bi lir ama �u nu
da göz ar d� et me mek la z�m; in ha las yon de di �i -
miz so lu num yo luy la al� nan bir ta k�m mik ro or -
ga niz ma lar var. Bu nu tes pit et me miz �im di lik
müm kün de �il.  Biz di rek yol la tes pit et tik le ri -
mi zi söy lü yo ruz an cak bu na yö ne lik de bir ça l�� -
ma yap ma m�z ge rek li. 

�s tan bul Ta bip Oda s�’n�n Kur ba �a l� de re
ile il gi li bir ça l�� ma s� var m�? Bu konuda neler
söyleyebilirsiniz?

Çev re Mü hen dis le ri Oda s� ve Ka d� köy hal -
k�y la bir lik te bir ça l�� ma m�z var an cak so nuç la -
r� na da ir he nüz bir aç�k la ma yap ma d�k. Bir ra por
ha z�r la y�p ka mu oyuy la pay la �a ca ��z. 
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Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ  

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Onur TEMÜRLENK
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

HALK SAĞLIĞI TEHLiKE ALTINDA!

DR. MELAHAT Cengiz, k�sa vadede
çözümün, plajlar�n kapat�lmas�nda

oldu�unu söylüyor. Islah çal��mas�n�n
ise bir an önce bitirilmesi gerekti�ini
dü�ünüyor: “Bugünkü çözüm olarak
plajlar�n kapat�lmas� gerekiyor. Bu

�artlarda denize girmek çok zararl�.
Kesin çözümse iyi �slah!

Kurba�al�dere’nin iyi bir �ekilde �slah
edilmesi, çevre halk�n�n o kokuya

maruz kalmadan ya�ayabilmesi gerek.

Ama ciddi bir salg�n riskine kar��l�k
insanlar�n denize girmesini engellemek
için plajlar �imdilik kapat�lmal�. �l Sa�l�k

Müdürlü�ü’nün öncelikle bütün k�y�
�eridinde tahliller yapt�r�p koliform

basilini ölçmesi laz�m. Nerelerde denize
girilip girilemeyece�ini belirtmesi

gerekiyor. Olaya bir an önce müdahale
etmesi gerekiyor. Gerekirse

kaymakaml�klar, valilikler arac�l���yla
kapatma karar� vermesi laz�m.”

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ:

“DENİZE 
GİRİLEBİLİR”

�STANBUL Valili�i �stanbul Halk

Sa�l��� Müdürlü�ü’ne konuyla ilgili

görü�lerini almak üzere

ba�vurdu�umuzda, kendilerinden

15 günde bir su tahlili

yapt�rd�klar�n� ve �u ana kadar

Kad�köy sahillerinde tehlikeli bir

E. Coli art���na rastlamad�klar�

cevab�yla kar��la�t�k. Müdürlü�ün

internet sitesindeki “Yüzme Suyu

Takip Sistemi”nde Bostanc�’ya

kadar olan Kad�köy sahillerindeki

yüzme suyu kalitesi “mükemmel”

olarak gösteriliyor. 18.08.2014

tarihli tahlil sonuçlar�na dayan�larak

verilen tabloda ise

Caddebostan’daki yüzme suyu “iyi

kalitede su” ibaresiyle yer al�yor. 

Yaz ishallerinde ciddi
artış gözlendiğini
söyleyen Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı
Dr. Melahat Cengiz
uyarıyor: “Normalin 
yüzlerce kat üstünde
bulunan koliform basili,
önlem alınmazsa 
ölümcül hastalıklara
neden olabilir. Plajlar
derhal kapatılmalı!”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Melahat Cengiz 

“PLAJLAR KAPATILMALI”

Islah çalışması bir
türlü bitmeyen 
Kurbağalıdere, tehlike
saçmaya devam ediyor!
Kurbağalıdere’den akan
kanalizasyon suyu,
sadece Kadıköy 
sahillerinde denize
girenlerin değil çevrede
yaşayanların da
sağlığını tehdit ediyor

Foto�raflar: Berivan TANRIVERD� 

Kurba�alıdere’nin son hali
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• Ya�ınız, cinsiyetiniz, mesle�iniz (�sterseniz ad ve soyadınızı da yazabilirsiniz)

•  Gazete Kadıköy’ü hangi sıklıkla okuyorsunuz?
a) Haftada bir b) Ayda bir c) Ara s�ra       d) Elime geçti�i zaman

• Gazete Kadıköy’e rahatlıkla ula�abiliyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’ü nereden alıyorsunuz?
a) Muhtarl�klar b) Belediye birimleri ve kamu kurumlar�ndan         c) Kad�köy Belediyesi Gönüllü Evlerinden  d) Di�er

• Gazete Kadıköy’ü evinize götürüyor musunuz? 
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’ü ba�kalarına okutuyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’ün yerel bir gazete olarak ilçenin haber ihtiyacını kar�ıladı�ına, ilçenin gündemine yer verdi�ine inanıyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Sizce Gazete Kadıköy, Türkiye ve dünya gündemini de takip etmeli mi?
a) Evet b) Hay�r

• Gazete Kadıköy’de eksik buldu�unuz haber türleri var mı? 
a) Evet b) Hay�r

• E�er sorunuz “evet” ise Gazete Kadıköy’de hangi tür haberlerin eksik oldu�unu dü�ünüyorsunuz?
a) Siyaset-ekonomi  b) Kültür-Sanat        c) Polis-adliye    d) Kent haberleri      e) Spor         f) Magazin

• Gazete Kadıköy’de sizce hangi kö�eler yer almalı? 
a) Kitap-sinema b) Kad�köy’ün tarihi  c) Ki�i öyküleri  d) Ne nerede ucuz     e) Mekân tan�t�mlar� 

• Gazete Kadıköy’de hobi, aktüel, karikatür vb. gibi yeni kö�elerin yer almasını ister misiniz?
a) Evet b) Hay�r

• Gazete Kadıköy’de ba�ka hangi içeriklere yer verilmesi gerekti�ini dü�ünüyorsunuz?

• Gazete Kadıköy’ün kö�e yazarlarını takip ediyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r

• Gazete Kadıköy’ün kö�e yazarlarını be�eniyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r

• Gazete Kadıköy’de kimleri kö�e yazarı olarak görmek istersiniz?

•  Gazete Kadıköy’ün sayfalarını be�eniyor musunuz? Kolay takip edebiliyor musunuz? 
a) Evet b) Hay�r

• Haber ve yazıları rahatlıkla okuyabiliyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r

• Gazete Kadıköy’de yayınlanan foto�rafları be�eniyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’ü elinize aldı�ınızda ilk hangi sayfayı okursunuz? Hangi sayfaları be�eniyorsunuz?

• Gazete Kadıköy’ün kurumsal logosunu be�eniyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’ün internet sitesini be�eniyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’ün internet sitesinin içeri�ini yeterli buluyor musunuz?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’ü ne zamandır takip ediyorsunuz?

• Takip etti�iniz ba�ka yerel gazeteler var mı? Varsa adlarını yazabilir misiniz?

• Gazete Kadıköy’de yer alan reklamlar sizce fazla mı?
a) Evet b) Hay�r c) Bazen

• Gazete Kadıköy’de yayınlanan reklamlardan yararlanıyor musunuz? 
a) Evet b) Hay�r c) Bazen  

•  Son olarak Gazete Kadıköy’ün daha iyi olması için görü� ve önerileriniz nelerdir?

De�erli okurlarımız, Gazete Kadıköy 15 yıldır aralıksız olarak her Cuma günü sizlerle bulu�uyor. Gazete Kadıköy’ün ba�arısında, hiç ku�kusuz 
sizlerle olan yakın ili�kimizin de büyük önemi var. Görü�leriniz ve ele�tirileriniz bize yol gösteriyor. Daha güzel bir gazete hazırlamak için sizin

görü� ve önerilerinize her zaman ihtiyacımız var. Hazırladı�ımız bu anketi doldurur, kültür merkezlerimize, gönüllü evlerine, Kadıköy Belediyesi
ana binasına ve birimlerine bırakabilirseniz, gazetemizin �ekillenmesinde bize büyük destek olacaksınız. Te�ekkür ediyoruz...

GAZETE KADIKÖY ANKET SORULARI
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ÖN CE SEV Gİ �

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

mek li olan bir a�a be yim 88 ya �� na ula� -
m�� t�. Teb rik için ara d� ��m da, “88
önem li bir ya� t�r. Bu ne den le ken di me
önem li bir he di ye al d�m” de di. He di ye -

nin ne ol du �u nu sor dum. En ile ri tek no lo ji yi içe -
ren tam do na n�m l� bir di ji tal pi ya no ve ses dü -
ze ni da hil di �er yar d�m c� par ça la r� al m��. Uzun
sü re den be ri böy le bir �ey ala bil mek için pa ra
bi rik ti ri yor mu�.  

Emek li ol du �u gün ler de e�i öl mü� tü. “Y�l lar
sü ren yal n�z l� �� m� mü zik le dol du ru yo rum” der -
di. Ev den faz la ç�k maz, za ma n� n�n bü yük bö lü -
mü nü pi ya no su ba ��n da ge çi rir di. Ak ra ba la r�,
ço cuk la r� ve ar ka da� la r� ev d� ��n da or ga ni zas -
yon lar ya pa rak da vet eder ler di ama O dai ma
her kes ten ön ce kalk ma ya yel te nir di. Pi ya no su -
na ve mü zi �e ver di �i de �er ne de niy le hay ran l�k
du yar d�m. Son dav ra n� �� n� du yun ca hay ran l� -
��m da ha da art t�.

Dün ya ya ge lir ken Al lah her in sa na bel li
ye te nek ler ve rir. Bu ye te nek ler, bi zim mut lu
ol ma m�z, üze ri ne bir ha yat kur ma m�z ve ya
ha ya t� m� z� on lar la zen gin le� tir me miz, gü zel -
le� tir me miz için biz le re ve ri lir. Ye te nek le ri miz
ha ya t� m� z�n giz li ha zi ne le ri ve çok önem li de -
�er le ri dir. Bir çok in san bu giz li ha zi ne le ri ni
ke� fet mek için gi ri �im de bu lun maz, üze rin de
dur maz, il gi gös ter mez. Bu bü yük de �er ler
kör le nir, kü çü lür, ge li� mez kay bo lur lar. Ki mi -
le ri ke� fe der, ai le si en gel le me ye kal k�� sa bi -
le üze ri ne gi der. Bir çok ün lü mü zis yen, ti yat -
ro cu, fut bol cu, i�i ni se ve rek ya pan, ba �a r� -
dan ba �a r� ya ko �an bir çok in san, her �e ye
ra� men ye te nek le ri ni fark edip ge li� tir mi� ve
bu lun duk la r� yer le re ula� m�� lar d�r. 

�� le rin den ba� ka bir �ey bil me yen öy le çok
in san ta n� r�m ki… Ama tör ce ya pa cak, ya �am la -
r� na renk, ne �e, co� ku ka ta cak hiç bir �e ye il gi
gös ter mez ler. Ö� ren mek ça ba s� için de de �il -
dir ler. An cak tav la ve kâ ��t oyun la r� n� bi lir ler.
Emek li lik le ri nin tek zev ki ola rak ve ya ça l�� t�k la -
r� za man lar da bo� za man la r� n� dol dur mak için
tav la, kâ ��t oy nar ve ya bil me ce çö zer ler.           

Bir in san ken di ne ve ya Al lah’�n he di ye si
olan ye te nek le ri ne an cak bu den li du yar s�z ola -
bi lir. Hiç kim se bi zim ha ya t� m� z� zen gin le� ti re -
mez, gü zel le� ti re mez. Ha ya t� m� z� ya �a mak, ye -
te nek le ri mi zi or ta ya ç� kar mak so rum lu lu �u bi ze
ait tir. Ba� ka la r� na b� ra k�r sak bi zi ya n�l t�r, ye te -
nek le ri mi zi kö rel tir, kü çül tür ken di ç� kar la r� için
kul la n�r lar. Ni ce genç ta n� r�m ai le le ri nin ve ö� -
ret men le ri nin yan l�� yön len dir me le ri ve ya ken di
ç� kar la r� do� rul tu sun da yap t�k la r� he sap lar ne -
de niy le ye te nek le ri ni kö relt mi�, yan l�� yol lar
seç mi�, ömür bo yu sü ren mut suz lu �u ba� ka la -
r� n�n ka rar la r�y la sa t�n al m�� lar d�r. 

Genç ler, üni ver si te ve mes lek se çer ken ai -
le le ri de ge le cek he sap la r� ya p� yor lar. Ve ri len
ka rar lar da en et ki li olan �ey se çi le cek mes lek le
ka za n� la cak pa ra... Oy sa ki i�i ni se ve rek ya pan,
ça l� ��r ken za ma n�n na s�l geç ti �i ni an la ma yan,
i�i ne say g� du yan ve i�i ni ken di nin de �er li bir
par ça s� ola rak gö ren her kes ön ce lik le çok mut -
lu olur, son ra da çok pa ra ka za n�r. 

Ti yat ro cu ol mak is te yen fa kat ba ba s� n�n zo -
ruy la di� he ki mi olan bir ta n� d� ��m var d�r. Ge len
has ta la r� n�n hep si ni sev di �i ni, di� he kim li �i i�i -
nin sos yal yö nün den mem nun ol du �u nu, fa kat
di� oy mak tan, di� çek mek ten ha la hiç ho� lan -
ma d� �� n� söy ler. Ti yat ro ile il gi li dün ya da ki tüm
ge li� me le ri ve ha ber le ri iz le di �i ni, di� he kim li �i
ile il gi li ge li� me le re il gi duy ma d� �� n�; ti yat ro iz le -
mek için y�l da bir kaç kez yurt d� �� na git ti �i hal -
de yurt d� ��n da ki di� çi lik kon gre le ri ne hiç ka t�l -
ma d� �� n� an la t�r. Hat ta bir gün, “Be nim di� he -
kim li �im de ki ba �a r�m, di� he kim li �im den zi ya -
de ti yat ral ye te nek le ri me ba� l� d�r. Özel lik le ço -
cuk ve ha n�m has ta lar be nim le ti yat ral soh bet -
ler ya par ken za ma n�n na s�l geç ti �i ni bil mez,
di� le ri nin na s�l oyul du �u nu an la maz lar” der.

Her in sa n�n en bü yük ça ba s� ken di ye te nek -
le ri ni ke� fet mek ol ma l� d�r. Ken di ye te nek le ri ni
ke� fe den, ona gö re bir mes lek se çen ve ona
gö re bir ya �am ku ran in san, ken di var l� �� na,
ken di de �er le ri ne, ken di kut sal l� �� na ula� m��,
ken di ha ya t� n� kur mu� de mek tir. Ai le zo ruy la fi -
zik mü hen dis li �i oku yan, fi zik üze ri ne “mas ter”
ya pan ama hiç fi zik le u� ra� ma dan ha ya t� n� mü -
zi �e ada yan bir mü zis yen ta n� r�m. �im di ana la -
ra, ba ba la ra, ho ca la ra sor mak ge re kir: “Mü zi �e
tut ku lu bir gen ci ne den y�l lar ca fi zik le u� ra� t�r -
d� n�z; genç li �i nin en gü zel ve ge li �i me en aç�k
gün le ri ni ne den hiç yap ma ya ca �� bir i�i ö� ren -
me ye har cat t� n�z?”

Genç le re ise söy le mek ge re kir: “Ha yat tan
kork ma y� n�z, na s�l da ha ba �a r� l� olur, na s�l da ha
çok ka za na bi li rim di ye ara� t�r ma y� n�z. Ken di
ye te nek le ri ni zi, gön lü nü zün is tek le ri ni, yap -
mak tan zevk al d� �� n�z, yap mak için he ye can
duy du �u nuz i� le ri ara� t� r� n�z. Çün kü in san en
bü yük ba �a r� la ra; ya par ken için de ken di ni bul -
du �u, zevk al d� ��, he ye can duy du �u i� ler le ula -
��r. Kor ku, se vil me yen i� le ri ya par ken ya �a n�r.
Sev di �i i�i ya pan bir in san her sa bah i�e sev gi -
li siy le bu lu �a cak m�� gi bi he ye can la gi der. Sev -
di �i i�i ya pan in san, ken di ni i� te de �il sev gi li -
siy le bir lik te his se der. Sev di �i i�i ya pan kim se,
o i� hiç bit me sin is ter. Y�l lar dan be ri sev me di �i
bir i� te ça l� �an ta n� d� ��m, “Sa bah la r� ev den ne
den li zor ç�k t� �� m� tah min ede mez si niz. Ko lay
m� her sa bah bir in sa n�n sev me di �i bir or tam ve
u� ra� la kar �� la� ma s� ve ak �a ma dek onun la
bir lik te ol ma s�?” di ye sor mu� tu.

Ye te nek le ri miz içi miz de ki giz li ha zi ne ler dir.
Ye te nek le riy le ya �a m� n� gü zel le� tir me yen in -
san, al t�n do lu ka sa n�n önün de yok luk için de
ya �a yan za val l� cim ri le re ben zer.

G�ZL�
HAZ�NE

E

T.C. 
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/2141224
26/08/2014

Konu: Meclis Gündemi
T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 1.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Eylül Ay� Toplant�lar� 01.09.2014 Pazartesi -05.09.2014 Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.
Eylül Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 01 Eylül 2014 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis

Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 
Aykurt NUHO�LU
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Emel AKSU – 2112028)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Serdar SAYGILI – 2111414)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ahmet Murat KOÇMAN – 2112024)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Emel AKSU -  2112030)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Gülsen Mukadder KOÇMAN – 2112040) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Canan KOÇMAN - 2112037) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Filiz KOÇMAN – 2112034) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ye�im I�IKLI – 2113119) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ay�e Perihan GÖRGEN - 2113114) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Recep �brahim PINAR - 2113103) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (�nci TA�ÇI - 2113093) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Eyüp SÜMER - 2113083) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (R�fat GELBAL - 2114858) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Hasan Cem GÖNÜLTA� – 2114854) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Levent SÖL - 2115008) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Nebahat �ENOL Vekili Fedai ERGÜVEN -
2113192) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ali Feridun ÖZBAYRAM Vekili
�smail Balc� - 2114809) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Tuncay TOKDEM�R -
2112339) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Engin BORA - 2114856) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Melih YILMAZ – 2114457) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Zeki YILMAZ - 2114456 ) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat� ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Mehmet Hayati �EREFO�LU- 2116622) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ayla SENCER Vekili �smail BALCI - 2116626) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Alparslan YA�MURO�LU - 2113886) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Özkan SA�LAM - 2111328) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Kü�at BÜYÜKÖZTÜRK
- 2112781) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997  t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Cemal SADIKO�LU-
2114818) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Halim KILIÇ vekili �smail BALCI - 2114800) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (O�uz DEM�RA� - 2117153) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Saadet ESEMEN - 2116980) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (�smail EMÜL - 2115162) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ali ARNAVUTO�LU - 2116467) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997  t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Hüseyin Tar�k ÖZKÖK
vekili Samet KARATAY - 2115995) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Hasan Basri DEM�RBA� vekili Kadir DEN�Z -
2117055) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Hüsnü DEVEC�O�LU vekili Sibel PAMUKÇU -
2117059) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Cevat USTAO�LU - 2116899) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997  t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Asuman
�STANBULLUO�LU vekili Samet KARATAY - 2115984) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Bingül GÖKALP - 2117872) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Aycan OGAN - 2117888) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Arsan Ap. Yöneticili�i - 2115732) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Oya SÖZEN vekili Bülent DEM�RBA� -
2117795) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Mustafa ÇAVU�O�LU - 2117802)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Mü�terek �mzal� - 2117592) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Nihal KAYAPA - 2117130) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Av. Kerim �rfan KEY - 2117928) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Meral ÖZER - 2117882) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Melek Figen Anter - 2117918) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Vahide UYGUR - 2117913) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Atilla YOLSAL - 2117907) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Nevgül GÖKALP - 2117897) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (�dris SADIKO�LU - 2120026) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Recep SADIKO�LU- 2120033) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Adem SADIKO�LU - 2120030) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ulusoy �n�aat Yat�r�m Sanayi Ticaret A.�. –
2118774)                                                                                                                                                                                                                                                      
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Veysi TÜFEKÇ�O�LU - 2119200) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Meral DER�N - 2120219) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 01.08.1997 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Fatih GÜNAYDIN - 2119501) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Kemal ERDO�RU - 2120431) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (K Yap� �n�aat ve Tic.Ltd.�ti. - 2117793) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Enis DEM�RHAN - 2118944) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Fikret Acar ÇALI�AL - 2118898) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997  t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Halil Taner
YALÇINDA� - 2118233) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Dursun Ali SADIKO�LU - 2120016) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Fatma Süheyla ÖNAL vekili Erkan KETEN -
2118933) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006-14.04.1999-01.08.1997  t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Akgün �n�aat -
2120342) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Baki Can KUZULUG�L - 2118070) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Mehmet Onur ÖZO�UZ - 2118036) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (M. Ender ERMAN - 2119561) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Selma ÖZKAYA - 2118064) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Cengiz MORGÜL Vekili �smail BALCI- 2114797) 
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ulusoy �n�aat Yat�r�m Sanayi Tic. A.�. –
2118781)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ferhunde VERD� Vekili Erdal TÜRKMEN –
2121772)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Turan YILMAZ – 2121719)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (�ule OVAT – 2121463)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Arzu Güvensan Vekili 3S Kale Gayrimenkul
Geli�tirme ve Yat�r�m A.�. – 2120639)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ahmet ATA Vekili �smail BALCI – 2120264)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Naim SADIKO�LU – 2120778)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Emita Grup Elektrik Mekanik Mimarl�k �n�aat
Taahhüt Ltd. �ti. – 2120653)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ömer Gökhan OVAT – 2121449)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Oya Sungar Vekili 3S Kale Gayrimenkul
Geli�tirme ve Yat�r�m A.�. – 2120117)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Gürcan ÜNAL – 2120741)      
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 11.05.2006 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Kopuzo�lu �n�aat – 2121917)                                                
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Dilek OSMANO�LU Vekili Özer YILDIZ –
2120276)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Salim ATA – 2124597)
• Plan ve Proje Müdürlü�ünün, 14.04.1999 t.t’li 1/1000 ölçekli �mar Plan�na ili�kin 15.05.2014 t.t’li plan notu tadilat�na ask� süresinde yap�lan itiraz ile ilgili teklifi. (Ali KALKAN Vekili �smail BALCI – 2120270)
• Destek Hizmetleri Müdürlü�ünün, Kaymakaml�k Özel Kalem Müdürlü�ü’nde belediyemiz taraf�ndan istihdam edilen personelin 2015 y�l�nda da görev yapmas� ile ilgili teklifi. 
• Destek Hizmetleri Müdürlü�ünün, Aysel – Abdullah  Ö�ücü K�z Ö�renci Yurdu’nda dar gelirli aileye mensup 40 ö�renci için günde bir kez ak�am yeme�i yard�m� verilmesi ile ilgili teklifi. 
• Fen ��leri Müdürlü�ünün, Kad�köy �lçe Emniyet Müdürlü�ü hizmet binas� tadilat i�lerinin ihaleten yapt�r�lan i�ler kapsam�nda yap�lmas� ile ilgili teklifi. 
• Hukuk – Kültür, Turizm,Sanat – Tarife ve Ekonomi Komisyonlar�n�n, Yelde�irmeni Sanat Merkezi ücret tarifesi ile ilgili, 18.07.2014 gün ve 2014/1 say�l� mü�terek raporu.
• Hukuk – Kültür, Turizm, Sanat – Tarife ve Ekonomi Komisyonlar�n�n, Yelde�irmeni Sanat Sahnesi Etkinlikler ve Kullan�m Yönetmeli�i ile ilgili, 18.07.2014 gün ve 2014/2 say�l� mü�terek raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 2110469 say�l� Hakan Ek�i ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/20 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 804/2110015 say�l� Eyüp Sümer ad�na itiraz dilekçesi  ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/21 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 808/2110018 say�l� �nci Ta�c� ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/22 say�l� raporu. 
•�mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 806-2110008 say�l� Ye�im I��kl� ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014  gün ve 2014/23 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 805/2110011 say�l� Tanju �çten ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/24 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 810/2110023 say�l� Ahmet Bircan Özdeniz ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/25 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 809-2110005 say�l� Ay�e Perihan Görgen ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/26 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 807/2110026 say�l� Recep �brahim P�nar ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/27 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 03.07.2014 gün ve 831/2110387 say�l� �ahabettin Fatih Durmu�o�lu ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/28 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 02.07.2014 gün ve 773-2109571 say�l� Muharrem Kurtulu� ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/29 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 02.07.2014 gün ve 756/2109183 say�l� A.Erol Aker ad�na itiraz dilekçesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/30 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, 11.05.2006 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama �mar Plan� Plan Notu tadilat� ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/31 say�l� raporu. 
• �mar Komisyonunun, Cafera�a Mahallesi, 21 pafta, 112 ada, 48 parsele ili�kin 1/500 ölçekli Uygulama �mar Plan� tadilat� ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/32 say�l� raporu. 
• Hukuk ve �mar Komisyonlar�n�n, Göztepe Mah. 504 pafta, 5 parsel 7,50 m2  alanl�  ta��nmaz ile Göztepe Mah. 504 ada, 4 parselin imar plan�nda yolda kalan 44,73 m2’lik  alan�n�n  trampa edilmesi için karar
al�nmas� ve i�lemlerin gerçekle�tirilmesi için Kad�köy Belediye Ba�kan�na yetki verilmesi ile ilgili, 25.07.2014 gün ve 2014/3 say�l� mü�terek raporu. 

KADIKO?Y-10:Layout 2  8/28/14  3:03 PM  Page 1



Ka d� köy Be le di ye si, be� y�l l�k (2014-
2019) stra te jik pla n� na kat k� sa� la mak
için ba� ta genç ler ol mak üze re tüm Ka -

d� köy lü ler le ça l�� tay lar da ve odak top lan t� lar -
da bir ara ya gel di.

Be le di ye le rin y�l la r� a� k�n sü re dir bü rok ra -
tik ve ku rum sal ola rak ka pa l� ça l�� ma stra te ji -
si ne kar �� Ka d� köy Be le di ye si na s�l bir kent te,
na s�l bir ma hal le de, na s�l bir so kak ta ya �a mak
is te dik le ri ni Ka d� köy lü le re sor du.

Ka d� köy’ün be� y� l� n�, ge le ce �i ni bir lik te ta -
sar la mak,  pro je le ri ni be lir le mek üze re ka t� l�m -
l� bir yö ne tim sü re ci ni ba� la tan Ka d� köy
Be le di ye si, bu kap sam da dü zen le di �i  “Ge ni�
Ka t� l�m l� Top lan t� lar” di zi siy le il çe hal k� n�, ken -
tin ka de ri ni bir lik te be lir le me ye ça ��r m�� t�.

�l ki ni genç ler le son ra ki iki ça l�� ta y� da tüm
Ka d� köy lü ler le ger çek le� ti ren Ka d� köy Be le di -
ye si stra te jik plan ça l�� ma s� n�, as�l mu ha tap la -
r�y la ve il çe hal k�y la be lir le di. Fark l� sos yal ve
eko no mik pro fil ler den ka t� l�m c� lar la, be le di ye
yet ki li le ri ve ça l� �an la r� bu lu� tu ran, 23 A�us-
 tos Cu mar te si gü nü dü zen le nen Stra te jik Plan
Ka rar Kon fe ran s�n da da stra te jik pla n�n he def -
le ri ve ye rel yö ne tim an la y� �� n�n il ke le ri �e kil -
len mi� ol du. 
� ÖN CE L�K, KA TI LIM CI DE MOK RA S�

Her bi ri on bir ki �i den olu �an on bir fark l�
grup, ça l�� tay lar son ra s� �e kil le nen kri ter le ri

tar t�� t�k tan son ra,  her bir
pro je yi, kri ter le re olan et ki -
le ri aç� s�n dan de �er len dir di.
Yi ne ka t� l�m c� la r�n öner dik -
le ri pro je le rin da ha ön ce be-
 lir le mi� ol duk la r� kri ter le re
uy gun lu �u tar t� ��l d�.

Grup la r�n yap m�� ol du -
�u pro je de �er len dir me si -
nin ar d�n dan be lir le dik le ri
kri ter ler, ye rel de ha ya ta
ge çi ri le cek bir di zi pro je -
nin öner me le ri ola rak kay -
da geç ti. 

Ka rar kon fe ran s� son ra -
s� tüm grup la r�n or tak la� t� ��
kri ter le rin ba ��n da “ka t� l�m -
c� de mok ra si yi ya �at mak”
ve  “il çe de say g� l�, hu zur lu
ve gü ven li ya �am  ola nak la -
r� n�n sa� lan ma s�” yer al d�.
Yi ne “or tak mi ra sa  sa hip ç� ka rak ge le cek  ne-
 sil le ri gö zet mek” ve “eri �i le bi lir ol mak” ye rel
yö ne ti min hiz met an la y� �� n� �e kil len di re cek
kri ter ler ola rak be lir le di. 

Di �er ta raf tan “genç dos tu ol ma” ve “al ter -
na tif ol ma”  kri ter le ri de Ka d� köy’ün genç ve
ye ni lik çi ye rel yö ne tim an la y� �� ge li� tir me si nin
önü nü aça cak. 

� “TÜR K� YE’YE H� TAP ED� YOR”
Ka t� l�m c� grup la r�n ön ce sin de ça l�� tay ve

odak gö rü� me ler de tar t�� t�k la r� bir çok gün de -
mi “ka ra ra” ba� la d�k la r� top lan t� n�n son ra s�n -
da ko nu �an Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt
Nu ho� lu, ye rel yö ne tim an la y� �� n�n de �i� me -
si ne yö ne lik il ke le re dik kat çe ke rek, “Bu sü reç
içe ri sin de ilk mad de be nim için �u an la m� ifa -
de edi yor; bu top lum yö ne tim an la y� �� n�n de -

�i� me si ni is ti yor.
Ya ni yö ne tim de
bu lun mak, yö net -
me hak k� na sa hip
ol mak, ka rar sü reç -
le rin de bu lun mak,
pro je le rin ya p�m
a�a ma s�n da da hi
bu lun mak” de di.
Nu ho� lu, yö ne tim
mo de li nin sa de ce
ye rel de de �il ge nel
si ya set te de gün-
 dem ol du �u bir tar -
t�� ma ya i�a ret
ede rek, “Tür ki ye
top lu mu cid di bir
�e kil de ba� kan l�k
sis te mi ni, par la -
men ter sis te mi ve
özerk li �i tar t� �� yor,

yet ki alan la r� n�n de �i� me si ne ka dar her �ey tar -
t� �� l� yor. Bu an lam da as l�n da tüm Tür ki ye'nin,
top lu mun so ru nu olan yö ne tim an la y� �� n�n de -
�i �i mi, Ka d� köy’den  de ç�k t�. Ka d� köy il çe ola -
rak sa de ce �s tan bul il çe si ol ma s� n�n d� ��n da
Tür ki ye’ye hi tap eden bir il çe dir” de di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� -
lu, iler le yen ko nu� ma s�n da genç li �in si ya sal

tem sil, si ya se te ka t� l�m so ru nu nu yo rum la ya -
rak, “Genç lik so ru nu Tür ki ye’de olan çok
önem li un sur lar dan bi ri ta bi ki bu nun çok alt
se vi ye le re dü� me si nin te mel ne den le rin den bi -
ri, Ka d� köy'de ki  tüm ke sim le rin ka d�n, er kek,
genç, ço cuk, ya� l� bir �e kil de tem sil edil me sin -
den kay nak la n� yor ola bi lir. Ka d� köy'de genç-
 le rin si ya se te ka t�l ma s�, yö ne ti me ka t�l ma s�
as l�n da bu ra da ol duk la r� n� ve mü da ha le hak la -
r� n�n ol du �u an la m� na ge lir.  Genç le rin de si ya -
set te ve di �er tüm yö ne tim alan la r�n da ken di
ira de le riy le mü ca de le ye ka t�l ma la r� önem li dir”
�ek lin de ko nu� tu. 

Ba� kan Ay kurt Nu ho� lu,  bir lik te ya �a -
ma n�n Ka d� köy’ün kent kim li �i ne kar �� l�k
gel di �i ni be lirt ti �i ko nu� ma s�n da ma hal le
mec lis le ri nin ye ni ya p� lan ma s�n dan da  söz
e-de rek, “Ma hal le mec lis le ri �u an da kent
kon se yi ad� al t�n da de vam ede cek, bir yö ner -
ge tas la �� ç� ka ra cak lar. Muh tar lar se çil mi�
bir kim li �e sa hip ol duk la r� için mec lis le rin
ba� ka n� ola cak. Biz bu sü re ci aday aday l� ��
ve aday l�k sü re cin de çok ifa de et tik ama so -
nuç ta bu sü re ci na s�l ha ya ta ge çi re ce �i miz,
bu sü re cin ile ri ye git me si bi zim ka t� l� m� m� -
za ba� l�. Bu sü re ce sen di ka la r�n, der nek le -
rin ve di �er mes lek ör güt le ri nin sa� la d�k la r�
des tek ten do la y� te �ek kür edi yo rum. He pi -
ni ze te �ek kür edi yo rum” de di.
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Beş yıllık stratejik plan
hazırlıklarını sürdüren

Kadıköy Belediyesi,
23 Ağustos Cumartesi

günü düzenlenen Karar 
Konferansında tüm
grupları biraraya 

getirdi. Konferansta
stratejik planın 

hedefleri ve yerel
yönetim anlayışının
ilkeleri şekillendi

KADIKÖY Belediyesi’nin ilk ve
ortaokul ö�rencilerini s�navlara
haz�rlamak için açt��� Çocuk Etüt
Merkezleri, 2014-2015 e�itim ö�retim
y�l� kay�tlar� ba�lad�. 

2009 y�l�nda kurulan ve daha çok
dershaneye gitme imkan� bulamayan
Kad�köylü çocuklar�n ücretsiz e�itim
gördü�ü Kad�köy Belediyesi Çocuk
Etüt Merkezleri yeni e�itim ö�retim
y�l�na haz�r. Yeni dönem ö�renci
kay�tlar� 20 A�ustos-20 Eylül tarihleri
aras�nda yap�lacak. Dört ayr�
mahallede hizmet veren etüt
merkezleri 3. s�n�ftan  8. s�n�fa e�itim
gören ö�rencileri kaps�yor. Matematik,
Türkçe, Fen, Sosyal bilgiler ve
�ngilizce derslerinin verildi�i
merkezlerde ilkö�retim ö�rencilerine
temel bilgisayar dersleri de veriliyor.
Kad�köy s�n�rlar� içerisinde ikamet

eden ö�rencilerin ücretsiz faydaland���
etüt merkezlerinde 1 adet kütüphane
ve bilgisayar odas� bulunuyor. 

Ayr�ca ö�renci ve velilerinin
ihtiyaçlar�n� kar��lamaya çal��an
rehberlik servisi de her türlü pedagojik
ve psikolojik alanlara yönelik destekler
veriyor. Binlerce ö�rencinin aç�kta
kald���  2013 SBS yerle�tirmelerinde
çe�itli Anadolu ve Meslek liselerine
girmeyi ba�aran etüt merkezi
ö�rencileri bu y�l da girecekleri
s�navlara çocuk etüt merkezlerinden
haz�rlanacak. 

Her y�l 1500 ö�rencinin e�itim
gördü�ü Çocuk Etüt Merkezleri'nde
kurulu�undan bugüne kadar 4600
ö�renci e�itim ald�. 

Kayıt Ba�vuruları �çin;
http://www.cocuketutmerkezleri.kadikoy.bel.tr 
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ye �il çam’�n si yah-be yaz film le rin de ki kom �u -
luk la r�, sa mi mi ye ti he pi miz ha t�r la r�z. Ka p�
anah ta r� n�n kom �u ya b� ra k�l d� �� hat ta ka p� -

n�n bi le ka pa t�l ma s� na ge rek du yul ma d� �� o es ki gün-
 le ri de ya �a yan la r� m�z var d�r. Ya ço cuk ses le riy le
do lu o so kak la r�… He le he le mey ve le riy le ço cuk la -
r� cez be den bah çe li ah �ap ev le ri unut tuk mu der si -
niz…

Her ge çen gün in san lar ara s�n da ki ile ti �i min ve
kom �u luk ili� ki le ri nin za y�f la d� �� na, ça ��n son mo del
tek no lo ji le riy le do na t�l m�� ile ti �im araç la r� na ra� men
ile ti �im de ki ko puk lu �a gü nü müz de s�k ça ta n�k olu -
yo ruz. Öy le ki apart man ya �a m� n�n hü küm sür dü �ü
kent ler de b� ra k�n kom �u luk ili� ki le ri ni, kim se nin bir-
 bi rin den ha be ri yok. Ka le ka p� s� gi bi ka p� lar, gü ven -
lik ka me ra la r�, gü ven lik ele man la r� ama her �e ye
ra� men gü ven siz lik…

Her �e ye ra� men gü nü mü zün olum suz luk la r� na
te zat man za ra lar da yok de �il. Unu tul mu� ya da u-
nu tul ma ya yüz tut mu� ay r�n t� lar da ha len var ya �am -
da. Kay bo lan de �er le ri ya �a yan ve ya �a tan la r�n
ol du �u nu da unut ma mak ge rek.  Fi kir te pe’nin se vi -
len bak ka l� Ce lal Öz ça k�r gi bi…

Son y�l lar da ad� kent sel dö nü �üm le çok s�k gün de -
me ge len Fi kir te pe’nin, es ki sa kin le rin den bir ta ne si
Ce lal Öz ça k�r. 50-60’l� y�l la r�n �s tan bul’un dan ç� k�p
gel mi� san ki. �s tan bul’a 1972 y� l�n da Or du’dan ai le -
siy le gel di �in de da ha 8 ya ��n da kü çük bir ço cuk ken,
ye �il lik ler le do lu bo� ara zi le rin bu lun du �u Fi kir te -
pe’de, ba l� ��n Kur ba �a l� de re’de tu tul du �u y�l lar ya -
�a n� yor mu�. O y�l lar da bir ba� kay m�� �s tan bul, bir
ba� kay m�� Fi kir te pe ve bir ba� kay m�� kom �u luk…

� “DE �ER LER DE ��� T�”
Y�l lar ca Ka d� köy’ün bir kö �e sin de unu tul mu�,

kent sel dö nü �üm le var l� ��n dan ha ber dar olu nan Fi -
kir te pe’nin do �al ola rak ken di si ni de et ki le di �i ni
söy lü yor Ce lal Öz ça k�r. Ge ri de ka lan yak la ��k 3 bu -
çuk y� l� ha t�r la ta rak, “Dö nü� mü yor ki, dö nü �en bir
�ey yok” di yor.

Bir ara da ya �a ya bi le cek in san lar kal ma d� �� n�,
git mek is te di �i ni söy le se de �art la r�n bu na el ver me -
di �i ni ifa de edi yor. “De �er ler de �i� ti, bu na ba� l� ola -

rak ya �am ko �ul la r� de �i� ti ya da biz ge ri sin de kal -
d�k” di yor Ce lal Öz ça k�r.

Hiç ya p� la� ma n�n ol ma d� �� Üna lan Ma hal le si’ne
bö �ürt len ye me ye git ti �i, Kur ba �a l� de re’de yüz dü -
�ü ve ba l�k tut tu �u y�l la r� an la tan Ce lal Öz ça k�r,
“An ka ra As fal t�’ndan (E-5) ak �a ma ka dar 20 ta ne
ara ba ge çer di. Kur ba �a l� de re’de ba l�k tut mak gü zel -
di. Kom �u nun kom �u dan ha be ri var d�. Kom �u kom -
�u yu il gi len di rir di. Ya ni kom �u su aç ken tok
yat ma yan in san lar var d�. �im di kim se nin kim se den
ha be ri yok. As l� m�z dan uzak kal d�k. Yar d�m la� ma,
pay la� ma, bun la ra uzak kal d�k” di yor.

Eko no mik du ru mu ne de niy le Bur dur’da ka zan -
d� �� oku la gi de me mi�. Ha ya li ise ö� ret men ol mak -
m��. O ö� ret men ola ma m�� ama bak ka l� n�n bir
kö �e sin de bi rik tir di �i ki tap la r� ih ti ya c� olan ö� ren ci -
le re, ki tap se ver le re üc ret siz ola rak ve ri yor. “Oku mak
is te yen ler oku sun di ye ki tap bi rik ti ri yo rum. Be nim
hiç ki ta b�m ol ma d�. Ama on la r�n var. �s te dik le ri za -
man on la ra ki tap ve re bi le cek Ce lal a�a bey le ri var”
di ye konu�uyor. 

Ge le cek ten ço cuk la r� için bek len ti si ol du �u nu
söy le yen Ce lal Öz ça k�r, bak kal dük kâ n� n� 19 Ma y�s
1991’de aç m��. S� k�n t� la r� n� içi ne at m�� ama kim se -
yi bak ka l�n dan üz gün u�ur la ma ma ya özen gös ter -
mi�. Ken di ni zi na s�l ta rif edi yor su nuz? di ye
sor du �u muz da: “Nes li tü ken mi�” di ye cevap veriyor.

� MA HAL LE N�N KAN BAN KA SI
Bak kal Ce lal Öz ça k�r, y�l lar d�r Fi kir te pe’de ör nek

bir yön tem da ha uy gu lu yor. Acil du rum lar da kan la -
z�m olabilir, ma hal le li s� k�n t� ya �a ma s�n di ye kom �u -
la r� n�n kan grup la r� n� not edi yor. “Sev di �im bir in sa na
bir üni te kan la z�m d�. Na dir bu lu nan bir grup tu. Ara -
d�m bu la ma d�m. On dan son ra bu yön te me ba� vur -
dum. Çok fay da l� ol du �u nu gör dük. Me se la bir
ar ka da �� m� za acil kan la z�m ol du. ‘Ni ye bu ra dan ar ka -
da �� m�z için kan ula� t�r ma ya l�m’ de dik. Bu gü ne ka dar
100’ün üze rin de in sa na fay da s� ol du. Ben bir �ey yap-
 m� yo rum as l�n da. Sa de ce te le fon aç� yo rum” di yen
Öz ça k�r,  ken di ya �a d� �� s� k�n t� y� bir ba� ka s� ya �a ma -
s�n is te mi�. En son ge çen haf ta kan la z�m ol mu� bir
kom �u su na. Az bu lu nan kan gru bu ol ma s� na ra� men
lis te den il gi li kan sa hi biy le ir ti ba ta ge çil mi� ve kü çük
bir ço cu �un ya �a m� kur tul mu�. En bü yük mut lu lu �u -
nun in san la r�n yü zün de ki bir te bes süm ol du �u nu söy -
le yen Öz ça k�r, “Her �e yi K� z� lay’dan bek ler sek,
so nu ca ula �a ma y�z ki… Bu nu yay g�n la� t�r mak la z�m.
S� k�� t� �� m�z za man kan ara ma ya ba� l� yo ruz. Kan ver-
 mek ten kork ma mak la z�m” di yor.

Lüks ve gös te ri� ten uzak du rup, iki ço cu �u nun
oku ma s� için u� ra� t� �� n� söy le yen Öz ça k�r ade ta ha yat
der si ve ri yor �u sö züy le: 

“Ölü mü bek le yen bir has ta n�n ba ��n da de �il se niz,
ak �am evi ni ze ek me �i ni zi gö tü re bi li yor sa n�z, mü te -
va z� ya �a ma y� se çer se niz, ço luk ço cu �u nuz la, sev dik-
 le ri niz le bir ara day sa n�z ve on lar da mut luy sa siz de
mut lu su nuz.”
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HA ZIM SIZ LIK (Dis pep si);
ani ba� la yan, kro nik sü rek -
li ola bi len ve ya tek rar la yan
ka r�n üst or ta böl ge sin de ki
a� r� ve ya s� k�n t� his si ola rak
ta n�m la na bi lir.Ulus la ra ra s�
(RO ME II I) ko mi te si ta ra f�n -
dan ta n�m la nan böl ge de
a� r�, yan ma, ça buk doy ma
ve ye mek son ra s� �i� kin lik
ola rak aç�k lan m�� t�r. Eri� kin
nü fu sun en az yüz de 25’in -
de göz le nen �i kâ yet ler dir.
En önem li ne den le ri �un -
lar d�r:
� �laç ve ya be sin in to le -
ran sı: A�� r� mik tar da ye -
mek ye me, çok h�z l� ye me,
a�� r�-ya� l� be sin ler, stres li or tam lar da
ye nen ye mek ler ve ya çok faz la al kol
ve ya kah ve kul la n�l ma s�, as pi rin, a� r�
ke si ci an ti-ro ma tiz mal ilaç lar, ba z� an ti -
bi yo tik ler, di ya bet için kul la n� lan, ay n�
za man da in sü lin di ren ci ve er ken di ya -
bet te kul la n� lan met for min akar boz vs
(gli for, glu co bay vb.), yük sek kan ba -
s�n c� (hi per tan si yon) ilaç la r� n�n ço �un -
lu �u, ko les te rol dü �ü rü cü ilaç lar, Par -
kin son has ta l� ��n da kul la n� lan ilaç lar,
an ti dep re san lar, do �um kon trol hap la -
r�, vi ta min ler özel lik le kan s�z l�k için kul -
la n� lan de mir içe ren ilaç lar, kor ti zon
içe ren ilaç lar sa y� la bi lir.
� Fonk si yo nel ha zım sız lık: En s�k
rast la nan kro nik ha z�m s�z l�k se be bi dir,
mu aye ne ve de �er len dir me s� ra s�n da
her han gi bir se bep bu lu na maz, has ta -
la r�n 3’te 2’si, bu gru ba gi rer. Psi ko sos -
yal stres, mi de ve ba ��r sak si nir sis te -
min de ar tan has sa si yet, mi de bo �al -
ma s� n�n ge cik me si ve ya be sin ler le
uyum suz luk sap tan m�� t�r. Kro nik s� k�n -
t� ve �i kâ yet ler ya ra tan, te da vi si güç bir
du rum dur.
� Mi de ve ba �ır sak yü ze yin de fonk -
si yon bo zuk lu �u: Ha z�m s�z l�k çe ken
has ta la r�n yüz de 5-15’in de mi de ve ya
oni ki par mak bar sa �� ül se ri, yüz de
20’sin de ise mi de-ye mek bo ru su ref lü
has ta l� �� var d�r. Ha z�m s�z l�k çe ken yüz -
de 1 ora n�n da has ta da mi de kan se ri
göz le nir, an cak 55 ya ��n al t�n da çok
na dir dir. Di ya bet has ta la r�n da, lak toz
(süt pro te ini) in to le ran s�n da ve pa ra zit -
tik en fek si yon lar da da ha z�m s�z l�k, ba�
bul gu dur.
� He li co bak ter Pylo ri en fek si yo nu:
Ay n� isim li bak te ri nin yol aç t� �� kro nik

ola rak sey re den, pep tik ül -
ser has ta l� �� na ve kro nik
gas trit le so nuç la nan mi de
ve ba ��r sak en fek si yo nu -
dur. Top lum da ül ser ol ma -
dan kro nik H. pylo ri gas tri -
tis (mi de iç yü ze yi il ti ha b�)
yüz de 20-50 ora n�n da göz -
le nir. H.pylo ri bak te ri si ne
ba� l� gas trit tes pit edi len
has ta lar da ai le hi kâ ye si çok
önem li dir. Ai le sin de mi de
kan se ri hi kâ ye si olan bü tün
has ta lar da H.Pylo ri bak te ri -
si te da vi si tam ola rak uy gu -
lan ma l� ve bak te ri nin tam
ola rak yok edil di �i ka n�t lan -
ma l� d�r. H.Pylo ri bak te ri si -

nin özel lik le ai le sin de de mi de kan se ri
hi kâ ye si olan lar da mi de kan se ri olu� -
ma ris ki ni art t�r d� �� ka n�t lan m�� t�r.
�Pan kre as kan se ri ve Kro nik Pan -
kre atit (pan kre as kro nik il ti ha bı):
Uzun sü re sa de ce ha z�m s�z l�k bul gu la -
r� ile sey re de bi lir.
� Saf ra yol la rı has ta lık la rı:
Ani ba� la yan ka -
r�n üst or ta ve sa�
üst kad ran da ki
a� r� lar ve ha z�m -
s�z l�k �i kâ yet le ri
saf ra ke se si ve saf -
ra yol la r� ta ��n da da
göz le ne bi lir.
� Di �er: 
Di ya bet, Ti ro id has ta l�k la r�, kro nik böb -
rek ye ter siz li �i, kalp da mar has ta l�k la r�,
ka r�n içi tü mör ler, mi de f� t�k la r�, ge be lik
gi bi du rum lar da da ha z�m s�z l�k gö rü len
di �er du rum lar d�r.
Ço �un luk la ha z�m s�z l�k ve mi de a� r� -
s�n dan �i kâ yet eden has ta lar da gas trit
ve ya ül ser gi bi mi de ve oni ki par mak
ba ��r sa �� n�n iç yü ze yi nin za rar gör dü �ü
has ta l�k lar dü �ü nül mek te dir, Gas trit
mi de nin iç yü ze yi ni kap la yan do ku da
kim ya sal ola rak, (mi de asi di ar t� �� ve
ilaç la ra ba� l�) ve ya en fek si yon (H. pylo -
ri bak te ri si vb.) se be biy le olu �an inf la -
mas yon, il ti hap t�r. Ül ser ise yü zey sel
ta ba ka n�n ta ma men za rar gör dü �ü
epi te lin or ta dan kalk t� �� de rin ya ra lar -
d�r, asit ve pep sin gi bi mi de ye sal d� ran
mi de ta ra f�n dan sal g� la nan kim ya sal lar
et ki si ile or ta ya ç� kar, an cak böy le bir
ze de len me nin olu �a bil me si için mi de
de fan sif fak tör le rin çe �it li ilaç lar ve ya
H.pylo ri bak te ri si ile za ra ra u� ra t�l m��

ol ma s� ge rek mek te dir. H.Pylo ri bak te -
ri si ay r� ca mi de asi di ni kon trol eden
hüc re le ri et ki le ye rek i� lev siz ha le ge ti rir
so nuç sü rek li ve �id det li asit sal g� s� d�r.
Ha z�m s�z l�k ve mi de a� r� s�, gas trit te de
ül ser de de or tak �i kâ yet ler dir, kli nik
ola rak oni ki par mak ba ��r sa �� ve mi de
ül se ri ni ay�rt et me çok zor ol sa da, aç -
l�k ta mi de de ka z�n ma s� olan ve ani ti asit
çi� ne me tab let le ri ve ya yi ye cek ler le �i -
kâ yet le ri ge çen has ta la r�n yüz de
50’sin de oni ki par mak ba ��r sa �� ül se ri
sap ta n�r. Bu tip ül ser de �i kâ yet 2-4 sa -
at son ra nük se der. Mi de ül ser le ri nin
3’te 1’in de ve oni ki par mak bar sa �� (du -
ode nal) ül ser le rin 3’te 2’sin de ge ce uy -
ku dan uyan d� ran a� r� ti pik tir. Tüm ül ser
has ta la r� n�n yüz de 20’sin de ka na ma ilk
bul gu ola bi lir (ses siz ül ser). Bu dö nem -
de has ta lar çe �it li yi ye cek ve içe cek ler -
le ra hat la ma ya ça l� ��r lar, süt ilk an da
her han gi bir be sin gi bi ra hat la ma yap -
sa da son ra s�n da ya� l� ol ma s� se be biy -
le da ha faz la asit sal g� lan ma s� na se bep

ola rak �i kâ yet le ri art -
t� r�r. So da ve gaz l�
içe cek ler ilk an da ra -
hat la ma his si ya rat -
sa lar da ref lü has ta -
l� �� na yol aça rak
ay r� ca ye mek bo -

ru su nun da tah ri �i -
ne ve has ta l� �a ka t�l ma s� na se be bi -

yet ve rir ler.
Ül ser ve gas tri tin olu� ma s�n da stre sin
önem li bir ro lü var d�r. Ani ge li �en
emos yo nel stres ve ya a��r has ta l�k la r�n
yol aç t� �� fi zik sel stres (�ok, sep sis, ka -
ra ci �er ye ter siz li �i, böb rek ye ter siz li �i,
a��r ya n�k lar, san tral si nir sis te mi ya ra -
lan ma la r�, mul ti or gan ye ter siz li �i, so lu -
num ci ha z� na ba� l� yo �un ba k�m has -
ta la r�) a��r bir gas trit ve ül ser ge li� me
se be bi dir, cid di mi de ka na ma la r� na se -
be bi yet ve re bi lir. Ül ser ler de �i kâ yet ler
pe ri yo dik tir ve mev sim ler le ba� lan t�
sap tan m�� t�r, ilk ba har ve son ba har
mev sim le rin de nüks ler gö rü lür.
Ani ba� la yan mi de ve ka r�n a� r� la r�n da
an ti asit tab let ve ya �u rup lar kul la n� la bi -
lir, ke sin lik le a� r� ke si ci ro ma tiz ma ilaç -
la r� ve as pi rin al�n ma ma l� d�r. Acil bir du -
rum da tab lo yu giz le ye bi le cek le ri gi bi
has ta l� �� �id det len di re rek mi de ve ba -
��r sak de lin me ve ka na ma la r� na yol
aça bi lir ler. An tiasit le re ce vap ver me -
yen du rum lar da en k� sa sü re de dok to -
ra ba� vur mak ha yat kur ta r� c� ola bi lir.

Mahalleliliğin, komşuluk ilişkilerinin her geçen gün
azaldığı günlerde bu değerleri yaşatanlar da yok değil.

Fikirtepe’nin bakkalı Celal Özçakır gibi…

Dr. Metin A. Telli

Hazımsızlığın birçok nedeni olabilir!

FiKiRTEPE’NiN
‘KIZILAY’I

Erişkin nüfusun en az yüzde 25’inde görülen hazımsızlık problemi hakkında 
iç hastalıkları uzmanı Dr. Metin A. Telli Gazete Kadıköy’e konuştu
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SPOR 29 A�USTOS - 4 EYLÜL 2014

2014-2015 Se zo nu �s tan bul Vo ley bol
Lig le ri ku ra la r� çe kil di ve grup lar bel li
ol du. 25 A�us tos Pa zar te si gü nü Vo ley -

bol �l Tem sil ci si Çe tin Acar’�n ba� kan l� ��n da
ku lüp tem sil ci le ri nin de ka t� l� m�y la ger çek -
le� ti ri len ku ra çe ki min de il çe miz ku lüp le rin -
den �s tan bul Vo ley bol Okul la r� n�n da
ra kip le ri bel li ol du.  

Genç k�z ve kü çük k�z ta k�m la r�n da mü ca -
de le ede cek olan �s tan bul Vo ley bol Okul la -
r�’n�n ra kip le ri Genç k�z lar da; Al t�n yurt,
Spor tek nik Akad, �s tan bul  Ana do lu, Kar tal
Y�l d�z la r�, Bey ler be yi. Kü çük K�z lar klas ma -
n�n da ise ra kip ler; Bo �a zi çi Y�l d�z lar B, TED
�s tan bul, NOÇ SK, Tuz la Mer can, Fe ner bah -
çe B, Fe ner Ata �e hir, Ga la ta sa ray B, Fe ner
Eren köy ve ME Mar ma ra B  ta k�m la r� oldu.

�s tan bul Vo ley bol Okul la r� Ba�an tre nö rü
Can Ça vu �o� lu ku ra lar la il gi li ola rak yap t� ��
aç�k la ma da; çok ye ni ku rul mu� bir ku lüp ola -
rak, sa de ce vo ley bol da e�i tim ver dik le ri ni, bu
y�l genç k�z lar da ve kü çük k�z lar da mü ca de le
ede cek le ri ni be lir te rek, �öyle konu�tu:

“Spor okul la r� m�z dan ye ti� ti re ce �i miz vo-
 ley bol cu la r� m�z bi zim ge le cek te ki ta k�m la r� -
m� z� olu� tu ra cak. Genç voleybolcular�m�z�n
gelecekte önemli ba�ar�lara imza ataca��na
inanc�m tam.”

● Mustafa SÜRMEL�

Hi lals por’un 102. y� l� kut la ma la r� 90’l�k
fut bol cu la r� bu lu� tur du. Tür ki ye ve Ka -
d� köy’ün ta ri hin de iz b� ra kan ku lüp ler -

den Hi lals por’un 102. y� l�, es ki fut bol cu lar dan
“F�s t�k Ah met” la kap l� Ah met Tan r� ver di’nin
ye rin de dü zen le nen ye mek le kut lan d�.

Kut la ma ya Hi lals por Ku lü bü Ba� ka n� Ba -
ki Ne dim Bal ta c�, Fe ner bah çe’nin ve Mil li Ta -
k�m’�n ef sa ne kap tan la r�n dan Ha lit De rin gör,
uzun y�l lar Fe ner bah çe Spor Ku lü bü’nün ge -
nel Sek re ter li �i ni ya pan Kök sal Öz bek ile
1940’la r�n Fe ner li ve Hi lals por’lu oyun cu la r�
ka t�l d�. Ko nu� ma s� na Göz te pe Hi las por ile Fe -

ner bah çe ku lüp le ri nin kar de� ku lüp ler ol du �u -
nu vur gu la ya rak ba� la yan Ha lit De rin gör, “Ku -
rul du �u y�l lar da iki ku lüp da ya n�� ma için de
on lar ca y�l mü ca de le et ti. Fe ner bah çe’nin bir -
çok fut bol cu su nun ilk ku lü bü nün Hi lals por
Ku lü bü ol du �u nu bi li yo rum. Çok es ki y�l lar da
ben de Hi lal’e an tre nör ola rak kat k� da bu lun -
dum. Bu ne den le Hi lals por dos tu, Fe ner bah -
çe’nin Ge nel Sek re ter li �i ni uzun y�l lar yap m��
Kök sal Öz bek ve di �er es ki Fe ner li ler le bu
önem li gün de be ra ber ol mak is te dik” de di. 
� DEPREM ÇADIRI KURDULAR

Hi lals por Ku lü bü Ba� ka n� Ba ki Ne dim
Bal ta c� da yap t� �� ko nu� ma da, Hi lals por’un;
Kur tu lu� Sa va �� ve Ça nak ka le sa va� la r�n da fut-

 bol cu la r� n�n ta ma m� n� kay be den bir ku lüp ol -
du �u nu ha t�r la ta rak, Ku lü bün, Cum hu ri ye tin
ila n�n dan son ra ya p� lan “Kur tu lu� Ku pa s�”n�n
da sa hi bi ol du �u nu söy le di. Ci rit, pen tat lon, ha -
lat çek me de de uzun y�l lar Tür ki ye bi rin ci lik -
le ri ne sa hip ol duk la r� n�, vo ley bol da 1924-1929
ara s�n da �s tan bul �am pi yon lu �u nu ba� ka ku -
lü be kap t�r ma d�k la r� n� ifa de eden Ba ki Ne dim
Bal ta c�, “Hi las por, 1999 dep re min de fut bol cu -
la r� ile bir lik te Göl cük’te dep rem ça d� r� kur ma -
ya git mi�, fi zi ki ola rak dep rem böl ge sin de
bu lu nan �s tan bul’un bel ki de tek ku lü bü dür.
Bu gün iti ba ri ile 2. Ama tör ve Y�l d�z lar da
2014-2015 fut bol se zo nun da yer ala cak ku lü -
bü müz di �er ama tör ku lüp ler gi bi sa ha s�z ola -

rak bin bir zor luk lar için de mü ca de le edi yor.
Hi lal ve çok sa y� da ama tör ku lüp Ka d� köy’de
so ka ��n in sa f� na terk edil mi� du rum da. Spor
yap ma hak k� n� genç le ri mi ze ka zan d�r mak için
mü ca de le ye de vam ede ce �iz. Bir as�r d�r ya �at -
t� �� m�z Ku lü bü müz için ne ge re ki yor sa ya pa -
ca ��z” di ye ko nu� tu. 

� ES K� SPOR KU LÜP LE R� M�Z DEN
Tür ki ye'nin en es ki spor ku lüp le ri ara s�n -

da yer alan Hi lal Spor Ku lü bü, 1912 y� l�n da
�s tan bul'da Ha lit Ga lip Ez gü ta ra f�n dan Göz -

te pe’de ku rul du. 1922-23 se zo nun da dö ne -
min “Cu ma Li gi”nde 5.’lik ka za n�r ken, Ga -
la ta sa ray ve Fe ner bah çe’yi ge çe rek
“Kur tu lu� Ku pa s�”n� ka zan d�. 1923 y� l�n da
Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'nun ku ru cu la r�
ara s�n da yer alan ku lüp, geç ti �i miz haf ta
102. y� l� n� kut la d�. Uzun y�l lar �s tan bul Fut-
 bol Li gi’nde yer alan Ku lüp, gü nü müz de
Göz te pe Hi lals por ad�y la �s tan bul 2. Ama -
tör Li gi’nde mü ca de le edi yor ve sa de ce fut-
 bol ve briç te fa ali yet gös te ri yor. 

Kadıköy’ün tarihi kulübü Göztepe Hilalspor, kuruluşunun 102.
yılını, 1940’ların futbolcularının da katıldığı yemekle kutladı 

İstanbul’da voleybol heyecanı başlıyor.
Kuralar çekildi, gruplar belli oldu... 
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�stanbul Voleybol Okulları
Ba�antrenörü Can Çavu�o�lu,

ekibiyle birlikte...

Köksal
Özbek

Baki
Nedim
Baltacı

Halit
Deringör
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Hay dar pa �a Gar Bi na s�'n�n res to ras yon
pro je si An�t lar Ku ru lu ta ra f�n dan onay -
lan d�. Ye ni �a fak ga ze te si nin ha be ri ne

gö re, res to ras yon iha le si ya p�l d� ve söz le� me
ge re �i yer tes li mi ya p�l d�. Ça l�� ma la r�n ba� la -
ma s� için Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan ve ri -
le cek ruh sat bek le ni yor.

Res to ras yon pro je si ne gö re Hay dar pa �a
Ga r�, Yük sek H�z l� Tren Ga r� ola cak. Dört y�l
ön ce ç� kan yan g�n da kül olan ça t� ka t� res to re
edi le rek mü ze, ser gi ala n�, kü tüp ha ne, top lan t�
ve kon fe rans sa lo nu ya p�l ma s� plan la n� yor.
Ay r� ca ser gi ala n�, kon fe rans sa lo nu, ka fe ter -
ya n�n ya n� s� ra da n�� ma, ofis ler, ar �iv, ve tu va -
let ya p�l ma s� ön gö rü lü yor. Bi na için de ki mev -
cut asan sör ye ni le ne cek, uzun kol da ye ni bir
asan sör ya p� la cak. Mev cut �s�t ma sis te mi ye ri -
ne fan-co il sis te mi ku ru la cak. Ek sik ve ya ha -
sar l� be ze me ler ta mam la na cak, te miz le ne cek.
Ta van ve du var s� va ve bo ya la r� ye ni le ne cek.
Ah �ap ele man la r�n ba k�m ona r�m la r� ya p� la -
cak. D�� cep he ler de kir len mi�, yo sun lan m��
bö lüm le rin uy gun yön tem ler le te miz li �i ya p� -
la cak. Ek si len, yok olan, k� r� lan ta� lar te da rik
edi le cek ve ona r� la cak.

12 mil yon 473 bin li ra ya iha le edi len pro -
je nin ön gö rü len bi tir me sü re si 500 gün. 

� GEÇ M�� TE NE OL MU� TU?
Ka mu oyun da ki tüm tep ki le re kar �� Hay -

dar pa �a Port pro je si nin ha ya ta ge çi ri le ce �i,
Ey lül 2012 ta ri hin de aç�k lan m�� t�.  

“Hay dar pa �a Ga r� ve Li man Dö nü �üm
Pro je si” için ni hai dü zen le me ka ra r�, �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si’nden 2012 y� l�
Ey lül ay�n da geç mi� ti. Mec lis te, 1/5000 öl çek -
li Hay dar pa �a Ga r� ile Ka d� köy Mey da n� ve
Çev re si Ko ru ma Amaç l� Na z�m �mar Pla n�
tek li fi oy la ma ya su nul mu�, tek lif, CHP’nin ret
oyu ver me si ne kar ��n AKP'li mec lis üye le ri nin
oy la r�y la ka bul edil mi� ti. Al� nan ka rar la, 2007
y� l�n da ya p� lan pro to kol le ilk ad� m� at� lan
”Hay dar pa �a Port” pro je si nin 2009’da ba� la -
nan plan la ma ça l�� ma la r�y la il gi li dü zen le me -
ler için ge rek li onay ve ril mi� ti. Böy le ce plan
dü zen le me si ta mam la nan pro je nin iha le ve uy -
gu la ma ça l�� ma la r� na start ve ril mi�, pro je nin
ha ya ta geç me si için önün de en gel kal ma m�� t�.
Ya p� la cak iha le nin ar d�n dan Hay dar pa �a Port
pro je sin de ilk kaz ma n�n vu ru la ca �� aç�k lan -
m�� t�. 

�BB'de ka bul edi len pla na gö re; Ha rem
Oto ga r�'ndan, Ka d� köy Mo da'ya ka dar 1 mil -
yon 300 bin met re ka re lik ala n� kap sa yan pro -
je de, Hay dar pa �a'ya ulus la ra ra s� tu ris tik ge zi -

le rin ya p�l d� �� kru va zi yer li man ya p�l ma s�
plan la n� yor du; bu alan hal ka ka pa t� la cak t�.
“Ti ca ret ve tu rizm” mer ke zi ya p�l mak is te nen
böl ge de, kül tür, tu rizm alan la r�, dört adet di ni
te sis, ko nak la ma te sis le ri gi bi ya p� lar in �a edi -
le cek ti. Ka mu oyu na ya p� lan aç�k la ma la ra gö -
re, Hay dar pa �a ile Ha rem böl ge si ni tu riz me ve
ti ca re te aça cak olan Hay dar pa �a port pro je si,
ye ni ko ru ma imar pla n� ge re �in ce, TCDD
mül ki ye tin de bu lu nan ve Üs kü dar'a dek uza -
nan ye �il ala n� “tu rizm ve ti ca ret ala n�” kap sa -
m� na ala rak bü yük oran da ka mu ya ka pa ta cak -
t�. Hay dar pa �a port pro je si kap sa m�n da kru va -
zi yer yat li ma n�, otel ler, yat ku lüp le ri, kon gre
sa lon la r�, i� mer kez le ri, re zi dans lar ve
AVM'ler yer al� yor du. Alan da ki TCDD loj -
man la r� dâ hil ol mak üze re mev cut TCDD ya -
p� la r�, TMO bi na la r�, si lo lar ve TCDD ma nev -
ra ala n� ise y� k� la cak t�.

An cak o gün den bu gü ne ka dar ge çen sü re
için de Hay dar pa �a’da her han gi bir ça l�� ma
ba� la ma d�. Fa kat bu ara da Gar da tren se fer le ri
ta ma men dur du rul du. �s tan bul-An ka ra ara s�n -
da ki Yük sek H�z l� Tren Pro je si ne de niy le ya -
p� la cak ça l�� ma lar kap sa m�n da Hay dar pa �a 31
Ocak 2012'de ana hat tren le ri ne, Hay dar pa �a-
Pen dik ban li yö tren le ri ne de 19 Ha zi ran
2013”ten iti ba ren de ka pan m�� du rum da. 

� HAY DAR PA �A DA YA NI �I YOR!
Çok sa y� da der nek, STK ve si ya si par ti den

olu �an Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ise pro je ye
“ka mu ya ra r� ta �� ma d� ��, �e hir ci lik il ke le ri ne
ve ko ru ma hu ku ku na ay k� r�” ol du �u ge rek çe -
le riy le kar �� ç� k� yor. Da ya n�� ma üye le ri uzun
bir sü re dir her Pa zar gü nü ve her Per �em be ak -
�a m� gar da bu lu �a rak, Hay dar pa �a Tren �s tas -
yo nu ve çev re si nin ran ta kur ban git me me si ve
ga r�n en düs tri yel i� le vi nin de vam et me si ama -
c�y la “Hay dar pa �a nö be ti'”ne de vam edi yor.
Hay dar pa �a sev da l� la r�, ga ra ili� kin tüm pro je -
le rin ip ta li ni ve Hay dar pa �a'n�n gar i� le vi ni
sür dür me si ni is ti yor.
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Haydarpaşa projesi YENIDEN
Haydarpaşa Tren Garı'nın restorasyon projesi

onaylandı. Anıtlar Kurulu'ndan geçen projeye göre,
Haydarpaşa, Hızlı Tren Garı olarak kullanılacak;

yangında kül olan çatı katı ise kullanıma açılıyor
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