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�� Haberi 14. Sayfada

E-5 ve Kadıköy trafi�inin
minibüs hatlarında yapılacak
bazı düzenlemelerle çözüme
kavu�turulması amaçlanıyor.
Yolcu ve esnaf konuya
temkinli yakla�ıyor

30 A�ustos Zafer Bayramı, Kadıköy’de binlerce vatanda�ın
katıldı�ı Kırmızı-Beyaz yürüyü�le büyük co�kuyla kutlandı

Kadıköy’de Zafer Yürüyüşü

YOLCU DA
ESNAF DA

DÜŞÜNCELi

�� Haberi 5. Sayfada

Yanı başımızda; Şengal’de, Rojava’da, Gazze’de süren savaşlar
nedeniyle çocuklar ağır bedeller öderken 1 Eylül Barış Günü özel
bir anlam kazandı bu yıl. Kadıköy Belediyesi de “çocuğun gördüğü
düştür barış” diyerek çocukların barış düşlerini gerçek yaptı o gün…

Kardeşler uzatın ellerinizi
BARIŞ BUDUR iŞTE! 

Kardeşler uzatın ellerinizi
BARIŞ BUDUR iŞTE! 

Kardeşler uzatın ellerinizi
BARIŞ BUDUR iŞTE! 

Kardeşler uzatın ellerinizi
BARIŞ BUDUR iŞTE! 

Kardeşler uzatın ellerinizi
BARIŞ BUDUR iŞTE! 

Kardeşler uzatın ellerinizi
BARIŞ BUDUR iŞTE! 

�� Haberi 11. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada

Haydarpaşa projesine
Kadıköy Belediyesi’nden 
Haydarpaşa projesine
Kadıköy Belediyesi’nden 
Haydarpaşa projesine
Kadıköy Belediyesi’nden 
Haydarpaşa projesine
Kadıköy Belediyesi’nden 
Haydarpaşa projesine
Kadıköy Belediyesi’nden 
Haydarpaşa projesine
Kadıköy Belediyesi’nden RED!RED!RED!RED!RED!RED!

Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel
Müdürlüğü’nün Tarihi
Haydarpaşa Gar Binasının
restorasyonuyla ilgili
ruhsat başvurusu 
“özgün binanın yapısı
bozulacağı” gerekçesiyle
Kadıköy Belediyesi
tarafından reddedildi. 
Belediye Başkanı Aykurt
Nuhoğlu “Binanın orjinal
yapısına uygun proje
gelirse onaylarız” dedi

�� Haberi 9. Sayfada

Önerilerinizi
bekliyoruz

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...
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka mu bi na la r� ara s�n da ön ce li �i
okul la ra ve ren �s tan bul Pro je
Ko or di nas yon Bi ri mi (�PKB),

ola s� dep re me kar �� okul la r�n güç len di -
ril me si ça l�� ma la r� n� h�z l� bir �e kil de
sür dü rü yor. 

Bu gü ne ka dar 540 oku lu güç len di -
re rek e�i tim hiz me ti ne su nan �PKB, �s-
 tan bul Sis mik Ris kin Azal t�l ma s� ve
Acil Du rum Ha z�r l�k Pro je si (�S MEP)
kap sa m�n da �s tan bul’da ola s� dep re me
kar �� 44 oku lu da ha güç len di re cek.

2006 y� l�n da ba� la t� lan pro je ile bu
gü ne ka dar bir çok ka mu bi na s�n�n güç -
len di ril di �i ve ya y� k� la rak ye ni den ya -
p�l d� �� be lir til di. 
� ÇA LI� MA LAR SÜ RÜ YOR

Bin 189 ders li�in bulundu�u 44
okul da 48 bin 874 ö� ren cinin e�i tim
gör dü �ü ve güç len dir me ça l�� ma la r� n�n
top lam ma li ye ti nin 55.038.381 TL. ol -
du �u aç�k lan d�. Ka mu ya ait ana oku lu,
il ko kul, or ta okul ve li se dü ze yin de
yak la ��k 100 ka dar e�i tim ve ö� re tim
ku ru munun yer ald��� Ka d� köy’de de
okul la r�n dep re me kar �� güç len di ril me -
si ça l�� ma la r� de vam edi yor. 

Ka d� köy’de y� k�m ve ye ni den ya p�m
in �a at� ta mam la nan okul lar; 60. Y�l Ana -
do lu �l kö� re tim Oku lu, Bos tan c� Ata türk
�l kö� re tim Oku lu, Eren köy �l kö� re tim
Oku lu ders lik ve spor sa lo nu, Nev zad
Ayas be yo� lu �l kö� re tim Oku lu, Göz te -
pe �h san Kur �u no� lu Ana do lu Li se si ve
�e ne se nev ler Li se si. Y� k�m ve ye ni den
ya p�m in �a at� de vam eden okul ise Se mi -
ha �a kir �l kö� re tim Oku lu.

Ka d� köy’ün ka na yan ya ra s� Kur ba -
�a l� de re, bu de fa tra fik so ru nu ya -
ra ta rak kentte sos yal ya �a m�

olum suz yön de et ki li yor. 

Bir sü re dir Bü yük �e hir Be le di ye si ta -
ra f�n dan Kur ba �a l� de re �s lah ça l�� ma la r�
kap sa m�n da Uzun ça y�r Kav �a ��’nda de re
ge çi� köp rü sü in �a at� ça l�� ma la r� ya p� l� yor.

Bu ne den le Ka d� köy’e ge li� ve gi di� te tra -
fi �in dur ma nok ta s� na gel di �i, özel lik le ak -
�am sa at le rin de Bo �az Köp rü sü’nden
Ka d� köy’e ge li� te uzun araç kuy ruk la r�n�n
olu� tu �u göz le ni yor.
� 4 AY SÜ RE CE �� BE L�R T� L� YOR 

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin,
Ka d� köy DMO ile Ka la m�� ara s�n da ki yak-
 la ��k 3,2 ki lo met re lik bö lü mün de de re �s -
lah ça l�� ma la r� sü rü yor. Bu kap sam da
Uzun ça y�r kav �a ��n da Ka d� köy Bo �a zi çi
Köp rü sü ba� lan t� yo lu al t�n dan ge çen bö lü -
mün de de re ge çi� köp rü sü in �a at�
yap�l�yor. 

Ye ter siz ka lan men fe zin ge ni� le til me si
ama c�y la ya p�l d� �� be lir ti len ça l�� ma kap-
 sa m�n da 25 met re aç�k l� ��n da ve 37 met re
ge ni� li �in de  de re ge çi� köp rü sü in�a edile-
cek, at�k su ko lek tör hat la r� bü yü tü le cek. 

Tra fi �i olum suz yön de et ki le di �i için
ele� ti ri len ça l�� ma n�n 4 ay da ta mam la na -
ca �� ifa de edi li yor. 

5 - 11 EYLÜL 20142 YA�AM

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

Kurbağalıdere Kadıköy
TRAFIĞINI KILITLEDI

Depreme karşı 44 okulu daha güçlendirecek olan İstanbul
Proje Koordinasyon Birimi, Kadıköy’deki 7 okulun inşaatını
tamamladı. Semiha Şakir İ.Ö.O inşaatı ise devam ediyor 

�n�aat çalı�maları devam eden liselerden bir tanesi...

�enesenevler
Lisesi’nde
çalı�malar
tamamlandı.

Okullar depreme hazır mı?Okullar depreme hazır mı?Okullar depreme hazır mı?Okullar depreme hazır mı?Okullar depreme hazır mı?Okullar depreme hazır mı?Okullar depreme hazır mı?

Kurba�alıdere’deki ıslah
çalı�maları trafi�i felç etti.
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● Semra ÇELEB�

Göz te pe’de bu lu nan ve Mil li E�i tim Mü -
dür lü �ü ka ra r�y la �mam Ha tip Or ta -
oku lu’na dö nü� tü rül mek is te nen

Ye �il ba har Or ta oku lu ve li le ri, ö� ren ci le ri ve
ma hal le li “Ye �il ba har Or ta oku lu �mam Ha tip
Ol ma s�n” ta le bi ile ba� lat t�k la r� ey lem le re 29
A�us tos’ta Ka d� köy Bo �a Mey da n�’nda yap-
 t�k la r� ba s�n aç�k la ma s�y la de vam et ti.

Bo �a’da top la nan lar ba s�n aç�k la ma s� ön -
ce sin de “Ka ra r� m�z ke sin dir oku lu muz bi zim -
dir” di ye rek im za top la ma ya de vam et ti. �mam
ha tip da yat ma s� na kar �� ç� kan ve “Ar t�k
Ye ter Oku lu ma Do kun ma” di yen ma-
 hal le li, ve li ve ö� ren ci ler le bir lik te
çe �it li par ti tem sil ci li le ri, de mok ra -
tik kit le ör güt le ri, der nek ler, ma hal -
le da ya n�� ma la r� ve E�i tim-Sen’li
ö� ret men ler de ba s�n aç�k la ma s�n -
da ha z�r bu lun du. Y� k� m� ger çek le -
�en Ah met Sa ni Ge zi ci Li se si ve li le ri
ve Kar tal’da dö nü� tü rül me ye ça l� �� lan
Mil li E�i tim Vak f� Or ta oku lu ve li le ri de Ye -
�il ba har’la da ya n�� ma y� güç len dir mek için ey -
lem de yer le ri ni al d�.
� KA RAR GE R� ALIN DI

Hal kev le ri es ki ba� ka n� ve e�i tim emek çi -
si �lk nur Bi rol’un, Ka d� köy’de ya �a nan okul
dö nü �üm le ri ne da ir yap t� �� ko nu� ma n�n ar d�n-
 dan Ye �il ba har Or ta oku lu ö� ret men le rin den
Öz den Aras’a söz ve ril di. Aras, okul ida re si
ta ra f�n dan ken di le ri ne at� lan te le fon me sa j�y la,
oku lun imam ha ti be dö nü� tü rül me si ka ra r� n�n
ge ri al�n d� �� n�n ken di le ri ne bil di ril di �i ni söy -
le di. Ka la ba l�k bü yük bir se vinç ya �ar ken ba -
z� ve li ler göz ya� la r� n� tu ta ma d�. 

� “KA DI KÖY �MAM HA T� BE SI� MAZ”
Ö� ret men Di lek Fi dan, Ye �il ba har ve li le -

ri nin avu ka t� Can Ata lay ile okul ve li si �b ra -
him Gen çer’in de söz al d� �� ba s�n
aç�k la ma s�n da, ik ti da r�n okul la r� imam ha tip -
le re dö nü� tü re rek ge ri ci ve pi ya sa c� bir e�i tim
dü ze ni ni in �a et me ye ça l�� t� ��, “ta lep var” de-
 ni le rek ol ma yan bir ta le bin var m�� gi bi gös te -
ril di �i ama “Ka d� köy’ün imam ha ti be
s�� ma ya ca ��” be lir til di.
� KA RAR TEB L�� ED�L ME D�

Ye �il ba har ile il gi li ola rak, el le ri ne teb li�
edi len bir res mi bel ge ol ma d� �� n� ve bil gi nin

me saj la gel di �i ni be lir ten okul ve -
li si �b ra him Gen çer “Res mi ya -

z� ol ma d� ��n dan bu söy le me
gü ven mi yo ruz, ey lem le ri
sür dü re ce �iz” de di. Avu kat
Can Ata lay ise, yap t�k la r�
ey lem le rin ye ni bir yurt ta� -
l�k an la y� �� n� ör dü �ü nü be-

 lir te rek, Ye �il ba har’da hâ lâ
5. s� n�f la ra ö� ren ci kay d� ya p�l -

ma d� �� n�, bu nun ye ni bir �mam Ha -
tip’e dö nü� tür me pla n� ola bi le ce �i ni,
yö ne ti ci le rin ni ye ti nin ne ol du �u an la �� la na
ka dar ey lem le rin sü re ce �i ni vur gu la d�.
� 13 B�N �M ZA TOP LAN DI

Ye �il ba har Or ta oku lu için Ve li-Der, Göz -
te pe Da ya n�� ma s�, Ka d� köy Kent Da ya n�� ma -
s�, �s tan bul Kent Sa vun ma s� ve E�i tim-Sen’in
des te �iy le iki ay d�r yo �un bir mü ca de le sü re -
ci yü rü tü lü yor. Çe �it li yü rü yü� ler ve ey lem ler
or ga ni ze eden ve li ler ko nuy la il gi li ola rak TB-
MM’ye gi de rek so ru öner ge si su nul ma s� na
öna yak ol du lar, kam pan ya kap sa m�n da 13 bin
im za top la d� lar.
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KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 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)
� 27 EYLÜL CMT OSMANLI’NIN BE���� B�LEC�K- OSMANEL�–SÖ�ÜT(YEMEK DAH�L)

GÜNE�E SELAM,GEZMEYE DEVAM

� 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- B�L�NMEYEN 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 TURU
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 .

Yeşilbahar’da imam hatipten vazgeçildi!
Öğrencilerinin, öğretmenlerin, velilerin ve
Kadıköylülerin itiraz ettiği Yeşilbahar Ortaokulu’nun
imam hatibe dönüştürülmesi kararından vazgeçildi.
Okul bu yıl da normal eğitime devam edecek RESMi yaz�y� görmeden ve Ye�ilbahar

için sonraki y�llarda nas�l bir planlama
yap�ld���n� ö�renmeden rehavete
dü�meme karar� alan velilerin �imdilik
netle�en eylem program� �öyle:
� 5 Eylül Cuma ak�am� saat 20.00’da
Selamiçe�me Özgürlük Park�’nda ayd�n
ve sanatç�lar�n kat�l�m�yla Okuluma
Dokunma �enli�i düzenlenecek.
� 13 Eylül Cumartesi ak�am� saat
19.00’da Alt�yol Bo�a’dan ba�lay�p okul
önünde sonlanacak ve e�itim alan�nda
ya�anan bütün sorunlar�n dillendirilece�i
büyük yürüyü� gerçekle�tirilecek.

ÖZGÜRLÜK’TE
ŞENLiK VAR

KAPTAN HASAN PAŞA DA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
YE�iLBAHAR Ortaokulu, itirazlar ve yürütülen
kararl� mücadele sonucunda �imdilik imam
hatibe dönü�türülmekten vazgeçildi ancak
Hasanpa�a’da bulunan Kaptan Hasan Pa�a
Ortaokulu sessiz sedas�z imam hatip yap�ld�.
Geçen y�l kademeli olarak imam hatibe geçi�
yapan okul bu y�l resmi olmasa da fiili olarak
�mam Hatip K�z Lisesi olarak e�itime devam
edecek. Konuyla ilgili görü�üne
ba�vurdu�umuz E�itim-Sen 2 Nolu �ube
Ba�kan� Turgut Yoku�, Ye�ilbahar’daki
kazan�m� ve Kaptan Hasan Pa�a’n�n sessiz
dönü�ümünü gazetemize yorumlad�:  
“Ye�ilbahar’da hiçbir talep olmad��� halde
siyasi iktidar kendi siyasi ihtiyaçlar�
üzerinden okulu imam hatibe
dönü�türmeye çal��t� ama halk�n büyük bir
tepkisiyle kar��la�t�. Belki de böyle bir
tepkiyi beklemiyorlard�. Bütün merciler,
Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü, �l Milli

E�itim Müdürlü�ü “Biz karar�m�z� verdik geri
dönemeyiz” demi�lerdi. Ama ba�ta Göztepe
halk� olmak üzere tüm Kad�köylüler, mahalle
dayan��malar�, sendikalar, veli örgütleri
kesintisiz bir mücadele yürüterek okullar�n�n
imam hatibe dönü�türülmesini �imdilik
engellediler. Ancak henüz elimize resmi bir
yaz� geçmedi�i gibi 5. s�n�fa kay�tlar�n
al�nmad���n� biliyoruz. Bu da bizi
endi�elendirmektedir. K�smi bir geri ad�m

atma ya da erteleme olarak dü�ünüyoruz. �u
an olu�an tepkileri bertaraf etmek için
yap�yorlar ve zamana yay�yorlar. Bu sene
ba�aramad�klar�n� önümüzdeki y�llarda
yapmaya çal��acaklard�r. Bu yüzden de bütün
duyarl� çevrelerin duyarl�klar�n�
kaybetmemeleri ve mücadeleye devam
etmeleri önemlidir. Kaptan Hasan Pa�a ise
sessiz sedas�z, fiili olarak imam hatibe
dönü�türüldü. Geçen sene okulun bir kat�n�
imam hatiple�tirdiler. Bu y�l e�itim y�l�
sonunda apar topar Kaptan Hasan Pa�a’ya,
Ac�badem’deki �mam Hatip K�z Lisesi
ö�rencilerini ta��d�lar. Fiili bir i�gal yapt�lar.
Kaptan Hasan Pa�a’n�n ö�renci ve
ö�retmenlerini adeta sürgün gibi ba�ka bir
okula gönderdiler. Resmi olmasa da bu
okulumuz da imam hatibe dönü�türülmü�
durumda. �leride resmi olarak da devam
etmeyece�ini bilemeyiz.”  

KAYIP iLANI
Nüfus Cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mustafa Yasin AKMAZ 

İlanlarınız için Gazete Kadıköy
0 216 542 50 00 / 1288
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● Mustafa SÜRMEL�

Zor lu bir ha z�r l�k sü re ci nin ar d�n dan
üni ver si te s� na v� n� ka za nan ö� ren ci -
le rin ka y�t te la �� ba� la d�. Yo ru cu

olan ka y�t sü re ci ar t�k tek no lo ji nin sun du -
�u im kân lar la ko lay la� t�. 

Ar t�k üni ver si te ka y�t la r� E-Dev let ka -
p� s�n dan ya p� la bi li yor. TÜRK SAT ve
Yük sek Ö� re tim Ku ru lu nun (YÖK), üni -
ver si te ye ka y�t yap t� ra cak ö� ren ci ler için
ilk kez bu y�l, e-ka y�t uy gu la ma s� n� 26
A�us tos 2014 ta ri hi iti ba riy le ha ya ta ge çir -
di. Elek tro nik ka y�t yön te miy le ö� ren ci,
bil gi sa ya r� n�n ba �� na ge çip, in ter net üze -
rin den ka zan d� �� üni ver si te ye kay d� n� yap -
t� ra bi li yor. �e hir d� ��n da ve ya yurt d� ��n da
bu lu nan ö� ren ci ler için bü yük ko lay l�k
sa� la yan bu sis tem sa ye sin de, ö� ren ci lerin
üni ver si te ye gi de rek tek rar ka y�t yap ma s� -
na ge rek kal ma ya cak, hem za man dan hem
eko no mi den ta sar ruf edil mi� ola cak. 

Ye ni ku ru lan dev let üni ver si te le rin den
�s tan bul Me de ni yet Üni ver si te si, bu y�l
elek tro nik ka y�t yön te miy le ö� ren ci kay d�

ya pan ilk 32 üni ver si te ara s�n da yer al d�.
“Ka y�t lar ile ders le rin ba� lan g�ç ta rih le ri -
nin fark l� ol ma s� se be biy le �e hir d� ��n dan
kay da ge len ö� ren ci ler ders le rin ba� la ma -
s� na ka dar ge çen sü re de ço �u za man ba r�n -
ma so ru nu ya �a mak tay d�. 

Ö� ren ci le rin va kit ve emek kay b� na
u� ra ma dan bu lun duk la r� yer den e-dev let
üze rin den ka y�t yap t� ra bil me le ri önem li bir
ge li� me dir” di yen Ö� ren ci �� le ri Dai re
Ba� ka n� Ba hir Çay l�, ka y�t la r� n� e-dev let
üze rin den ger çek le� ti ren ö� ren ci le rin, ka -
y�t s� ra s�n da al d�k la r� bar kot lu ç�k t� ile ge -
rek li bel ge le ri �ah sen il gi li bi ri me tes lim
ede rek ka y�t i� lem le ri ni ta mam la d� �� n�
söy le di.
� NA SIL KA YIT OLU NA B� L� YOR?

E-Dev let �if re si ni PTT’le re kim li �i ile
bir lik te �ah sen ba� vu ra rak te min eden ö� -
ren ci elek tro nik ka y�t yap t�r mak için
www.tur k� ye.gov.tr ad re sin de ki ‘e-Hiz -
met ler’ bö lü mün den ‘Yük se kö� re tim Ku -
ru lu Ba� kan l� ��’ ba� l� �� al t�n da yer alan
‘Üni ver si te E-Ka y�t’ se çe ne �i ni t�k la ya rak
ka y�t i� le mi ni ger çek le� ti re bi li yor. 

Tür ki ye’de ya p�l m�� en ge ni� kap sam l�
nef ret suç la r� bel ge se li olan “Nef ret”,
Ka d� köy’de ye ni den iz le yen ler le bu lu -

�a cak. Nef ret suç la r� na da ir far k�n da l�k ya rat -
ma y� amaç la yan bel ge sel, 6 Ey lül Cu ma ak �a -
m� sa at 17.00’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde üc ret siz ola rak
gös te ri le cek. 

Tür ki ye gün de mi ne Hrant Dink ci na ye ti
va s� ta s�y la gi ren an cak he nüz ya sa lar da ki ye -
ri ni tam ola rak ala ma yan “nef ret su çu” kav ra -
m� na da ir üze ri ne en kap sam l� söz lü ta rih ça -
l�� ma s� ol ma özel li �i ni ta �� yan
“Nef ret”, Tür ki ye’nin fark l� kö �e -
le rin de “öte ki” ol ma n�n en a��r
du rum la r� n� ya �a yan la r�n se si ne
ku lak ve ri yor. Bel ge se lin yö net -
men le ri ga ze te ci Es ra Aç�k göz ile
aka de mis yen Ha kan Alp, nef ret
suç la r� n�n di �er suç lar ara s�n da
özel bir ko nu ma sa hip ol du �u nu,
ma� dur üze rin de s� ra dan suç lar -
dan da ha bü yük bir et ki ya rat t� �� -
na dik kat çe ke rek, “Nef ret suç la r�,

‘biz’ kav ra m� n�n d� ��n da ka lan la ra, ‘öte ki ne
ölüm’ de mek. Ma� dur la r� n�n nes ne de �il de
öz ne ol du �u bu bel ge sel de, fark l� din, et nik
kim lik, cin si yet, cin sel yö ne lim ve ide olo ji de -
ki ki �i le ri din ler ken, em pa ti güç le ri ni de yük -
sel te ce �i ni dü �ü nü yo ruz” di yor.
� 5 �E H�R DEN TA NIK LAR AN LA TI YOR

10 fark l� nef ret ma� du ru na ses ve ren Nef -
ret’te �u isim ler ko nu �u yor; Ku ze ni as ker de
öl dü rül dü �ü gün Ay d�n’da “Pis Kürt” di ye rek
linç edil me ye ça l� �� lan Fev zi Çe lik, Be yo� -
lu’nda bir ak �am vak ti sal d� r� ya u� ra y�p pro tez

ko lu ve ba ca �� k� r� lan �a fak Pa vey, abi si nin
cin sel kim li �i ne de niy le öl dür mek is te di �i Di -
yar ba k�r He bun LGBT Der ne �i Ba� ka n�, trans
bi rey Öy kü, Ma ni sa Se len di’de lin ce u� ra y�p
sü rü len Ro man Ce mal-Süm bül Ko ca çif ti,
Ma lat ya Zir ve Ya y�n la r�’nda vah �i ce öl dü rü -
len Pro tes tan la r�n li de ri, ken di si de ölüm teh -
dit le ri alan Tür ki ye Pro tes tan Ki li se le ri Bir li �i
Ba� ka n� �h san Öz bek, An ka ra’da Ba� ba kan’�n
“ka d�n m� d�r, k�z m� d�r, bi le mem” sö züy le
nef ret söy le mi ne ma ruz ka lan Dil �at Ak ta�,
o�ul la r� as ker de öl dü rü len Er me ni er Se vag

Ba l�k ç�’n�n ai le si Ani-Gar bis Ba l�k ç�,
Kü çük çek me ce’de sa ç� n� uza t�p kü pe
tak t� �� için “de li kan l�”l�k ra co nu na uy -
mu yor di ye kal bin den b� çak la nan Ay kut
Al� c�’n�n an ne-ba ba s� Son gül ve Ah met
Al� c�, TA YAD Ba� ka n�’yken Bo lu’da
linç gi ri �i mi ne u� ra yan Be hiç A� ç� ve
on lar ca Ale vi’nin öl dü rül dü �ü Ma ra�
Kat li am�’n�n ta n� �� Se vim Po lat.

fa ce bo ok.com/nef ret.bel ge se li
twit ter.com/nef ret bel ge se li
nef ret bel ge se li.com
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ASYA ile Avrupa yakalar�n� bir araya
getirecek Avrasya Tüneli Projesi’nin
çal��malar� sürüyor. Kazl�çe�me ile Göztepe
aras�n� 15 dakikaya indirmesi öngörülen,
temeli 26 �ubat 2011 tarihinde at�lan Avrasya
Tüneli Projesi’nde (�stanbul Bo�az� Karayolu
Tüp Geçi�i) tünel açma makinesi “T�rt�l” ile
�stanbul Bo�az� taban�n�n yakla��k 25 metre
alt�ndan topra�� kazmas� ve iç çeperlerin
olu�turulmas�yla 850 metreye ula��ld�.
Toplamda 14.6 kilometrelik uzunlu�a sahip
olacak Avrasya Tüneli Projesi, �stanbul
Bo�az�’n�n 106.4 metre derinli�inde yer
alacak. Deniz alt�nda 3.34 kilometresi olan
Avrasya Tüneli’nde kaz�lacak 2.5 kilometrelik
mesafe kald�. Projede �u anda 422 beyaz
yakal�, 628 mavi yakal� i�çi ve 56 i� makinesi
çal���yor. Avrasya Tüneli, depreme ve
tsunamiye dayan�kl� olacak. Avrasya Tüneli
için �stanbul Bo�az�’n�n alt�ndaki çal��malar�n
yan� s�ra ba�lant� tünelleri, “T�rt�l”�n Avrupa
Yakas�’ndaki ç�k�� noktas� Kennedy Caddesi
taraf�nda da haz�rl�klar devam ediyor. Hem
Avrupa Yakas� hem de Asya Yakas� taraf�nda
mevcut yollar�n iyile�tirilmesi ve
geni�letilmesi, engellilerin kullan�m�na da
uygun alt ve üst geçit, yaya geçitleri
yap�lmas� için haz�rl�klar sürüyor.

Göztepe’ye
“Avrasya” geliyor

KADIKÖY Belediyesi, �ehir, edebiyat
ve müzik tutkunlar�n� haz�rlad��� iki
programla mest edecek. Etkinliklerden
ilkinde Kad�köylü �ark�c� Mehtap Meral
ve yazar Ahmet Ümit, �stanbul'u
hikâyeler, �iirler, �ark�larla anlatacaklar.
“�stanbul Hat�ras�” adl� gösteride,
�stanbul'u en güzel anlatan isimlerden
biri olan Ümit, �stanbul'u ve bütün �stanbullular�
anlatt��� hikâyeleri, an�lar�, �stanbul'un bilmedi�iniz
kö�eleri ve tarihiyle payla�acak. Meral ise tangolardan
�stanbul �ark�lar�na uzanan repertuvar�yla izleyenlerde

bir “�stanbul Hat�ras�” b�rakacak.
Etkinlik, 13 Eylül Cumartesi günü saat
20:00’da Fenerbahçe park� Set üstünde
ücretsiz olarak gerçekle�ecek. Di�er
etkinlikte de yine Mehtap Meral’e bu
kez Modal� yazar Buket Uzuner e�lik
edecek. “Toprak Su �ark�lar” temal�
etkinlik, 20 Eylül Cumartesi saat
20.00’da Moda Park�’nda yap�lacak. 

İstanbul,
hikâyeler

ve şarkılar

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

Öğrencilerin üniversiteye kayıt telaşı, internet
teknolojisi sayesinde çile olmaktan çıktı

Nefret suçlarına dair farkındalık yaratmayı amaçlayan belgesel, 6 Eylül Cuma
akşamı Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gösterilecek. 

Üni ver si te ye in ter net hı zın da ka yıt

Kadıköy yeniden ‘Nefret’ diyecek!

“Kur ba ğa lı de re hız la nacak”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Kurbağalıdere ıslahına destek sözü verdi

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� -
lu’na ne za ket zi ya re tin de bu lu nan �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir Top ba�,

Ka d� köy lü ler için kan gren ha li ne ge len Kur ba �a l� -
de re �s lah ça l�� ma la r� n�n h�z lan d� r� la ca ��
sö zü nü ver di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Ay kurt Nu ho� lu, Be le di ye
se çim le ri nin ar d�n dan 3.
dö nem �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye Ba� -
kan l� �� na se çi len Ka -
dir Top ba�'� zi ya ret
et mi� ti. Ka dir Top ba�
da 2 Ey lül Sa l� gü nü
Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Ay kurt Nu h-
o� lu’nu ma ka m�n da zi -
ya ret et ti. 

Ka dir Top ba� ile Ay -
kurt Nu ho� lu, ba� ta Kur ba �a -
l� de re'nin �s la h� gi bi kro nik ha le
gel mi� ve aci li yet arz eden pro je ler ol -

mak üze re Ka d� köy'ün ön de ge len so run la r� n� ko -
nu� tu lar. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Nu ho� lu, gö rü� me
s� ra s�n da Çev re Mü dür lü �ü ta ra f�n dan Kur ba �a l� de -

re’de yap t� r� lan ve su da ki kir li li �i gös -
te ren tah lil so nuç la r� n� Ka dir

Top ba� ile pay la� t�. Ko nu nun
önem li ol du �u nu, �s lah ça -

l�� ma la r� n� biz zat de net -
le ye ce �i ni be lir ten Ka -
dir Top ba�, so ru nun
çö zü mü için özel il gi
gös te re ce �i ni ve ça -
l�� ma la r� ya k�n dan
ta kip ede ce �i ni söy -
le di. 

Ka dir Top ba� ile
Ay kurt Nu ho� lu, önü -

müz de ki haf ta lar da ye -
ni den bi ra ra ya ge le rek de -

re yi ge zip, öl çüm yap t� ra -
cak lar, Top ba�’a ay r� ca ko nuy la

il gi li bri fing ve ri le cek. 

Ahmet Ümit

Buket Uzuner

Mehtap
Meral
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● Mus ta fa SÜR ME L�

30 A�us tos Za fer Bay ra m� Ka d� köy’de
bü yük bir co� kuy la kut lan d�. Bay ra �� -
n� al�p Ba� dat Cad de si’nin yo lu nu tu -

tan 7’den 77’ye bin ler ce va tan da� 30
A�us tos Za fer Bay ra m�’n�n 92. y�l dö nü -
mü nü co� kuy la kut la d�. 

Çe �it li si vil top lum ör güt le ri ta ra f�n dan
dü zen le nen ve Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n -
dan des tek le nen 30 A�us tos Ba ��m s�z l�k ve
Za fer Yü rü yü �ü, Cu mar te si gü nü 18.00’de
�a� k�n bak kal I��k lar’da ba� la d�. 

Ba� dat Cad de si’nin he men he men her
ye ri nin k�r m� z� be yaz renk le re bo yan d� ��
göz le nir ken, s�k s�k “Mus ta fa Ke mal’in as -
ker le ri yiz” slo gan la r� at�l d�. 

Yü rü yü �e Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay -
kurt Nu ho� lu, Tür ki ye Ba ro lar Bir li �i Ba� ka -
n� Me tin Fey zi o� lu, CHP Mil let ve kil le ri Sü -
heyl Ba tum ile Nur Ser ter’in ya n� s� ra si ya si
par ti tem sil ci le ri, bir lik te Ata türk çü Dü �ün ce
Der ne �i, Ba� dat Cad de si Fo ru mu, Tür ki ye
Genç lik Bir li �i, da ya n�� ma lar, gö nül lü ler ve
bir çok der nek üye si ka t�l d�. Ka d� köy lü muh -
tar lar da üze rin de “Ka d� köy Ma hal le Muh tar -
la r�” ya z� lan pan kart la yü rü yü� te ye ri ni al d�.
Yü rü yü� Göz te pe’de ki Öz gür lük Par k� önün -
de son la n�r ken, Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal
Ata türk ve si lah ar ka da� la r� için say g� du ru �u
ger çek le� ti ril di, �s tik lal Mar �� okun du. 

Ka d� köy’de ki 30 A�us tos Za fer Bay ra m�
kut la ma et kin li �i ne, Suu di Ara bis tan l� bir ai le
ile So ma li li çift de el le rin de Türk bay rak la r�y -
la ka t�l d�k la r� göz len di.

30 A�us tos Za fer Bay ra m�’nda
Ka d� köy, renk li ve an lam l� bir
or ga ni zas yo na da ha ev sa hip li -

�i ni yap t�. Ya r�m yüz y� l� de vir mi�
oto mo bil ler, 30 A�us tos Za fer Bay ra -
m� kut la ma la r� kap sa m�n da, on ce
For mu la 1 pis tin de Türk bay rak la r�y -
la za fer tu ru at t� lar ve da ha son ra
Bos tan c� sa hil yo lu nu ta ki ben Ba� dat
Cad de si’ne ula� t� lar. Araç lar dan sal -
la nan Türk bay rak la r� ve ça l� nan kla -
sik klak son ses le ri, Ka d� köy lü le re
nos tal ji yi ve za fer gu ru ru nu bir lik te
ya �at t�. 

�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler
Der ne �i (�KOD) ve �s tan bul Ti ca ret
Oda s�’n�n i� bir li �in de ger çek le �en et -
kin li �e yak la ��k 250 kla sik araç ka t�l -
d�. Prog ram sa at 09.00’da araç la r�n
TEM Çam l� ca gi �e ler den �s tan bul
Park For mu la 1 pis ti ne do� ru ha re ket
et me siy le ba� la d�. Bu y�l ikin ci si nin
or ga ni ze edil di �i Za fer kon vo yun da
kla sik ler or ta la ma 30 mil sü rat le 5.5
km’lik pist te 3 tur at t� lar. 

Bay rak la r�n araç lar dan sal lan ma -
s�y la bü yük bir gör sel �ö len ya �an d�.
Bu se fer pist te ki amaç sü rat de �il, za -
fer tu ruy la, i� gal kuv vet le ri nin va tan
top rak la r�n dan ko vul ma s� n�n y�l dö -
nü mü nü kut la mak t�. Pist te at� lan bay -
rak l� za fer tur la r� n�n ar d�n dan, araç lar
sa hil yo lu is ti ka me tin den Ba� dat

Cad de si ne gi ri� yap t� lar. Ay n� co� ku
bu ra da da de vam et ti. Ulu sal bay ram -
la r�n kut lan ma s�n da çok has sas olan
Ka d� köy lü ler bu gör sel �ö le ne al k�� -
lar la kat k� sun du lar.

Ulu sal bay ram kut la ma lar�na
önem ver dik le ri ni vur gu la yan �s tan -
bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i
Ba� kan� Ser kan Okay da yak la �an 29
Ekim Cum hu ri yet Bay ra m� do la y� -
s�y la olu� tu ra cak la r� cum hu ri yet kor -
tej le ri nin ha z�r l�k la r� na da �im di den

ba� la d�k la r� n� be lirt ti. Tüm ulu sal
bay ram lar da kla sik oto mo bil bu lu� -
ma s� n� de vam et ti re cek le ri ni söz le ri -
ne ek le yen Okay, “Bu gün za fer kon -
vo yu nu olu� tu ru yo ruz. Böy le gün le ri
önem si yo ruz. Bi ze ar ma �an edi len
ba ��m s�z l� ��n ne ka dar de �er li ol du -
�u nu bu gün ler bi ze gös te ri yor. Ba -
��m s�z l� ��n öne mi ni ye ni ne sil ler ile
pay la� mak için tüm ulu sal bay ram la -
r� m�z da kla sik oto mo bil ca mi as� ola -
rak bu lu� ma ya de vam ede ce �iz. 
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy’de binlerce vatandaşın
katıldığı Kırmızı-Beyaz yürüyüşle büyük coşkuyla kutlandı

Kadıköy’de Zafer Bayramı CoşkusuKadıköy’de Zafer Bayramı CoşkusuKadıköy’de Zafer Bayramı CoşkusuKadıköy’de Zafer Bayramı CoşkusuKadıköy’de Zafer Bayramı CoşkusuKadıköy’de Zafer Bayramı Coşkusu

KLASİK OTOMOBİLLER
Bağdat Caddesi’nde

30 A�ustos Zafer Bayramı resmi kutlamaları, Kadıköy iskele meydanındaki Atatürk anıtına
çelenk koyma töreni ile ba�ladı. Saat 09.00’da ba�layan törene Garnizon Komutanı
Tu�general �enol Alkı�, �stanbul Vali Yardımcısı Niyazi Can, Kadıköy Belediye Ba�kanı Aykurt
Nuho�lu, CHP �stanbul Milletvekilleri Akif Hamza Çebi ile Kadir Gökmen Ö�üt, sivil toplum
kurulu�ları temsilcileri ve çok sayıda Kadıköylü katıldı. Çelenk koyma töreni; çelenklerin
sunumu, saygı duru�u ve �stiklal mar�ının okunması ile son buldu. Törenin ardından
Kaymakamlık binasına geçen Vali Yardımcısı Can, Garnizon Komutanı Tu�general Alkı� ve
Belediye Ba�kanı Nuho�lu birlikte, STK temsilcilerinin tebriklerini kabul ettiler.  

Kadıköy’de Zafer Bayramı Coşkusu
Zafer Yürüyü�ü

Ba�dat Caddesi’nde
yapıldı.

Bisikletçiler toplu halde yürüyü�e katıldılar

Resmi Tören, Kadıköy
�skele Meydanı’nda yapıldı.

Klasik otomobiller, For mu la 1 pis tin de
Türk bay rak la rıy la za fer tu ru at tı lar

Ba�dat Caddesi, klasik
otomobillerin konvoyu
ile renklendi.
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MALTEPE Üni ver si te si
Gü zel Sa nat lar Fa kül -

te si Çiz gi Film Ani -
mas yon Bö lü mü,

dö nem so nu ser gi si ni
5 Ey lül Cu ma ak �a m�,

Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi Sa nat Ga le ri sin de aç� yor.

Fa kül te ve Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nin
i� bir li �in de ger -
çek le �en ser gi,
hem ser gi yi zi ya -
ret eden sa nat se -
ver ler le aka de mi

ca mi as� n� bu lu� tur -
mu� ola cak hem de ö� -

ren ci le rin yap t� �� i� le ri

da ha ge ni� yel pa ze de ki kit le ye ta �� ya rak
bir far k�n da l�k olu� tu ra cak.

Ser gi de özel lik le çiz gi film-ani mas -
yon ö� ren ci le ri ne ait i� ler le ça �� m� z�n
mes le �i hak k�n da bil gi edi ne bi lir, ho� va -
kit ge çi re bi lir si niz. Ser gi, zi ya ret çi le re
çiz gi fil min tür le ri ve na s�l ya p�l d� �� ko -
nu sun da  in te rak tif bir ö� ren me im ka n�
sun du �u gi bi, ay n� za man da il lüs tras yon -

lar dan, art bo ok la ra ve story -
bord la ra ka dar su nu lan
ör nek ler le hâ lâ çok faz la bi -
lin me yen bir mec ra ya dik -
ka ti çe ki yor. 

5 Ey lül Cu ma ak �a m�
sa at 19.00’da CKM Sa nat
Ga le ri sin de dü zen le ne -
cek aç� l�� kok tey lin de,

fa kül te nin Sah ne Sa nat la -
r� Ö� re tim Gö rev li si ve �an e�it me ni Elif
Ka ya, Prof. Jack Bow man’�n e� li �in de bir
re si tal su na cak. Mal te pe Üni ver si te si Gü -
zel Sa nat lar Fa kül te si,  il ki ni ger çek le� ti -
re ce �i bu ser gi den son ra ser gi yi,
ge le nek sel le� ti re rek her se ne fark l� bir
kon sept le, sa nat se ver ler le bu lu� tur ma y�
plan l� yor. 25 Ey lül’e ka dar ka la cak ser gi -
de zi ya ret çi le re fa kül te nin bö lüm le ri ni ta -
n� tan ma ter yal ler de su nu la cak.  

Çizgi Film Animasyon Bölümü’nde okuyan yetenekli
üniversite öğrencilerinin dönem sonu sergisi
25 Eylül’e kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde

● Semra ÇELEB�

Ekim ay� n�n en gü zel fes ti va li Fil me ki mi,
�s tan bul’da ki gös te rim yer le ri ne Ka d� -
köy’ün en es ki si ne ma la r�n dan Rexx’i

de ek le di. �im di ye ka dar sa de ce At las, Be yo� -
lu ve Ni �an ta �� City’s si ne ma la r�n da gös te ri -

len fes ti val film le ri, bu y�l 11-17 Ekim haf ta -
s�n da dü zen le ne cek Fil me ki mi kap sa m�n da
Ka d� köy’de de iz le ne bi le cek. 

Ye ni si ne ma se zo nun ha ber ci si olan Fil -
me ki mi’nin 13’ün cü sün de, her y�l ol du �u gi bi
me rak la bek le nen film ler Tür ki ye’de ilk de fa
be yaz per dey le bu lu �a cak. Prö mi ye ri ni Sun-
 dan ce, Can nes, Ve ne dik ve To ron to gi bi fes ti -
val ler de ya pan 40’a ya k�n film, 7 gün bo yun ca
�s tan bul’da, Ekim ay� bo yun ca da Tür ki ye’nin
dört bir ya n�n da ki si ne ma sa lon la r�n da gös te -
ri le cek.

�lk kez dü zen len di �i 2002 y� l�n dan bu ya -
na �s tan bul lu si ne ma se ver ler den bü yük il gi gö -

ren Fil me ki mi, ge çen y�l 48 bin iz le yi ciy le bu-
 lu� mu�, sa lon lar da ki do lu luk ora n� yüz de 99’a
ula� m�� t�.
� CRO NEN BERG, LE IGH, S�S SA KO

Zvya gint sev, Cro nen berg, Le igh, Cha zel le
ve Sis sa ko gi bi dün ya ca ün lü yö net men le rin
son film le ri Tür ki ye’de ilk kez 13. Fil me ki -
mi’nde gös te ri le cek. 

An drey Zvya gint sev’in “Krem lin’le po le -
mi �e gi ren, yoz la� ma ya kar �� ce sur bir ba� ya -
p�t” ola rak ta n�m la nan ve Al t�n Pal mi ye’nin en
güç lü aday la r�n dan gö rü len “Le vi at han” bun-
 lar dan bi ri. Fark l� tür ler de ba �a r� s� n� sür dü ren
kült yö net men Da vid Cro nen berg’in, dün ya
prö mi ye ri ni Can nes Film Fes ti va li’nde ya pan
son fil mi “Maps to the Stars” da, Fil me ki mi
prog ra m�n da yer al� yor. �n gi liz yö net men Mi -
ke Le igh’in son fil mi “Mr. Tur ner”, Em pres -
yo nizm ak� m� n�n ön cü le rin den da hi �n gi liz
res sam J.M.W. Tur ner’�n hi kâ ye si ni ko nu al� -
yor.  Af ri ka si ne ma s� n�n en bü yük isim le rin -
den Ab der rah man Sis sa ko’nun Can nes ödül lü
fil mi “Tim buk tu” da Fil me ki mi’nde iz le yi ci -
ler le bu lu �a cak. 
� GO DARD DA F�L ME K� M�’NDE

Si ne ma n�n ya� lan ma yan us ta s�, 83 ya ��n -
da ki Je an-Luc Go dard, 39. uzun met raj l� fil -
miy le ge li yor Fil me ki mi’ne. “Adi eu au

lan ga ge / Go odb ye to
Lan gu age”, fark l� vi -
de o for mat la r�, ben-
 zer siz 3D de ne me le ri,
sa� lam bir mi za hi ba -
k��, ede bi al�n t� lar ve
yi ne bol ca ke li me
oyun la r� ara c� l� ��y la kü -
re sel le� me den dev let
�id de ti ne, kla sik mü zik -
ten a� ka bir çok ko nu ya de �i nir ken si ne ma n�n
s� n�r la r� n� da zor lu yor. “Ha yal gü cü ol ma yan -
lar ger çek li �e s� �� n�r” cüm le siy le aç� lan bu e� -
siz film, ilk kez iz le yi ci kar �� s� na ç�k t� ��
Can nes Film Fes ti va li’nde Jü ri Ödü lü’ne la y�k
gö rül dü ve Go dard’�n hâ lâ ye ni lik çi ve hâ lâ

zin de ol du �u nu bir kez da ha
or ta ya koy du.

He nüz 25 ya ��n da, Can -
nes Film Fes ti va li’nde Jü ri
Ödü lü’nü ef sa ne si ne ma c�
Je an-Luc Go dard’la pay-
 la �an Xa vi er Do lan’�n
Al t�n Pal mi ye’nin en bü -

yük aday la r�n dan bi ri gö rü len son fil mi
“Mommy”nin, Tür ki ye prö mi ye ri Fil me ki -
mi’nde ya p� la cak. Can nes’da, jü ri ba� ka n� Ja -
ne Cam pi on'�n "ger çek ten bir da hi" di ye rek
öv dü �ü Do lan'�n son fil mi, �id de te mey le den
so run lu er gen o� lu Ste ve’i tek ba �� na bü yüt -
me ye ça l� �an dul an ne Dia ne’�n hi kâ ye si ni an-
 la t� yor. 
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Filmekimi ilk kez Kadıköy’de!

KADIKÖY Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde, ressam Nevim Kayao�lu’nun
“A�k Me�k” adl� resim sergisi var. Sanatç�,
geçti�imiz Haziran ay�nda Beyo�lu’nda
açt��� sergiyi, �imdi de Kad�köylü
sanatseverlerle bulu�turuyor. Kayao�lu’nun
“A�k için söylenecek bir �ey yok. Yaln�z iç
evrenin d�� evrene anlat���nda renklerle
dokunu�udur A�k Me�k” sözleri ile tarif
etti�i yeni koleksiyonunu görmek
isteyenler, Bar�� Manço Kültür Merkezi’ni

13-21 Eylül tarihleri aras�nda ziyaret
edebilirler. Yurt içinde oldu�u gibi �talya ve
�ngiltere gibi yabanc� ülkelerde de çe�itli
sergilere ve sanat festivallerine kat�lan
Kayao�lu, Ocak 2013’te Londra Sanat
Bienal’inde “Paralel Evrenler (Chess
Project)” projesi ile resim ödülü ald�.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 13. kez düzenlenecek  
Filmekimi, bu yıl ilk kez Kadıköy’e geliyor!

Al t� dan Son ra Ti yat ro/ Kum ba -
ra c�50 ve Thea ter an der Ruhr
ara s�n da ba� la yan i� bir li �i bu

se zon or tak bir pro je ye dö nü �ü yor.
Yi �it Sert de mir’in te mel met ni ni yaz -
d� �� “Eko no ma ni a” ad l� oyu nu Ro -
ber to Ci ul li yö ne ti yor. Hel mut
Schäfer’�n dra ma tur ji si ni yap t� ��
oyun, Al t� dan Son ra Ti yat ro ve Thea -
ter an der Ruhr oyun cu la r� ta ra f�n dan
Al man ca ve Türk çe oy na na cak. 

Oyun, Tür ki ye se yir ci siy le ilk
kez Ka d� köy’de bu lu �a cak. 18 Ey -
lül’de ki prö mi ye rin ar d�n dan Eko no -
ma ni a, 19-20-21 Ey lül gün le rin de de
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi sah-
 ne sin de oy na na cak. 

Oyu nun Al man ya prö mi ye ri ise 12 Ka -
s�m’da Thea ter an der Ruhr’da ger çek le �e cek.
“Eko no ma ni a” Ara l�k ve Ni san ay�n da �s tan -

bul’da, �u bat ve Mart’ta ise Al man ya’da se -
yir ciy le bu lu �a cak.

Oyun da; As l� Can Kor tan, Dag mar Gep-
 pert, Fer hat Kes kin, Gül han Ka dim, �s ma il Sa -
��r, Matt hi as Fla ke, Pe ter Ka pus ta, Pet ra von

der Be ek, Re cai Hal laç, Ru pert Se -
idl, Si nem Öca l�r ve Stef fen Reu-
 ber rol al� yor. 

Ko nu su ise k� sa ca �öy le: “Çok
ya k�n ol ma yan bir za man da. Bel ki
ya r�n. Me de ni yet çöp lü �ü su lar al-
 t�n da d�r, dil de su lar al t�n da d�r, sa -
de ce bir kaç ke li me kal m�� t�r ge ri ye.
�n san l�k çü rü mü� tür. 

Geç mi� yok tur ar t�k, her �ey �u
an da d�r. �k ti dar çok tan gö rün mez
ol mu� tur ve böy le ce dev ler ge li� -
me ye ba� la m�� t�r. �a ��r t� c� bir bi -
çim de geç mi� ten bir oyun cu
top lu lu �u or ta ya ç� kar. Lui gi Pi ran -
del lo’nun son oyu nu “Da ��n Dev -

le ri”nde ki ne ben zer �e kil de, ya �a m� içi ne
dü� tü �ü bu güç süz du rum dan kur ta ra bil mek
umu duy la dev ler için oy na ma ya ka rar ve rir -
ler. Dev ler aca ba ge le cek mi dir?”

Türkiye ve Almanya’dan iki tiyatro grubunun ortak projesi “Ekonomania”,
prömiyerini 18 Eylül’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yapacak 

Yigit Sertdemir - RobertoCiulli

26A Kolektifi’nden
FANZiN SERGiSi

Anar �ist genç ka d�n la r�n ön cü lü -
�ün de Ca fe ra �a’da iki y�l ön ce
aç� lan Ka d� köy 26A, da ya n�� ma y�

ki tap lar la ve der gi ler le ör me ye de vam
edi yor. Hem sa haf hem ka fe ni te li �in de
olan ve ko lek tif ça l�� ma n�n ürü nü olan
me kân, �u s� ra lar “fan zin ser gi si”ne ev sa -
hip li �i ya p� yor. 26 A�us tos’ta aç� lan ser -
gi 15 Ey lül’e ka dar sü re cek.  

On lar ca fan zi nin ta n� t�l d� �� ser gi de,
di le yen ler ser gi de ol-
 ma yan an cak el le rin de
bu lu nan fan zin le ri de
ta n� ta bi li yor. Bu gü ne
ka dar bir fan zin nok-
 ta s� ha li ne gel mi�
Ka d� köy 26A’n�n
du var la r� fan zin ler le
kap lan m�� du rum da. 
� “AZIN LIK, KÖH NE, DE MO DE”

Ser giy le il gi li �un la r� söy lü yor 26A
Ko lek ti fi: “Bi raz dü �ün ce ve ya ra t� c� l�k -
la,-im la ha ta s� ol sa da olur-dak ti lo, klav ye
ya da el ya z� s�y la, kes-ya p�� t�r için ma kas-
ya p�� kan ya da Ctrl X-Ctrl V ile; her ke -
sin, her yer de, her an, ya za ma ya ca ��
ya z� lar la, ya pa ma ya ca �� gra fik ler le do lu,
ama her an, her yer de, her ke sin oku ya bi -
le ce �i bo yut lar da d�r fan zin. Bü tü nün göl-
 ge sin de kal m�� par ça y� önem ser.
Ço �un lu �un h�� m� na u� ra m�� az�n l� ��,
caf caf l� bir cad de den se köh ne bir ara so -
ka ��. 120 da ki ka l�k viz yon fil mi ni de �il,
çok �ey an la tan 15 da ki ka l�k k� sa fil mi.
Mo da y� de �il, de mo de yi; po pü le rin al t�n
y�l d� z� n� de �il, pas lan m�� te ne ke yi. Tü ke -

ti min h� z� n� de �il, ya rat ma n�n ahes te li �i -
ni. No bel Ede bi yat Ödü lü’nü de �il, sa haf
sa haf aran ma y� önem ser ve ne var sa bu
ya �an maz dün ya ya uy ma yan, hep si ni
kap sar fan zin.”
� “B�R KAR �I KO YU� TUR FAN Z�N”

“Ka rak te ri ka rak ter siz li �i, ge le ne �i
ge le nek siz li �i dir fan zi nin. Pe ri yo dik ç�k-
 maz. Ba zen on al t� say fa olur, ba zen ak�l
al maz ama on ye di. Ya �a ma, ku� lar gi bi

gök yü zün den, bir ka r�n ca gi bi
t o p  r a k  t a n ,
ba zen bir bö -
cek gi bi çat-
 l a k  l a  r � n
ara s�n dan ba -
kar. Kim se nin
in me ye ce sa ret
ede me di �i de -
rin la ��m la ra

iner, a�a �� ya bak ma ya kork tu �u yük sek
ça t� la ra ç� kar. �� te bu yüz den kim se ba ka -
maz fan zin gi bi dün ya ya, o her yer den ba -
kar bu dün ya ya.

�k ti dar lar kor kar, oto ri te ler sar s� l�r
kar �� s�n da. Ak�l yet mez, man t�k i� le mez
say fa la r� na. Bir fo to ko pi ma ki ne sin de ya -
�am bul duk ça sü re cek tir bu kar �� ko yu�
say fa lar da.

Fan zin böy le bir �ey dir. Ne çok an-
 lam l�, ne çok an lam s�z…

�im di 26A du var la r� n� ay�r d� fan zin -
le re, as t� du var la r� na ip ler ve man dal lar la
yüz ler ce si ni. Üç yüz at m�� be� gün raf la -
r�n da tut tu �u fan zin le ri, yir mi gün lük sey -
re da vet et ti her ke si.”

Bir sahaf- kafe olarak alternatif işlere imza atan
26A Kolektifi, karşı koyuş mecmuası “fanzinin”
tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sergi açtı 

ÖDÜLLÜ RESSAM
Kayaoğlu’nun sergisi 

Çizgi filmin alfabesi bu sergide

‘Ekonomania’ geliyor
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy’de sah ne le ri olan ti yat ro g-
rup la r� ye ni se zo na yi ne h�z l� ba� l� -
yor. Ekim ay� iti ba riy le ti yat ro

dün ya s� per de le ri ni açar ken Ka d� köy’ün ti-
 yat ro grup la r� da y�l lar d�r oy na d�k la r� oyun-
 la ra ek ola rak ye ni oyun la r� n� iz le yi ciy le
bu lu� tur ma ya ha z�r la n� yor. Biz de se zo nun
aç�l ma s� na tam bir ay ka la sah ne le rin ka p� s� -
n� çal d�k, pro va la r� na de vam et tik le ri ye ni
oyun la r� n� ken di le rin den din le dik. 

Ka d� köy’ün ti yat ro la r� n�n ye ni se zon la r�y la
il gi li bil gi le ri ak tar ma ya de vam ede ce �iz ama
bu haf ta say fa m� z�n ko nuk la r�, Emek Sah ne si,
Ak’la Ka ra Ti yat ro su ve Mo da Sah ne si.
� “UMUT, ÇO CUK, GÖK YÜ ZÜ”

Ha san pa �a’da iki y�l ön ce aç� lan Emek
Sah ne si, “umut, ço cuk, gök yü zü” söz cük le rin -
den yo la ç� ka rak bu y�l ki kon sep ti ni “uçurt ma”
ola rak be lir le di. Ad� n� Emek Si ne ma s�’ndan
alan sah ne, se zo na Ha lil Ba bün’ün ya z�p yö -
net ti �i “11’e 11” oyu nuy la ba� la ya cak. 2
Ekim’de se yir ci siy le bu lu �a cak oyun la il gi li
Emek Sah ne si’nin ku ru cu su genç oyun cu P� -
nar Y�l d� r�m �un la r� söy lü yor: 

“Fa �iz min yal n�z ca bir mes le �e, bir ala na
ve ka pa l� dün ya la ra de �en yö nüy le ir de len di �i
oyun da; za man ve me kân kav ra m� n�n se yir ci
ta ra f�n dan sü rek li çe li� ki ye dü �e rek ku rul ma s�
is te ni yor. Oyun da 11’e 11 di ye ad lan d� r� lan bir
öl çüy le saç la r�n tek tip ke sil di �i, ka mu ya aç�k
alan lar da kar ��t gö rü� le rin aç�k bir �e kil de tar -
t�� ma s� n�n res mi ola rak ya sak lan d� ��, tam da
bu yüz den bu tür tar t�� ma la r�n en çok ya p�l d� -
�� es naf ber ber le ri nin bir ör güt evi ola rak al g� -
lan ma ya ba� lan d� ��, fa �iz min dük kân lar dan
içe ri ye tat l� l�k la so kul ma ya ça l� ��l d� �� bir dö -
ne me ta n�k olu yo ruz. Top lum sal düz lem de
olan has ta l�k la r�, as�l kay na �� na; bi re ye do� ru
gi de rek sor gu lar ken, bir yan dan en iyi ide olo -
ji nin (!) bi le bi re yin has ta l�k la r�y la kar �� la ��n ca
ne ka dar sa kat la na bi le ce �iy le il gi li bir tar t�� ma
yü rü tü yo ruz.”
� KÜS KÜN MÜ Z� KAL’E DE VAM

Emek Sah ne si’nin ge çen se zon yo �un il gi
gö ren oyu nu “Küs kün Mü zi kal” bu se zon da
sah ne len me ye de vam ede cek. En gin Al kan’�n
Car son  McCul lers’�n ro ma n�n dan esin le ne rek
ya z�p yö net ti �i, tüm se zon ka pa l� gi �e oy na yan
oyu nu, Ka s�m ay�n dan iti ba ren yi ne Cu mar te -
si gün le ri se yir ci siy le bu lu �a cak. 

Ara l�k ay�n da ise P� nar Y�l d� r�m ve Ca ner
Er dem’in yö net men li �in de Ba r�� Atay’�n tek
ki �i lik oyu nu Emek Sah ne si’nde ilk kez iz le -
yen le bu lu �a cak. Fa �izm ve top lum ili� ki si ni
an la tan oyu nun ya n� s� ra “Kod xx xy” ad l� cin-

 sel kim lik ve top lum bas k� s� n� an la tan per for -
mans da, sah ne nin ye ni le rin den ola cak. Ocak
ay�n da ise Özer Ars lan’�n yö ne ti min de bir
uyar la ma ile se yir ciy le bu lu �a cak lar. 
� AÇI LI� MO DA SA H�L DE

Al t� pro dük si yo nu ile haf ta n�n al t� gü nü ka -
p� la r� n� aç ma y� plan la yan Emek Sah ne si, se zon
aç� l� �� n� da uçurt ma uçu ra rak ya pa cak. Ti yat ro,
tüm se yir cisini eki min ilk gü nü Mo da sa hi li ne
uçurt ma uçur ma ya ça �� r� yor. 
� KE LE BEK LER ÖZ GÜR DÜR

Ba ha ri ye’de ki sah ne le rin de üçün cü y�l la r� -
n� ge ri de b� ra ka cak olan Ti yat ro Ak’la Ka ra,
ye ni se zo na iki ye ni oyu nu “Ke le bek ler Öz gür -
dür” ve “Ku� Ka fe si” ile ha z�r la n� yor. Ge çen
se zon da bü yük il gi gö ren Cyra no De Ber ge rac
oyu nu bu se zon da de vam ede cek. Ti yat ro
Ak’la Ka ra da, se zo nu Ekim ay�n da aça cak.

Ke rem Ko ban bay, Bu ket De re o� lu, Be di a
Ener ve Ha kan Çe li ker’in oy na d� �� “Ke le bek -
ler Öz gür dür”, Leo nard Gers he’in yaz d� �� bir
oyun. Do �u� tan gör me en gel li olan Don Ba-
 ker’in, 35 ya ��n da ilk kez ken di ba �� na ya �a -
ma ya ba� la ma s� n� ko nu edi nen “Ke le bek ler
Öz gür dür”, se yir ci yi “dün ya y� hiç gör me mi�
bi ri nin gö zün den gör me ye” da vet edi yor.
� KU� KA FE S�

Ti yat ro Ak’la Ka ra’n�n ye ni oyun la r�n dan
bi ri de “Ku� Ka fe si”. Je an Poi ret’in yaz d� ��
oyu nu Atil la �en dil yö ne ti yor. Sa va� Öz du ral,
Le vent Ün sal ve Mus ta fa Dinç’in ba� ro lün de
oy na d� �� oyu nun ko nu su k� sa ca �öy le: “Ge or -
ge ve Al bin 15 y�l l�k be ra ber lik le ri olan ve bir
tra ves ti ku lü bü i� le ten bir çift tir. Ge or ge’un o� -
lu mu ha fa za kâr bir si ya set çi nin k� z�y la ev len -
me ye ka rar ve rin ce ai le le rin ta n�� ma s� ge re kir.
�� ler için den ç� k�l maz bir ha le gel di der ken pa-

 pa raz zi le rin mu ha fa za kâr po li ti ka c� y� “Ku�
Ka fe si” ku lü bün de bas ma ya gel me si, oyu nun
ç�l g�n so nu nu ha z�r lar.” 

Ay n� ad l� bir fil mi de bu lu nan “Ku� Ka fe -
si”nin 90’l� y�l lar da bü yük il gi gör me si ne ne -
den olan, geç ti �i miz gün ler de kay bet ti �i miz
Ro bin Wil li ams ile Nat han La ne’in unu tul maz
oyun cu luk la r�y d�.
� PARK TA GÜ ZEL B�R GÜN 

Es ki Mo da Si ne ma s�’n� ti yat ro ve et kin lik
me kâ n� na dö nü� tü ren Ke mal Ay do �an ve 11
ki �i lik ti yat ro cu gru bu nun kur du �u Mo da Sah-
 ne si, ye ni se zo nu iki ye ni oyun la 2 Ekim’de
aç� yor. Se zo nun aç� l�� oyu nu Kie ran Lynn’in
yaz d� �� Ke mal Ay do �an’�n yö net ti �i “Park ta
Gü zel Bir Gün” ola cak. Mert F� rat, Di dem Bal -
ç�n ve Vol kan Yo sun lu’nun oy na d� �� ve po li -
ti kay la ko me di nin iç içe geç ti �i oyun,
gü nü müz po li tik kav ram la r�n dan olan s� n�r, va -
tan da� l�k, bi rey, öz gür lük me se le le ri ni tar t�� ma
ko nu su ya p� yor.
� RO BER TO ZUC CO

Mo da Sah ne si’nin ikin ci ye ni oyu nu Ro -
ber to Zuc co ise, ilk kez 9 Ekim’de se yir ci kar -
�� s� na ç� ka cak. Ula� �nan To run, Hül ya Gül �en
ve Mu rat Tü zün’ün ba� rol le ri ni pay la� t� ��
oyun, ça� da� ti yat ro me tin le ri ara s�n da önem -
li bir yer tu tu yor. 

Sha kes pe are, Çe hov, �o nes co, Ge net gi -
bi önem li ti yat ro ya zar la r� n�n eser le ri nin ara -
s�n da us ta ca ge zi nen Ro ber to Zuc co,
ça �� m�z in sa n� n�n “ka pa t�l ma” “öz gür lük
yok sun lu �u” “suç” “ah lak” gi bi te ma la r� n�n
et ra f�n da do la �a rak “çök mek te olan bir uy-
 gar l� ��” res me di yor.
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Tiyatro sezonunun başlamasına haftalar kala Kadıköy’de faaliyet
gösteren tiyatrolara yeni oyunlarını sorduk;  Emek Sahnesi, Ak’la Kara
Tiyatrosu ve Moda Sahnesi’nde bu sezonun ortak teması “ÖZGÜRLÜK”…

Kadıköy’ün sahneleri
“ÖZGÜRLÜĞE” açılıyor

Ti yat ro Ak’la Ka ra, 
ye ni se zo nu 
“Ke le bek ler Öz gür dür”
oyunu ile açacak.

Moda Emek Sahnesi’nden bir kare

Parkta Güzel Bir Gün’ün
provası sürüyor
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu, An�t lar Ku ru lu ta ra f�n dan o-
nay la nan Hay dar pa �a Tren Ga r�’n�n

res to ras yon pro je si ne, “öz gün bi na n�n ya p� -
s� n� bo za ca ��” ge rek çe siy le ya p� ruh sa t� ver-
 me ye cek le ri ni aç�k la d�. 

Pro je nin ori ji nal ya p� ya uy gun ol ma d� -
�� n� söy le yen Ba� kan Nu ho� lu, ga r�n ça t� s� -
na ka fe ter ya ya p� la rak asan sör ek le me si nin
ge ti ri le ce �i ni be lirt ti ve “Biz pro je yi bu ha -
liy le ka bul ede me yiz. Ori ji nal ya p� s� na uy -
gun bir pro je su nu lur sa onay la r�z” de di.

Bir ba s�n top lan t� s� dü zen le yen Nu ho� -
lu, or ta da ye ni bir pro je nin ol ma d� �� n� be lir -
te rek, Ka d� köy Be le di ye si’ne sa de ce
Hay dar pa �a Ga r� için bir ba� vu ru ya p�l d� �� -
n� ha t�r lat t� ve bu gü ne ka dar ge li nen sü reç le
il gi li bil gi ver di. 

Hay dar pa �a ga r� ve çev re si nin özel le� tir -
me kap sa m� na al�n d� �� n� ve ima ra aç� la rak
rant ala n�n dö nü� tü rül mek is ten di �i ni söy le -
yen Nu ho� lu, 2012’de ya p� lan plan la ma da
sa de ce Hay dar pa �a Gar bi na s� n�n de �il çev -
re sin de ki yak la ��k 1 mil yon met re ka re lik
ara ziy le il gi li  “Kül tü rel Te sis, Tu rizm ve
Ko nak la ma Ala n�” ifa de si nin kul la n�l d� �� n�
be lir te rek, “Ya ni Hay dar pa �a Ga r�’n�n ote le
dö nü� tü rü le ce �i ka y�t la ra geç mi� tir” de di.
� KA DI KÖY LÜ LER LE �T� RAZ ET M�� T�K

Bu pla na Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ve
bin ler ce Ka d� köy lüy le bir lik te iti raz et tik le -
ri ni be lir ten Nu ho� lu, aç� lan da va la r�n da
sür dü �ü nü ifa de et ti. Gar ve çev re siy le il gi -
li ta lep le ri ni �öy le s� ra la d�: “Hay dar pa �a, as -
li i� le vi olan �s tan bul ken ti nin tren ga r�
ola rak kul la n�l ma l� d�r. Çev re sin de ki alan lar
da ser ma ye ye ve ti ca re te pe� ke� çe kil me me -
li, hal k�n do� ru dan kul la n� m� na yö ne lik, �s-
 tan bul'un ih ti yaç duy du �u, top lu mun
bek len ti le ri ne dö nük ye �il ve sos yal alan lar
ola rak kul la n�l ma l� d�r. Zi ra en düs tri yel bir
mi ras olan Hay dar pa �a Ga r�, kent si lu eti nin
kuv vet li bir im ge sel de �e ri ni te li �in de dir.
Ta ri hi Ba� dat De mir yo lu'nun ba� lan g�ç nok-
 ta s� olan Gar, kent bel le �i ne kat k� sa� la ya -
cak ve sü rek li can l� tu ta cak bi çim de
ko run ma l� d�r.”  
� �� LE V� N�N KO RUN MA SI SE V�N D� R� C�

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu, ve ri len mü ca de le ve ada let ara y� �� so -
nu cun da Hay dar pa �a Ga r�’n�n gar i� le vi nin
ko run ma s� ko nu sun da önem li bir a�a ma ya
ge lin di �i ni söy le di. Nu ho� lu “TCDD ta ra -
f�n dan be le di ye mi ze ya p� lan 14 A�us tos ta-
 rih li ba� vu ru ile 5 no’lu Ko ru ma Ku ru lu
ta ra f�n dan onay la nan rö le ve ça l�� ma la r� na
ba� lan ma s� için imar du ru mu ta le bin de bu lu -
nul mu� tur. Ba� vu ru so nu cu ve ba s� na yan s� -
yan ha ber ler, Hay dar pa �a Ga r�’n�n ta ri hi
mis yo nu na ye ni den ge ri dö ne ce �i ni, h�z l�
tren is tas yo nu ola rak kul la n� la ca �� n� gös ter -

mek te dir. Hay dar pa �a Ga r�’n�n ara dan ge -
çen ne re dey se 5 y�l dan son ra ye ni den ta ri hi
i� le vi ne uy gun bi çim de kul la n�l ma s� ka ra r�
se vin di ri ci dir. ‘Hay dar pa �a Ga r� Gar d�r, Gar
ka la cak’ di yen ler ka zan m��, özel le� tir me po -
li ti ka la r�y la ta ri hi ga r�n pe� ke� çe ki le me ye -
ce �i an la ��l m�� t�r. Bu ka rar bi zim aç� m�z dan
hu ku kun, ça� da� ve ka t� l�m c� be le di ye ci li -
�in za fe ri dir” de di.
� “RES TO RAS YO NU B�Z DE �S T� YO RUZ”

Söz ko nu su dü zen le mey le bi na n�n yük-
 sek li �i ve kap la d� �� alan da cid di de �i �ik lik -
ler ya p� la ca �� n� be lir ten Ay kurt Nu ho� lu,
Hay dar pa �a Gar bi na s� n�n ça t� s�n da or ji na lin -
de ol ma yan ka fe ter ya i� le vi nin kon du �u nu ve
bu ne den le de ye ni asan sör ila ve si nin ge ti ril -
di �i ni vur gu la d�. 

Aykut Nu ho� lu, “Bu ne den le ya sal ola -
rak plan sü reç le ri ta mam lan ma yan ve es ki
eser bi na ya ila ve ya p� la� ma ge ti ren bir res to -
ras yon pro je si ne onay ver me miz müm kün
de �il dir. Dev let De mir yol la r� �� let me si Ge nel
Mü dür lü �ü’nün Hay dar pa �a Gar Bi na s� n�n
rö lö ve, res ti tüs yon, res to ras yo nu ile il gi li ruh-
 sat ba� vu ru su be le di ye miz ta ra f�n dan red
edil mi� tir” de di. Nu ho� lu, ta ri hi gar bi na s� -
n�n res to ras yo nu na iti raz la r� ol ma d� �� n� da
vur gu la ya rak, “Ori ji nal ha li ne sa d�k bir res -
to ras yon pro je si önü mü ze ge lir se el bet te o-
nay la r�z” �ek lin de ko nu� tu. 
� “PRO JE �ART LA RI NA UYUL MU YOR”

Aç� lan iti raz da va la r� de vam et ti �i için
1/5000’lik plan la r�n ç�k t� �� n� ama 1/1000’lik
plan la r�n ya p� la ma d� �� n� be lir ten Nu ho� lu,
“Pro je nin uy gu la na bil me si için 1/1000’lik
plan la r�n ya p�l ma s� ge re ki yor, pro je no tun da
da bu �art be lir ti li yor. Ay r� ca bu not la ra gö re
Hay dar pa �a ve çev re siy le il gi li ya p� la cak res -
to ras yon için ya r�� ma aç�l ma s� ve mi mar lar -
dan pro je al�n ma s� ge re ki yor du ama bu da
ya p�l ma d�. Za ten bu �art lar da onay la ma m�z
do� ru ol maz” de di. 
� “BU GAR TÜR K� YE’N�N HA FI ZA SI”

Ken di le ri ne Hay dar pa �a Port Pro je si’yle
il gi li hiç bir aç�k la ma ya p�l ma d� �� n� ve fi kir
so rul ma d� �� n� söy le yen Nu ho� lu, “Bu ra da
ya �a yan biz le riz ama bi zim fik ri miz so rul -
mu yor. Ne den böy le bü yük bir pro je ha z�r la -
n�r ken ye rel yö ne tim le rin, bu il çe de
ya �a yan la r�n fik ri al�nm�yor?” di ye sor du.

“Hay dar pa �a sa de ce Ka d� köy’ün Üs kü dar’�n
de �il Tür ki ye’nin ha f� za s�” di yen Ba� kan Nu -
ho� lu, bu özel li �i nin ko ru na rak, mü ze fonk -
si yo nuy la ve gar i� le viy le ye ni den ha ya ta
dön dü rül me si ni is te di.  Nu ho� lu, “Hay dar pa -
�a ve çev re siy le il gi li pro je halk la pay la ��l d� -
��, halk ya ra r� na ya p�l d� �� müd det çe bi zim
için bir so run yok” de di. 
� “TA R� H� �S TAS YON LAR KO RUN MA LI”

Bir so ru üze ri ne Ka d� köy Be le di ye si’nin
di ji tal or tam da aç t� �� im za kam pan ya s�n da
Ta ri hi �s tas yon la r�n ko run ma s�y la il gi li 30 bi -
ne ya k�n im za top lan d� �� n� ha t�r la tan Nu ho� -
lu, özel lik le Göz te pe ve K� z�l top rak
is tas yon la r� n�n ta ri hi özel li �i ol du �u nu ve
ken tin kim li �i ol du �u nu be lirt ti. Bü yük �e hir
Be le di ye si ta ra f�n dan bu is tas yon la r�n kül tür
var l� �� ola rak ko ru na cak la r� na da ir �i fa en
aç�k la ma ya p�l d� �� n� be lir ten Nu ho� lu, bu ko-
 nu nun da ta kip çi si ola cak la r� n� ifa de et ti. 
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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No: 2 Kad�köy Belediyesi
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Onur TEMÜRLENK
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

Haydarpaşa Projesine Belediye’den RED!

BA�KAN Nuho�lu, Haydarpa�a Gar Binas� ile ilgili yap�lan
restorasyon projesine Kad�köy Belediyesi olarak neden onay
vermediklerinin ayr�nt�lar�n� �öyle aç�klad�: “Çat� Aras�
dö�emesinin çelik sistemle yükseltilerek gabarinin (binan�n
yüksekli�i)  de�i�tirildi�i ve çat�ya gelen yük sebebiyle statik
sistemin yeniden hesaplanmas� gerekti�i, daha önce fonksiyonu
olmayan çat� aras�na; sergi salonu, kafeterya, konferans salonu
fonksiyonu verilerek statik yük hesab�n�n de�i�tirildi�i, yang�n
merdiveninin çat�ya ç�kar�larak bu alanda dö�emenin kesildi�i,
yeni asansör ilavesi yap�larak dö�emelerin her katta aç�larak
statik sistemin bu bölümde de�i�tirildi�i, iç avluda �effaf
asansör ve ba�lant� köprüsü ile çat� aras�na kadar yeni ilave
yap�la�ma oldu�u, avlunun üzerini tamamen kapatan bir çat�
örtüsü ile binan�n bu cephesinde, görünü�ün tamamen
de�i�tirildi�i, bu örtünün çözümü itibariyle yeni bir yap�la�ma
içerdi�i ve statik sistem çözümü gerektirdi�i görülmektedir.”

KADIKÖY Belediye Ba�kan� Aykurt
Nuho�lu, bir gazetecinin, yap�
ruhsat�na onay vermedikleri halde fiili
olarak restorasyona ba�lanmas�
durumunda tepkilerinin ne olaca��
yönündeki soruya ise �öyle yan�t verdi:
“Dozerin alt�na kendimi atmam ancak
bu ülkede bir Gezi süreci ya�and�.
Milyonlarca insan kentine sahip
ç�kmaya ba�lad�. Gezi direni�ine
kat�lanlar�n yüzde 14’ü Kad�köylüydü,
bunlar�n büyük ço�unlu�u da kad�nlar
ve gençlerdi.  Kad�nlar ve gençler
bizim yan�m�zda oldu�u sürece fiili bir
durum yaratamazlar. Bunu göze
alacaklar�n� sanm�yorum.”

“FİİLİ BİR DURUM
BEKLEMİYORUZ”

Anıtlar Kurulu tarafından
onaylanan Devlet
Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü’nün
Tarihi Haydarpaşa 
Gar Binasının 
restorasyonuyla ilgili
ruhsat başvurusu
Kadıköy Belediyesi
tarafından reddedildi

KADIKÖY BELEDİYESİ
NEDEN ONAY VERMEDİ?

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Yasal olarak plan süreçleri tamamlanmayan ve eski
eser binaya ilave yapılaşma getiren restorasyon projesine onay vermemiz mümkün değildir” dedi

Garın çatısına kafeterya
yapılmasını planlıyor

Hızlı trenlerin
Haydarpa�a’ya

gelece�i söyleniyor
ancak bu konuda

kesinle�mi� bir
bilgi yok
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80’den be ri Ka d� köy’de ya �� yo rum, 14
y�l d�r da bu ra da mi mar l�k ya p� yo rum. �l -
çe mi zin �u an ki nü fu su 500 bin ci va r�.

1930’la ra dek bu sa y� 70 bin mi�. 80 y�l da çok
cid di bir ar t�� ol mu�, 2009’da Ata �e hir’in ay -
r�l ma s� na ra� men.  Son 3 y�l d�r Ka d� köy’de
bir kent sel ye ni le me var. Biz bu na kent sel dö -
nü �üm de mi yo ruz çün kü dö nü� mü yor, bi na -

lar y� k� l�p ye ni le ni yor. Fi kir te pe böl ge sin de
özel pro je ala n�n da uy gu la nan kent sel ye ni -
le me yi ve Ka d� köy’ün ge ri ka la n� n� ay r� de -
�er len dir mek ge rek. Fi kir te pe bir ta ra fa,
Ka d� köy ba� ka ta ra fa ko nul ma l�. Fi kir te pe’de

Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n� ta ra f�n dan
yü rü tü len, Ka d� köy Be le di ye si’nin d� ��n da
kal d� �� bir sü reç iler li yor. Ka d� köy’ün di �er
böl ge le rin de ki ye ni le me de yi ne ba kan l� ��n
ç� kar d� �� bir yö net me lik le ya p� l� yor.  

Kü re sel le �en dün ya da bir yan dan �e hir
h�z la n�r ken, bun dan ra hat s�z l�k du yan lar,
1999’da �tal ya’da bir ak�m ba� lat t�; cit tas low
(ya va� �e hir). Ama biz bu ra da ne ya p� yo ruz,
bu h� z�n üs tü ne h�z ek le me ye ça l� �� yo ruz! 

H�z l� bir de �i �im ba� la d� Ka d� köy’de.
Nü fus ve bi na sto �u ar t� �� mu az zam bir �e k-
il de h�z la n� yor. Bi zim ön gö rü müz bu nun da -
ha da ar ta ca �� yö nün de. Sa de ce Fi kir te pe’de,
özel pro je ila n� edil me den ön ce 40-50 bin
olan nü fu su, pro je le rin ta mam lan ma s�y la 150
bi ne ç� ka cak. S�rf bu ar t�� mik ta r� Ka d� -
köy’ün yüz de 20’si ne te ka bül edi yor. Bu ra -
ka ma, Ka d� köy ge ne lin de ya �a na cak ar t�� da
ek le nin ce, 10 y�l da il çe nin nü fu su 700 bin le -
ri zor la ya cak t�r. Yüz de 40’l�k bir bü yü me den
bah se di yo ruz.

Ka d� köy lü ai le ler ge nel de 120 met re ka re
ve üs tü ge ni� da ir ler de otu rur. Kent sel ye ni -
le me son ra s� ev ler ge nel de 80-90 met re ka re
ola cak. O du rum da Ka d� köy’de ika met eden-
 le rin pro fi li de de �i �e cek gi bi. Bir de �u var;
bu ar t�� sa de ce ka y�t l� nü fus ta ol ma ya cak.
Ula ��m ola nak la r� n�n art ma s�y la bir lik te
(met ro, Mar ma ray, h�z l� tren vb.) Ka d� -
köy’den ge çen ki �i sa y� da yük se le cek.

Bu de �i �i min bu ka dar h�z l� ol ma s� yan-
 l��. Da ha ya va� bir ge çi� ol ma l�. Nü fu sun 500
bin den 700 bin le re var ma s� ya �an maz bir or -
tam ya ra t�r ki ma ale sef gi di� ona do� ru…

Pe ki Ka d� köy’ün alt ya p� s� bu nu kal d� ra -
bi le cek du rum da m�? De �il! 

Ma ale sef böy le bir plan s�z l�k var. Bu nun
ma sa ya ya t� r�l ma s�, fark l� plan lar üze rin de
çok cid di etüt edil me si la z�m. �u an ma ale -
sef bu ya p�l m� yor. Biz ye rel yö ne tim ola rak
bu sü re cin ço �u nu kon trol ede mi yo ruz. Bi -
zim d� �� m�z da iler li yor, faz la yet ki miz yok.
�l çe ve il yö ne tim le riy le ba kan l�k ko or di ne li
ol ma l�. �u an ko puk luk var. Bun dan do la y�
ba z� �ey ler An ka ra’dan bi ze su nu lu yor ka rar
ha lin de, fik ri miz pek de al�n m� yor. Oy sa bir
il çe yi en iyi ora n�n be le di ye si bi lir. An cak biz
Ka d� köy Be le di ye si  ola rak su çu at mak ye ri -
ne çö züm üret me ye ça l� �� yo ruz. 5 y�l l�k stra -
te jik plan için cid di ça l�� ma ya p� yo ruz.
Ka d� köy hep ya �a na bi len bir yer ol mak zo -
run da. Bu nu is ti yo ruz. Ama çok iyi plan la -
ma s� la z�m! Da ha gü zel bir Ka d� köy’de
ya �a mak her ke sin hak k�. Ka d� köy ta sar la n�r -
ken Ka d� köy lü’nün fik ri al�n ma l�, t�p k� Ka -
d� köy Be le di ye si’ni yap t� �� gi bi. 

Bu gün �s tan bul’da ve yo �un ola rak da Ka d� -
köy’de ya �a d� �� m�z kent sel dö nü �ü mün,
de �i �ik in san grup la r� üze rin de ve de �i �ik

faz lar da psi ko lo jik et ki le ri bu lun mak ta d�r. Ko nut
ve ya ba r�n ma, in san psi ko lo ji si nin en te mel ge rek -
si nim le rin den bi ri ola rak in san ya �a m�n da bü yük
rol oy na mak ta d�r. Yo �un be ton la� ma ve bü yük
bal kon suz bi na lar la do lu ya �am alan la r�n da ya �a -
ma ya zor la nan in san lar dan ön ce lik le ya� l� lar ve
ço cuk lar psi ko lo jik ola rak et ki len mek te dir ler.
“Kent sel Dö nü �üm Pro je si” sü re ci bir ai le için üç
faz dan olu� mak ta d�r; i) Çev re de ki y� k�m la ra ta -
n�k l�k et me sü re ci, ii) Ye ni bir böl ge ye ta ��n mak
ve ii i) Ge ri dö nü� ve ya ye ni bir ya �am kur ma.

�n san lar özel lik le de ya� l� ke sim ler uzun y�l la -
r� n� ge çir dik le ri ma hal le rin de pek çok an� la r� n�n
ol du �u ya� l� bi na la r�n te ker te ker y� k�l d�k la r� n� hat -
ta bu ara da do �a ya za rar ve ril di �i ni gö rür ken as -
l�n da ya� l� l� ��n is ten mez li �i ni ve ken di le ri için de
so nun ka ç� n�l maz ol du �u nu his set mek te ve gör -
mek te dir ler. Ço cuk la ra bak t� �� m�z da ise ma hal le
ar ka da� la r� ve bil dik le ri gü ven de his set tik le ri bir
böl ge den ay r�l mak on lar da ye ni çev re ye adap tas -
yon prob lem le ri or ta ya ç� kart mak ta d�r.

� ADAP TAS YON VE GÜ VEN S�Z L�K
EN BÜ YÜK SO RUN

Ken di bi na la r� için y� k�m ka ra r� al m�� ki �i ler
her ne ka dar in �a at fir ma s�n dan bel li bir ki ra des -
te �i al sa lar da ay n� ya �am stan dart la r�n da ve es ki -
si ne ben zer özel lik ler ta �� yan bir yer ara y� �� için de
yo �un stres ya �a mak ta d�r lar. Yu ka r� da de �i nil di -

�i üze re ko nut ve ya ba r�n ma in san psi ko lo ji si nin
en önem li ih ti yaç la r�n dan bi ri olup ba r�n ma ih ti -
ya c� mu al lâk ta olan in san grup la r� ken di le ri ni gü -
ven de his set me mek te dir ler. Ye ni bir böl ge de ki
eve yer le �en ev hal k� nor mal ola rak adap tas yon
so run la r� ya �a ya cak t�r. Ge çi ci bir ko nut ta ya �a -
ma n�n ver di �i be lir siz lik in sa n�n tam an la m�y la
gü ven de ve his set me si ne en gel ol mak ta d�r. Ço -
cuk la r�n okul la r� n�n de �i� ti ril me le ri, ye ni ar ka da� -
l�k lar olu� tur ma la r� ai le mi zin genç bi rey le ri için
stres kay na �� olur ken, ya �a m� n� evi ne odak la m��
ev ka d�r la r� ve emek li ler de be lir siz lik ve ye ni den
ba� la ma n�n stre si ile kar �� la� mak ta d�r lar. Son faz -
da ai le ya ye ni ya p� lan ev le ri ne ge ri dön mek te ve -
ya ye ni ya �am la r� n� ba� ka bir böl ge de de vam

et tir me ka ra r� ver me du ru mun da d�r lar. Böy le
önem li bir ka ra r� ver me zo run lu lu �u ken di ba �� na
stres fak tö rü ola rak ta n�m la na bi lir. He nüz pek ya -
�an ma sa da ye ni ev le rin tes lim le rin de or ta ya ç� k-
a bi le cek ge cik me ve ak sak l�k lar ev le ri ni bek le yen
in san la r�n bi linç le ri nin al t�n da sü rek li en di �e, gü -
ven siz lik ve kor ku içer mek te dir ler.

� A�I RI BE TON LA� MA 
YA �AM DAN KO PA RI YOR

Her �e yin iyi git ti �i ni var say d� �� m�z da bi le
a�� r� be ton la� ma, bir bi ri ne ben ze yen, mi ma ri ola -
rak hiç bir özel lik ta �� ma yan da ha kü çük ev ler de
ya �a ma zo run lu lu �u ve çev re nin do �a dan ar�n d� -
r�l ma la r� kent hal k� n� ya �am dan ko par mak ta d�r.
Gü ne� al ma n�n k� s�t lan d� �� kü çük pen ce re li ve
bal kon suz ev ler de ya �a ma ya zor la nan in san grup -
la r� fark l� la� ma dan çok stan dart ha le ge ti ril mek te -
dir ler. �s tan bul ev le ri nin belki de en bü yük
özel lik le ri bal kon la r� ve bü yük pen ce re le ri dir ler.
Bal kon lar in san la ra aç�k ha va ve do �a ya yak la� ma
im kâ n� su nar ken bü yük cam lar ge rek gü ne� ih ti -
ya c� n� kar �� la mak ta ge rek se ya �a ya na vit rin gö re -
vi gör mek te dir ler. Bu gün uy gu lan mak ta olan
Kent sel Dö nü �üm Pro je si bu iki bü yük özel li �i de
or ta dan kal d�r mak ta ve in san la r� al�� t�k la r� n�n d� -
��n da bir or tam da ya �a ma ya zor la mak ta d�r lar.

Ba t�’da uy gu lan mak ta olan de �i �im pro je le -
rin de �eh rin do ku su nun ko run ma s� sa de ce ta rih sel
aç� dan de �il in san la r�n al�� t�k la r� me kân lar da ya �a-
 ma la r� na ola nak sa� la ma s�n dan do la y� bi zim kin -
den fark l� ve da ha in san c�l d�r.

Eskiden köyden kente göçmek en çok kul-
lan�lan cümle iken, �imdilerde kentten
köye göçmenin yollar�n� ar�yor insanlar.

Ufak kasabalar, ye�illikler içinde küçük köyler,
derelerin akt���, tertemiz göl görüntüsünü,
nilüfer yapraklar�n�n üzerindeki kurba�alar�
görmeyi istiyorlar. Huzurun sesini duymak is-
tiyorlar. Art�k huzur ku� c�v�lt�s�nda, ate� böcek-
lerini izlemede, sessizlik içinde gökteki y�ld�zlar�
seyretmekte... Topra�a aya��n� basan mutlu,
a�açlar�n bitkilerin ismini ö�renen keyifli… 

Bu s�ralarda neredeyse her sokakta 2-3 ev
y�k�l�p yeniden yap�l�yor, yap�lanlar 3-4 katl�
de�il en az 20 katl�. Balkonlar yok, çiçekler
evlerde nerelere konacak �aibeli. Birçok ki�i
balkonlu evleri özlüyor ve özeniyor. Balkondan
balkona sohbeti, evinin kap�s�n� aç�k b�raksa bile
kimsenin girmeyece�i güvenli bir ortam�. Yapa-

bilenler Adalara ta��n�yor trafi�in olmad��� yer-
lere ve söylenenler özendirici… 

Gürültü yo�un ses gerginlik yapt���ndan
bundan nasibini ilk olarak aile bireyleri al�yor.
Birbirimize büyük binalardan bir di�erini tan�-
madan bakma zamanlar� ba�lad�, gürültülü
mekânlarda sesimizi duyurabilmek için avaz
avaz ba��r�yoruz, korna sesleri, trafik kazalar�,
umutsuzluk yerine, do�a ile iç içe, do�al ya�am,
sevimli hayvanlar�m�z, insanca duygular�m�zla
birbirimize bakmay�, duymay�, konu�may� hak
ediyoruz. Rüzgârda a�açlar�n sesini dinlemek,
dalgalar�n sesiyle huzuru bulmak, insanlarla
dostça ya�ayan hayvanlarla birlikte sevgiyi pay-
la�may� hak ediyoruz. Depresyonu, kayg�y�,
stresi, kavgal� bir ya�am� de�il.  Daima sayg�
dolu bir sevgi ile özü sözü güzel, ye�ile de�er
veren, dünyay� seven ve güzelle�tirmek için
do�ay� koruyarak yenilikleri yapan bir dünyada
ya�amay� hak ediyoruz. 
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Kad�köy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi �brahim Ba�ar Necipo�lu: 

Merkezi Kad�köy’de bulunan Psikolojik E�itim, Terapi ve Ara�t�rma
Derne�i (PETAD)’�n kurucusu Yrd. Doç. Dr. Mert Akcanba�:

Kad�köylü Uzman Klinik Psikolog Y�ld�z Burkovik: 
“KENTTEN KÖYE GÖÇ BA�LADI’’

Kadıköy’ün daha
yaşanabilir bir yer 

olması gerektiği
fikrinde buluşan

Kadıköylüler ise bu
değişimin ilçenin eski
yapısının bozulmadan 

yapılmasını istiyor.

KADIKÖYLÜ TEMKİNLİ 
VE TEDİRGİN

Kadıköylülere son yıllarda ya�anan de�i�imi nasıl
de�erlendirdiklerini  sorduk. Kadıköylüler Kentsel Dönü�üm

ve yenileme nedeniyle 10 yıl sonra nasıl bir Kadıköyde
ya�ayacaklarını tahmin edemediklerini söylüyor. 

� Faruk Erdo�an/56/Acıbadem: �u anda kentsel dönü�üm bildi�im
kadar�yla Fikirtepe’de var, ba�ka yerde yok.
Tabi buralara da gelsin ister miydim,
bilemiyorum. Fikirtepe’deki kentsel dönü�üm
çal��malar�ndan memnunum. Oradaki
gecekondular kalk�yor, bunun kötü bir taraf�
olaca��n� zannetmiyorum. Yerine Kad�köy’e
daha yak���r binalar yap�lacakt�r. GalataPort
Projesi buraya gelecek diyorlar tabi bu ne
kadar do�ru bilmiyorum ama gelirse �ayet
bence güzel olur. E�er kentsel dönü�üm
projesi Kad�köy’ün tamam�na uygulan�rsa
gayet güzel olur. Kad�köy’de bir Avrupa �ehri
gibi olabilir.
� Asya Güler/27/Moda: Do�rusu biz �u an
Moda’da halimizden çok memnunuz. Eski
evlere y�k�lacak, kötü görünümlü yap�lar olarak

de�il, tarih gözüyle bak�yoruz. Ke�ke her yerde böyle bak�lsa ama olmuyor
ne yaz�k ki… Fikirtepe’den ba�land� �u anda kentsel dönü�üme. Ben
desteklemiyorum aç�kças�, böyle böyle buran�n da tad� kalmayacak diye
dü�ünüyorum. Buran�n insan� rahatlatan tarihi bir kokusu, dokusu var,
kentsel dönü�üm ise tamamen z�t bu olguya. Art�k New York gibi kocaman
binalarla dolar yak�nda etraf�m�z. Ben böyle olmas� taraftar� de�ilim. Daha
sakin hatta �uan ki halinden bile daha sakin bir yer olmas�n� isterdim. �lerde
ne olur hiç bilmiyorum.
� Tamer Yılmaz/23/Kartal: Ben kentsel dönü�ümü destekliyorum. Yaln�z

do�aya zarar verilmeden yap�ld��� sürece.
Geli�im, de�i�im her zaman iyidir, mesela ben
Kartal’da oturmama ra�men haftada bir gün
mutlaka Kad�köy’e geliyorum. Bu da buran�n
havas�n� sevdi�im için, farkl� ve güzel bir havay�
solumak için. Ben de�i�imin geli�imi de
beraberinde getirdi�ine inan�yorum. O yüzden
eski binalara yap�lan bu yenilikleri
destekliyorum. Kad�köy tarihi aç�s�ndan ön
planda olan bir yer. Çok bir farkl�l�k olaca��n�
dü�ünmüyorum. Yap�lan de�i�iklikler de tabii ki
tarihi dokuyu bozmadan yap�lmal�. Ama yine
de daha da güzelle�tirilmesini,
a�açland�r�lmas�n� isterim.
� Nur Özgün/50/Bodrum: Aç�kças� iyi mi
olur kötü mü olur bilemiyorum. Ben �u anda

Bodrum’da ya��yorum. Benim de Kad�köy’de kentsel dönü�üm projesi
kapsam�nda de�erlendirilen bir evim var. Evimi satacakt�m fakat biraz
tereddüt ettim, bu gidi�at hakk�nda pek emin olam�yorum aç�kças�
güvenemiyorum. Çünkü haberler de okuyoruz evini sat�p ma�dur olan,
vaatleri yerine getirilmeyen birçok insan var. O yüzden ben de �u anda
bekliyorum, dü�ünme a�amas�nday�m. Çok daha kalabal�k olaca��n�
dü�ünüyorum. Bu kentsel dönü�üm projesi beraberinde kalabal��� da
getirecektir. Öyle fevkalade bir �ey beklemiyorum ben tahminimce bir çok
yerde yüksek binalar, siteler yap�l�r.
� Önder Öztekin/27/Hasanpa�a: Kentsel dönü�üm bence ilçemiz ad�na

oldukça yararl� bir proje. Yani olmas� gerekiyor.
En az�ndan eski binalardan kurtulmu� oluruz,
çünkü görüntü olarak ho� gözükmüyorlar.
Bildi�im kadar�yla Fikirtepe bölgesinde
yap�l�yor, san�yorum buraya kadar gelmeyecek.
Ama ke�ke gelse. Kad�köy’ün bu sayede daha
çok geli�ece�ine inan�yorum. Her yerde yeni
binalar�n olmas� güzel bir �ey bence.
Kad�köy’ün her yerinde gökdelenler olur
herhalde 10 y�l sonra. Yüksek yüksek, çok katl�
binalar. Bundan �ikâyetçi olaca��m
söylenemez, bence güzel olur.
� Sevim Yıldırım/43/Hasanpa�a: Fikirtepe’de
kentsel dönü�üm oldu�unu biliyorum evet.
Ama ben kesinlikle desteklemiyorum. Evet
birçok eski bina var ama bunlar ayr� ayr� ele

al�n�p, restore edilebilir bence. Bu �ekilde her yerde ayn� tip sitelerin olmas�,
yüksek yüksek binalar�n olmas� bir kere Kad�köy gibi bir yerde hiç ho�
durmaz. Buras� tarihi bir yer o atmosferin korunmas� gerekiyor. �n�allah
meydanlara kadar gelmez, sadece Fikirtepe’de yap�l�r. Umar�m Kad�köy’ün
�u anki yap�s� korunarak de�i�ime gidilir.

“KADIKÖY YAŞANAMAYACAK HALE GELİYOR’’

“B�L�NÇALTINDA SÜREKL� END��E, GÜVENS�ZL�K VE KORKU…”
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1- Ya�ınız, cinsiyetiniz, mesle�iniz (�sterseniz ad ve soyadınızı da yazabilirsiniz)

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

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

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

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

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

7- 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

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

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

10- 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

11- 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� 

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

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

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

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

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

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

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

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

20- Gazete Kadıköy’ün ilk hangi sayfasını okursunuz? Hangi sayfaları be�eniyorsunuz?

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

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

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

24- Gazete Kadıköy’ü ne zamandır takip ediyorsunuz?

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

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

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

28- 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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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Ta ri hi Çar �� s�’nda bu ram bu -
ram nos tal ji ko kan bir me kân Me� hur
Öz can Tur �u la r�…  Meh met Öz can’�n

kur du �u me kân, 1935’ten be ri Ka d� köy’ün
ya �a m�n da ken di ta d�n da bir renk. Ta ri hi Çar -
��’n�n es na f�y la, mü� te ri siy le kom �u, ar ka da�
ol du �u y�l lar dan ka lan çok az sa y� da ki es ki
me kân lar dan.  

Ba ba s� Meh met Öz can’dan bay ra �� tes-
 lim alan Ha c� Ni ya zi Öz can ise ba ba s�n dan
ö� ren dik le ri ne be ce ri si ni de kat m��, yap t� -
�� sir ke ler le �s tan bul’da ta n� n�r ol mu�. Üç
o� lu ha len Ka d� köy Çar �� s�’nda ki yer le rin -
de de de  den, ba ba  dan ka lan tur �u cu luk mes -
le �i ni de vam et ti ri yor lar.

Tur �u ya p�m tek no lo ji le ri ça ��n ko �ul -
la r� na uy gun ola rak de �i �im gös ter se de bu-
 ra da tur �u, 1935’te na s�l ya p�l ma ya
ba� lan d�y sa ay n� me tot lar la ya p�l ma ya de -
vam edi li yor. Ürün ler ye rin den mev si mi ne
gö re en iyi �e kil de se çi li yor, ser ve ri lip s�r
ve ril me den uy gu la nan us ta l�k me tot la r�y la
tur �u nun yüz ler ce çe �i di tur�u se ver le rin
hem da mak hem de göz zev ki ne su nu lu yor. 
� REN GÂ RENK TUR �U NUN CAZ�BES�

Ha ni bir ço cuk ren gâ renk ve çe �it çe �it
oyun cak la r�n bu lun du �u oyun cak ç� dük kâ n� -
na gi rer de han gi ra fa gi dip, han gi oyun ca ��
ala ca �� n� se çe mez olur ya, ta ri hi tur �u cu nun
ka p� s�n dan ad� m� n� at t� ��n da, ren gâ renk ve
çe �it çe �it tur �u la r�n çe ki ci gö rün tü sü de öy -
le et ki li yor in sa n�. 

Me kâ n�n ken di ne mün ha s�r do ku su da
ca ba s�. Du var da as� l� me �e den yap ma bir tur -
�u f� ç� s�, tur �u cu dük kâ n� n� ku ran Meh met
Öz can ile o� lu Ha c� Ni ya zi Öz can’�n fo to� -
raf la r�... Si yah be yaz dan ar t�k kah ve ye çal -
m�� fo to� raf lar al�p gö tü rü yor in sa n� geç mi �e.
1935’ten be ri de �i� me yen te le fo nu da unut -
ma mak ge rek. Bir çal d� m� zil se si tüm Ka d� -
köy Çar �� s�’n� kap l� yor es naf ba ��r t� la r� n�
bas t� r�r ca s� na. Ade ta ya �a d� �� n� his set ti ri yor
in sa na ta ri hi çar �� n�n bu zen gin lik le ri.
� 4. KU �A �A DO�RU YOL ALIYOR

Me� hur Öz can Tur �u la r� Meh met Öz can
ta ra f�n dan 1935’te ku rul du. Da ha son ra Ni ya zi,
�ev ki, Meh met Ali Öz can ikin ci ku �ak ola rak
bay ra �� dev ral d� lar. Üçün cü ku �ak to run lar Ba-
 hat tin, Adem ve Fik ret Öz can, ba ba la r� Ha c�
Ni ya zi Öz can’dan al d�k la r� bay ra �� 1975 y� l�n -
dan bu ya na ta �� yor lar. Tur �u nun bir bi rin den
fark l� çe �i di ta ma men do �al yi ye cek ler den imal
ediliyor bu me kân da tam 80 y�l d�r. Me� hur Öz -
can Tur �u la r� ola rak �u s� ra lar üçün cü ku �ak,
ya va� ya va� bay ra �� dör dün cü ku �a �a dev ret -
me ari fe sin de. 

Le vent, Öz kan ve Ah met Öz can, bü yük
de de le rin den ka lan, Ka d� köy’e mal ol mu�
me kâ n� ge le ce �e gu rur la ta �� mak is te dik le ri ni
ifa de edi yor lar. Dör dün cü ku �a ��n en bü yü �ü
Le vent Öz can, “Biz kar de� ler ola rak, yük se k
ö� re ni mi mi zi ta mam la d�k.  Mes lek sa hi bi ol -
duk. Üçün cü ku �ak tan yü rü yen bir tez gâh var
eli miz de. Dör dün cü ku �ak ola rak bu i�i de -
vam et ti re lim is ti yo ruz. Bi ze ö� re til di �i �e k-
il de de �i �ik lik yap ma dan tek no lo ji ye de
uya rak de vam et ti re ce �iz. �u an üçün cü ku -
�ak bü yük le ri miz le bir lik te ça l� �� yo ruz” de di.
� LEZZET AYNI, ZA MAN FARKLI…

Dör dün cü ku �ak tan Öz kan Öz can ise
“Bü yük de de miz Meh met Öz can za ma n�n -
dan kal ma mü� te ri le ri miz hâ lâ ge lir ler. O za -
man ço cuk lar m�� �im di or ta la ma 60-70
ya ��n da lar. De de min gü ler yüz lü, ho� soh bet
ol du �u nu, ço cuk la r� çok sev di �i ni an la t�r lar”
di yor ve ek li yor: “O gün kü tur �u lar bu gün de
mev cut. De �i �en yok, lez zet ay n�”.
� ÇAR �I DA YAP RAK DÖ KÜ MÜ

Bir za man lar ad� gi bi ta ri hi dük kân lar la
do lu olan çar �� da �im di ka la ka la bir elin par-
 mak la r� ka dar ta ri hi dük kân kal d� �� n� söy lü -
yor Ba hat tin Öz can. An la ya ca �� n�z, y�l lar
Ta ri hi Çar ��’y� da ya� lan d�r m��. Bu y�l ba ba -
la r� Ha c� Ni ya zi Öz can’� kay be din ce Ba hat tin,
Adem ve Fik ret Öz can gi bi Ta ri hi Çar �� da ök -
süz kal m��. Ç� nar lar kay be dil se de göl ge le ri kay-
 bol mu yor. De de den, ba ba dan kal ma düs tur lar
ilk gün kü gi bi ko ru nu yor bu dük kân da. 

�yi lik yap mak ve ek sik tart ma mak gi bi…
Ba ba la r� Ha c� Ni ya zi Öz can’�n, “Sa k�n ek sik
tart ma y�n! Faz la ve rin.”, “Kul hak k� ye me -
yin!” söz le ri nin ise hâ lâ ku lak la r�n da ol du �u -
nu duy gu la na rak söy lü yor Ba hat tin Öz can. 
� TERC�HE GÖRE L� MON  VE S�R KE 

Pe ki tur �u nun iyi si na s�l ya p� l�r? Li mon la
m�, yok sa sir key le mi? Bu so ru in sa n�n ak l� na
he men, Türk si ne ma s� n�n kla sik le ri ara s�n da yer
alan, Adi le Na �it ve Mü nir Öz kul'un ba� rol le ri -
ni pay la� t� �� “Ne �e li Gün ler” fil mi ni ge ti ri yor.
Bu film de ki ai le kav ga s� n�n ne de ni tur �u nun ya -
p� l�� �ek liy le il gi liy di. Aca ba “sir ke” di yen Adi -
le Na �it mi, “li mon” di yen Mü nir Öz kul mu
hak l�y d�? “Bu tar t�� ma ya, Me� hur Öz can Tur �u-
 la r� nok ta y� koy mu�. Li mon dan da sir ke den de
tur �u yap t�k la r� n� söy le yen Le vent Öz can, ba z�
tur �u la r�n sir ke, ba z� la r� n�n da li mon ile da ha iyi
ya p�l d� �� n�, la ha na n�n li mon dan ya p�l ma s� n�n
ye rin de ol du �u nu zi ra sir ke nin la ha na y� ko yu -
la� t�r d� �� n� aç�k la d�.
� MEVS�MLERE GÖRE 

Tur �u ya par ken, do �al g� da se çi mi, hij yen
ve öz gün ya p�m yön tem le ri ne ka dar pek çok
önem li nok ta ya dik kat et tik le ri ni söy le yen Ba-
 hat tin Öz can, a�a be yi Adem ve kar de �i Fik ret
Öz can ile üçün cü ku �ak tur �u cu lar ola rak,
“Hal k� m� z�n bil me di �i seb ze ve mey ve ler den
tur �u lar üre ti yo ruz. 

Do �al ürün, hij yen ve öz gün ya p�m tek -
nik le ri tur �u ya p� m�n da çok önem li. Hij yen
�art la r�n da ya p� lan tur �u la r�n sa� l�k için de
fay da l� ol du �u bi li ni yor. Özel lik le so �uk k��
gün le rin de le ziz bir tur �u sa� l�k için ide al bir
ilaç gi bi dir” de di. 

Mev si mi ne gö re tur �u ya p� la bi le ce �i ni söy -
le yen tur �u nun us ta s�n dan �u gün ler de do ma tes,
la ha na, fa sul ye, pat l� can, pan car tur �u su nun ya -
p�l ma za ma n� ol du �u tü yo su nu al� yo ruz. 

Tur�u deyip geçmeyin! So�uk alg�nl���ndan
tutun da ast�ma hatta kansere varana kadar
birçok derde deva oldu�u belirtiliyor. Sebze ve
meyvelerden 100’den fazla çe�idi yap�lan tur�u-
nun tam bir do�al �ifa kayna�� oldu�u, özellikle
hamilelik döneminde kad�nlar�n en fazla istek
duydu�u yiyeceklerin ba��nda geldi�i biliniyor.
Kanserden grip, nezle ve ast�ma kadar onlarca
hastal��a iyi geldi�ini belirten uzmanlar lahana
tur�usunun ülseri önledi�ini de ifade ediliyor. 
� �Y� TUR �U SIRLARI

Özcan, iyi tur�u yapman�n s�rlar�n� da �öyle
aç�kl�yor: “Gü zel bir tur �u yap mak için ön ce lik -
le seb ze le rin se zo nun da top lan ma s� ge re ki yor.
�yi bir �e kil de y� kan d�k tan son ra ka va noz la d� �� -
n�z tur �u nun gü ne� ten uzak tu tul ma s� �art.  Seb -
ze si ne gö re 2 ile 3 ay gü ne� ten uzak hal de, ha va
al ma dan, se rin bir or tam da tur �u ya do �al dö nü -
�ü mün sa� lan ma s� ge re ki yor.”
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ar �� ya, pa za ra, ala na, sa ta na; al ma-sat -
ma te la �� için de olan la ra ba k� yor, hay -
ret ler için de ka l� yo rum. Her kö �e de bir
al�� ve ri� mer ke zi ya p� l� yor. Bü yük ma -

�a za lar her gün bi raz da ha bü yü yor. Ga ze te ler
say fa say fa gay ri men kul ila n� do lu. �n sert ler
bin ler ce ma l� bir ara da su nu yor. Te le viz yon lar
rek lam dan ge çil mi yor. Di zi le rin, film le rin içi bi le
rek lam amaç l� ürün yer le� tir me ile do lu. Hem
alan lar, hem sa tan lar, hem üre ten ler, mad de ci
bir tut ku nun hum ma s� için de ya �� yor lar. �s tan -
bul’un bin ler ce gü zel ye ri, e� siz do �a s� du rur -
ken in san lar gez mek için, e� len mek için, sev gi -
li le riy le bu lu� mak için al�� ve ri� mer kez le ri ne gi -
di yor lar. Çar ��, pa zar tut ku su kre di kar t� in ti har -
la r� na ka dar va r� yor. 

Oy sa ki al�� ve ri �i kö rük le yen rek lam la r�n tü -
mü mut lu luk va ad edi yor. Ço cuk lar için za rar l�
olan bir sü rü bo ya l�, sen te tik aro ma l�, gaz l�, çe -
�it çe �it kat k� do lu �e ker ler, çi ko la ta lar, bis kü vi -
ler, ga zoz lar te le viz yon lar da ço cuk la r�n ak l� n�
çe le cek �e kil de öy le bir su nu lu yor ki, ço cuk
onu yer se, içer se, mut lu ola ca �� n� zan ne di yor,
he men is ti yor. Üni ver si te ler de genç le rin en çok
il gi gös ter di �i bö lüm ler den bi ri si rek lam c� l�k
imi�. Rek lam c� l�k çok yön lü, zor bir i� tir. Te me -
li, he def kit le yi ik na et me ye, inan d�r ma ya ve al -
ma duy gu su nu ha re ke te ge çir me ye da ya n�r.
Rek lam c� l�k ta in san psi ko lo ji si ve ara y�� la r�
önem li dir. �n sa n�n en güç lü ara y� �� ise mut lu -
luk tur. Öy ley se rek lam c� n�n i�i; rek la m� n� yap t� -
�� ürü nü, he def kit le ye mut lu luk kay na �� ola rak
sun mak ve inan d�r mak t�r.

�� te mut lu luk bu ka dar ucuz la d�. Üç li ra ya,
be� li ra ya, bi le me di niz bir kaç yüz ve ya bin li ra -
ya sa t�n al� r�m zan ne di lir ha le gel di. Ca n� n�n is -
te di �i ni al mak ve ya bol luk için de ya �a mak ay r�,
mut lu ol mak ay r� �ey dir. Ma ga zin say fa la r�n da
gö rü yo ruz; ile ri ya� ta adam lar, gen ce cik k�z lar -
la bar da, ha vuz da, yat ta poz ve ri yor lar. “Ka r�� -
ma y�n bi ze, çok mut lu yuz” di yor lar. �a �� r� yor -
su nuz... Ay n� adam, üç ay ön ce ba� ka bir k�z la,
on dan al t� ay ön ce de ba� ka bir k�z la, “Mut lu -
yuz” de mi� ti. “Mut lu luk de ni len �ey ne ka dar
ko lay m��” de yip utan ma sa n�z siz bi le sa t�n al -
ma ya yel te ne cek si niz.

Zi hin sel, ruh sal, duy gu sal, vic da nî hu zur ol -
ma dan mut lu luk ol maz. Dün ya sal �ey ler gü zel -
dir, il ginç tir, ca zip tir, lez zet li dir, ho� ko ku lu dur
ama mut lu luk kay na �� de �il dir. Ge çi ci haz lar
ve rir ler, za ma n� gü zel ge çir tir ler, öz lem ve is tek
uyan d� r�r lar. Fa kat ver dik le ri haz bi le s� n�r l� d�r.
Ga zi an tep’te bir söz var d�r. Ga zi an tep li bak la -
va y� çok se ver ya!.. “Her gün bak la va bi le yen -
se in san usa n�r” der ler. Her tür dün ya sal �e ye
dü� kün lük bir sü re son ra doy gun luk, b�k k�n l�k
ve rir; hat ta usanç ve nef re te bi le dö nü �e bi lir.
Çok ile ri gi der se niz ise ba ��m l� l�k ve sap k�n l�k
ya par. 

Mut lu luk bir amaç de �il dir. Ona ula ��l maz
ya �a n�r. �n sa n�n ruh sal, duy gu sal, zi hin sel ge li -
�im sü re ci için de bil gi ve bi linç aç� l� m� n�n ya rat -
t� �� hal ler dir. Ruh sal ay d�n l�k ve ol gun luk için de
ya �a ma bak t� �� n�z za man, in sa n�, mad de yi, do -
�a y�, dün ya y�, ev re ni da ha fark l�, da ha çok yön -
lü gö rür sü nüz. Ör ne �in, kar �� cins ten bi ri ne ba -
kar ken onun yal n�z ca gü zel li �i ne, ya k� ��k l� l� �� -
na, i�i ne, ser ve ti ne, �a n� na, �öh re ti ne de �il; dü -
rüst lü �ü ne, ada le ti ne, �ef ka ti ne, mer ha me ti ne,
er de mi ne, ruh sal zen gin li �i ne bir lik te ba kar s� -
n�z. �n san c�l ni te lik le ri ya �a m� na na s�l yan s�t t� �� -
n� arar s� n�z. Ara d� �� n�z �ey le ri ken di ya �a m� n� za
da yan s�t mak için gir di �i niz yol mut lu luk yo lu -
dur. Bu yol da duy du �u nuz haz si zi mut lu lu �a
do� ru gö tü rür. Bu haz bi linç d� �� bir alan da, iç -
sel dün ya da, duy gu lar da, gö nül de ve ruh ta ya -
�a n�r.

�ç dün ya s� n�n zen gin li �i ne ula �a ma yan in -
san lar, dün ya sal �ey ler le ve olay lar la ya �a d�k la -
r� ge çi ci haz la r� mut lu luk zan ne der ler. O haz la r�
ya �a ya bil mek için ah lak, er dem, �ef kat, mer ha -
met gi bi ruh sal de �er le ri bir ya na b� ra k�r, dün -
ya sal de �er le re odak la n�r lar. He def böy le olun -
ca, “Gel sin de na s�l ge lir se gel sin ve ya he de fe
ula� mak için her yol mu bah t�r” gi bi ah lak ve er -
dem d� �� tu tum lar dev re ye gi rer.

Ha ya t� an la mak, bil mek, bun la r� ruh sal ol -
gun luk için de ya �a ma uy gu la ya bil mek mut lu luk
yo lu nu açar. �ç sel zen gin li �e ve ol gun lu �a ula -
�a ma yan in san lar bil gi siz lik le ri nin, al da n�� la r� -
n�n ya rat t� �� ac� la r�, su çu ba� ka in san la ra yük le -
ye rek üst le rin den at ma ya ça l� ��r lar. Bir lik te i�
ya pan iki or tak ta n� r�m. ��in ilk gi ri �im ci si olan
ya� l� or tak, ken di ni i� yö ne ti min de ve ve ri le cek
ka rar lar da di �er or tak tan da ha çok hak sa hi bi
ola rak gö rür. Y�l lar dan be ri olu� tur du �u bu ge -
le nek ge re �i, ne re dey se tüm �ir ket ken di nin mi�
gi bi tek ba �� na ka rar lar ve rir. H�r s� bü yük tür, tek
he de fi ka zan mak t�r. Di �er �ey ler, özel lik le sev -
gi, say g�, yar d�m la� ma, pay la� ma gi bi de �er ler
onu pek il gi len dir mez. H�r s�, ego su, gu ru ru ve
me ga lo ma ni si ak l�n dan ve kal bin den ön de gi -
der. �� ler düz gün yü rü dü �ün de za fer ka zan m��
ko mu tan mut lu lu �u için de dir. Yan l�� gi den bir
�ey olur sa, suç lu he men ya n� ba ��n da ha z�r d�r.
Tüm yö ne ti mi ona b� ra kan or ta ��n üç y�l ön ce
söy le di �i bir söz, ka rar es na s�n da yap t� �� bir
uya r� ve ya so nu ca hiç et ki li ol ma yan bir tu tum
ve ya dav ra n� �� suç lu ilan edi lir.

Dün ya sal �ey le re; pa ra ya, mad de ye, kar ��
cin se, �a na, �öh re te odak l� bir ya �am da in san -
lar ge çi ci haz la r� mut lu luk zan ne de rek oya la n�r -
lar. Ruh sal zen gin lik için de sü ren ya �a m�n yü -
rü dü �ü yol mut lu luk yo lu dur. O yo lu, il gi, bil gi,
sev gi, �ef kat, hak, hu kuk, ada let, dü rüst lük, ah -
lak ve er dem gü zel le� ti rir. Hu zur, se vinç, co� ku
o yol da bu lu nur.                                      

MUTLULUK
YOLU

Ç

Turşunun Kadıköy’deki
80 YILLIK HİKÂYESİ…

USTASINDAN
TURŞU TARİFLERİ
LAHANA TUR�USU: Örne�in

lahana tur�usu yapacaks�n�z.
Lahana seçimi önemli. S�k�
olmal�. Tur�uya bütün olarak
at�lmal�. Böylece çok
yumu�amam�� oluyor. Yaln�z
d�� kabuklar�n� soymay�
unutmay�n. Kök gövdesinin ise
yar�lmas� gerekiyor. Böylece
tuzlu suyun iç gövdeye kadar
inmesi sa�lanm�� oluyor.
Suyunu, tuzunu, limonunu
koyduktan sonra aroma
vermesi için sar�msak ve h�zl�
mayalanmas� için nohut
konulmas� tavsiye ediliyor.

FASULYE TUR�USU: Fasulyeyi
uçlar�n� kestikten sonra a��r�
olmayacak �ekilde kaynatmal�.
Sirke, tuz ve suyu eklendikten
sonra güzel bir tur�unun ilk
a�amas� geçilmi� oluyor.
Bekleme süresinin ard�ndan
afiyetle servis edebilirsiniz.

Bahattin Özcan
hatıralarla dolu
dükkanda

Tur�unun onlarca
çe�idini imal ediyorlar

Hacı Niyazi Özcan

�kinci ve üçüncü ku�ak
tur�ucular bir arada
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● Semra ÇELEB�

Sa va� la r�n ta ri hi in san l�k ta ri hi ka dar es ki.
Çe �it li kay nak la ra gö re, yak la ��k 6 bin
y� l� bu lan ya z� l� in san l�k ta ri hin de 15

bin den faz la sa va� ya �an d�. Ne re dey se ya �a -
m� bo yun ca sa va� gör me mi� ya da ta n�k ol ma -
m�� in san yok gi bi... 

�kin ci Dün ya Sa va ��n dan son ra ki “ ba r��
ve hu zur or ta m�” ola rak iro nik bir ifa dey le ta -
n�m la nan 1945-1992 ara s�n da bi le iri li ufak l�
150’nin üs tün de sa va� ger çek le� ti ve 60 mil -
yo nun üze rin de in san ya �a m� n� yi tir di. Bu sa -
y� n�n 19. yy sa va� la r�n da ki top lam ka y�p la r�n
iki ka t�n dan faz la ol du �u be lir ti li yor. 1992 y� -
l�n dan bu gü ne ya �a nan sa va� ve ça t�� ma lar
ise bu sa y� y� ne re dey se iki ka t� na ç� kar d�; ölen,
ya ra la nan, ma� dur olan ve göç et mek zo run -
da ka lan in san la r�n sa y� s� da ha da art t�.

� SA VA� KA DIN VE ÇO CUK LAR VUR DU
Geç ti �i miz yüz y�l lar da sa va� lar da ya �a m� -

n� yi ti ren ya da sa kat ka lan in san la r�n ço �un -
lu �u nu as ker ler, di �er bir ifa dey le eri� kin
er kek ler olu� tu rur ken son yüz y�l da et ki le nen

in san la r�n ni te li �i ve ni ce li �i de de �i� ti. As ker-
 ler, Bi rin ci Dün ya Sa va ��’nda ki ölüm le rin yüz -
de 80’ni, �kin ci Dün ya Sa va ��’nda yüz de
50’si ni, Vi et nam Sa va ��n da ise yüz de 20’si ni
olu� tu ru yor du. 1990 y� l�n dan iti ba ren sa va� -
lar da ya �a m� n� kay be den in san la r�n yüz de
90’n� n� ka d�n ve ço cuk lar olu� tu ru yor. 

Ay r� ca sa va ��n et ki le riy le ya �a d�k la r� yer-
 den ay r� la rak mül te ci du ru mu na dü �en sa va�
ma� dur la r� n�n da yüz de 80’i, ka d�n ve ço cuk -
lar dan olu �u yor. 
� �ENGAL VE GAZZE’DE SAVA�

Tüm dün ya da, �rk, din, top rak te mel li sa -
va� lar de vam edi yor. Tür ki ye ise Or ta do �u’da
ya �a nan ge li� me le rin tam or ta s�n da, in san la r�n
bir bi ri ni kat let me si ne ta n�k l�k edi yor. Y�l lar -
d�r sü ren �s ra il sal d� r� s� al t�n da ki Fi lis tin’in
Gaz ze ken tin de son iki ay da ölen le rin sa y� s� 3
bi ne ula� t�. S� n�r kom �u muz Su ri ye’de, �en gal
ve Ro ja va’da Ezi di ler ve Türk men ler I��D’in
sal d� r� la r�n dan ken di le ri ni ko ru ma ya ça l� �� yor.
Aç, su suz yol la ra dü �en ço �un lu �u ka d�n ve
ço cuk bin ler ce ki �i, be lir siz bir ge le ce �e mül-
 te ci ola rak ad�m at� yor. Sa va� lar sü rü yor, dün -
ya n�n en saf var l�k la r� ço cuk lar ölü yor.  
� ÇO CU �UN GÖR DÜ �Ü DÜ� TÜR BA RI� 

Sa va� lar la çev re len di �i miz �u gün ler de
Ka d� köy Be le di ye si de özel bir et kin lik dü zen-
 le di. Sa de ce ül ke miz de 1 Ey lül’de kut la nan
Ba r�� Gü nü, Ka d� köy’de ço cuk la ra özel bir gü -
ne dö nü� tü. 

�a ir Yan nis Rit sos’un o çok ün lü “Ba r��”
�i iri nin di ze le ri ni ken di ne ro ta edi nen Ka d� köy
Be le di ye si “Ço cu �un Gör dü �ü Dü� tür Ba r��”
di ye rek Ba ha ri ye Cad de si’ni ço cuk la ra ve ken -
di le ri ni öz gür ce ifa de et mek is te yen Ka d� köy -
lü le re ay�r d�. 1 Ey lül Pa zar te si gü nü ak �am
sa at le rin de Ka d� köy’ün en ha re ket li cad de si,
ba r�� söz cük le riy le ç�n la d�, ço cuk kah ka ha la -
r�y la süs len di. Ren gâ renk ba lon lar la, ba r�� te -
ma l� dö viz ler le süs le nen cad de nin üç
nok ta s�n da et kin lik ler var d�. 
� �S TAN BU L�M PRO E� LEN D�R D�

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 lat t�.

Prog ram dan ha ber dar olup ge len ler ka dar,
yol dan ge çer ken gö rüp ka t� lan lar da ti yat ro
oyu nu na dâ hil olup ke yif li va kit ge çir di ler.

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 yap t�. Mü zik li
ka ba re ye çev re de ki le rin il gi si yo �un ol du. 
� ÇO CUK LAR BA RI �I Ç�Z D�

Sü rey ya Ope ra s� önü ise Ço cuk Sa nat
Mer ke zi’nin sa nat ç� ço cuk la r� na ay r�l m�� t�.
Ço cuk lar bu ra da bü yük bir be ze hep bir lik te
re sim ler çiz di. 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 nat t�. Do �a ya kar �� Ba r�� Yo ga s�’n�n
ya p�l d� �� 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� çal d� ve söy le di. 

Ay r� ca ço cuk lar çev re de bu lu nan la r�n da
ka t� l� m�y la halk dans la r� yap t�. Et kin li �in so-
 nun da ço cuk la r�n bo ya d� �� ba r�� res mi nin
önün de, ara la r�n da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Ay kurt Nu ho� lu’nun da ol du �u grup hep
bir lik te fo to� raf çek tir di. 
� ÇOK D�L L� �AR KI LAR SÖYLEND�

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 ver di.
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�, 1 Ey lül Dün ya
Ba r�� Gü nü’nde de Türk çe, Kürt çe �ar k� lar
söy le di. So kak tan ge çen ler, ha re ket li �ar k� lar
e� li �in de dan set ti. 

*Yan nis Rit sos’un Ba r�� ad l� �ii rin den
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Yanı başımızda süren
savaşlar nedeniyle
çocuklar ağır bedeller
öderken 1 Eylül Barış
Günü bu yıl özel bir
anlam kazandı

Kadıköy Belediyesi
“Çocuğun gördüğü
düştür barış” dedi 
ve çocukların barış 
düşlerini o gün 
gerçek yaptı 

BAHAR�YE Caddesi’ndeki etkinlik-
ler sürerken biz de Kad�köylülere
“Sizin için bar�� nedir?” diye sor-
duk. Yine en güzel cevaplar çocuk-
lardan geldi: “Bar�� insanl�k için
önemli bir �eydir. Birle�mek, hep
beraber olmak, mutluluk, sevinci
ya�amak, hiç küsmemek, özgürlük,
sokaklarda ko�mak oynamak,
sava�lar�n yok olmas�…” Aralar�nda
Kad�köy Belediye Ba�kan� Aykurt
Nuho�lu’nun da oldu�u Kad�köylü-
lerin yan�tlar� ise �öyle: 
Ülkü Cılızo�lu: Benim için bar�� el
ele vermektir. Ozan Seçkin:
Sava�lardan en çok etkilenen
çocuklar oldu�u için çocuklar�n
oyun oynayabildi�i bir dünyad�r.
Gülcan Erciyes: Benim için bar��
sevgi ve karde�liktir; birbirinden
kopmamakt�r. 
Aykurt Nuho�lu: Bar�� çocuklar�n
dü�ündeki dünyad�r. Bar�� sonuna
kadar bar��!
Nalân Tavukçu: Benim için bar��
çocuklar�n el ele oynayabilmesi,
�ark� söyleyebilmesi ve özgürce
dola�abilmesidir. 
Nermin Yüksel: Dünyadaki en
güzel bar��, çocuklar�n mutlu ol-
mas�d�r. Çocuklar�n mutlu olmas�
demek gelecek nesillerin de mutlu
olmas�d�r. S�n�rlar�n olmamas�d�r.
Bar�� çocuklar�n gözlerindeki mut-
luluktur. 
Murat Ziya Hınçal: Dil, din, �rk
ayr�m� olmadan çocuklar�n, insan-
lar�n bir arada ya�amas�d�r. 
Do�a Hınçal: Benim için bar��
huzur ortam�d�r. Tüm çocuklar�n
e�lenebildi�i güzel bir dünyad�r.  
Yusuf Demir: Benim için bar�� Bar��
Manço’yla ba�layan gündür.

“BARIŞ HİÇ
KÜSMEMEKTİR”

KADIKÖY’DE YASAĞA RAĞMEN BARIŞ ŞÖLENİ
“ORTADO�U halkları barı� istiyor”
temasıyla Kadıköy’de düzenlenmek
istenen mitinge �stanbul Valili�i’nce
izin verilmeyince, 31 A�ustos Pazar
günü bir saatlik bir eylem düzenlendi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP),
Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları
Birli�i (TMMOB), Türk Tabipler Birli�i
(TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci
��çi Sendikaları Konfederasyonu
(D�SK)’in ça�rısıyla yapılan mitingde,
Barı� Günü Komitesi adına söz alan
Deniz Mardin, AKP’nin Ortado�u halk-
larına kar�ı ırkçı politikalarda bulun-
du�unu söyleyerek ,Suriyeli
göçmenlerin Türkiye’de ırkçı
saldırılara maruz kaldı�ını hatırlattı.
Eyleme katılan FHKC temsilcisi Nico-
lay Saafin yaptı�ı konu�mada, direnen

Ortado�u halklarını selamlayarak “Fil-
istin’de 25 yıldır süren barı�
görü�meleri adı altında emperyalistler,
siyonistler bizi katletmekte. Gerçek
barı� için mücadele ediyoruz. Türkiye
hükümeti, �srail’le ili�kileri kesmeli,
I��D’e kapıları kapatmalı” dedi.
Avrupa Parlamentosu’nun Ezidi mil-
letvekili Feleknaz Uca da söz alarak,
500 bin Ezidi’nin mülteci durumuna
dü�tü�ünü ifade ederek, “Genç Ezidi
kadınlar I��D’in eline geçmemek için
intihar ediyor” dedi. HDP milletvekili
Sebahat Tuncel de “Ba�bakan Davu-
to�lu, Türkiye’nin Ortado�u poli-
tikalarının mimarıdır. Bu politikaları
devam ettirdikçe Ortado�u’da kan ak-
maya devam edecek. AKP hükümetini
bu politikalardan vazgeçmeye ça�ırı-
yoruz” diye konu�tu.

BARIŞ BUDUR IŞTE!BARIŞ BUDUR IŞTE!BARIŞ BUDUR IŞTE!BARIŞ BUDUR IŞTE!BARIŞ BUDUR IŞTE!BARIŞ BUDUR IŞTE!
Kardeşler uzatın ellerinizi
BARIŞ BUDUR IŞTE!*
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● Be ri van TAN RI VER Di

Yaz mev si mi nin gel me siy le be ra ber ta ti le gi de -
me yen �s tan bul lu la r�n ve �s tan bul’u gör me ye
ge len tu rist le rin he ves le git ti �i Ada lar dan son

bir kaç y�l d�r ne ya z�k ki fay ton ka za la r� ha ber le ri ge -
li yor. S� cak ha va lar da sa at ler ce ça l�� t� r� lan at la r�n çek-
 ti �i ac� lar hay van se ver le rin tep ki si ni çe ki yor. 

Ken di le ri ne Öz gür lük Sa vu nu cu la r� di yen hay van
hak la r� sa vu nu cu la r�, ola s� fay ton ka za la r� na ve at la -
r�n ça l�� t� r�l ma s� na tep ki ola rak 22 Ha zi ran’dan bu ya -
na ‘Fay to na Bin me At lar Ölü yor’ slo ga n�y la ey lem ler
dü zen li yor. Son ey lem le ri ni 30 A�us tos Cu mar te si
gü nü ger çek le� ti ren grup, Bos tan c� Ada lar �s ke le -
si’nde bu lu �a rak Bü yü ka da’ya geç ti.
� “FAY TON AT LA RI MAH VE D� YOR”

Bü yü ka da va pur is ke le sin de inen grup ‘Fay to na
Bin me At lar Ölü yor’ ya z� l� pan kart la r� n�n ya n�n da
Kürt çe, Türk çe, Er me ni ce, Arap ça, Gür cü ce, Laz ca
ve �n gi liz ce ya z�l m�� “Fay ton At la r� Mah ve di yor”,
“A�a ca Hay va na Öz gür lük”  dö viz le ri ile is ke le de ba -
s�n aç�k la ma s� yap t�. Du va ra “Tit re oli gar si AT cep h-
e si ge li yor!” ya zan Öz gür lük Sa vu nu cu la r� ad� na
ba s�n aç�k la ma s� n� Elif Na rin oku du. Na rin “Ya z�n 40
de re ce s� cak ta, aç su suz ça l�� t� r� lan, k�r baç la nan, tek-
 me le nen, di li ke si len, bur nun dan kan ge le ne ka dar
ko� tu ru lan, tüm yaz sö mü rül dük ten son ra k� ��n aç l� �a
ve so �u �a terk edi len at la -
ra ya �a t� lan zu lüm,
Ada la r� kir let -
mek te. Va ro lu -
�u do �a da
öz gür ce ya -
�a ma hak k�
olan hay van -
lar, �� ma r�k
ve ben cil in-
 sa n�n eli k�r-
 baç l� nos tal ji si ne
tut sak edi le rek ölü -
mü ne ko� tu ru lu yor” de -
di. Her y�l 400’den faz la at�n fay ton ka za la r�n da
ya �a m� n� yi tir di �i ni; k�� ge lin ce ba k� m� kül fet gö rül -
dü �ün den at la r�n ço �u nun Ada n�n yük sek böl ge le rin -
de ka de ri ne, aç l� �a, so �u �a, has ta l� �a ve ölü me terk
edil di �i ni be lir ten Na rin, at l� fay ton la r�n kal d� r�l ma -
s� n� ta lep et tik le ri ni be lirt ti. 

� BOY KO TA ÇA� RI
Ba s�n aç�k la ma s� so nun da Fay ton cu lar Oda s�

Ba� ka n� Ha san Ünal’�n ken di le ri ni teh dit et ti �i ni
söy le yen hay van se ver ler, her ke si “fay ton cu luk”
ad� al t�n da i� le nen suç la r� boy kot et me ye ça ��r d�.

Gru ba Be �ik ta� ta raf tar gru bu Çar ��, Yer yü zü ne
Öz gür lük Der ne �i, Ani mal Li be ra ti on ile ve gan ve

hay van ak ti vist le ri de des tek ver di.  
� “AKÜ LÜ FAY TON MÜM KÜN”

Öz gür lük Sa vu nu cu la r� ak ti vist le rin den Ke rem
Dün ya l� da, fay to nun ater na ti fi ola rak öne ri le ri ni �öy -
le s� ra la d�: “Fay ton la ra al ter na tif ola rak gü ne� ener ji -
si ve ya akü ile ça l� �an fay ton la r�n kul la n�l ma s� n�
is ti yo ruz. Fay ton la r�n ta ma men kal d� r�l ma s� n� de �il,
kö le lik sis te mi içe ri sin de zul me di le rek ça l�� t� r�l ma ya
ma ruz ka lan at la r�n öz gür ol ma s� n� ta lep edi yo ruz.” 

12

� EN Gi NAR: Ka ra ci -
�er dos tu ola rak bi li nen
en gi nar, içer di �i vi ta min
ve mi ne ral yo �un lu �u ve
an ti tok sin özel li �i ile bir -
çok has ta l�k ta des tek te -
da vi ola rak kul la n� l� yor.
Özel lik le yap rak la r�n dan
g� da des te �i ola rak fay da -
la n� l� yor. En gi nar ay n� za -
man da mi de ve sin di rim
sis te mi de zen fek ta n� ola -
rak da bi li ni yor. Bu nun d� -
��n da kalp has ta l�k la r�n da,
ro ma tiz ma, saf ra ke se si
ve ka ra ci �er ra hat s�z l�k la -
r�n da da ya rar l�. En gi nar
ye me �i ya par ken sa de ce
ta ban bö lü mü de �il, yap -
rak la r� n�n da pi �i ri lip dip k�s m� n�n s�y -
r� la rak yen me si tav si ye edi lir.

� BE ZEL YE: Pro te in, lif ve ni �as -
ta aç� s�n dan zen gin bir seb ze dir. A, C
ve B vi ta min le ri nin ya n� s� ra de mir,
po tas yum ve fos for gi bi mi ne ral le ri
de için de ba r�n d� r�r. Bir çok ye mek çe -
�i din de, so �uk ye mek ler de ve çor ba -
lar da da kul la n� la bi lir.

� BAK LA: Pro te in ve vi ta min ler
aç� s�n dan son de re ce zen gin bir
seb ze olan bak la n�n ta ne le ri ta zey -
ken ye �il, ku ru yun ca aç�k kah ve -
ren gi dir. Ku ru bak la, ta ze bak la ya
gö re da ha bes le yi ci dir. Ku ru bak la -
n�n 100 gra m�n da yak la ��k ola rak
25 gr. Pro te in, 60 gr. Kar bon hid rat
var d�r. Ay r� ca bak la B1, B2, B6 ve
K vi ta min le ri nin ya n� s� ra po tas yum
ve mag nez yum mi ne ral le ri aç� s�n -
dan da ol duk ça zen gin dir. 

� IS PA NAK: De mir de po su ola -
rak bi li nen �s pa nak ay r� ca A, B, C ve
E vi ta min le rin den, mag nez yum, fos -
for ve iyot mi ne ral le ri ve pro te in aç� -
s�n dan da çok zen gin bir seb ze dir.
Bu ne den le vü cu dun di ren ci ni art t� r�r,
özel lik le ba har
ay la r�n da nük -
se den has ta l�k -
la ra kar �� vü cu -
du ko rur. Ke -
mik ve di� le ri
de güç len di rir.
Di� çü rü me le -
ri ne kar �� ko -
ru yu cu dur. Is -
pa na �� sa la ta ola rak, k�y ma l� ve ya
zey tin ya� l� ye mek ola rak ha ta at�� t�r -

ma l�k lar içe ri sin de bi le
kul la na bi li riz.

Tüm bu fay da la r� na
kar ��n �s pa nak, gut has ta -
la r� na, ek lem il ti ha b� olan -
la ra, böb rek ta �� �i kâ ye ti
olan la ra tav si ye edil mez.

� Bi BE Ri YE: Na ne ile
ay n� ai le den olan ve he -
men he men her mev sim -
de bu lu na bi len bi be ri ye,
A, B ve C vi ta min le ri ba k� -
m�n dan ol duk ça zen gin,
ay r� ca yük sek oran da de -
mir içer di �i için de mir ek -
sik li �i ne ba� l� kan s�z l�k ra -
hat s�z l� ��n da da kul la n� la -
bi lir. Bi be ri ye, sos ve sa la -
ta la ra ho� bir tat ver mek

için kul la n� l�r, ay r� ca ba l�k ve et ye -
mek le rin de de tat ve aro -
ma s� için kul la n�l -
mak ta d�r. Ba �� ��k -
l�k sis te mi nin
güç len di ril me -
sin de, mi de ül -
se rin de, ha z�m -
s�z l�k ve sin di -
rim sis te mi nin ya -
va� ça l�� t� �� ka b�z l�k
gi bi du rum lar da, mig -
ren ti pi ba� a� r� la r�n da
fay da l� ola bi lir. Hat ta bi -
be ri ye ya �� kas ve ek lem a� r� la -
r� n� ha fif let mek te kul la n� la bi lir.

Her za man ol du �u gi bi a�� r� kul la -
n� m� öne ril mez.

� TA ZE FA SUL YE: Vi ta min, mi -
ne ral ve an ti ok si dan ba k� m�n dan ol -
duk ça zen gin bir seb ze ol du �u için
özel lik le mev si min de haf ta da 2 de fa,
özel lik le ö� len ö�ün le rin de et li ve ya
zey tin ya� l� ola rak tü ke til me si öne ril -
mek te dir. Ka lo ri si dü �ük, ya� ba k� -

m�n dan fa kir bir seb ze ol sa da
bol lif li ya p� s�
se be bi ile di -

�er g� da la r�n
sin di ri mi ne
yar d�m c� ol -
du �u ve sin -

di rim sis te mi nin
da ha ra hat ça l�� ma s� -

n� sa� la d� �� için ay r� ca kö tü
ko les te ro lün ba ��r sak tan emi li mi ni

en gel le di �i için ya rar l� bir yi ye cek tir.
Özel lik le A vi ta mi ni yö nün den

zen gin dir, cilt ve göz sa� l� �� için ya -

rar l� d�r. �çer di �i  Lu te in, ze a-xan tin ve
Be ta ka ro ten gi bi an ti ok si dan lar sa -
ye sin de vü cut ta bu lu nan ser best ra -
di kal le rin za rar l� et ki le ri ni yok eder,
ya� lan ma y� ge cik ti rir ve ba �� ��k l�k sis -
te mi ni güç len di rir.

� KU� KON MAZ: Zey tin ya� l� ye -
mek, sa la ta ve ya çor ba ola rak tü ke til -
mek te dir. Özel lik le  Ak de niz ül ke le ri -
nin �i fa l� bit ki le rin den dir.

A, B, C vi ta min le ri d� ��n da kal si -
yum, mag nez yum ve de mir ba k� m�n -
dan da zen gin dir. So �uk al g�n l� ��, ha -
z�m s�z l�k, �i� kin lik ve ödem at�l ma s� na
yar d�m eder. Ay r� ca ka ra ci �er ve saf -
ra ke se si için de ya rar l� d�r. Lif aç� s�n -
dan zen gin dir, içe ri di �i kal si yum se -
be bi ile ke mik le ri güç len di rir. Ba ��r -
sak flo ra s�n da pro bi yo tik bak te ri le rin
ço �al ma s� n� des tek ler, böy le ce sin di -
ri mi güç len di rir.

Ku� kon maz bit ki si
yük sek oran da pü rin
içer di �i için böb rek
yet mez li �i olan has -
ta lar ve gut has ta l� ��
olan la r�n bu �i fa l� bit -
ki yi tü ket me me si

öne ri lir.
� SE Mi ZO TU: Vi ta -

min ve mi ne ral ba k� m�n dan
ol duk ça zen gin dir.Se mi zo tu -

nun içer di �i ome ga 3 doy ma m��
ya� lar, ba l�k la r�n kiy le k� yas la na bi le -
cek dü zey de dir: Ka na ma has ta l�k la -
r�n da ve pek lik te çok ya rar l� d�r.Ya� l�,
has ta ve di yet ya pan ki �i ler için çok
uy gun bir seb ze dir. �d rar sök tü rür,
ka n�, üre ve ben ze ri pis lik le rin den te -
miz ler, si nir kriz le ri ve be yin yor gun lu -
�u nu ge çi rir, böb rek te ki kum ve ta ��
dö ker. �e ker has ta la r� n�n su suz lu �u -
nu azal tan bu be sin,ye �il sa la ta ola -
rak ye ni lir se da ha fay da l� d�r.

� BRO KO Li: A, C, E vi ta min le ri ni
ve di �er vi ta min ler ba k� m�n dan, ay r� -
ca de mir, ba k�r, po tas yum ve kal si -
yum mi ne ral le ri aç� s�n dan ol duk ça
zen gin dir. Sa la ta ola rak, ha� lan m��
ola rak, zey tin ya� l� ye mek ola rak ve
çor ba ola rak s�k ça tü ke ti lir. Mü kem -
mel bir an ti ok si dan d�r.

� TA ZE SA RIM SAK: Mev sim sel
sal g�n has ta l�k lar da ko ru yu cu ola rak,
tan si yon ve ko les te rol dü �ü rü cü ola -
rak, kan su lan d� r� c� ve ba �� ��k l�k sis -
te mi ni güç len di ri ci ola rak fay da la r�
say mak la bit mez.

Atların zor ve uzun çalışma koşullarını protesto etmek
için Özgürlük Savunucuları grubunun öncülüğünde
Büyükada’da ‘Faytona Binme Atlar Ölüyor’ eylemi yapıldı

Obezite ile ilgili çalı�malar yapan Dr. Fevzi Özgönül, biriken  ya�lardan kurtulmanız ve yaz sonrası
sa�lıklı bir vücut elde etmek için sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 10 ye�il besini anlattı

Dr. Fevzi Özgönül

ÖMÜR UZATAN 10 YEŞiL BESiN

“UMUDUN ADI
AT CEPHESi”

“UMUDUN ADI
AT CEPHESi”

“UMUDUN ADI
AT CEPHESi”
“UMUDUN ADI
AT CEPHESi”

“UMUDUN ADI
AT CEPHESi”

“UMUDUN ADI
AT CEPHESi”

BÜYÜKADA’DA ya�an halk�n da
kafas� kar��m�� durumda. Genel
anlamda “Bu adada biz ya��yoruz
uzaktan konu�mak kolay”
söylemlerini dile getiren Adal�lar�n
yan� s�ra faytonlardan çektikleri
s�k�nt�lar� dile getirenler de oluyor.
Büyükada sakinlerinden Pelin
�ahlan, “Biz yedi göbektir
Adal�y�z. Büyükada’n�n özelli�i
faytondur, ama bu s�cak havaya insanlar bile

dayanamazken atlar nas�l
dayanacak ben de bilmiyorum.
Akülü araçlar kolayl�k yönünden
güzel fakat Adan�n bütün özelli�ini
yok edecekmi� gibi geliyor. Ama
�unu söyleyebilirim ki çok fazla at
var, hem bisiklet sürenler hem de
yayalar için s�k�nt�, çünkü
kald�r�mlar küçük yürüyemiyoruz,
iki yönden de faytonlar gelince

bisikletliler de s�k�nt� ya��yor” diye konu�tu. 

ADA HALKI: “YÜRÜYEMEZ HALE GELDiK”

HAYVANSEVERLERiN iskelede eylem
yapt��� s�rada atl� faytonlar�n ç�k�� noktas�nda
da ilginç pankart ve dövizler yer al�yordu.
Faytoncular taraf�ndan as�lan pankartta
“Ekmek teknemize de�il, bahis oynatanlara”
yazarken dövizlerde ise “Motorlu araç
terörüne son” yaz�lar� dikkat çekti.
Görü�lerine ba�vurdu�umuz Faytoncular

Odas� Ba�kan� Hasan Ünal,
hayvanseverlerin yapt���
eylemi manas�z buldu�unu
belirterek, “E�er bu eylemi
yapanlar gerçekten
hayvanseverlerse,
Veliefendi’ye gitmeleri, orada
yar��t�r�lan atlar için eylem
yapmalar� gerekirdi. Adan�n
her yan�nda sahipsiz kuduz
hayvanlar var, gelsinler bu

hayvanlara sahip ç�ks�nlar. Atlar ölüyor diye
faytonlara binmeyin diyorlar. Yalan
söylüyorlar. Ellerinde farkl� zamanlarda ölmü�
iki tane at�n foto�raf var. Bir tanesi alt� sene
önce ya�anm�� bir olay. Sürekli ayn�
foto�raflar� yeniymi� gibi payla��yorlar” dedi.

“BAHiS OYNATANLARA
TEPKi GÖSTERiN”
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu ve Ka d� köy’de ki ama tör ku lüp -
le rin yö ne ti ci le ri nin ka t�l d� �� top lan t� da

yak la �an ama tör lig ler ön ce si du rum de �er -
len dir me si ya p�l d�.  Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt
Nu ho� lu’nun, ama tör ku lüp le rin bek len ti, is -
tek ve s� k�n t� la r� n� din le di �i ve dü �ün ce le ri ni
pay la� t� �� top lan t� da ku lüp ler, Ba� kan Nu ho� -
lu’ndan des tek is te di.

27 A�us tos Çar �am ba gü nü Fi kir te pe-
Dum lu p� nar Spor Ku lü bü Ba� ka n� Ka mil Ha -
c� bek ta �o� lu’nun ev sa hip li �in de Fi kir te pe
Dum lu p� nar Spor Ku lü bü te sis le rin de ger çek -
le �en kah val t� l� top lan t� da Ba� kan Nu ho� lu
ku lüp yö ne ti ci le riy le te sis le ri de gez di. 
� KU LÜP LER UMUT LU

Ka d� köy ve Tür ki ye’nin en ilk ku lüp le rin -
den olan Hi lal Spor Ku lü bü ad� na ko nu �an tec -
rü be li spor ada m� Ba ki Ne dim Baltac�, fut bo lu
sev me nin ona ya t� r�m yap mak ve onu des tek -
le mek ten geç ti �i ni ifa de eder ken, Fi kir te pe-
Dum lu p� nar Spor Ku lü bü ad� na Hü se yin
Ge diz de Ba� kan Ay kurt Nu ho� lu ile 5. kez
top lan t� dü zen le dik le ri ni, bu top lan t� lar dan ve
so nuç lar dan bü yük mut lu luk duy duk la r� n�, ge -
le cek için Ka d� köy ku lüp le ri nin çok da ha ba -
�a r� l� ola ca �� na inan d�k la r� n� ifa de et ti.

� PLAN LI VE AD�L B�R STRA TE J�
Ba� kan Nu ho� lu top lan t� da ku lüp tem sil -

ci le ri ni tek tek din le di. Ka d� köy Be le di ye -
si’nde bir spor mü dür lü �ü nün ku ru la ca �� n�,
sü re cin de vam et ti �i ni aç�k la yan Nu ho� lu, bu
sa ye de ama tör ku lüp ler le il gi li ça l�� ma la r�n ve

hiz met le ri nin çok da ha plan l� ve adil bir �e kil -
de ger çek le �e ce �i ni söy le di. Ba� kan Nu ho� lu,
Ka d� köy Be le di ye si ola rak ama tör ku lüp le rin
maç la ra gi de bil me si için araç te mi ni ko nu sun -
da des tek ve re cek le ri ni vur gu la d�, ay r� ca Se-
 la mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda ki sa ha n�n da

ama tör ku lüp ler ta ra f�n dan üc ret siz kul la n� la -
bil me si ama c�y la ça l�� ma yap t�k la r� n� be lirt ti. 
� SPO RA ÖNEM VE R� LE CEK

Ba� kan Nu ho� lu sos yal pay la ��m say fa -
s�n da ki yo ru mun da da, “K� s�t l� spor alan la r� na
ra� men Ka d� köy’de ki spor ku lüp le ri miz

önem li ba �a r� la ra im za at� yor lar. Ka d� köy lü -
le rin spor tif alan ta- lep le ri de ön ce lik li s� ra la -
ma da. Stra te jik Pla n� m�z da hem ye rel spor
ku lüp le ri nin des tek len me si hem de her ke sin
kul la na bi le ce �i spor tif alan la r�n art t� r�l ma s�
yer ala cak” de di.

Kadıköy’deki amatör
spor kulüpleri için
yeni rota ve hedeflerin
planı yapılıyor

Ama tör spo r mer cek al tın da
13

Bos tan c�s por 2014-2015 fut bol se zo -
nun da �s tan bul Sü per Ama tör Li -
gi’nde (SAL) 1. Grup ta

mü ca de le ede cek. Sü per Ama tör
Lig’te ki tek tem sil ci mi zin gru bun -
da; Ka ��t ha ne, Ir maks por, Al bay -
rak, Ko ca si nan, Kar tal Ça vu �o� lu,
Tu nas por, Su ba ��, Esen yurt gi bi
zor lu ra kip ler bu lu nu yor. 

Ka d� köy’ün tek ku lü bü ola rak
mü ca de le ede cek olan Bos tan c�s por’da
da ye ni se zon ha z�r l�k la r� de vam edi yor.
Mo da fen’den Mert, Kü çük ya l� Yel ken’den
Do �an, Gül su yus por’dan Em re, Ser di -
van’dan Fa tih, Ada pa za r�’ndan Yü cel,
Çam l� ca’dan Cen giz’i kad ro su na ka tan
ekip, ha z�r l�k sü re cin de iyi bir ha va ya ka -
la d�. An tren man lar da his se di len bu ha va -
ya ba k� l�r sa ta k� m�n ge nel ola rak iyi

du rum da ol du �u ve her ge çen gün iyi ye
do� ru git ti �i söy le ne bi lir. Ta k� m�n Tek nik
Di rek tö rü Ha lit Bu lut, trans fer le rin d� ��n -
da 4-5 oyun cu da ha de ne dik le ri ni, lig ler
ba� la ma dan ön ce bu oyun cu la r�n du ru mu -
nun net le �e ce �i ni be lirt ti. 

3 fut bol cu su nu va ta ni gö rev le ri ni yap-
 mak üze re as ke re u�ur la d�k la r� n�, 2 oyun-
 cu su nun da ö� ren ci ol du �u için �s tan bul
d� �� na git ti �i ni söy le yen Ha lit Bu lut, ge nel
ola rak ge çen se ne ki kad ro yu el de tut tuk la -

r� n� be lir te rek, “An tren man lar yo �un bir
�e kil de de vam edi yor. Gru bu muz da kuv -
vet li ta k�m lar var. Ve fa, Ba� lar ba ��, Tu nas-
 por gi bi… Zor bir grup ta bu lu nu yo ruz.
Eli miz den ge le ni ya pa ca ��z” de di.
� SI KI PAS YAP, BOL PRES

Bos tan c�s por ta raf tar la r� na bu se zon
genç, çok ko �an, pas ya pan, mü ca de le eden
bir ta k�m iz le me yi he def le dik le ri ni söy le -

yen Ha lit Bu lut, “�lk ma ç� m�z Ba� lar -
ba �� ile ken di sa ha m�z da

oy na ya ca ��z. Ra kip le ri miz zor lu.
Ha z�r l�k maç la r�n da ki ek sik le ri -
mi zi gi de re ce �iz. Bi raz da ha pas
ya p�p gol böl ge le rin de ço �a la bi -
lir sek çok da ha iyi bir du ru ma ge -

le bi li riz. En ba� ta cen til men
ola ca ��z. Ta k� m� m�z genç ve ko �an

bir ta k�m. Ta bi 2-3 ta ne de tec rü be li
oyun cu muz var. Ama pas ya pan mü ca -

de le eden ve ko �an bir ta k�m ol ma ya ça l� -
�� yo ruz. Gö ze ho� ge len bir ta k�m
iz let tir mek is ti yo ruz” di ye ko nu� tu.

Ta raf tar la r� maç lar da ken di le ri ni yal n�z
b� rak ma ma ya, des tek ver me ye da vet eden
Ha lit Bu lut, ta k� ma ver dik le ri des tek ten
do la y� ku lüp yö ne ti ci le ri ne te �ek kür et ti.

YÜZÜ a�k�n ilkö�retim ö�rencisinin kat�ld��� yaz spor
okullar�nda, çocuklar iki ay boyunca birbirinden renkli
çal��malara imza att�. Futbol, tenis, ritim, dans drama,

yoga, pilates gibi sporun farkl�
bran�lar�nda e�itimlerin

verildi�i yaz okulunda ayr�ca
ak�l atölyesi ve çamur atölyesi

çal��malar� da yap�ld�.
Temmuz ve A�ustos aylar�
süresince ücretsiz devam

eden yaz okulunda
ö�rencilere 26 gönüllü bran�

ö�retmeni, 15 gönüllü
gözlemci, 3 gönüllü psikolog
e�lik etti. Yaz boyunca keyifli

zaman geçiren ve yeni
arkada�l�klar edinen

ö�rencilerin e�itim sürecinde, Kad�köy Belediyesi
bünyesinde hizmet veren Çocuk Ruh Sa�l��� Merkezi
psikologlar� da yer ald�. Sporu ve yarat�c� atölye

çal��malar�n� bulu�turan Yaz
Okulu’nun güvenli, sa�l�kl�
ko�ullarda faaliyet göstermesi
için de çok say�da Kad�köy
Belediyesi çal��an� görev ald�.
Yaz e�itim sezonunun
bitmesiyle e�itim, dan��manl�k,
gözlemci vb. düzeyde görevli
bulunan personele ve gönüllü
kat�l�mc�lara kat�l�m belgesi
verildi. Çocuklar, sertifika
töreninde e�itmenleri,
gözetmenleri ile özçekim
(selfie) yapt�.

Kadıköy Belediyesi'nin ilköğretim öğrencilerine yönelik hayata
geçirdiği yaz spor okulları sertifika töreni ile son buldu. 

Kadıköy’ün Süper 
Amatör Lig’teki temsilcisi
Bostancıspor zorlu grupta
mücadele edecek

Trafik terörü nedeniyle ölen
bisikletçilere dikkat çekmek
isteyenler, Bağdat Caddesi'nde
trafiğin bir şeridini kapattı

Bi sik let li Ula ��m Plat for mu’nun ça� r� s�
üze ri ne 31 A�us tos Pa zar gü nü bir ara ya
ge len yüz ler ce bi sik let çi, tra fik

te rö rü ne de niy le ha ya t� n� yi-
 ti ren bi sik let çi le re dik kat
çek mek için ey lem yap t�.
Cad de bos tan Sa hi li’nde bu lu -
�an bi sik let çi ler, 

Ba� dat Cad de si’nde ani -
den ye re yat t�. Bi sik let çi ler, ey -
lem bo yun ca yo lun bir �e ri di ni
tra fi �e ka pat t�.

Bi sik let li Ula ��m Plat for -
mu’ndan ya p� lan aç�k la ma da,
“Med-ya da ha ber bi le ola ma yan
Tür ki ye’nin dört bir ya n�n da ki yü-
z ler ce bi sik let li yi her se ne tra fik
te rö rü ne kur ban ver dik ve ver me -
ye de vam edi yo ruz. Tra fik te rö rist -
le ri ta ra f�n dan öl dü rü len bi sik let li
ar ka da� la r� m� z� an mak, tra fik ku ral -
la r� n� hi çe sa ya rak in san la r�n ölü mü -
ne se bep olan araç sü rü cü le ri ni la net le mek, bu
te rö rist le re ye ter li ce za y� ver me yen hu kuk dü -

ze ni -
ni ve bu ba �� bo zuk

dü ze ne kar �� hâ lâ k� l� n� k� p�r dat ma -
yan il gi li tüm ku rum ve ku ru lu� la r� k� na mak
için ge çen se ne ol du �u gi bi bu se ne de ey lem -
de yiz” de nil di.

Yaz Spor Okulu Sertifika Töreni’nde ‘Selfie’

Bostancıspor SAL’a hazırlanıyor

Bisikletçiler Cadde’de
YERE YATTI!

Ba�kan Nuho�lu ile Kadıköy’deki amatör klüp
yöneticileri, lig ba�lamadan bir araya geldi.

Yaz spor okulları, sertifika
töreniyle sona erdi

Trafik terörü nedeniyle ölen bisikletçilere dikkat çek-
mek isteyenler, Ba�dat Caddesi'nde bisikletleriyle yere
yatarak trafi�in bir �eridini kapattı.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

�s tan bul tra fi �i ni ra hat lat mak için ya p�l -
ma s� plan la nan dü zen le me ler den bi ri  de
Ka d� köy’de ki baz� mi ni büs du rak la r� n�n

kal d� r�l ma s�. �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� ta ra f�n -
dan E-5 üs tün de ki mi ni büs yo �un lu �u nun
azal t�l ma s� ve Ka d� köy’ün mi ni büs yü kü nün
de ha fif le til me si ama c�y la ye ni bir dü zen le -
me ye gi dilecek. Bu dü zen le me ye gö re  mi ni -
büs le re ait ba z� hat la r�n son du ra �� Ka d� köy
ol ma ya cak.  Ana do lu Ya ka s�’nda E-5 gü zer -
gâ h�n da ki 3 fark l� hat la il gi li ye ni den plan la -
ma ve iyi le� tir me ya p� la 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.
� �� TE P� LOT HAT LAR

Yak la ��k 386 mi ni bü sün yol cu ta �� d� ��
plan la ma ya ta bi söz ko nu su hat lar �unlar:
Geb ze-Ha rem: Bu hat ta yak la ��k 276 mi ni -
büs bu lu nu yor.

Ka d� köy-Kar tal: Yak la ��k 70 mi ni büs bu
hatta yol cu ta �� yor.

Ka d� köy-Ya ka c�k: 40 araç hiz met ve ri yor.
Ka d� köy-Kar tal ara s�n da ki ba z� hat la r�n bel li
bir bö lü mü nün son du ra �� n�n, Kü çük ya l�’da
Ulu soy te sis le ri nin bu lun du �u böl ge de ola ca ��
yö nün de ki bil gi ler, yol cu ve mi ni bus es na f� ta -
ra f�n dan tem kin li kar �� la n� yor.  
� M� N� BÜS ES NA FI  DÜ �ÜN CE L�

Met ro ve met ro büs ile önem li oran da yol -
cu kay b� na u� ra d� �� n� be lir ten Ka d� köy-Kar tal
hat t� mi ni büs es na f�, ya p�l ma s� pla nla nan dü -
zen le me ye tep ki li. Mi ni büs çü ler bu dü zen le -
me nin ken di le ri ni eko no mik ba k�m dan ma� -
dur ede ce �i ni söy lü yor. Ay n� za man da ye ni
dü zen le me de ki be lir siz lik ler on la r� te dir gin
edi yor:   
Nu ret tin Çal ka: Araç lar bu sa y� da ka l�r sa el -
bet te bi zi çok et ki ler. Öy le olur sa zor ser vis
yapar�z. �n san lar k� sa me sa fe de bi zi ter cih et -
me ye cek. Ki mi gö tü rüp ge ti re ce �iz? Hiç ol -
maz sa hat t� m� z� uzat sa lar o za man ma� dur ol -
ma y�z. Kim se yi ma� dur et me ye cek le rin den
emi nim, uma r�m bi zi de ma� dur et mez ler.
�e ner Kay nar: Bi zi bu olum suz yön de et ki -
le ye cek, hem de in san lar ma� dur ola cak. �s te -
yen met ro, is te yen oto büs, mi ni büs le gi der.
Ka d� köy tra fi �in de biz en faz la 5 da ki ka ka l� -
yo ruz, E-5’e ç� k� yo ruz. Tra fi �i ra hat lat mak
is ti yor lar sa her ara ba da bir ki �i var, bu na çö -
züm bu lun ma l�. Tek-çift pla ka uy gu la ma s�
hayata geçirilecekti. Ya bu ya da ba� ka al ter -

na tif ler üret sin ler.
Ha san Ge dik: Son du ra �� m�z de �i �ir se ve
de dik le ri yer olur sa bu i� le ri mi zi olum suz et -
ki ler.  Ka d� köy’ün tra fi �i ra hat la maz. �s tan -
bul met ro pol �e hir. Tra fi �e ç� kan gün lük araç
sa y� s� bel li. Ha va ray yap ma la r� la z�m E-5’e.
Ba� ka tür lü ra hat la ya ca �� n� san m� yo rum. 
Ak�n �nan: Bir çok in san ek mek yi yor bu hat -
lar da. Mes le �i ol ma yan lar var. Hat lar kal d� r� -
l�r sa on lar ne ya pa cak lar? Ço luk ço cu �u na
na s�l ba ka cak lar? 
Ay d�n Dur maz: Bi zim için iyi ol ma ya ca ��
ke sin. Kar tal’dan Kü çük ya l�’ya ka dar yol cu -
muz pek yok. Bo� gi dip bo� ge le ce �iz. Yol cu
za ten kal ma d�. Es ki den 5-6 ser vis yaparken
�im di 3 ser vi se dü� tü.
Cem Bi çer: Kü çük ya l� ’n�n son du rak ol ma s�
hiç iyi ol ma ya cak bi zim için. Yol cu la r� da
çok et ki le ye cek. Yol cu iki de fa araç de �i� ti re -
cek. Bi ze de hiç so ran ol ma d�. Ka d� köy tra fi -
�i bu yön tem le ra hat la maz. Ba� ka for mül dü -
�ü nül me li. Met ro aç�l d�, tra fik ra hat la ya cak
den di ama hiç bir ra hat la ma yok.
Mu zaf fer �nal: Ak �a ma ka dar ma zo tu zor ç� -
ka r� yo ruz. E�er son du ra �� m�z Ka d� köy ol -
ma ya cak sa hat t� m�z da ki ara ba la r�n ya r� s� n�n
di �er hat la ra da �� t�l ma s� ge re ki yor. Tra fi �i
ra hat lat mak için bü yük oto büs le ri çek sin ler
yol dan. 
Hü se yin �nan: Tra fi �in bi zim le il gi si yok.
Bir ki �i bir ara bay la gi der se de vam l� �e rit de -
�i� ti rir ler se yol ka pa n�r.

� VA TAN DA� NE D� YOR?
E-5 üze rin de ki hat la r� kul la nan va tan da� -

lar da en az mi ni büs es na f� ka dar te dir gin.
Ka d� köy-Kar tal met ro gü zer gâ h� na uzak
yer ler de ika met eden va tan da� lar, tek va s� ta -
n�n ken di le ri  için eko no mik oldu�unu ve za -
man ba k� m�n dan avan taj sa� la d� �� n�
belirtiyor, bu ne den le Ka d� köy ve ya Ha -
rem’e ula ��m da mi ni büs ile oto bü sü ter cih
et ti klerini söy lü yorlar:
De niz Özel: Met ro ve oto büs le rin yol cu yü kü nü
kal d� ra ca �� n� dü �ün mü yo rum. Uy gu la ma ile Ka -
d� köy’e bel ki mi ni büs gir mez, tra fik ra hat lar ama
Kü çük ya l� �i �e bi lir bu de fa. Ben Ka d� köy’e mi -
ni büs le ge li yo rum. Çün kü tek va s� ta.
Can Öz ka ya: Sa bah kal k�p git me si, ak �am dön -
me si zor ola cak. Kim se met ro yu tam ma na s�y la
kul la na m� yor za ten. Ben de kul la na m� yo rum.
Çün kü So �an l�k’ta in mek zo run da y�m. Tek rar
met ro ya bin mem ge re ki yor. Za man önem li. 
Gam ze Ko ca: Ben Ya ka c�k’ta otu ru yo rum.
De vam l� bu hat t� kul la n� yo rum. Bir tek Ya -
ka c�k m� t� k� yor mu� tra fi �i. Mi ni büs le gi -
dip ge li yo rum. Böyle olursa gi dip gel me
ma li yetim ar ta cak.
Se len �a hin: �n san lar ne ya pa cak pe ki? Kü -
çük ya l�’da m� ine cek ler. �n san la ra kul la na bi -
le cek le ri ba� ka bir hat ve ri yor lar m�? So nuç
iti ba riy le in san la r�n mad di du ru mu bel li.
Ula ��m için da ha faz la öde mek du ru mun da
ka la ca ��m. Ben Ka d� köy’e ge lir ken mi ni -
büs le ri kul la n� yo rum.

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

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

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

� 5 - 11 EYLÜL 2014 Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

Yolcu da esnaf da düşünceli
E-5 ve Kadıköy
trafiğinin rahatlaması
için yapılacak
düzenlemeye göre
minibüslere ait bazı
hatların son durağı
Kadıköy olmayacak.
Amaç Anadolu yakası
trafiğini rahatlatmak.
Fakat yolcular da
minibüs esnafı da 
yeni düzenlemeye
temkinli yaklaşıyor

D100 (E-5) trafi�inden bir görüntü
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