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15 Temmuz'da demokrasimiz gözü dönmüş bir 
çetenin terör saldırılarına hedef oldu. Öyle ki, 

başta Cumhuriyetimizi kuran “Gazi Meclis” olmak 
üzere kamu kurumlarımız, şehirlerimiz  savaş uçakları 
tarafından bombalandı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı-
mızın canına kast edildi. Bu alçakça saldırıda yüzlerce 
vatandaşımızı da kaybettik. Medyamız baskınlara 
uğradı, basın emekçileri silahlarla tehdit edildi.  Hepsi 
için çok üzgünüm. 

Diliyorum ki bu, tarihimizde yer alacak son darbe gi-
rişimi olsun. Ve bir daha iç savaşın eşiğine düşmeyelim. 

Bunu başaracağımıza inanıyorum çünkü; 
TBMM’de halkın iradesini temsil eden siyasi par-

tiler tek yürek olarak darbeye karşı kararlı bir duruş 
sergiledi,  

Vatandaşlarımız kahramanca tankların önüne çıktı 
ve “artık darbe istemiyoruz” dedi, 

Silahlı kuvvetler, emniyet güçleri ve medyamız 
direndi, 

Hiçbir sendika, dernek, meslek kuruluşu darbe 
girişimini desteklemedi,

Toplumun ezici çoğunluğu darbecilere sırt çevirdi... 
İşte şimdi tam da bu bilgi ve umutla geleceğe bak-

malıyız ve demokrasi mücadelemizi çok daha büyük 
bir sorumlulukla, çok daha büyük bir çaba ile yürüt-
meliyiz.  Çünkü darbelere karşı çıkmanın yolu; demok-
ratik, laik parlamenter sistemi yüceltmekten; hukuk 
devleti ve anayasal düzene sahip çıkmaktan geçiyor.  

Gün, demokrasiyi yüceltilme günüdür… 
Biz de bu inançla Ataşehir’de yerel demokrasi-

yi güçlendirmeye,  Cumhuriyet’e gönülden bağlı, 
demokrasiyi benimsemiş yeni kuşakların gelişmesine 
katkı sunmaya; daha özgür, daha uygar bir toplum dü-
zenine kavuşmamıza vesile olacak politikalar üretmeye 
devam ediyoruz. Bu yolda en büyük yatırımı da kültür 
ve sanat merkezlerine yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki 
sanat, barışa giden yolu aydınlatır ve demokrasi kültü-
rünün yerleşmesine en büyük katkıyı sağlar.

Dergimizin bu sayısında hizmet vermeye başlayan 

Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim 
Merkezi ve Neşet Ertaş Kültür Evi ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler bulacaksınız.  Mekânlar, insanların yaşamların-
da büyük yer kaplar; mekânlarla kurulan bağlar insanın 
yolunu aydınlatır.  Dileğim bu üç mekânın da Ataşehirli 
çocukların ve gençlerin yolunu sanatla, bilimle, kültür-
le buluşturmasına; kendilerini özgürce ifade edebilen 
bireyler olmalarına katkı sunması.

İkinci sayısında da içeriği dolu ve keyifli bir Ataşehir 
Ekspres’i sizlerle paylaşmaktan mutluyum. 

Demokrasimizin daha da güçlendiği, darbe ihtima-
linin dahi olmadığı günlerde yeni sayılarımızda buluş-
mak dileğiyle.

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı 

Olmazsa 
olmazımız, 
demokrasi…

@battalilgezdi34  @battalilgezdi battalilgezdi34
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KÜLTÜRÜN MERKEZİ:

ATAŞEHİR
Ataşehir Belediyesi’nin kurduğu, 
kültürel değerleri geliştiren ve gelecek 
nesillere taşıyan kültür merkezlerinin 
sayısı giderek artıyor. Bir kısmı 
faaliyette bir kısmı ise yakında 
faaliyete geçecek olan, insanların 
mahallelerinden çıkmadan hizmete 
ulaşmalarını sağlayan bu merkezleri 
okurlarımız için gezdik ve ortaya çıkma 
süreçlerini Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi’den dinledik. 
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Ataşehirekspres
Haziran 2016

HABER

Güneş, birçok eski uygarlık için 
ayrı bir öneme sahipti. Onlar, 
güneşi bir tanrı olarak kabul 

ediyor, kış mevsimi geldiğinde 
güneşin hastalanıp güç kaybettiğine 
inanıyordu. Çam ağaçları, kış ayla-
rında yeşil kalabildikleri için antik 
çağ insanlarının güneşin gücünü ha-
tırlamalarına yardımcı oluyordu. Bu 
ağaç türleri bir bakıma kötü, soğuk 
ve verimsiz günlerin geçici olduğu 
düşüncesini ve güneşin tekrar yük-
selip yaşamı yeniden canlandıracağı 
inancını koruyordu. Antik Mısırlılar 
da kış aylarında güneş tanrısı Ra’nın 
hastalandığına ve gücünü kaybetti-
ğine inanıyordu. Bu durum karşısın-

Mozaik Parkı’na giderseniz gözünüz diğerlerinden 
farklı olan bir çam ağacına, yani “tweet atan 
ağaç”a takılacaktır mutlaka.  Fikir babası Ataşehir 
Belediyesi olan bu ilginç ağaç, sensörleri sayesinde 
sıcaklık, metrekareye düşen yağmur gibi  bilgileri 
ölçüp takipçileriyle paylaşıyor. 

havanın anlık durumunu takipçile-
rine her gün sunuyor. Metrekareye 
düşen yağmur miktarından, nem 
ve hissedilen sıcaklığa kadar tüm 
meteorolojik hareketleri aktarıyor. 
Gün içinde “Mutlu olmak için büyük 
nedenlere ihtiyacınız yok. Gök-
yüzüne bakın. Sıcaklık 26 C, nem 
yüzde 31” veya “Sıcaklık neyse de 
nem çok, yüzde 58” gibi tweetlerle 
karşılaşırsanız, şaşırmayın. Tweet 
Ağacı’na inanın.

Kuşkusuz Tweet Ağacı’nın 
tweetlerinde sadece bunlar yok. 
Gökyüzüne yükseldiği parkta belki 
hareket edemiyor ama çevresinde 
olup biten her şeyden Twitter kulla-
nıcılarını haberdar ediyor. Yanından 
geçen insanların sayısını, hayatla 
ilgili duygu ve düşüncelerini, özlü 
sözleri de diğer kullanıcılarla payla-
şıyor. Bunları “Üç kişi olduk, okeye 
dördüncü arıyoruz”, “Yıl olmuş 
2016, hala bir ağacın sayamayacağı-
nı düşünüyorsunuz. Bugün önüm-
den 30 kişi geçti” şeklinde tweetler 
atarak gerçekleştiriyor. Bu hesabı 
takip edenler, insanın içini mutlu-
lukla dolduracak, yaşama sevincini 
artıracak paylaşımlar da yapıyor. 
Mesela “Hava tam koşmalık. Haydi 
hazırlanın, mis gibi bir gün sizi bek-
liyor” ya da“Birini mutlu etmenin 
en güzel yolu sarılmaktır. Birbirinize 
sarılın” diyebiliyor.

Bu bilge ve eğlenceli ağacı takip 
edin, pişman olmayacaksınız: 
@tweet_agaci.

Bu ağaç 
tweet atıyor!

Şimdi hava durumu
Tweet Ağacı, metrekareye düşen 
yağmur miktarını, nem ve 
hissedilen sıcaklığı kadar ölçüp 
takipçilerine aktarıyor.

da yaşamın ölümden ve hastalıktan 
daha güçlü olduğunu hatırlamak 
için çam ağaçlarını evlerinin içine alı-
yorlardı. Romalılar ise, gün dönümü 
zamanını Saturnalia adlı bir festival-
le kutluyordu. Bu dinsel törendeki 
amaç verimin bol olduğu günlerin 
geri gelmesi için tarım tanrısı Sa-
turn’e şükran sunmaktı. Romalılar 
evlerini ve dinsel mabetlerini çam 
ağaçlarıyla süslemeye başladı. O 
zamanlar insanlık için doğaüstü 
hadiseler bilimsel olarak açıklana-
madığından, çam ağacı üzerinden 
çeşitli ritüeller evrilerek günümüze 
kadar ulaştı. 

Ancak bizim size bahsedece-
ğimiz çam ağacı, türdeşlerinin 
aksine oldukça modern. Ataşehir 
Belediyesi tarafından geliştirilen bir 
fikrin ürünü olan, Mozaik Çarşı’nın 
karşısında bulunan havuzlu parkta 
yükselen çam ağacı, Twitter’da 
“tweet_agaci” ismiyle faaliyet gös-
teriyor. Tweet atan bu ağaç, insanla-
ra her gün hayatın bir başka yönünü 

hatırlatmaya çalışıyor. “Günaydın” 
tweetleri atarak güne başlayan 
ağaç, örneğin “Güneşiniz, ağa-
cınız, mutluluğunuz bol olsun” 
diyerek takipçilerini selamlıyor.

Tweet atan ağaç, üzerinde 
bulunan sensörler sayesinde 
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Hızlı kentleşme, göç ve yaşam tarzındaki değişim gibi 
etkenler, özellikle metropollerde eskisinden çok farklı bir 
komşuluk tarzını ortaya çıkardı. Peki Ataşehir’deki komşuluk 
ilişkileri ne düzeyde? A&G Araştırma Şirketi’nin yaptığı 
araştırma hem bu sorunun yanıtını arıyor hem de Ataşehir’in 
toplumsal hayatıyla ilgili çarpıcı ipuçları sunuyor.
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Komşuluk Türkiye’nin toplum-
sal hayatında yadsınamaz 
bir yere sahip. Bu nedenle 

Türkçe’de komşulukla ilgili yüz-
yıllardan süzülüp gelen, “Ev alma 
komşu al”, “Gülme komşuna gelir 
başına”, “Komşuda pişer bize de 
düşer”, “Kurt komşusunu yemez” 
ve “Komşu komşunun külüne 
muhtaç” gibi çok sayıda atasözü 
mevcut.

Elbette bu atasözlerinin çıktığı 
dönemden bugüne komşuluk çok 
değişti. Özellikle son 50-60 yılda 
iletişimdeki ve yaşam tarzındaki 
hızlı ve köklü değişimler, şehirleş-
me, göç ve birçok başka etken, 
eskisinden çok farklı bir komşu-
luk anlayışı çıkardı ortaya. Belli 
bir yaşın üzerindekilerden sık sık 
“Eski komşuluk ilişkileri kalmadı” 
yakınmasını duymamızın sebebi 
tam da bu. 

Peki acaba Ataşehir özelinde 
durum nasıl? Bu sorunun yanıtı, 
A&G Araştırma Şirketi’nin 2000 
Ataşehirli ile görüşerek yaptığı 
Komşuluk Araştırması’nda.

Öncelikle Ataşehir’deki konut-
ların mülkiyet yapısına odaklanan 
araştırmaya göre ilçemizde ev 
sahipliği oranı yüzde 67. Kira-
da oturanların oranı yüzde 30, 
akrabasının evinde oturup kira 
vermeyenlerin oranı ise yüzde 2. 
Ev sahipliğinin en yüksek olduğu 
mahalle yüzde 78 ile Mevlana 
Mahallesi. Ev sahipliği oranının en 
düşük olduğu Atatürk Mahallesi’n-
de yaşayanların yüzde 64’ü kendi 
evinde oturuyor.  

Ataşehirlilerin yüzde 31’i kom-
şularının tamamını, yüzde 43’ü 
çoğunu tanıdığını söylüyor. Hiçbir 
komşusunu tanımayanların oranı 
ise yüzde 8’e yaklaşıyor. Mevlana 
Mahallesi ve İçerenköy’de komşu-
larının çoğunu tanıyanların, Bar-
baros ve Atatürk mahallelerinde 
ise hiçbirini tanımayanların oranı 
genel ortalamanın epey üzerinde. 
Kendi evinde yaşayanların çev-
reyle daha sıkı ilişkiler kurduğu 
görülüyor. Bu gruptakilerin yüzde 
48’i komşularının çoğunu tanırken, 

kirada oturanların yüzde 14’ü hiç-
birini tanımıyor. 

Araştırmanın ilginç sonuçların-
dan birisi, kat yüksekliği ile kom-
şuluk bağları arasındaki ilişki. Kat 
sayısı arttıkça komşuluk ilişkileri 
azalıyor. 10 katın altındaki apart-
manlarda yaşayanların yüzde 35’i 
komşularını tanımadığını söyler-
ken, 10 kat ve üzerinde bu rakam 
yüzde 55’e kadar çıkıyor. 

Katılımcılara, komşusuyla ev 

ziyareti yapıp yapmadığı da sorul-
muş. Buna göre ev ziyareti yapan-
ların oranı yüzde 35. Ataşehirlilerin 
yüzde 25’i bazen, yüzde 1’i sadece 
bayramlarda ev ziyareti yapıyor. 
Ev ziyareti yapmayanların oranı ise 
yüzde 40 civarında.  Komşusuyla 
hiçbir zaman ev ziyareti yapma-
yanların en yüksek olduğu yer 
Atatürk Mahallesi. Bu mahallenin 
sakinlerinin yarısı hiçbir zaman 
komşusuna ev ziyaretine gitmedi-

Komşularınızla 
ne sıklıkta selamlaşıyorsunuz?

Komşum 
selam verince

Hiçbir 
zaman

Her zaman
%77.2

Bazen
%15.5

% 5.6

% 1.7

Ataşehir halkının   %77,2’si 
komşularıyla her zaman 

selamlaşırken,  %15,5’i bazen,
  %5,6’sı komşusu 

selam verirse selamlaşıyor. 
“Hiçbir zaman selamlaşmam 

diyenlerin oranı “ise
  %1,7’dir.

Sayı %
Her zaman 1594 77.2
Bazen 320 15.5
Komşum selam verince 115 5.6
Hiçbir zaman 36 1.7
Toplam 2065 100
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yardımına koşma, ikramlaşma, 
bayramlaşma, selamlaşma sıklığı 
gibi sorular da yöneltilmiş. 

Komşusundaki düğün, cenaze 
veya hastalık gibi olayları duyup 
üzerine düşeni yapanların oranı 
yüzde 86. İçerenköy ve Mevlana 
mahallelerinde komşudan haber-
darlık da yüksek. Atatürk Mahal-
lesi’nde ise “Komşumdaki düğün, 
cenaze, hastalık gibi olayları duy-
mam” diyenler genel ortalamanın 

ğini söylüyor. 
Kadınlar erkeklere göre daha 

sık komşu ziyareti yapıyor. Kadın-
ların yüzde 42’si komşusuyla ev 
ziyareti yaptığını ifade ederken, 
erkeklerde bu oran yüzde 25’e 
kadar düşüyor. 

Yaş ve medeni durum da kom-
şularla ev ziyareti yapma konusun-
da etkili oluyor. Verilen yanıtlardan 
anlaşıldığına göre yaşın yükselme-
siyle komşuluk ilişkileri de güçleni-

yor. 30 yaş ve altı gençlerin yüzde 
30’u komşuluk ziyareti yaparken, 
31-45 yaş arasındakilerin yüzde 
36’sı,  46 yaş ve üzerindeki Ata-
şehirlilerin ise yüzde 38’i komşu 
ziyareti yapıyor. Evlilerde komşu 
ziyareti oranı yüzde 37 iken bekâr-
larda bu oran yüzde 29.

Elbette komşuluk ilişkisi 
kurmak için mutlaka ev ziyareti 
yapmak gerekmiyor. Araştırmada, 
ihtiyacı olduğunda komşusunun 

Her zaman Bazen Komşum 
selam 
verince 

Hiçbir 
zaman

Toplam

Hepsini tanırım 82.6 11.2 3.6 2.6 100.0
Çoğunu tanırım 80.6 13.4 5.6 0.3 100.0
Karşı komşum 72.8 21.9 4.4 0.9 100.0
Alt-üst komşum 69.1 20.3 9.8 0.8 100.0
Hiçbirini tanımam 49.1 30.8 12.6 7.5 100.0
Toplam 77.2 15.5 5.6 1.7 100.0

Her 
zaman

Bazen Komşum selam 
verince 

Hiçbir 
zaman

Toplam

İçerenköy 80.1 14.2 4.2 1.6 100.0
K.Bakkalköy 74.7 17.5 6.3 1.5 100.0
Barbaros 77.3 15.1 5.0 2.5 100.0

Mevlana 87.2 9.0 1.3 2.6 100.0
Atatürk 75.2 15.0 8.3 1.5 100.0
Diğer 73.3 18.1 6.4 2.1 100.0
Toplam 77.2 15.5 5.6 1.7 100.0

Komşularının hiçbirini tanımadığını söyleyenlerin %7,5’i 
komşularıyla hiçbir zaman selamlaşmıyor.

Görüldüğü gibi Mevlana ve İçerenköy mahallelerinde komşusuyla her zaman 
selamlaştığını söyleyenlerin oranı genel ortalamanın epey üzerinde. 
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alanları ve bahçe, yüzde 21 ile 
sokak, yüzde 12 ile otopark, yüzde 
10 ile market-pazar, yüzde 3 ile 
çocuk oyun alanları ve yüzde 1,4 
ile spor kompleksi takip ediyor.

Katılımcılara son olarak, “Ne 
tür etkinlikler yapılırsa komşuları-
nızla birlikte katılmayı düşünürsü-
nüz?” sorusu yöneltilmiş. Ataşe-
hirlilerin yüzde 49’u piknik, %36’sı 
tiyatro, %36’sı sinema, %27’si 
konser, yüzde 9’u sergi, yüzde 8’i 

dans, yüzde 5’i basketbol, yüzde 
6’sı futbol, yüzde 2’si bowling 
etkinliği olursa komşusuyla birlikte 
katılabileceklerini söylüyor. 

Bu yanıtları mahalle bazında 
değerlendirdiğimizde İçeren-
köy’de pikniğin, Küçükbakkal-
köy’de dansın, Barbaros’ta ser-
ginin, Atatürk’te sinema-tiyatro 
etkinliklerinin daha yüksek oranda 
tercih edildiği görülüyor. Kadınlar-
la erkeklerin yanıtları da epey fark-

lı. Kadınlar komşularıyla sinema, 
tiyatro, konser, dans gibi sanat-
sal içerikli etkinliklerde birlikte 
bulunmak isterken, erkekler daha 
çok basketbol, futbol gibi sportif 
etkinlikleri tercih etmiş. Görünen 
o ki, katılımcıların yaşı da verilen 
yanıtlarda etkili olmuş. 30 yaş altı 
gençler, konser, dans, basketbol, 
futbol, 46 yaş ve üzerindekiler ise 
sergi etkinliklerini genel ortalama-
nın üzerinde söylüyorlar.

Evet Bazen Hayır Toplam
Evet 68.7 21.0 10.3 100.0
Bazen 32.6 41.8 25.7 100.0
Hayır 17.0 18.7 64.3 100.0
Sadece 
bayramlarda

26.1 25.2 35.6 100.0

Toplam 39.1 25.2 35.6 100.0

Evet Bazen Hayır Toplam
İçerenköy 42.5 22.6 34.9 100.0
K.Bakkalköy 40.6 23.9 35.5 100.0
Barbaros 37.4 29.7 32.9 100.0

Mevlana 44.0 28.0 28.0 100.0
Atatürk 28.5 27.0 44.5 100.0
Diğer 39.7 29.4 30.9 100.0
Toplam 39.1 25.2 35.6 100.0

Komşusuyla ev ziyaretine gidenlerin %68,7’si sosyal hayatta da 
vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir.

Mevlana Mahallesi’nde komşusuyla sosyal hayatta vakit geçirdiğini söyleyenler 
genel ortalamanın biraz daha üzerinde: yüzde 44.
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bir hayli üzerinde.
Ve tabii bayramlar... Ankete ka-

tılan Ataşehirlilerin yüzde 66’sı dini 
bayramlarda komşusuyla bayram-
laştığını, yüzde 17’si bayramlaş-
madığını söylüyor. Komşusuyla ev 
ziyareti yapanların yüzde 87’si dini 
bayramlarda da bayramlaşıyor. 
Mevlana ve İçerenköy mahallele-
rinde komşusuyla bayramlaştığını 
söyleyenler, Barbaros ve Atatürk 
mahallelerinde ise komşusuyla 
bayramlaşmayanlar genel ortala-
manın üzerinde.

Komşuluk denince akla gelen 
şeylerden biri de ikramlaşma. 
Araştırmada komşular arası ikram-
laşmayla ilgili de sorular sorulmuş. 
Görüşülen kişilerin yüzde 46’sı 
komşusuna çoğunlukla ikram gö-
türdüğünü ifade ederken, yüzde 
16’sı hiçbir zaman, yüzde 22’si 
sadece Aşure Ayı gibi özel günler-
de, yüzde 16’sı ise bazen götürdü-
ğünü belirtiyor. İkramlaşmanın en 
fazla olduğu mahalle yüzde 50 ile 
Küçükbakkalköy.

Peki her şey bir tarafa, komşu-
lar birbirine ne kadar güveniyor? 
Çocuğunu komşusuna emanet 
edebiliyor mu ya da evinin anah-
tarını?  Araştırmaya göre çocuğu 
olanların yüzde 53’ü acil durumlar-
da çocuğunu komşusuna emanet 
ettiğini söylerken, “Hayır, emanet 
etmem” diyenlerin oranı yüzde 46. 
Ataşehirlilerin yüzde 53’ü evinin 
anahtarını komşusuna bırakabiliyor. 
Oranlar diğer yanıtlarda olduğu 
gibi Mevlana Mahallesi’nde yine 
yükseliyor. Bu mahallede çocuğunu 
komşusuna emanet edenlerin oranı 
yüzde 57’nin, anahtar bırakacak 
kadar güven duyanların oranı ise 
yüzde 67’nin üzerinde.

Ataşehirlilerin yüzde 45’i kom-
şusundan ihtiyaç duyduğunda gıda 
maddeleri isterken, hastalık gibi 
acil durumlarda yardım isteyenle-
rin oranı yüzde 34. Hiçbir durumda 
yardım isteyemeyenlerin oranı ise 
yüzde 20 civarında. Güvenle ilgili 
sonuçlar karşılıklı yardım istemeyle 
ilgili sonuçlarla örtüşüyor. Güven 
oranı en düşük çıkan Atatürk ve 

Barbaros mahalleleri aynı zamanda 
komşusundan hiçbir zaman yardım 
istemediğini söyleyenlerin en çok 
olduğu yerler. Atatürk Mahal-
lesi’nde bu oran yüzde 30 iken 
Barbaros Mahallesi’nde yüzde 26. 
Yardım istemede rakamlar düşük 
gözükse de neyse ki yardım etme 
konusunda daha fazla duyarlılık 
olduğu görülüyor. Apartmanında 
ya da sokağında komşusunun 
zor durumda olduğunu fark edip 

yardıma gidenlerin oranı yüzde 
93. Bu konuda Mevlana Mahalle-
si’ndeki rakam müthiş: yüzde 98. 
Ataşehirlilerin yüzde 3’ü ise böyle 
bir durum karşısında dahi yardım 
etmediğini söylüyor. 

Araştırmada komşuların bir-
birleriyle nerelerde karşılaştıkları 
da sorulmuş. Buna göre komşuyla 
en sık karşılaşılan yer yüzde 86 ile 
apartman girişleri. Bunu yüzde 50 
ile asansör, yüzde 32 ile yürüyüş 

Evet
%39.1

Hayır
%35.6

Bazen
%25.2

Komşularınızla sosyal hayatta 
zaman geçiriyor musunuz?

Sayı %
Evet 789 39.1
Bazen 509 25.2
Hiçbir zaman 718 35.6
Toplam 2016 100

Ataşehirlilerin   %39.1’i 
komşusuyla sosyal hayatta 

vakit geçirdiklerini 
ifade ederken,   %25.2’si 
bazen,   %35.6’sı ise hiç 

geçirmediklerini söylüyor.



1312

Ataşehirekspres
20 Temmuz 2016

alanları ve bahçe, yüzde 21 ile 
sokak, yüzde 12 ile otopark, yüzde 
10 ile market-pazar, yüzde 3 ile 
çocuk oyun alanları ve yüzde 1,4 
ile spor kompleksi takip ediyor.

Katılımcılara son olarak, “Ne 
tür etkinlikler yapılırsa komşuları-
nızla birlikte katılmayı düşünürsü-
nüz?” sorusu yöneltilmiş. Ataşe-
hirlilerin yüzde 49’u piknik, %36’sı 
tiyatro, %36’sı sinema, %27’si 
konser, yüzde 9’u sergi, yüzde 8’i 

dans, yüzde 5’i basketbol, yüzde 
6’sı futbol, yüzde 2’si bowling 
etkinliği olursa komşusuyla birlikte 
katılabileceklerini söylüyor. 

Bu yanıtları mahalle bazında 
değerlendirdiğimizde İçeren-
köy’de pikniğin, Küçükbakkal-
köy’de dansın, Barbaros’ta ser-
ginin, Atatürk’te sinema-tiyatro 
etkinliklerinin daha yüksek oranda 
tercih edildiği görülüyor. Kadınlar-
la erkeklerin yanıtları da epey fark-

lı. Kadınlar komşularıyla sinema, 
tiyatro, konser, dans gibi sanat-
sal içerikli etkinliklerde birlikte 
bulunmak isterken, erkekler daha 
çok basketbol, futbol gibi sportif 
etkinlikleri tercih etmiş. Görünen 
o ki, katılımcıların yaşı da verilen 
yanıtlarda etkili olmuş. 30 yaş altı 
gençler, konser, dans, basketbol, 
futbol, 46 yaş ve üzerindekiler ise 
sergi etkinliklerini genel ortalama-
nın üzerinde söylüyorlar.

Evet Bazen Hayır Toplam
Evet 68.7 21.0 10.3 100.0
Bazen 32.6 41.8 25.7 100.0
Hayır 17.0 18.7 64.3 100.0
Sadece 
bayramlarda

26.1 25.2 35.6 100.0

Toplam 39.1 25.2 35.6 100.0

Evet Bazen Hayır Toplam
İçerenköy 42.5 22.6 34.9 100.0
K.Bakkalköy 40.6 23.9 35.5 100.0
Barbaros 37.4 29.7 32.9 100.0

Mevlana 44.0 28.0 28.0 100.0
Atatürk 28.5 27.0 44.5 100.0
Diğer 39.7 29.4 30.9 100.0
Toplam 39.1 25.2 35.6 100.0

Komşusuyla ev ziyaretine gidenlerin %68,7’si sosyal hayatta da 
vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir.

Mevlana Mahallesi’nde komşusuyla sosyal hayatta vakit geçirdiğini söyleyenler 
genel ortalamanın biraz daha üzerinde: yüzde 44.
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bir hayli üzerinde.
Ve tabii bayramlar... Ankete ka-

tılan Ataşehirlilerin yüzde 66’sı dini 
bayramlarda komşusuyla bayram-
laştığını, yüzde 17’si bayramlaş-
madığını söylüyor. Komşusuyla ev 
ziyareti yapanların yüzde 87’si dini 
bayramlarda da bayramlaşıyor. 
Mevlana ve İçerenköy mahallele-
rinde komşusuyla bayramlaştığını 
söyleyenler, Barbaros ve Atatürk 
mahallelerinde ise komşusuyla 
bayramlaşmayanlar genel ortala-
manın üzerinde.

Komşuluk denince akla gelen 
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sadece Aşure Ayı gibi özel günler-
de, yüzde 16’sı ise bazen götürdü-
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fazla olduğu mahalle yüzde 50 ile 
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Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde her 
zamankinden yoğun ve heyecanlı  bir telaş var. Çünkü bir süredir 
yapımları süren kültür merkezleri peş peşe  kapılarını Ataşehirlilere 
açmaya başladı.   Mustafa Saffet Kültür  Merkezi’nde şimdiden müzik 
sesleri yükseliyor;  İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi’nden ise cıvıl cıvıl 
gençlerin enerjisi… Bu iki merkezi ve yakında  yakında hizmet vermeye 
başlayacak Neşet Ertaş Kültür Evi’ni okurlarımız için gezdik ve ortaya 
çıkma süreçlerini, izlenecek kültür politikalarını  Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi ile konuştuk.

Ataşehir Belediyesi kuruldu-
ğunda hiçbir kültür mer-
kezine sahip olmamasına 

rağmen mahalleleri, kültür ve sanat 
etkinliklerinin yapıldığı yerlere 
dönüştürdü. Bu faaliyetler kimi za-
man bir Ataevi’nde, kimi zaman bir 
okulun bahçesinde ya da bir parkta 
gerçekleşti.  ‘Sanat Eğitimini Ma-
hallenize Getiriyoruz Projesi’ ile çok 
sayıda kültür ve sanat kursu düzen-
lendi; tiyatro ve konser etkinlikleri 
yapıldı, gelenekselleşen festivallere  
imza atıldı.  Ama şimdi Ataşehir’de 
yeni bir dönem başlıyor. Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi ile İçereren-
köy Sanat Eğitim Merkezi kapılarını 
Ataşehirlilere açtı bile, sırada  Neşet 
Ertaş Kültür Evi var.

Gezimize Örnek Mahallesi’n-
de bulunan Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nden (MSKM) başlıyoruz. 

için çok sayıda olanak sunacak. Ne-
şet Ertaş Kültürevi de yakında hiz-
mete açılıyor ama en fonksiyonlu 
yerimiz MSKM. Mustafa Saffet tam 
performans gösterdiğinde, Ataşe-
hirliler kültürel ihtiyaçlarını ilçeden 
ayrılmadan karşılayabilecekler. 
Ben yerel yönetimlerin en önemli 
görevlerinden birinin vatandaşla-
rın kültürel gelişimlerine olanak 
sağlamak olduğuna inanıyorum.  
Kültürel faaliyetleri bir bütünlük 
içerisinde sunmamıza olanak vere-
cek MSKM, bu anlamda Ataşehir’e 
büyük bir soluk aldıracak. Burada 
eğitim, dinlence ve eğlence gibi 
etkinlikler elbette olacak ama yanı 
sıra çağdaş sanatların tanıtılması,  
geleneksel kültür etkinliklerinin 
gelecek nesillere ulaştırılması gibi 
rolleri de gönülden üstleneceğiz. “

Verilecek tüm hizmetlerin üc-
retsiz olacağının altını çizen Başkan 
İlgezdi  kurumsallaşmanın önemine 
de dikkat çekiyor: “Yerel yönetim-
lerin etkin olmanın yanısıra kalıcı ve 
süreklilik gösteren bir kültürel yapı 
kurması gerekiyor.  Müze, kütüpha-
ne, kültür merkezi gibi yapılar işte 
bu nedenle çok önemli. Biz Ataşe-
hir’de bu bilinçle politikalar üreti-
yor ve yatırımlarda bulunuyoruz.  
Herkes hakkını verecektir ki, göre-
ve geldiğimizden beri kültür ve sa-
nat alanında net politikalar izledik. 
Kültür ve sanatın her gelir ve yaş 

Burası halen faaliyette ama asıl 
Ekim ayında, sezonu açtığında 
Ataşehir’in en  önemli durakların-
dan biri olacak. MSKM’de tiyatro, 
konferans, etkinlik , spor ve sergi 
salonları,  toplantı odaları, kitap 
kafe, kafeterya,  çocuk oyun alanı, 
derslikler, çeşitli atölyeler, dans ve 
kayıt  stüdyoları bulunuyor. Sezon 
boyunca tüm bu yapının işlevselle-
şeceği kültür ve sanat etkinlikleri-
nin yapılması planlanıyor. 

 Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi her üç kültür merkezi 
ile ilgili duyduğu heyecanı şöyle 
anlatıyor: “Ataşehir’in bu yapılara 
gerçekten çok büyük gereksinimi 
var. Etkinlik salonlarına kavuşmak-
tan öte bu merkezler, ilçe halkının 
kültür ve sanat ile buluşmasını ko-
laylaştıracak, onların yeteneklerini 
ortaya çıkarmaları ve geliştirmeleri 

Sezon Ekim’de açılacak
Örnek Mahallesi’ndeki beş katlı Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi (MSKM) tam 10 bin metrekarelik 
alanda kurulu. Merkez şimdi de faaliyette ama 
sezon açılışı Ekim ayında yapılacak.

Ataşehirekspres
20 Temmuz 2016

15



grubu için kolay ulaşılabilir olmasını 
hedefledik. Bunun için de ilçe ge-
nelinde yaygın faaliyetler yürüttük 
ve tümünü ücretsiz sunduk. ‘Sanat 
Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz 
ve  Ana Renkler Projeleri; ardından 
Gençlik Orkestrası, Halk Müziği ve 
TSM Koroları ile eğitimi ve icrayı 
bir araya getirdik. Yani bir yandan 

öğreniminiz sürerken, bir yandan 
da sahnede yer alıyor, seyirci ile 
buluşuyorsunuz. Sanat ile uğraşan-
lar bunun önemini iyi bilirler. Bazı 
konservatuarlarda dahi öğrencilere 
bu olanaklar tanınmaz. “ 

Şimdi gelin, MSKM’yi birazdan 
daha yakından gezelim. Yapımına 
5 yıl önce başlanan bina 10 bin 

metrekarelik alanda kurulu. MSKM 
Genel Sanat Koordinatörü Oben 
Özkal, bize asma katlarıyla birlikte 
beş katlı olan merkezi  gezdiriyor. 
Önce çocuk seslerinin geldiği en 
üst kata çıkıyoruz. Sınıfların kapıları 
kapalı. Özkal “Yaz Sanat Okulla-
rı’nın dersleri var” diye anlatıyor. 

Üzerinde “Yeşil Sınıf” yazan ka-

Çocuklar da 
unutulmadı
Şu sıralar Mustafa Saf-
fet Kültür Merkezi’nde 
Ataşehir Belediyesi Yaz 
Okulları’nın dersleri 
var o nedenle içeride 
en çok çocuk sesi 
duyuluyor. Belli ki her 
yaş grubuna seslenen 
MSKM zamanla çocuk-
ların da hiç ayrılmak 
istemeyeceği bir 
yer haline gelecek. 
Merkezdeki Adile 
Naşit Çocuk Sahnesi 
ile birinci kattaki Oyun 
Alanı çocuklar için 
tasarlanmış.

* MSKM’nin girişi engelli va-
tandaşların rahatlığı düşünü-

lerek planlanmış. İçeride de her 
salona rahatlıkla ulaşabilecek-
leri özel asansörler bulunuyor. 
Salonlarda ise engelli vatan-
daşlar için özel oturma alanları 
unutulmamış. 

*Girişte danışma noktası ve 
konuklar için dinlenme alanı 

yer alıyor.

*MSKM’nin her iki sahnesinin 
de son derece gelişmiş bir 

ses yalıtımına sahip olduğunu 
hatırlatmamıza gerek yok.

*İki sahnenin de ayrı ayrı ku-
lisleri bulunuyor.  Sanatçılar 

ve diğer konuklar bu kulislerde 
rahatlıkla hazırlanacak, tuvalet 
ve duşlardan yararlanabilecek.

*25 araçlık bir otoparkı  bulu-
nan merkezin zemin katında 

ise idari ofisler bulunuyor. 

Engelliler de 
unutulmadı

1716

KAPAK KONUSU

pıyı çalıp, içeri giriyoruz. Öğretmen 
“Evet çocuklaaar... Şimdi, tahmin 
edin bakalım bu ses hangi müzik 
aletinden çıkıyor?” diye soruyor. 
Çocuklar o kadar yoğunlaşmış ki 
varlığımızı fark etmiyor. Önlerin-
de bir sürü enstrüman resmi olan 
kağıttaki orgu işaretliyorlar. Sessizce 
çıkıp, diğer sınıfa giriyoruz. Burada 
ise çocuklar müzikle İngilizce eğitimi 
alıyor.  Özkal, “Bu katta müziğe 
dair her şey var. Müzik eğitimleri de 
veriliyor, yalıtımlı stüdyolarda prova 
da yapılabiliyor. Kısaca burası bizim 
konservatuar katımız” diye özetliyor.

MSKM’nin inşasının beş yıl 
sürdüğünden bahsetmiştik. Bunun 
nedeni, temel atıldıktan sonra 
Çamlıca taraflarından gelen doğal 
kaynak suyunun binanın altından 
geçtiğinin fark edilmesi. Suyun 
yalıtılması için uzun uğraşlar veril-
miş, çok emek harcanmış. Bina, bu 
sırada önemli ölçüde zarar görmüş. 
Neyse ki bütün sıkıntılar zaman 
içinde atlatılmış ve bina şimdiki 

pırıl pırıl görünümüne bürünmüş. 
MSKM Genel Sanat Koordinatö-
rü Oben Özkal, Ekim’deki sezon 
açılışı için hazırlıkların son hızla ve 
büyük bir heyacanla sürdüğünü 
söylüyor: “Güzel bir açılış yapmayı 
planlıyoruz. Bir koreografi üzerinde 
çalışıyoruz. Binamızın dışına video 
görüntüleri yansıtarak, MSKM’nin 
kuruluş öyküsünü anlatacağız. Aynı 
akşam bir diğer koreografimiz de 
Cumhuriyet’in kuruluşuyla ilgili ola-
cak.  Şu an ismi kesinleşmiş değil 
ama mutlaka çok önemli  bir sanat-
çımız da konser verecek. Açılışımız 
Ataşehir’liler için güzel bir akşam, 
ilçenin kültür hayatı için önemli bir 
dönemeç olacak.”

 MSKM’nin çok özel iki  sahnesi 
var. Belediye Başkanı Battal İlgez-
di tarafından bu sahnelere Türk 
sinemasının iki büyük ustasının ismi 
verilmiş: Halit Akçatepe ve Adile 
Naşit Sahneleri… Halit Akçatepe 
Sahnesi, 352 kişi kapasiteli. Bura-
da Ekim ayından itibaren büyük 
dekorlu tiyatro oyunları sahnelene-
cek. Salon konser, festival, sinema 
gösterimi, edebiyat ve felsefe 
söyleşileri gibi çok sayıda  etkinliğe 
ev sahipliği yapacak. 

“Adile Naşit Çocuk Sahnesi” ise 
120 kişi kapasiteli ve birçok niteliği 
sahip. Öncelikle salonu anlamak için 
bildiğiniz tiyatro anlayışını unutma-
nız gerekiyor. Çünkü ortaya kurulan 
sahne, sekiz ayrı parçadan oluşuyor 

ve 360 derecelik bir görüş açısı 
sağlıyor.  Rengarenk olan sahne 
büyüyüp, küçülebiliyor ya da bir 
dans pistine dönüşebiliyor. Bu dü-
zenlemenin nedeni atölyelerde dans 
eğitimi alan çocukların Adile Naşit 
Çocuk Sahnesi’nde rahatça pratik 
yapabilmelerine olanak sağlamak.

Ses yalıtımına ciddi emek harca-
nan sahnenin etrafında çocukların 
rahat etmesi için 60 adet armut 
minder, 60 adet koltuk konulması-
na karar verilmiş. 

Adile Naşit Çocuk Sahnesi’nin 
diğer işlevlerini ise MSKM Genel Sa-
nat Koordinatörü Oben Özkal şöyle 
anlatıyor: “Burayı daha çok, çocuk 
ve gençlere ayırmayı planlıyoruz. 
Ataşehir’deki çocukları merkezimize 
çekmek için çok cazip etkinlikler 
yapacağız. Akşamları yetişkinler için 
tiyatro oyunları, konserler olacak. 
Gündüzleri ise özellikle çocukları ve 
gençleri ağırlayacağız.” 

 MSKM’nin sadece çocuklar için 
hazırlanan Oyun Alanı ise birinci 
katta yer alıyor. Bu alan henüz ta-
mamlanmamış ama belli ki çocuklar 
için sürpriz dolu bir mekan olacak. 
Üç boyutlu dev ekranda gösteri-
lecek çizgi filmleri çocuklar armut 
minderlerinde rahatça oturup, iz-

Fitness salonu bile var 
MSKM, hiçbir kültür merkezinde olmayan ayrıntılar-
la dolu. Örneğin ikinci katında bir fitness salonu 
var. Spor salonundaki tüm ekipmanlar şu an hazır, 
Ataşehirlileri bekliyor. Koşu bantlarının, ağırlık 
çalışmalarında kullanılan malzemelerin bulunduğu 
salonda uzman eğitmenler eşliğinde spor yapılacak. 
Elbette bu da ücretsiz olacak. 15 kişinin aynı anda 
ders aldığı fitness salonunda Eylül ayından itibaren 
pilates, yoga, zumba gibi dersler de yer alacak. Her 
vatandaş dört ay boyunca burada spor yapabilecek. 
Süresi dolanın yerini yeni sporseverler alacak. Her 
seans bir buçuk saat sürecek.  
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grubu için kolay ulaşılabilir olmasını 
hedefledik. Bunun için de ilçe ge-
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pıyı çalıp, içeri giriyoruz. Öğretmen 
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leyecek. Alanda küçük yaş grupları 
için top havuzu, oyun hamurları ve 
legolar da düşünülmüş.

Unutmadan, Oyun Alanı sadece 
çocukları değil ebeveynleri de mutlu 
edecek. Nasıl mı? Diyelim  yetişkin-
ler için bir tiyatro oyunu var. Ve bu 
oyunu izlemek isteyen aileler, küçük 
çocuklarını nereye bırakacaklarını 
bilemiyorlar. İşte Oyun Alanı bu 
kaygıyı ortadan kaldırıyor.  Aileler 
çocuklarını buradaki  gözetmenlere  

emanet edip, onların iyi vakit geçir-
diğinden emin olarak, gönül rahatlı-
ğı ile etkinlikleri izleyebilecekler.  

MSKM’nin içinde bir de kitap 
kafe yer alıyor. Vatandaşlar buraya 
geldiğinde raflardan diledikleri 
kitabı seçip, masa ya da kanepe-
lerde okuyabilecekler.  Unutmadan 
kitap kafenin bir kuralı var: Dışarı 
kitap çıkarılmaması. Bu kural çok 
insanı bir gerekçesi ile konulmuş: 
MSKM’nin yöneticileri istiyorlar ki; 

kitap sevgisi sosyalleşmenin bir 
aracı olsun; evden çıkmanız için bir 
neden; merhabalaşmak, yeni kitap 
severlerle tanışıp, sohbet etmek 
için bir mekan…  

MSKM’nin Ataşehir Belediye-
si’nin farklı mekanlarda yürüttü-
ğü Sanat Eğitimini Mahallenize 
Getiriyoruz Projesi’nin ve Yaz Sanat 
Okulları’nın  ana merkezi olacağını 
da belirtelim.

MSKM’nin ikinci katında ise 12 

     NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR EVİ    

MSKM’nin ardından İçeren-
köy’de bir yıldır yapımı süren 

Neşet Ertaş Kültürevi’ne geçiyoruz. 
Eylül ayında faaliyetlerine başlaya-
cak olan kültürevini, İçerenköy Sanat 
Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu 
Eser Özdemir ile birlikte geziyoruz. 
400 kişi kapasiteli, beş katlı bu mer-
kez de tamamlanmak üzere. 

Bir katı idare, iki katı dershane, 
zemin katı ise muhtarlık ve danışma 
merkezi olan Neşet Ertaş Kültüre-
vi’nde bir kütüphane de yer alacak. 
Burada   konferanslar, paneller, 
toplantılar düzenlenirken; bağlama, 
drama, gitar gibi sanat kursları da 
faaliyet gösterecek.

Başkan Battal İlgezdi, Neşet 
Ertaş Kültürevi’nde sanat etkin-
liklerinin yanı sıra üniversiteye 
hazırlanan öğrencilere ders desteği 
verileceğini de anlatıyor: “İki yıldır 
Ferhatpaşa’da hizmet veren merke-
zimiz bize gösterdi ki ilçemizdeki 
gençlerin çok çeşitli desteklere 
ihtiyaçları var.  Biz, onlara ücretsiz 
sanat ve spor kursları verirken 
öte yandan eğitimlerine de katkı 
sunmaya amaçlıyoruz. Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi’nde üniversi-
te giriş sınavı için gençlere iki 
yıldır büyük katkılar sunuyoruz. 
Çok sayıda öğrenci sadece bizim 
kurslarımıza katılarak, istedikleri 
üniversitelere girme şansını yaka-
ladı. Neşet Ertaş Kültür Evi’nde de 
gençlerimize bu desteği ücretsiz 

sunmaya devam 
edeceğiz.  Belediye 
olarak, yaşamların 
bu önemli nokta-
sında yanlarında 
olmak istiyoruz. Biz 
burada her mahal-
leden gencimizin 
elinden tutmaya 
çalışacağız.  Ama 
vurgulamak iste-
diğim bir nokta var;  biz hiçbir 
zaman gençlere ders anlatmakla 
yetinmeyeceğiz.  Entellüktüel bir 
bakış acısı kazanmaları, dünyayı 
anlayacak bakış açılarına kavuş-
maları için de çalışacağız. Örneğin 
diyelim bir gencimiz matematik 

derslerine katılıyor. Elbette onu 
sınava en iyi şekilde hazırlayacağız 
ama matematiğin tarihi ve felsefesi 
ile buluşmasını da sağlayacağız. 
Bütün dersleri kültür ve sanatla iç 
içe geçecek şekilde programlıyoruz 
ve öyle de yapacağız.”

“Her mahallenin elinden tutacağız”
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Çocuklar kendi sebzelerini yetiştirecek
     İÇERENKÖY SANAT EĞİTİM MERKEZİ    

Son olarak ziyaret ettiğimiz 
yer, İçerenköy’de bulunan 

İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi. 
Çok amaçlı bir salona sahip olan 
prefabrik yapıda çocuklar bale 
yapabiliyor, halk oyunları oynuyor, 
iki müzik atölyesinde gitar, bağla-
ma, perküsyon ve keman dersleri 
alıyor. Ayrıca Yaz Okulları kapsa-
mında sabah grubunda 45, öğle 
grubunda 55 öğrenci sanat eğitimi-
ne katılıyorlar.  Yine bu kapsamda 
merkezde temel müzik eğitimi, 
koro, resim, müzik bilgisi ve ens-
trüman tanıtımı, satranç, akıl-zeka 
atölye çalışmaları da bulunuyor. 

Başkan Battal İlgezdi, kaldırım 
taşlarından duvarlarının süsleme-
sine kadar birçok alanı mahalleli 
ile birlikte hazırladıklarını anlatı-
yor ve şunları söylüyor: “Çocuklar 
İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi’n-
de farklı aktivitelerle yeteneklerini 
keşfediyorlar. Örneğin burayı 
kurarken mahallede yaşayanları da 
işin içine katmak istedik. Kaldırım 
taşlarından bir yürüme alanı kur-
duk; duvarları çocuklarımız resim 
öğretmenleriyle birlikte boyadı; 
bahçe tasarımını yine çocuklar 
yaptı. Bu mahallede her gelir sevi-
yesinden insanımız yaşıyor. Bunu 

unutmadan dar gelirli çocukların 
da yeteneklerini ortaya çıkaracak 
olanaklar yaratıyoruz.”

 Kültür ve sanata erişimin bir 
hak olduğunu vurgulayan Başkan 
İlgezdi sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Burada çocuklarımız sa-
dece sanatla  ilgilenmeyecek, ders 
çalışmayacak. Arka tarafta iki katlı 
bir bahçemiz yer alıyor.İlk katında 
oturma yerleri var. Diğer katında ise 
doğal tarım yapmayı düşünüyoruz. 
Çocuklar domatesini, biberini, patlı-
canını kendileri ekecek, yetiştirecek 
ve tüketecek. Üretmenin ne olduğu-
nu keşfedecek.”

sınıftan oluşan derslikler yer alıyor. 
İsteyenler bu sınıflarda sezon bo-
yunca enstrüman, koro, şan, oyunlu 
İngilizce, modern dans, zeka oyun-
ları, drama gibi eğitimler alabilecek. 

Bu noktada sözü yeniden Ataşe-
hir Belediye Başkanı Battal İlgez-
di’ye veriyoruz. Sanat Eğitimini 
Mahallenize Getiriyoruz Projesine 
katılan birçok öğrencinin konserva-
tuvar eğitimi görmeye hak kazandı-
ğını hatırlatan Başkan Battal İlgezdi 

şunları söylüyor: “Çocukların bu 
merkezde daha iyi eğitim alacakla-
rına ve konservatuvarlarda istedik-
leri bölümlere rahatlıkla girebile-
ceklerine inanıyoruz.  Biliyorsunuz 
yıllardır bizim kurslarımızda yetişen 
gençlerden oluşan bir senfoni 
orkestrası kurduk. Genelde bele-
diyeler dışarıdan, bağımsız bir or-
kestrayı bünyelerine katmayı seçer. 
Biz ise daha zor bir yol tercih ettik,  
kendi yetiştirdiğimiz gençlerden bir 

orkestra kurduk. Bu, nadir görülen 
bir durum. MSMK ile orkestramızı 
daha da genişleterek, daha güzel 
işlere imzalar atacağız. MSKM, en 
çok çocukların ve gençlerin nefes 
aldığı bir alan olacak. Çocuklar bir-
birleriyle kaynaşıp sosyalleşecek. 
Birinin öğrendiği gitara belki diğeri 
de merak salacak, belki bağlama 
öğrenen, perküsyona merak duya-
na bu sevgiyi aşılayacak. Yarınları-
mız güzel olacak.” 
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orkestra kurduk. Bu, nadir görülen 
bir durum. MSMK ile orkestramızı 
daha da genişleterek, daha güzel 
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Başarıdan başarıya 
koşan genç bir kızın 
hikâyesi
İrem Kalaycıoğlu, yufka 
satarak ailesini geçindiren 
bir babanın, onu her gün 
kurslara götüren bir 
annenin kızı. 13 yaşında. 
İrem, ATAMEM’de (Ataşehir 
Meslek Edindirme Merkezi) 
bağlama çalmaya başladı. 
Derslerindeki başarısıyla 
okulunda dereceye girdi. 
Daha sonra kemana 
merak saldı. Yetmedi Uzak 
Doğu dövüş sporlarından 
Wushu’da 25 madalya aldı. 
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Başarıdan başarıya 
koşan genç bir kızın 
hikâyesi

Ayla Kalaycıoğlu, 2003 yılının 
Nisan ayında üçüncü kızı 
İrem’i dünyaya getirdiğin-

de içinden “Bu bebeğin ne kadar 
çok saçı var” diye düşündü. Baba 
Aydın Kalaycıoğlu, İrem henüz 1 
yaşındayken konuşmaya başla-
dığında salonun ortasında kızına 
hayretler içinde bakıyordu. Onun 
bambaşka bir çocuk olduğunu 
yakın çevresine o zamanlardan 
beri anlatır oldu. Ayla Hanım da 
Aydın Bey de, küçük çocuklarının 
çok akıllı olduğunu düşünüyordu. 
Böyle düşünmekte haklılardı. 

Baba Aydın Kalaycıoğlu, İrem’in 
daha bebekliğinden itibaren çok 
sağlıklı olduğunu söylüyor. İrem’in 
doğduğu andan 8 yaşına kadar 

doktor yüzü görmediğini hatırlıyor. 
İrem ilk kez 8 yaşında gribe ya-
kalandığında evdeki herkesin 
şaşırdığını anlatıyor: “Bizim kız 
grip olduğunda o gün hepimiz ona 
uzaylıymış gibi garip baktık. Hatta 
kendi aramızda gülüştük, ‘Aaa İrem 
de hastalanabiliyormuş’ dedik. On-
dan sonra da bir daha hastalık yüzü 
görmedi. Görmesin de zaten...”

İrem’in sadece sağlıkla, 
mutlulukla değil müzikle de 
büyüdüğünü belirtiyor Ayla 
Hanım: “Salonun ortasına geçip 
eline geçirdiği çatal, kalem ve 
silgileri mikrofon niyetine kul-
lanırdı. Şarkılar, türküler okurdu. 
Daha okuma yazması yoktu ama 
ablalarının müzik kitaplarındaki 

Keman onun tutkusu
13 yaşındaki İrem Kalaycıoğlu, Ataşe-
hir’de yaşıyor. Ataşehir Belediyesi’nin 
ücretsiz kurslarının yer aldığı ATAMEM’e 
(Ataşehir Meslek Edindirme Merkezi) 
katılarak hayatını müzikle doldur-
du. Bağlamanın ardından hayatının 
enstrümanı kemanı öğrendi.
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satın aldı. Çünkü küçük kızının eli 
büyük bağlamaya yetişemiyordu. 
Bazen bağlama hocası eve ge-
liyor, ikili ona bütün hünerlerini 
gösteriyordu. Bağa Girdim Üzüm 
Yok adlı türkü İrem’in çaldığı ilk 
türküydü. Aydın Bey, kızındaki bu 
müzik tutkusuyla gurur duyuyor 
ve şunları söylüyor: “Ben yufkacılık 
yapıyorum. Yufka satarak üç kızımı 
okutuyorum. 364 gün çalışıyorum. 
Sadece kurban bayramlarında bir 
gün izin yapıyorum. Baba olduysak 
her şeye yetişmemiz gerek, diye 
düşünüyorum. Ben küçükken oku-
yayım diye babama yalvarmıştım, 
okutmadı. İçimde ukde vardı, en 
azından çocuklarım okusun dedim. 

notalara bakıp bir şeyler çizerdi. 
Babası evin içinde bağlama çal-
dığında hemen yanına otururdu. 
Notalara karşı hep bir merakı 
vardı.” Tekirdağ’da üniversiteye gi-
den 18 yaşındaki ablası Elif ve lise 
üçüncü sınıf öğrencisi olan ablası 
Eda, Küçükbakkalköy’deki ATA-
MEM’de (Ataşehir Meslek Edindir-
me Merkezi) bağlama kurslarına 
gidiyordu o zamanlar. Hatta Aydın 
Bey de onlarla birlikte bağlama 
öğrenmek için kursa yazılmıştı. Mini 
bir orkestra kurdukları evlerinden 
hep müzik sesi yükseldi. Ayla Ha-
nım, İrem’in henüz 5 yaşındayken 
ablalarından görüp müzisyen olmak 
istediğini, hatta bu yüzden dışarıda 

“9 yaşındaydım. Bir gün ablamların 
müzik grubunun provalarına katıldım. 

Koroda bir sürü insan, bir sürü enstrüman 
vardı. Biri keman çalıyordu. O kadar güzel 
bir sesi vardı ki, anlatamam. Babama n’olur 
dedim, beni buna yazdır.”

oyun oynamak yerine evde bir şey-
ler öğrenmek istediğini söylediğini 
anlatıyor. “İrem, ablaları ve babası 
gibi bağlama çalmak istiyordu. 
7 yaşına geldiğinde onu da ATA-
MEM’deki kursa yazdırdık.”

İrem akranları gibi sokakta oyun 
oynayan bir çocuk olmadı. Sokakta 
oyun oynamak yerine bir şeyler öğ-
renmeyi tercih etti. Boş zaman diye 
bir şeyi yoktu. Hemen her dakika-
sını öğrenmeye ayıran bir çocuk 
oldu. Bağlamayı, türküleri, kitap 
okumayı ve okulunu çok sevdi... 

Baba-kız haftanın iki günü 
kurstaydılar, eve gidince cümbür 
cemaat prova yapıyorlardı. Aydın 
Bey, İrem’e küçük bir bağlama 

2322

Ataşehirekspres
20 Temmuz 2016

‘İrem çok 
zeki bir kız’
Umut Kahraman, Ataşehir 

Belediyesi Sanat Eğitim 
Koordinatörü. Üç yıldır Ataşehir 
Belediyesi’nin Gençlik Orkest-
rası’nı yönetiyor. “İrem, kemana 
benimle birlikte başladı. Önceleri 
bütün yeni başlayan öğrenciler 
gibiydi. Bir süre geçtikten sonra 
farklı olduğunu hissettirmeye 
başladı. Klasik keman eğitimi 
alıyordu. Onun farklı olduğunu 
öğrendikten sonra daha fazla 
üzerine eğildik. Zeki bir öğren-
ciydi. Aynı zamanda kulağı çok 
iyiydi. Bir parçanın provasında 
yanlış ses bastığını hemen anlar 
ve düzeltirdi. Bu, kemanda çok 
önemli bir meziyettir. Başlı başına 
bir kabiliyet gerektirir. Küçüktü 
ama çok fazla zaman harcamak 
zorunda kalmadı. İrem gelecek 
vaat eden biri. Hem gençlik 
orkestrasında hem de Uzak Doğu 
sporlarında adını kısa sürede du-
yuracağına inanıyorum. Düşünün 
hem keman çalıyor, hem tekvando 
yapıyor. Keman ne kadar narin bir 
enstrüman bir düşünün... Keman 
çaldıktan bir saat sonra Uzak 
Doğu sporuna giriyor, kafa göz 
dalıyor. İkisini birarada yapmak 
bile zor bir iş. Ama o bunları 
beceriyor. Çok disiplinli bir kız. 
Çalışmayı, öğrenmeyi hiç bırak-
mıyor. Okulunda da çok başarılı. 
Sadece ailesinin değil, Ataşehir’in 
de gurur kaynağı.”

Kültürlü olmasını istedim çocukla-
rımın. Çünkü kültürlü insanlardan 
zarar gelmez. Müzikle ilgilenen hiç 
kimse kötü olamaz.”

  İrem bağlamadan sonra ke-
mana merak saldı. “Nasıl başladın 
kemana?” diyoruz. İrem o günü 
dün gibi hatırlıyor: “9 yaşındaydım. 
Bir gün ablamların müzik grubunun 
provalarına katıldım. Korolarında 

bir sürü enstrüman vardı. Oradaki 
insanlardan biri keman çalıyordu. 
Sadece onu dinledim orada. O 
kemandan o kadar güzel bir ses 
çıkıyordu ki, anlatamam. Babama 
dedim, n’olur baba, beni buna yaz-
dır.” Aydın Bey, kızının o gün he-
yecandan ne yapacağını şaşırdığını 
söylüyor. Ne yapacağını bilemez 
vaziyette hemen İrem’in bugünkü 

keman hocası Umut Kahraman’ın 
yanında alıyor soluğu. “Bizim kız 
keman diye tutturdu. Ne yapayım 
hocam?” diye soruyor, Umut Hoca 
da “Gelsin ben onu bir dinleyeyim” 
diyor. Müzik öğretmeni piyanonun 
başına geçip çeşitli notalar çıkarı-
yor, sonra kararını veriyor. O günün 
sonunda Umut Hoca, Aydın Bey’e 
“Tam benlik bir öğrenci. Hemen 

İrem’in başarısından bahsederken 
ATAMEM’i de biraz anlatmak gereki-
yor sanırım. Ataşehir Belediyesi’nin 
halka sunduğu bu merkez herkesin 
bir mesleği olsun düşüncesinden 
yola çıkılarak, insanların yetenek ve 
becerileri doğrultusunda aktif ve üret-
ken bir biçimde yaşama katılımlarını 
sağlamak amacıyla kuruldu. ATA-

MEM’de verilen eğitimlerle 1000’e 
yakın kişi eğitim sertifikası kazana-
rak, aktif çalışma hayatına katıldı. 
Kurslara katılan Ataşehirlilerin mes-
leki ve sosyal açıdan gelişmelerine 
katkıda bulunmak hedefiyle Ataşehir 
Belediyesi’ne bağlı olarak yıl boyunca 
ücretsiz hizmet veren ATAMEM‘de 
kuaförlük, aşçılık, bilgisayar destekli 
muhasebe, web tasarımı, el sanatları, 
bilgisayar kullanımı, İngilizce dil 
eğitimi kursları da var.
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“Keman da 
derslerim de çok 

önemli ama wushu 
hayatımın sporu. Geçen 
yıllarda olimpiyatlarda 
yoktu bu spor. Bir gün 
olimpiyatlara alınırsa 
ve ben milli bir sporcu 
olarak orada olursam, o 
altın madalyayı almayı 
çok istiyorum.”

ona bir keman alın” diyor. Aydın 
Bey, “Ona istediği kemanı aldıktan 
sonra hayatı keman oldu. Bağla-
madan daha çok tutuldu. Kemanla 
yatıp kemanla kalkıyordu. Ama 
ilk zamanlar çalamıyordu haliyle. 
Ablalarının başına kemanıyla gider, 
çalmaya çalışır, çıkardığı seslerden 
onlar rahatsız olup İrem’e durması 
için yalvarırlardı. İrem o kadar azim-
liydi ki hiç pes etmedi, hep çalıştı. 
Başarılı oluncaya kadar çalıştı. 
Sonunda onu da becerdi.”

İrem, Celal Yardımcı Ortao-
kulu’na gidiyor. Derslerinde çok 
başarılı. SBS sınavlarında Ataşehir 
üçüncülüğü var. Bunun yanında 
dört yıldır bıkmadan, usanmadan 
keman kursuna gidip geliyor, diğer 
günler yine Ataşehir Belediyesi’nin 

açtığı kurslarda Uzak Doğu sporla-
rıyla ilgileniyor. Ataşehir Belediye-
si’nin yaz-kış ücretsiz olarak verdiği 
kurslardan biri olan tekvandoyla 
başlamış Uzak Doğu sporlarına. 

Şimdi wushu sporu hayatının önem-
li bir bölümünü kaplıyor. “7 yaşın-
daydım. Yine bir gün böyle ablam-
larla yolda yürüyorduk. Duvarda  
ilanlar vardı. Yürürken o ilanlardan 
birini okudum. Ataşehir Belediye-
si’nin kursuydu. Hem yazın hem 
kışın spor duyuruları yapılıyordu. 
Tekvando, judo, karete ilanıydı. Ben 
bu kursa gitmek istiyorum, dedim. 
Oraya da girdim. Haftanın iki günü 
keman iki günü tekvando kursuna 
gitmeye başladım. Üç yıl tekvando 
yaptıktan sonra dövüş sanatlarına 
müzikten daha fazla ilgimin olduğu-
nu fark ettim. Yine de kemanı bırak-
mak istemiyordum. İkisini de aynı 
anda yürütmeye başladım. Sonra 
wushu sporu ile tanıştım. O benim 
için bambaşka bir şeydi.”
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Wushu, Çin savunma sanatları-
nın genel adı. Kelime anlamı “Zor 
iş, zor teknik” demek olan, saldırı 
ve savunmanın yanı sıra akrobasi 
ve baleye benzer koreografik ha-
reketlerin de olduğu bir spor dalı. 
Bu sporu yapanlar aynı zamanda 
beden ve ruhun uyumunu da sağ-
lamaya çalışıyor. Çinliler, wushunun 
insan karakterini geliştirdiğini, 
iradenin ve öğrenme kabiliyetini 
güçlendiğini düşünüyor. Wushu-
da denge, solunum egzersizleri, 
esneklik, düşünce, pratik zeka ve 
meditasyon da önemli.

İrem, antrenmanlarda vücudun 
her bölümünün ayrı ayrı çalıştırdı-

ğını anlatıyor: “Wushu sporu kendi 
içinde form stili ve dövüş stili olarak 
ikiye ayrılıyor. Dövüş stilinin ismi 
Sanda. Herkes yaşına ve kilosuna 
göre rakiplerinin karşısına çıkıyor. 
Onu yenmeye çalışıyor. Baş arkası, 
boyun, boğaz ve kasık bölgelerine 
vuruş yapmak yasak. Göğüs, baş ve 
uyluk bölgelerinden puan alınıyor. 
En son kararı hakem veriyor.”

İrem’in Uzak Doğu sporların-
da 25 derecesi var. Evlerinin her 
yeri madalyayla dolu. Detaylarını 
hatırlamasa da okullar arası Türkiye 
Birinciliği, Türkiye Üçüncülüğü, Tür-
kiye İkinciliği’nin olduğunu söylüyor: 
“Keman da derslerim de benim için 

çok önemli. Eğitimimi sürdürüyo-
rum ama benim ilerlemek istediğim 
alan Uzak Doğu sporları. Gelecekte 
milli sporcu olursam, spor benim 
hayatımın ortasında olsun istiyo-
rum. Bu spor geçen olimpiyatlara 
alınmamıştı. Bir gün alınırsa ve ben 
milli sporcu olursam olimpiyatlara 
katılmayı, o altın madalyayı boynuna 
takmayı çok istiyorum.”

Sevdiğim için yapıyorum
Wushu’nun içinde boks, kick boks, tai boks, güreş gibi 
birçok spor dalı var. İrem, “Galiba en çok bu hoşuma 
gidiyordu. Bazı insanlar, sadece sokakta insan 
dövmek için veya kendini ispat etmek için uzakdoğu 
sporlarına yazılıyor. Ben kimseyi mahallede dövmek 
için yazılmadım. Sevdiğim için girdim” diyor. 
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Bu çorbada 
onların da 
tuzu var
Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Aşevi sosyal, fiziksel 
ve ekonomik olanaksızlar nedeniyle evlerinde 

yemek yapamayan vatandaşlar için yemek 
hazırlıyor. Bu yemekler, her gün 2 bin 

500 kişinin evine tek tek dağıtılıyor. 
Beş yıldır süren bu hizmetin nasıl 
gerçekleştirildiğini öğrenmek için 
Aşevi’nin kapısını çaldık. Aşçısından 
gıda mühendisine kadar Aşevi 
personelinin nasıl çalıştığını, mutfakta 
nelerin yapıldığını yerinde gördük.

Şehir yeni yeni uyanmaya 
başlarken, Ataşehir Bele-
diyesi Sosyal Yardım İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi’nde 
mesai çoktan başlamış, mutfakta 
hummalı bir çalışma var. Herkes 
oradan oraya koşturuyor, sesler 
birbirine karışıyor. Dev kazanlar 
ateşe konulmuş, sular kaynatılıyor. 
Aşçıbaşı ve yardımcıları tavukları 
dolaptan çıkarıyor, etleri doğruyor; 
iki kadın çalışan o sırada havuçları, 
patatesleri, biberleri doğramakla 
meşgul. Bulaşıkhanedeki görevliler 
çalıştıkları alanı parlatıyor. Aşevi’n-
de bir gün daha başlıyor. Bugünkü 
menüde tas kebabı, mercimek 
yemeği, bulgur pilavı ve meyve 
var. Bütün hazırlıklar bitiyor, sıra 
yemeği pişirmekte. Mutfaktaki yedi 
büyük kazanda yemekler kayna-
maya başlıyor, aşçıbaşı ve yardım-
cıları arada bir yemeği kazanların 
boyutuna uygun dev küreklerle 
karıştırıyor.

 GIDA MÜHENDİSİ 
SİBEL YURDUŞEN
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“Dört yıldır Aşevi’nde görev yapıyorum. 
Daha önce birçok yemek fabrikasında aşçıbaşı 
yardımcısı, aşçıbaşı olarak olarak çalıştım. 
Çalıştığım iyi insanların yanında öğrendiğim 
çok şey vardı ama en önemlisi ahlaklı olmak 
gerektiğiydi. İyi bir aşçıbaşı, ahlaklı olmalı. 
Yemeğe ve insana gereken önemi vermeli. 
Mesleği sonradan öğrenebilirsiniz ancak ahlaklı 
olmazsanız, mesleğinizde başarılı olmanızın 
bir anlamı kalmaz. Ben yaptığım işe büyük 
saygı duyuyorum ve burada doğru malze-
meler kullanıp insanlara en iyi şekilde hizmet 
ediyorum. Biz Aşevi’nden yararlanan insanları 
önemsiyoruz. Her gün üç saat içinde yedi ka-
zanda yemek yapıyorum. O yemeğin herkesin 
damak tadına uygun olması için uğraşıyorum. 
Bir tencere yemek yapmak ile çok büyük 
kazanlarda yemek yapmak arasında dağ kadar 
fark var. Zor bir iş. Elimizden geldiğince lezzetli 
yapıyoruz. Mantık şu: Yemeyeceğin bir yeme-
ği, başkasına yapma! Umarım vatandaşlarımız 
da bizlerden memnundur.”

“Bir tas sıcak yemekle insanları mutlu 
edebiliyorsak, o yemekte benim de bir 
katkım varsa ne mutlu bana. Üç buçuk yıldır 
buradayım ve hepimiz işimizi özveriyle 
yapıyoruz. Zaten içinde özveri ve sevgi yoksa 
ne mutlu olursunuz ne başarılı. Aşevi’ndeki 
görevim aşçıbaşına yardım etmek. O hünerini 
gösterirken ona yardımcı oluyoruz. Buradaki 
işimi bitirdikten sonra evime gidiyorum. Eşim 
de çalıştığı için onunla birlikte bir de evde 
yemek yapıyoruz. Hayatımız yemek yapmakla 
geçiyor ama çok mutluyuz.”

‘Yemek yapmak 
ahlaklı olmayı gerektirir’ 

‘Hayatım yemek yapmakla geçiyor’

Aşevi sosyal, fiziksel ve eko-
nomik olanaksızlıklar nedeniyle; 
evinde yemek yapabilecek imkanı 
olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sa-
hiplerine ücretsiz sıcak yemek sağ-
lamak amacıyla beş yıl önce kurul-
du. Günde 2 bin 500 kişi, buradan 
çıkan yemeklerle karnını doyuruyor. 

49 yaşındaki, iki çocuk babası Veli Karakuş 
Beş yıldır Aşevi’nde çalışıyor. Her gün Üm-
raniye’den Aşevi’ne geliyor. Sabah 07.30’da 
işinin başında oluyor. İlk işi ocakların altını 
yakmak oluyor: “Buraya ilk başladığım 
zamanlarda yemek dağıtımında görev 
yapıyordum. Küçükbakkalköy’deki ihtiyacı 
olan insanlara sefer taslarını dağıtırken 
darmadağın olduğum evler vardı. Bu bir iş 
ama insanların durumunu gördüğünüzde 
üzülüyorsunuz. Bazı evlerdeki insanların 
halini gördüğümde üzüntüden ağladığım 
oldu. İki bacağı olmayan insanlar vardı, bir 
başına nasıl yemek yapsın o evde? Her gün 
yemeğini teslim ettiğimiz bir amcamız vardı. 
Şimdi kendisi huzurevinde kalıyor. Hala 
onu ararım, halini hatırını sorarım. Uzun 
süredir aşçı yardımcılığı yapıyorum. İşimiz 
zor ama manevi olarak çok tatmin ediyor 
beni. İnsanların sevgisini, duasını aldığımızı 
biliyorum. Koca bir dünyada insanların aç 
olması bana anormal geliyor. Bütün insanlar 
doysun, kuru ekmek yemesin  istiyorum.”

‘Yemek dağıtırken
 ağladığım oldu’

Veli Karakuş
Aşçıbaşı yardımcısı

Ahmet Arslan
Aşçı yardımcısı

Bu mutfakta her gün iki öğün sıcak 
yemek yapılıyor, ihtiyaç sahiplerine 
öğle saatlerinden itibaren dağıtı-
lıyor. 28 yaşındaki Sibel Yurduşen, 
beş yıldır Aşevi’nde gıda mühendisi 
olarak çalışıyor. Mutfağa giren ve 
çıkan bütün malzemelerin deneti-
mini o yapıyor. Sabah personelin 

Kemal Gürbüz
Aşçıbaşı

yaptığı temizliği, Aşevi’nin depo-
larına giren gıda malzemelerinin 
tüketime uygun olup olmadığının 
kontrolünü gerçekleştiriyor: “Bura-
daki iş akışı çok önemli. İnsanlara 
sunacağımız yemeklerin içindeki 
malzemeler düzgün mü, değil mi? 
Depomuzdaki malzemeler kullanı-
labilir mi atılması mı gerek, bunları 
kontrol ediyorum. İnsanların sağlığı 
benden soruluyor, bu bilinçle hare-
ket ediyorum. Özellikle beyaz et ve 
mantar gibi gıdaları iyi denetlemek 
gerek. Sıcak havalarda risk taşı-
dığı için biz buraya giren mantarı 
konserve olarak alıyoruz. Yine tüm 
beyaz etimiz bir gün önce Aşevi’ne 
gelir. Bekletmeden kullanırız. Peynir, 
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yoğurt gibi süt ürünlerinin, kırmızı 
etin mutlaka soğutmalı araçlarla ge-
tirilmesini sağlarız. Yemekte kullan-
dığımız her kalemi titizlikle seçeriz. 
İçlerinde kötü olanlar varsa hemen 
geri göndeririz.”

 Yurduşen bunun yanı sıra mut-
fakta hazırlanan yemeklerin hijyenik 
ortamından da sorumlu. Aşevi’nde 
her yer pırıl pırıl olmak zorunda. 
Sabah mutfağa giren herkesin gö-
revi belli. Yurduşen, dev kazanlarda 
pişen yemeklerin, biraz dinlendiril-
dikten sonra metal sefertaslarına 
konulduğunu söylüyor: “Elimizdeki 
listede yer alan evlerde kaç kişinin 
neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 
Diyelim bir evde iki kişi yaşıyor. Biz 

dört kişilik yemek veriyoruz. Böy-
lece bir seferde iki öğünü dağıtmış 
oluyoruz.”

Menü, aşevi tarafından belirle-
niyor. Bir insanın ihtiyaç duyduğu 
karbonhidrat, protein, yağlara göre 
yemekler hazırlanıyor. Haftanın iki 
günü et yemeği, iki günü bakliyat, 
bir günü sebze yemekleri yapılıyor. 
Her öğün meyve mutlaka oluyor. 
Yaşlı hastaların fazla olması nede-
niyle yemeklerin tümü yağsız ve 
tuzsuz yapılıyor.

Mutfakta pişen yemekler, 
kaplara tek tek doldurulduktan 
sonra Ataşehir Belediyesi’ne ait 
araçlara konuluyor. Dört araba, 
saat 12.00’da yemekleri dağıtmak 

üzere ilçenin farklı noktalarına 
doğru yola çıkıyor. Soğutmalı araç-
larda bulunan sefertaslarının tümü 
en geç 13.30’a kadar evlere teslim 
edilmek zorunda. 

Aşevi’ndeki yemeklerden 
yararlanacak vatandaşlar, belediye-
de görevli sosyologlar tarafından 
belirleniyor. Ekonomik, sağlık ve 
sosyal durumlarına göre listeler 
hazırlanıyor. Bu kişiler hiçbir şe-
kilde deşifre edilmiyor. Yurduşen, 
“Yemek dağıtan personelin dışında 
kimse onlarla iletişim kurmuyor. 
Tanımıyoruz onları, kimdir, nedir 
ben bilmiyorum mesela. Sadece 
o yemeğe ihtiyaçlarının olduğunu 
biliyoruz. Bu, bize yetiyor” diyor.

“Buradan çıkan yemekleri diğer arkadaşla-
rımla birlikte araçlarla evlere taşıyoruz. Her 
evde farklı bir hayat, farklı bir dünya var. Bu 
insanların çoğu gariban. En azından belediye-
miz aracılığıyla onlara bir faydamız dokunuyor. 
Zile bastığınız andan itibaren güleryüzlü olmak 
zorundasınız. Hallerini hatırlarını, bir şeylere 
ihtiyacı olup olmadığını soruyoruz. Bazıları çok 
yaşlı oluyor, dışarı çıkamadıkları için bizden 
başka taleplerde de bulunuyor. Markete gitme-
mizi istiyorlar, onları sağlık ocağına götürme-
mizi isteyenler de oluyor. Elimizden geldiğince 
onlara yardımcı oluyoruz. Belediyemizdeki 
ilgili birimlere konuyu aktarıyoruz, onlar da 
vatandaşlarımızla ilgileniyor.”

‘Güleryüzlü olmak zorundayız’

Tekin Yılmaz
Dağıtım görevlisi

“Eskiden işlettiğim küçük bir dükkanım 
vardı. Yine yemek üzerine iş yapıyordum. 
5 yıl önce dükkanımı kapattıktan sonra 
burada işe başladım. Sabah erken saatte 
mutfağa giriyor ve hazırlığa başlıyoruz. Ben 
soğan, biber, patates, havuçları soyup doğ-
ruyorum. Yemekler piştikten sonra sefer 
taslarına doldurma işleminde arkadaşlara 
yardım ediyorum.”

‘5 yıldır Aşevi’ndeyim’

Emine Mert
Yardımcı Personel

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Aşevi’nin 

faaliyetleri Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi tarafından, yakından takip 
ediliyor. Başkan Ataşehir’i Dinliyor 
Ekibi aracılığıyla yemek ulaştırılan 
evlere sık sık ziyaretlerde bulunu-
luyor. Yapılan anketlerle yemek-
lerin kalitesi, çeşitliliği ve miktarı 
başta olmak üzere personelin tu-
tumu, teslimat saatinde bir sıkıntı 
yaşanıp, yaşanmadığı, paketleme, 
hijyen ve temizlik gibi konular 

sürekli ölçümlenerek, Başkan’a 
raporlanıyor.  Battal İlgezdi, halen 
yüzde 94 olan memnuniyet oranını 
daha da yukarıya çekmeyi hedef-
lediklerini belirtiyor. Başkan’ın 
taviz vermediği bir diğer husus ise 
gizlilik. Yardımlar evlere üzerin-
de herhangi bir logo ya da ibare 
bulanmayan araçlarla ulaştırılıyor.  
İlgezdi “Kimsenin kendini mahcup 
hissetmemesi için yardımlarımızı  
reklam yapmadan, sivil araçlarla 
dağıtıyoruz” diyor.

Başkan İlgezdi sürekli takipte
 MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 94 
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“Dört yıldır Aşevi’nde görev yapıyorum. 
Daha önce birçok yemek fabrikasında aşçıbaşı 
yardımcısı, aşçıbaşı olarak olarak çalıştım. 
Çalıştığım iyi insanların yanında öğrendiğim 
çok şey vardı ama en önemlisi ahlaklı olmak 
gerektiğiydi. İyi bir aşçıbaşı, ahlaklı olmalı. 
Yemeğe ve insana gereken önemi vermeli. 
Mesleği sonradan öğrenebilirsiniz ancak ahlaklı 
olmazsanız, mesleğinizde başarılı olmanızın 
bir anlamı kalmaz. Ben yaptığım işe büyük 
saygı duyuyorum ve burada doğru malze-
meler kullanıp insanlara en iyi şekilde hizmet 
ediyorum. Biz Aşevi’nden yararlanan insanları 
önemsiyoruz. Her gün üç saat içinde yedi ka-
zanda yemek yapıyorum. O yemeğin herkesin 
damak tadına uygun olması için uğraşıyorum. 
Bir tencere yemek yapmak ile çok büyük 
kazanlarda yemek yapmak arasında dağ kadar 
fark var. Zor bir iş. Elimizden geldiğince lezzetli 
yapıyoruz. Mantık şu: Yemeyeceğin bir yeme-
ği, başkasına yapma! Umarım vatandaşlarımız 
da bizlerden memnundur.”

“Bir tas sıcak yemekle insanları mutlu 
edebiliyorsak, o yemekte benim de bir 
katkım varsa ne mutlu bana. Üç buçuk yıldır 
buradayım ve hepimiz işimizi özveriyle 
yapıyoruz. Zaten içinde özveri ve sevgi yoksa 
ne mutlu olursunuz ne başarılı. Aşevi’ndeki 
görevim aşçıbaşına yardım etmek. O hünerini 
gösterirken ona yardımcı oluyoruz. Buradaki 
işimi bitirdikten sonra evime gidiyorum. Eşim 
de çalıştığı için onunla birlikte bir de evde 
yemek yapıyoruz. Hayatımız yemek yapmakla 
geçiyor ama çok mutluyuz.”

‘Yemek yapmak 
ahlaklı olmayı gerektirir’ 

‘Hayatım yemek yapmakla geçiyor’

Aşevi sosyal, fiziksel ve eko-
nomik olanaksızlıklar nedeniyle; 
evinde yemek yapabilecek imkanı 
olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sa-
hiplerine ücretsiz sıcak yemek sağ-
lamak amacıyla beş yıl önce kurul-
du. Günde 2 bin 500 kişi, buradan 
çıkan yemeklerle karnını doyuruyor. 

49 yaşındaki, iki çocuk babası Veli Karakuş 
Beş yıldır Aşevi’nde çalışıyor. Her gün Üm-
raniye’den Aşevi’ne geliyor. Sabah 07.30’da 
işinin başında oluyor. İlk işi ocakların altını 
yakmak oluyor: “Buraya ilk başladığım 
zamanlarda yemek dağıtımında görev 
yapıyordum. Küçükbakkalköy’deki ihtiyacı 
olan insanlara sefer taslarını dağıtırken 
darmadağın olduğum evler vardı. Bu bir iş 
ama insanların durumunu gördüğünüzde 
üzülüyorsunuz. Bazı evlerdeki insanların 
halini gördüğümde üzüntüden ağladığım 
oldu. İki bacağı olmayan insanlar vardı, bir 
başına nasıl yemek yapsın o evde? Her gün 
yemeğini teslim ettiğimiz bir amcamız vardı. 
Şimdi kendisi huzurevinde kalıyor. Hala 
onu ararım, halini hatırını sorarım. Uzun 
süredir aşçı yardımcılığı yapıyorum. İşimiz 
zor ama manevi olarak çok tatmin ediyor 
beni. İnsanların sevgisini, duasını aldığımızı 
biliyorum. Koca bir dünyada insanların aç 
olması bana anormal geliyor. Bütün insanlar 
doysun, kuru ekmek yemesin  istiyorum.”

‘Yemek dağıtırken
 ağladığım oldu’

Veli Karakuş
Aşçıbaşı yardımcısı

Ahmet Arslan
Aşçı yardımcısı

Bu mutfakta her gün iki öğün sıcak 
yemek yapılıyor, ihtiyaç sahiplerine 
öğle saatlerinden itibaren dağıtı-
lıyor. 28 yaşındaki Sibel Yurduşen, 
beş yıldır Aşevi’nde gıda mühendisi 
olarak çalışıyor. Mutfağa giren ve 
çıkan bütün malzemelerin deneti-
mini o yapıyor. Sabah personelin 

Kemal Gürbüz
Aşçıbaşı

yaptığı temizliği, Aşevi’nin depo-
larına giren gıda malzemelerinin 
tüketime uygun olup olmadığının 
kontrolünü gerçekleştiriyor: “Bura-
daki iş akışı çok önemli. İnsanlara 
sunacağımız yemeklerin içindeki 
malzemeler düzgün mü, değil mi? 
Depomuzdaki malzemeler kullanı-
labilir mi atılması mı gerek, bunları 
kontrol ediyorum. İnsanların sağlığı 
benden soruluyor, bu bilinçle hare-
ket ediyorum. Özellikle beyaz et ve 
mantar gibi gıdaları iyi denetlemek 
gerek. Sıcak havalarda risk taşı-
dığı için biz buraya giren mantarı 
konserve olarak alıyoruz. Yine tüm 
beyaz etimiz bir gün önce Aşevi’ne 
gelir. Bekletmeden kullanırız. Peynir, 
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yoğurt gibi süt ürünlerinin, kırmızı 
etin mutlaka soğutmalı araçlarla ge-
tirilmesini sağlarız. Yemekte kullan-
dığımız her kalemi titizlikle seçeriz. 
İçlerinde kötü olanlar varsa hemen 
geri göndeririz.”

 Yurduşen bunun yanı sıra mut-
fakta hazırlanan yemeklerin hijyenik 
ortamından da sorumlu. Aşevi’nde 
her yer pırıl pırıl olmak zorunda. 
Sabah mutfağa giren herkesin gö-
revi belli. Yurduşen, dev kazanlarda 
pişen yemeklerin, biraz dinlendiril-
dikten sonra metal sefertaslarına 
konulduğunu söylüyor: “Elimizdeki 
listede yer alan evlerde kaç kişinin 
neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 
Diyelim bir evde iki kişi yaşıyor. Biz 

dört kişilik yemek veriyoruz. Böy-
lece bir seferde iki öğünü dağıtmış 
oluyoruz.”

Menü, aşevi tarafından belirle-
niyor. Bir insanın ihtiyaç duyduğu 
karbonhidrat, protein, yağlara göre 
yemekler hazırlanıyor. Haftanın iki 
günü et yemeği, iki günü bakliyat, 
bir günü sebze yemekleri yapılıyor. 
Her öğün meyve mutlaka oluyor. 
Yaşlı hastaların fazla olması nede-
niyle yemeklerin tümü yağsız ve 
tuzsuz yapılıyor.

Mutfakta pişen yemekler, 
kaplara tek tek doldurulduktan 
sonra Ataşehir Belediyesi’ne ait 
araçlara konuluyor. Dört araba, 
saat 12.00’da yemekleri dağıtmak 

üzere ilçenin farklı noktalarına 
doğru yola çıkıyor. Soğutmalı araç-
larda bulunan sefertaslarının tümü 
en geç 13.30’a kadar evlere teslim 
edilmek zorunda. 

Aşevi’ndeki yemeklerden 
yararlanacak vatandaşlar, belediye-
de görevli sosyologlar tarafından 
belirleniyor. Ekonomik, sağlık ve 
sosyal durumlarına göre listeler 
hazırlanıyor. Bu kişiler hiçbir şe-
kilde deşifre edilmiyor. Yurduşen, 
“Yemek dağıtan personelin dışında 
kimse onlarla iletişim kurmuyor. 
Tanımıyoruz onları, kimdir, nedir 
ben bilmiyorum mesela. Sadece 
o yemeğe ihtiyaçlarının olduğunu 
biliyoruz. Bu, bize yetiyor” diyor.

“Buradan çıkan yemekleri diğer arkadaşla-
rımla birlikte araçlarla evlere taşıyoruz. Her 
evde farklı bir hayat, farklı bir dünya var. Bu 
insanların çoğu gariban. En azından belediye-
miz aracılığıyla onlara bir faydamız dokunuyor. 
Zile bastığınız andan itibaren güleryüzlü olmak 
zorundasınız. Hallerini hatırlarını, bir şeylere 
ihtiyacı olup olmadığını soruyoruz. Bazıları çok 
yaşlı oluyor, dışarı çıkamadıkları için bizden 
başka taleplerde de bulunuyor. Markete gitme-
mizi istiyorlar, onları sağlık ocağına götürme-
mizi isteyenler de oluyor. Elimizden geldiğince 
onlara yardımcı oluyoruz. Belediyemizdeki 
ilgili birimlere konuyu aktarıyoruz, onlar da 
vatandaşlarımızla ilgileniyor.”

‘Güleryüzlü olmak zorundayız’

Tekin Yılmaz
Dağıtım görevlisi

“Eskiden işlettiğim küçük bir dükkanım 
vardı. Yine yemek üzerine iş yapıyordum. 
5 yıl önce dükkanımı kapattıktan sonra 
burada işe başladım. Sabah erken saatte 
mutfağa giriyor ve hazırlığa başlıyoruz. Ben 
soğan, biber, patates, havuçları soyup doğ-
ruyorum. Yemekler piştikten sonra sefer 
taslarına doldurma işleminde arkadaşlara 
yardım ediyorum.”

‘5 yıldır Aşevi’ndeyim’

Emine Mert
Yardımcı Personel

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Aşevi’nin 

faaliyetleri Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi tarafından, yakından takip 
ediliyor. Başkan Ataşehir’i Dinliyor 
Ekibi aracılığıyla yemek ulaştırılan 
evlere sık sık ziyaretlerde bulunu-
luyor. Yapılan anketlerle yemek-
lerin kalitesi, çeşitliliği ve miktarı 
başta olmak üzere personelin tu-
tumu, teslimat saatinde bir sıkıntı 
yaşanıp, yaşanmadığı, paketleme, 
hijyen ve temizlik gibi konular 

sürekli ölçümlenerek, Başkan’a 
raporlanıyor.  Battal İlgezdi, halen 
yüzde 94 olan memnuniyet oranını 
daha da yukarıya çekmeyi hedef-
lediklerini belirtiyor. Başkan’ın 
taviz vermediği bir diğer husus ise 
gizlilik. Yardımlar evlere üzerin-
de herhangi bir logo ya da ibare 
bulanmayan araçlarla ulaştırılıyor.  
İlgezdi “Kimsenin kendini mahcup 
hissetmemesi için yardımlarımızı  
reklam yapmadan, sivil araçlarla 
dağıtıyoruz” diyor.

Başkan İlgezdi sürekli takipte
 MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 94 
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Bu proje Ataşehir’in 
havasını değiştirecek
Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada 
hava kalitesi giderek düşüyor. Bu durum, 
astımdan kansere kadar birçok hastalığı 
tetikliyor. Ataşehir Belediyesi ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen 
çok önemli bir proje, yakın bir zamanda 
hayata geçiyor: “Ataşehir İlçesi Hava 
Kalitesinin İzlenmesi ve Modellemesi 
Araştırma Projesi.” Artık ilçede yaz-kış 
mobil cihazlarla hava kalitesinin ölçümü, 
değerlendirilmesi yapılacak. İstasyondan 
gelen ölçümler analiz edilerek buna 
uygun çözümler üretilecek. İTÜ Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu ile bu projenin nasıl 
hayata geçirileceğini, bu projenin 
Ataşehir’e sağlayacağı yararları ve 
elbette dünyanın diğer çevre 
meselelerini konuştuk.

İnsanoğlu önlem almalı
İTÜ Uçak Mühendisliği ve Meteoroloji 

bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu, dünyanın gidişatından memnun 

değil: “İnsanoğlu, bir an önce kendisine 
çekidüzen vermeli, dünyanın sonunun 

gelmemesi için önlem almalı.”

SÖYLEŞİ
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Nerede o eski kar yağışları!
“Türkiye’nin üç büyük sorunu 

var. Birincisi Marmara’da olası 
büyük bir deprem, ikincisi iklim 
değişikliği, üçüncüsü de terör. 
İklim değişikliğini hafife almamak 
gerekiyor. Türkiye’nin Karadeniz 
hariç diğer bölgelerinde yağışlar 
azalıyor. Karadeniz’deki yağıştan 
yararlanamazsınız çünkü bölgedeki 
dağlar dik, dereler de kısa olduğu 
için yağışlar hemen denize karışı-
yor. O yağışları depolama şansınız 
yok. Aslında burada en önemli 
meselelerden biri kar yağışının 
azalması. İstanbul’da kent-ısı adası 
oluşumu var. Böyle olduğu için 
çevresine göre daha az kar yağışı 
görülmeye başlandı. Kar yağıyor 
ama yer altına ulaşamıyor. Bir 
de iklim değişikliğinden dolayı 
kar yağışında azalma var. Çünkü 
toprak yok beton var. Beton da karı 
ememiyor. Burada artık Karadeniz, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da-
ki kar önem arz ediyor. Bir-iki 

metrelik kar, milyonlarca metreküp 
su demek. Ancak genel olarak kar 
yağışı azaldığından yeraltı sula-
rı beslenemiyor. Hava sıcaklığı 
1 derece arttıkça dağlardaki kar 
örtüsü, her 1 derecede 150 metre 
kuzeye kayıyor. Bu da kış turizmini 
etkiliyor. Bin 500  metrenin altında 
kar turizmi yapmak da imkansız 
hale geliyor. Görüyorsunuz değil 
mi her şey nasıl da birbirini etkili-
yor. Diğer durum da şu: Artık sıcak 
hava dalgalarında büyük artışlar 
yaşanıyor. Özellikle çok sıcak 
olan yerlerde, Güney’de yaşlıların, 
obezite hastalarının sıcak zaman-
larda hareket etmesi de zorlaşıyor. 
Geçen yıl sadece Fransa’da aşırı 
sıcaklardan 700 kişi öldü. 2003’te 
yine Fransa’da 35 bin kişi sıcak 
hava dalgasından öldü. Ölenlerin 
çoğu yaşlılar, apartmanların üst 
katlarında yaşayan obezler ve fakir 
oldukları için klimasız evlerde 
yaşayanlardı.”

ülkeler kendilerine göre bir şeyler 
yapmaya söz vermiş durumda. 
İnsan artık bunu görüyor. İklim 
değişikliği, milyonları etkilemeye 
başladı.

İklim değişikliğinin etkilerini 
biraz daha açar mısınız?
Diyelim ki bir adam geleneksel 
tarım yapıyor. Bu tarım, kuraklık 
ve çölleşmeyle birlikte yapılamaz 
oluyor. Aynı adam temiz su kayna-
ğına ulaşmak için her gün önceki 
günden daha fazla uzağa gitmek 
zorunda kalıyor. O insanlar su 
getirmek için o kadar uzağa gidi-
yorlar ki bazen geri bile gelemiyor. 
Ondan sonra tarım yapamadığı 
için tarım alanları aramaya başlı-
yor. İç ve dış göçler başlıyor. Ve 
bu göçler bundan sonra katlana-
rak artacak gibi görünüyor. İklim 
değişikliğinden Güney Avrupa da 
etkileniyor. Bu bölge zaten kendi 
başına kuraklıkla baş etmeye çalı-
şıyor. Avrupa’da kişi başına düşen 
su miktarında azalma var. Bir de 
üzerine kitlesel göçler gelince 
doğal kaynaklarda kritik azalmala-
ra yol açacak. Avrupalılar, kitlesel 
göç edenleri çekirge sürülerine 
benzetiyor. Fasulye büyüklüğün-
deki bir çekirge bir fil kadar yer. 
Çekirge sürüleri saldırınca orada 
ne varsa yer, kurutur. Avrupalılar 
üretime katkısı olmayan sadece 
tüketen bir kitlenin saldırısı altında 
olacaklarına inanıyor. Bu bir salgın 
diyor. Bu problemi, Arap Baharı da 
tetikledi. Afrika ve Ortadoğu’daki 
iç karışıklıklar, iklim değişikliğinin 
göçleri artırması bekleniyor. Çün-
kü Akdeniz iklimi de değişiyor.

Akdeniz iklimi nasıl değişiyor?
Biz Akdeniz iklimi için ne diyorduk: 
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 
ve yağışlı. Şimdi kışın yağmur da 
olmazsa bu Akdeniz iklimi olur 
mu? Kışın yağmur almadığında, di-
ğer aylarda yağış almasının önemi 
kalmıyor. Akdeniz aynı zamanda 
turizm ekonomisiyle ayakta kalan 
bir yer. Turizm de yaz mevsiminde 
yapılıyor. Yazın burada turist nüfus 
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yanın kendini yenilemeye ihtiyacı 
var ama bütün virüsler gibi insan 
da akıllı. Hemen kendini adapte 
edebiliyor. Eğer virüs, ortadaki bu 
tabloyu anlamazsa dünya ile bir-
likte yok olacak. Gerçekten dünya 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 
Elbette bahsettiğimiz, bugünden 
yarına olacak bir şey değil. Uzun 
vadede insan, buna dur demezse 
yok olacak ki dur demeye çalışıyor. 
En son Paris Anlaşması ile bütün 

Siz uzun yıllardır küresel iklim 
değişikliği üzerine çalışmalar 
yapıyorsunuz. Bu sorun şu anda 
ne aşamada?
Mavi gezegen, “ev” dediğimiz 
dünya, bir virüs kaptı. Bu virüsün 
adı “insan”. Dünyanın virüsü olan 
insandan dolayı gezegenimizin 
ateşi yükseliyor. Bu ateşin yüksel-
mesiyle birlikte başka semptomlar 
ortaya çıkıyor. 

Ne gibi semptomlardan bahsedi-
yorsunuz?
İklim değiştikçe daha fazla orman 
yangını, sel, kuraklık oluyor; daha 
fazla tarım alanının elden çıkması, 
tarımın yok olmasıyla daha fazla 
göç eden insan oluyor. Yine bu 
yüzden daha fazla sayıda hastalık 
hayvanlardan insanlara geçiyor. 
İnsandan dolayı dünyanın ateşi yük-
seldi, hastalandı. Şu an hasta bir 
dünya var karşımızda. Hastalığın ilk 
işaretlerinden biri ateştir ve buna 
“küresel ısınma” diyoruz. Bu ateşle 
birlikte bütün solunum yolları, sin-
dirim sistemleri de bozuldu. Bu bo-
zulmaya da “küresel iklim değişikli-
ği” diyoruz. Dünyanın iklimi değişti 
artık. Yağışlarda değişiklikler var; 

ya hiç yağmıyor ya da yağdığında 
çok kuvvetli yağıyor. Bazen bir 
aylık yağmurun bir günde yağdığı 
oluyor, yani yağış rejimi değişiyor. 
Yağışlı olmayan yerler yağış alırken, 
yağışlı olan yerler kurak kalıyor.

İnsan, dünyanın virüsüyse bu vi-
rüse karşı ne yapmak gerekiyor?
Virüsün aklını başına alması gereki-
yor. İnsanın dünyanın bağışıklık sis-
temine saldırmaması lazım. Dün-
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Nerede o eski kar yağışları!
“Türkiye’nin üç büyük sorunu 

var. Birincisi Marmara’da olası 
büyük bir deprem, ikincisi iklim 
değişikliği, üçüncüsü de terör. 
İklim değişikliğini hafife almamak 
gerekiyor. Türkiye’nin Karadeniz 
hariç diğer bölgelerinde yağışlar 
azalıyor. Karadeniz’deki yağıştan 
yararlanamazsınız çünkü bölgedeki 
dağlar dik, dereler de kısa olduğu 
için yağışlar hemen denize karışı-
yor. O yağışları depolama şansınız 
yok. Aslında burada en önemli 
meselelerden biri kar yağışının 
azalması. İstanbul’da kent-ısı adası 
oluşumu var. Böyle olduğu için 
çevresine göre daha az kar yağışı 
görülmeye başlandı. Kar yağıyor 
ama yer altına ulaşamıyor. Bir 
de iklim değişikliğinden dolayı 
kar yağışında azalma var. Çünkü 
toprak yok beton var. Beton da karı 
ememiyor. Burada artık Karadeniz, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da-
ki kar önem arz ediyor. Bir-iki 

metrelik kar, milyonlarca metreküp 
su demek. Ancak genel olarak kar 
yağışı azaldığından yeraltı sula-
rı beslenemiyor. Hava sıcaklığı 
1 derece arttıkça dağlardaki kar 
örtüsü, her 1 derecede 150 metre 
kuzeye kayıyor. Bu da kış turizmini 
etkiliyor. Bin 500  metrenin altında 
kar turizmi yapmak da imkansız 
hale geliyor. Görüyorsunuz değil 
mi her şey nasıl da birbirini etkili-
yor. Diğer durum da şu: Artık sıcak 
hava dalgalarında büyük artışlar 
yaşanıyor. Özellikle çok sıcak 
olan yerlerde, Güney’de yaşlıların, 
obezite hastalarının sıcak zaman-
larda hareket etmesi de zorlaşıyor. 
Geçen yıl sadece Fransa’da aşırı 
sıcaklardan 700 kişi öldü. 2003’te 
yine Fransa’da 35 bin kişi sıcak 
hava dalgasından öldü. Ölenlerin 
çoğu yaşlılar, apartmanların üst 
katlarında yaşayan obezler ve fakir 
oldukları için klimasız evlerde 
yaşayanlardı.”

ülkeler kendilerine göre bir şeyler 
yapmaya söz vermiş durumda. 
İnsan artık bunu görüyor. İklim 
değişikliği, milyonları etkilemeye 
başladı.

İklim değişikliğinin etkilerini 
biraz daha açar mısınız?
Diyelim ki bir adam geleneksel 
tarım yapıyor. Bu tarım, kuraklık 
ve çölleşmeyle birlikte yapılamaz 
oluyor. Aynı adam temiz su kayna-
ğına ulaşmak için her gün önceki 
günden daha fazla uzağa gitmek 
zorunda kalıyor. O insanlar su 
getirmek için o kadar uzağa gidi-
yorlar ki bazen geri bile gelemiyor. 
Ondan sonra tarım yapamadığı 
için tarım alanları aramaya başlı-
yor. İç ve dış göçler başlıyor. Ve 
bu göçler bundan sonra katlana-
rak artacak gibi görünüyor. İklim 
değişikliğinden Güney Avrupa da 
etkileniyor. Bu bölge zaten kendi 
başına kuraklıkla baş etmeye çalı-
şıyor. Avrupa’da kişi başına düşen 
su miktarında azalma var. Bir de 
üzerine kitlesel göçler gelince 
doğal kaynaklarda kritik azalmala-
ra yol açacak. Avrupalılar, kitlesel 
göç edenleri çekirge sürülerine 
benzetiyor. Fasulye büyüklüğün-
deki bir çekirge bir fil kadar yer. 
Çekirge sürüleri saldırınca orada 
ne varsa yer, kurutur. Avrupalılar 
üretime katkısı olmayan sadece 
tüketen bir kitlenin saldırısı altında 
olacaklarına inanıyor. Bu bir salgın 
diyor. Bu problemi, Arap Baharı da 
tetikledi. Afrika ve Ortadoğu’daki 
iç karışıklıklar, iklim değişikliğinin 
göçleri artırması bekleniyor. Çün-
kü Akdeniz iklimi de değişiyor.

Akdeniz iklimi nasıl değişiyor?
Biz Akdeniz iklimi için ne diyorduk: 
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 
ve yağışlı. Şimdi kışın yağmur da 
olmazsa bu Akdeniz iklimi olur 
mu? Kışın yağmur almadığında, di-
ğer aylarda yağış almasının önemi 
kalmıyor. Akdeniz aynı zamanda 
turizm ekonomisiyle ayakta kalan 
bir yer. Turizm de yaz mevsiminde 
yapılıyor. Yazın burada turist nüfus 
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yanın kendini yenilemeye ihtiyacı 
var ama bütün virüsler gibi insan 
da akıllı. Hemen kendini adapte 
edebiliyor. Eğer virüs, ortadaki bu 
tabloyu anlamazsa dünya ile bir-
likte yok olacak. Gerçekten dünya 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 
Elbette bahsettiğimiz, bugünden 
yarına olacak bir şey değil. Uzun 
vadede insan, buna dur demezse 
yok olacak ki dur demeye çalışıyor. 
En son Paris Anlaşması ile bütün 

Siz uzun yıllardır küresel iklim 
değişikliği üzerine çalışmalar 
yapıyorsunuz. Bu sorun şu anda 
ne aşamada?
Mavi gezegen, “ev” dediğimiz 
dünya, bir virüs kaptı. Bu virüsün 
adı “insan”. Dünyanın virüsü olan 
insandan dolayı gezegenimizin 
ateşi yükseliyor. Bu ateşin yüksel-
mesiyle birlikte başka semptomlar 
ortaya çıkıyor. 

Ne gibi semptomlardan bahsedi-
yorsunuz?
İklim değiştikçe daha fazla orman 
yangını, sel, kuraklık oluyor; daha 
fazla tarım alanının elden çıkması, 
tarımın yok olmasıyla daha fazla 
göç eden insan oluyor. Yine bu 
yüzden daha fazla sayıda hastalık 
hayvanlardan insanlara geçiyor. 
İnsandan dolayı dünyanın ateşi yük-
seldi, hastalandı. Şu an hasta bir 
dünya var karşımızda. Hastalığın ilk 
işaretlerinden biri ateştir ve buna 
“küresel ısınma” diyoruz. Bu ateşle 
birlikte bütün solunum yolları, sin-
dirim sistemleri de bozuldu. Bu bo-
zulmaya da “küresel iklim değişikli-
ği” diyoruz. Dünyanın iklimi değişti 
artık. Yağışlarda değişiklikler var; 

ya hiç yağmıyor ya da yağdığında 
çok kuvvetli yağıyor. Bazen bir 
aylık yağmurun bir günde yağdığı 
oluyor, yani yağış rejimi değişiyor. 
Yağışlı olmayan yerler yağış alırken, 
yağışlı olan yerler kurak kalıyor.

İnsan, dünyanın virüsüyse bu vi-
rüse karşı ne yapmak gerekiyor?
Virüsün aklını başına alması gereki-
yor. İnsanın dünyanın bağışıklık sis-
temine saldırmaması lazım. Dün-
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fazlalaşıyor. Yağış olmayan, kurak 
yerlere turist akını oluyor ve suyun 
miktarı da bu şekilde azalıyor. 
Suyun tarımla turizm sektörü 
arasındaki paylaşımınında kavgaya 
neden oluyor. Bir düşünün, her-
hangi bir yere büyük bir nüfusun 
geldiğini... Üretmeyen bu nüfus 
kültürel olarak da tamamen yaban-
cı. Dil bilmeyen, yeteneği olmayan 
bu insanlar dünya üzerinde gezer-
ken sosyo-ekonomik olarak büyük 
çalkantılara neden olacak...

İklim değişikliği ile ilgili önümüz-
deki süreçte kısa vadede ne gibi 
değişimler olacak. Biz geçen 
yaza göre bu yıl daha mı sıcak 
mevsim yaşıyoruz?
Dünyanın ortalama sıcaklığı yükseli-
yor. Sıcaklığın en çok arttığı yer ise 
kutuplar. Kutuplarda sıcaklık artınca 
ekvator ile kutuplar arasındaki 
sıcaklık farkı azalıyor. Bu da dünya-
daki hava hareketlerini değiştiriyor. 
Dünyanın motoru olan rüzgar, hava 
hareketleri ekvator ile kutuplar 
arasındaki sıcaklık farkının büyük 
olmasından kaynaklanıyor. Bu fark 

düştükçe fırtıların yeri bile değişiyor. 
Küresel anlamda her yıl bir önceki 
yıla oranla daha sıcak, daha sıcak, 
daha sıcak oluyor. Bu değişikliğin 
etkisi, Türkiye’de bire bir görül-
meyebilir. Bazı yıllar, aylar, haftalar 
serin geçebilir bazı yıllar daha sıcak 
olabilir. İklim, hava durumuyla bire 
bir gitmiyor çoğu zaman. Ancak 

bilinmesi gereken dünyanın sıcaklı-
ğının arttığı. 2016’ya bütün dünya 
aslında çok sıcak girdi. 

İklim değişikliği olunca hava da 
birden mi değişiyor?
Hayır, hemen değişmiyor. İklim 
değişikliğindeki sıcaklığa doğru 
artış bazen sıcak hava dalgası, 
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bazen aşırı yağış bazen de kuraklık 
olarak karşımıza çıkıyor. Artık bu 
değişiklikte hep aşırısını göre-
ceğiz. Aşırı sıcak, aşırı yağmur, 
aşırı kuraklık olacak. Meteorolojik 
afetlerin sıklığı ve şiddeti gide-
rek artıyor. Aşırı kuraklık ile aşırı 
yağışlar kardeştir. İki uçtadır ama 
peş peşe gelirler. Hava çok havai 
bir şeydir ama şakası yoktur. Hava 
dediğimiz şey, normali olmayan 
kaotik bir ortamdır.

Hava kalitesi bu anlamda önem 
kazanıyor galiba.
Elbette. Sera gazları aynı zamanda 
hava kirleticilerdir. Aşırı su buharı 
çıkıyorsa kirlenmeye de neden 
olur. Metan, karbondioksit hem 
sera gazıdır hem hava kirleticisi-
dir. Bunların karbondioksit veya 
kükürtdioksit gibi gazları soludu-
ğunuz zaman gözlerde akciğerler-
de tahrişe, hastalığa neden olur. 
Bunlar insan hayatının kalitesini ve 
yaşam süresini azaltan unsurlardır. 
Sera gazlarını azaltmak sadece 
küresel iklim değişikliğine katkı 
sunmak değil genel olarak halk 
sağlığını da korumak demektir. 
Kimin ne kadar sera gazı ürettiği 
bir yana hava hareketlerinden do-
layı bu sera gazları bütün dünyayı 
dolaşıyor ama dolaşıma geçmeden 
önce ne kadarlık konsantrasyon 
oluşturuluyor, bilinmesi gerek. 
Kışın kirli havalarda solunum 
hastalıklarında patlamalar olur, 
hastanelerde kuyruklar yaşanır. 
Bu gazlar çocuklarda gelişimi de 
etkiler, sağlıksız nesilleri berabe-
rinde getirir. Diyelim birileri kömür 
yaktı. Kömürden çıkan kükürt ha-
vada aside dönüyor. Üzerimize asit 
yağıyor. Ağaçlarımızı, toprağımızı, 
binalarımızı, tarihi eserlerimizi 
kemiriyor ve zehirliyor. O yüzden 
hava kalitesinin bilinmesi, ölçül-
mesi gerekiyor. Ölçemediğiniz bir 
şeyi çözemezsiniz.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’nün böyle 
bir çalışması olacak. İTÜ ile birlikte 
mobil istasyonlarla havanın kalitesi 

ölçülecek. Bu projeden bahseder 
misiniz?
Evet yakın zamanda mobil istas-
yonlarımızı kuracağız. Burada farklı 
noktalarda ölçümler yapacağız. 
Araştırma projesinin ilk adımında 
ilçe sınırları içerisinde kurulacak 

hava kalitesi istasyonu için yer seçi-
mine karar verilecek ve istasyonda 
ölçümü yapılacak parametreler 
belirlenecek. Sonrasında kurulacak 
bu istasyondan gelen ölçüm sonuç-
larının değerlendirilmesi yapılacak. 
Bölgede elde edilen hava kalitesi 

“Aslında sera gazları yararlıdır. 
Sera gazı olmasaydı dünya 34 

dereceden daha soğuk olurdu ve 
yaşanamaz bir yer haline gelirdi. 
Yararlıdır dediğim kısım bu. Aspi-
rin gibidir Sera gazı. Aspirin’i de bir 
tane alırsınız baş ağrınıza iyi gelir 
ama bir kutu içerseniz sizi öldürür. 
Sera gazı da böyledir. İnsanoğlu do-
zunu kaçırdığı için şu an sera gazı 
zararlı. Yoksa sera gazı, dünyanın 
ikinci bir güneşi, enerji kaynağı 
gibidir. Dünya iki şekilde ısınıyor. 
Güneş ışınları atmosferi geçiyor ve 
yeri ısıtıyor. Yerden yükselen ısı, 
bulutlar tarafından tutuluyor tekrar 
ikinci bir enerji olarak yere iniyor. 
Dünyayı 34 derece ısıtıyor. Sera 
gazlarını artırdığınızda ne oluyor? 
Aşırı ısınmaya yol açıyor. Aşırı 
ısınma özellikle kutuplarda, dün-

yadaki bütün hareketleri bozuyor. 
Biz dünyayı ısıttığımızda ne oluyor? 
Daha fazla su buharı ortaya çıkı-
yor. O, daha fazla ısınmaya neden 
oluyor. Daha fazla bulut oluşuyor. 
Daha fazla bulut olunca güneş ışığı 
kesiliyor. 2100 yılına doğru aşırı 
ısınma, aşırı bulutlanmadan dolayı 
güneş ışınları kesilmeye başlayacak 
ve dünya otomatik olarak tekrar 
soğumaya dönecek. Çünkü dünya-
nın korunma mekanizması devreye 
girecek. Ancak 2100 yılına kadar 
kaç milyar insan bundan dolayı 
zarara girecek, tahmin edilemiyor. 
Kaç milyar insan aç kalacak, iç 
savaşlarda ölecek, kıtlıkla karşı 
karşıya kalacak, bağışıklık sistemi 
çökeceği için hastalanacak, göç 
edecek bilinmiyor. Bilinen ortada 
büyük bir yıkımın olacağı...”

Sera gazının fazlası zararlı

SERA GAZI ETKİSİ

atmosfer

Dünya

Güneş

Güneş ışınlarının 
bir kısmı atmosferden 
geçer. Yeryüzü tarafından 
emilen radyasyon ısı 
enerjisine dönüşür.

Yeryüzünden ısıyla oluşan 
kızılötesi ışınlar yayılır.

Güneş ışınlarının
bir kısmı yeryüzü ve 
atmosferden yansır

Kızılötesi ışınların 
bazıları atmosferden 
geçer. Bazıları ise sera 
gazları tarafından emilir 
ve atmosfere geri salınır.  
Bu etki sonucunda 
yeryüzü ve atmosfer 
ısınmaya başlar.

1

2

3

4
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fazlalaşıyor. Yağış olmayan, kurak 
yerlere turist akını oluyor ve suyun 
miktarı da bu şekilde azalıyor. 
Suyun tarımla turizm sektörü 
arasındaki paylaşımınında kavgaya 
neden oluyor. Bir düşünün, her-
hangi bir yere büyük bir nüfusun 
geldiğini... Üretmeyen bu nüfus 
kültürel olarak da tamamen yaban-
cı. Dil bilmeyen, yeteneği olmayan 
bu insanlar dünya üzerinde gezer-
ken sosyo-ekonomik olarak büyük 
çalkantılara neden olacak...
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bazen aşırı yağış bazen de kuraklık 
olarak karşımıza çıkıyor. Artık bu 
değişiklikte hep aşırısını göre-
ceğiz. Aşırı sıcak, aşırı yağmur, 
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afetlerin sıklığı ve şiddeti gide-
rek artıyor. Aşırı kuraklık ile aşırı 
yağışlar kardeştir. İki uçtadır ama 
peş peşe gelirler. Hava çok havai 
bir şeydir ama şakası yoktur. Hava 
dediğimiz şey, normali olmayan 
kaotik bir ortamdır.

Hava kalitesi bu anlamda önem 
kazanıyor galiba.
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“Aslında sera gazları yararlıdır. 
Sera gazı olmasaydı dünya 34 
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Sera gazının fazlası zararlı

SERA GAZI ETKİSİ

atmosfer
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Güneş

Güneş ışınlarının 
bir kısmı atmosferden 
geçer. Yeryüzü tarafından 
emilen radyasyon ısı 
enerjisine dönüşür.

Yeryüzünden ısıyla oluşan 
kızılötesi ışınlar yayılır.

Güneş ışınlarının
bir kısmı yeryüzü ve 
atmosferden yansır

Kızılötesi ışınların 
bazıları atmosferden 
geçer. Bazıları ise sera 
gazları tarafından emilir 
ve atmosfere geri salınır.  
Bu etki sonucunda 
yeryüzü ve atmosfer 
ısınmaya başlar.

1

2

3

4



3736

SÖYLEŞİ

ölçüm sonuçları hava kalitesi stan-
dartları ve hava kalitesi indeksi 
açısından analiz edilerek değerlen-
dirilecek. Analizi gerçekleştirilen 
parametreler dahilinde, kirliliğe 
en çok sebebiyet veren şeylere 
ulaşmak mümkün olacak. Çevre 
mühendisleri bir yerde kirlilik 

tespit ettiğinde geriye doğru 
ölçümler de yapabilecek. O zehirli 
maddenin kaynağı bulabilecek. 
Çünkü hangi hava koşullarında 
sizin bölgenize zehirli havanın 
geldiğini anlamanız lazım. Bunları 
bildikten sonra da nasıl mücadele 
edileceğini belirlersiniz.

Bu istasyonun faydaları neler 
olacak?
Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaş-
ması gereken önemli bir konudan 
söz ediyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bazı illerde bunu yapıyor, 
bazı illerde yapmıyor. Ama ilçelerin 
böyle bir donanıma sahip olması 
çok hayati. Halk sağlığını korumak 
için bütün belediyelerin bu siste-
mi uygulaması gerek. Su, toprak 
ve hava en önemli elementler. 
Toprağı, suyu ölçüyorsunuz hava 
kalitesi de çok önemli, ölçülmesi 
gerek. Hayatı ilgilendiriyor. Günde 
binlerce litre hava soluyoruz. Hava, 
sudan da önemli. Susuz birkaç gün 
dayanırsınız, ama havasız birkaç da-
kika. Sağlıklı hava soluyor muyuz, 
solumuyor muyuz, solumuyorsak 
bunun nedenlerini öğrenmek açı-

‘Ataşehir Belediyesi’ni 
örnek almalılar’
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, her belediyenin kendi 
bölgesindeki hava kalitesini ölçmesi gerektiğini dü-
şünüyor. Kadıoğlu, “Bir sorunu çözmek istiyorsanız 
önce sorunun ne olduğunu bilmeniz gerek. Bilirseniz 
çözüm üretebilirsiniz. Bütün belediyelerin Ataşehir 
Belediyesi gibi yapması, bölgelerindeki havayı 
ölçmeleri gerekiyor” diyor.
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sından çok mühim bir proje.
Bu istasyonlarda ölçümler yapıldı 
diyelim. Hava kirli çıktı. Bu gibi 
durumlarda hangi tavsiyelerde 
bulunacaksınız?
Biz hava kirliliğinin sadece kışın 
yaşandığını düşünürüz. Oysa hava 
kirliliği yazın da yaşanıyor. Kokusu 
yoktur ama böyle pus, sis şeklin-
de karşımıza çıkar. Yazın şehirler, 
sanki bir tül perdesinin arkasında 

gibidir. Bu, ozondan kaynaklanır. 
Biz cihazlarla Ataşehir’deki ozonu 
da ölçeceğiz. Ozon hangi saat-
lerde, hangi günler yükseliyor, 
ona bakacağız. Belki yurtdışında 
olduğu gibi İstanbul için “Arabasız 
Günler” kampanyasını önerece-
ğiz veya ozonu yutan ağaç türleri 
önereceğiz. Londra şu ağaçları 
dikti, burası için de şu ağaç türü 
uygun olabilir diyeceğiz. Belediye-

nin koku veren ağaçlar dikmemesi 
gerek. Koku verince ağaç karbon 
salıyor. O güneşle etkileşince 
şehirde yine zararlı maddeye 
dönüşüyor. Yan çözüm olarak ağaç 
türlerini bile tavsiye edeceğiz.

Hocam hazır sizi bulmuşken son 
olarak şunu da soralım. Acaba siz 
evinizde ve günlük hayatınızda 
kirliliğe ve küresel ısınmaya karşı 
ne gibi önlemler alıyorsunuz?
Evimde pencerelere panjur 
yaptırdım. Güneşi içeri sokmuyo-
rum. Böylece klima ihtiyacım da 
ortadan kalkıyor. Sadece kış için 
değil yaz için de işimize yarayacak 
dış cephe kaplaması yaptırdık. 
Lambalarımın hepsi LED lam-
ba. Kullanmadığımız lambaları 
zaten açık bırakmıyoruz. Uzun 
zamandır enerji tasarrufuna önem 
veriyorum. Ekonomik olarak da 
bize katkı sağlıyor. Eski TV’nin ve 
buzdolabının yerine enerji ta-
sarruflu olanlarını aldık. Camları 
değiştirdik,  ısı konforlu camlar 
koyduk. Su tasarruflu armatörler 
kullanıyorum. Bulaşıkları elde değil 
bulaşık makinesinde yıkıyorum. 
Küvet kullanmıyorum. Kısa duşlar 
alıyorum. Sanal su kavramı diye 
bir şey var. Buna dikkat etmemiz 
lazım. Bir kilogram buğday, 1 ton 
su ile üretilir. 2 dilim ekmek, bir 
buçuk ton su ile sofralarımıza gelir. 
O yüzden israf etmemek için kul-
lanacağım kadar ekmek alıyorum. 
Bir kase pirinç pilavı, 3 ton suya 
eşittir. Su aynı zamanda elektrik 
de tüketiyor. Beğenmediğimiz 
bir gömlek, 3 ton su ile üretiliyor. 
Çünkü pamuk çok su istiyor. O pa-
muk su ile işleniyor. Su  yediğimiz, 
içtiğimiz, giydiğimiz her şeyde var. 
Buna sanal su deniliyor. Sloganımız 
şu olmalı: Az tüket, geri dönüştür, 
yeniden kullan! 

Kadıoğlu, küresel ısınma başta olmak üzere 
dünyayı bekleyen birçok felakete karşı herkesin 
bireysel olarak önlemli görevlerinin olduğunu 
söylüyor: “Bu işin enerji tasarrufu yapan A sınıfı 
beyaz eşya kullanmaktan, tüketeceğin kadar gıda 
kullanmaya kadar bir dizi tedbiri var. Ben evimde 
bunların hepsini yapıyorum”.
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Her şey Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi’nin Göz-
tepe’deki İstanbul Oyuncak 

Müzesi’nin kurucusu, yazar Sunay 
Akın’dan Ataşehir için bir oyun-
cak müzesi kurmasını istemesiyle 
başlamıştı. Sunay Akın’ın “Oyuncak 
Müzesi zaten var, gelin biz Ataşe-
hir’e başka örneği olmayan bir oyun 
müzesi kuralım”demesi üzerine 
oyun müzesinde karar kılındı. 

Karar verildikten sonra müzede 
sergilenecek objelerin toplanması 
için hummalı bir çalışma başladı. 
Müzedeki hiçbir oyun, oyuncak ve 
obje kolay bulunur şeyler değil. Za-
ten toplanmaları da o kadar kolay 
olmadı, bunun için geceli gündüz-
lü bir buçuk yıl çalışmak gerekti. 
20’yi aşkın ülkeden ve yaklaşık 150 
koleksiyonerden alınan iki binden 
fazla oyun ve obje toparlanırken 
sahne tasarımcısı Ayhan Doğan da 
müzenin tasarımını yapıyordu.

Bir buçuk yıllık hummalı çalışma 
nihayet bittiğinde yüzler gülüyor-
du. Barbaros Mahallesi’ndeki 60 
bin metrekarelik Mimar Sinan Par-
kı’nda bulunan Ataşehir Belediyesi 
Düştepe Oyun Müzesi’nin 19 Mayıs 
2015’teki açılışında konuşan Battal 
İlgezdi, “Biz bütün ülke, oyun 
bahçesine dönüşsün diye bir düş 
kurduk. Bu düşü gerçekleştirmeye 
Ataşehir’den başladık. Ataşehir 
denilince akıllara hemen alışveriş 
merkezleri geliyor ama biz bu 
kaderi değiştirmeye çalışıyoruz. Bu 
müze Türkiye’de ve dünyada bir ilk. 

Ataşehir’e ve çocuklarımıza hayırlı 
olsun” diyordu.

Aradan bir yıldan fazla zaman 
geçti, müze binlerce ziyaretçi 
ağırladı, ağırlamaya devam ediyor.  
Gerçekten çok kıymetli ve tabiri 
caizse gidip görenlerin “ağzını açık 
bırakan” bir müze burası. Modern 
müzeciliğin, ne varsa toplayıp ışıltılı 
vitrinlerin arkasına dizmekten çok 
farklı olduğunu bilen, ehil ellerden 
çıktığı çok belli. 

Biz de Ataşehir Ekspres okurları 
için hem müzeyi gezdik hem de 

sergilenen oyunların hikâyelerini ve 
müzenin kuruluş serüvenini Düşte-
pe Oyun Müzesi Genel Koordina-
törü Orhan Bahtiyar’dan dinledik. 
Kendisine önce Başkan İlgezdi’nin 
müzenin açılışında yaptığı ko-
nuşmadaki “Burası, dünyanın ilk 
oyun müzesi” sözlerini soruyoruz. 
Orhan Bey anlatmaya başlıyor: “Biz 
aslında Düştepe Oyun Müzesi’nde 
‘board game’ olarak da bilinen 
kutu oyunları üzerinden dünya tari-
hini anlatıyoruz. Ama yalnızca kutu 
oyunları yok burada, bunu destek-
leyen objeler de var. Düştepe Oyun 
Müzesi, oyun teması etrafında, 
tiyatro, sinema, kukla, çizgi roman, 
süper kahramanlar, radyo, televiz-
yon ve masal temalarını birleştiren 
Cep telefonuna hücum!
Oyun Müzesi Genel Koordinatörü Orhan Bahtiyar, 
Düştepe’ye gelen çocukların iplerinden çekerek de-
virmeye çalıştıkları dev cep telefonunun yanında. 

Açılış hatırası
Düştepe Oyun Müzesi’nin açılışı  Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi ve Sunay Akın tarafından  
19 Mayıs 2015’de yapıldı. Sağdaki fotoğrafta ise 
çocuklar için adeta kurtarılmış bölge olan aktivite 
binası görülüyor. 
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dünyadaki ilk ve tek müzedir.”
Yerin adı “oyun müzesi” olunca 

akla ister istemez yalnızca çocuklar 
için bir müze geliyor ama kesinlikle 
değil. Elbette çocuklar müzedeki 
oyuncakları ve renk cümbüşünü 
görünce akıllarını kaçıracak gibi 
oluyorlar zira sergilenen kimi oyun-
caklar iki yüz yıllık olsa da çocuk 
hep çocuk! Birazdan söz edeceği-
miz gibi yapılan birçok etkinlik de 
Düştepe’yi çocuklar için cazip bir 
yer haline getiriyor ama büyükler 
için de en az o kadar ilgi çekici bir 
yer burası. Her kuşaktan ziyaretçi 
kendi çocukluğundan parçalar bu-
labiliyor Düştepe’de. Zaten müze-
nin amacı yalnızca çocukların değil 

her yaştan insanın ailesiyle birlik-
te vakit geçirdiği bir yer olmak. 
Müzenin koordinatörü Orhan Bey, 
çocuklarının ellerinden tutup geti-
ren birçok yetişkinin müzede kendi 
çocukluklarını hatırlayıp saatlerce 
çıkamadığını anlatıyor ve şöyle de-
vam ediyor: “Günümüzde maalesef 
AVM kültürü diye tanımlayabilece-
ğimiz şey hepimizi esir aldı. Aileler 
eskisi kadar sık bir araya gelemiyor, 
gelse bile birbirleriyle iletişim kur-
mak yerine ellerindeki tabletlerle, 
telefonlarla, sözümona ‘akıllı’ cihaz-
larla meşgul olmayı tercih ediyor-
lar. Yani aileler farkında olmadan 
fiziken değilse bile ruhen bölünmüş 
durumdalar. Biz bunu bir nebze 

de olsa hafifletmek için insanların 
aileleriyle birlikte vakit geçirdiği 
bir yer olmasını hedefledik. Buraya 
girdiklerinde tabletlerini, telefonla-
rını unutsunlar istiyoruz.”

Müzenin girişindeki plastikten 
dev cep telefonu ve buna bağlı ip-
ler Orhan Bey’in sözlerini doğrulu-
yor. Buraya gelen çocuklar bu dev 
telefonun iplerinden çekip devirme 
oyunu oynuyormuş!

Düştepe iki ana bölümden olu-
şuyor, aktivite binası ve müze. Biz 
öncelikle aktivite binasını ve bahçe-
sini geziyoruz. Buranın çocuklar için 
adeta kurtarılmış bölge olduğunu 
söyleyebiliriz. Bowling, satranç, mini 
golf, labirent, masa tenisi ve ahşap 
salıncaklar var, ayrıca yine çocuklar 
için harika atölyeler yapılıyor bu alan-
da. Oyuncak boyama atölyesi, bez 
bebek atölyesi, gölge oyunu atölye-
si, ebru sanatı atölyesi... Misket ve 
topaç turnuvalarının da düzenlendiği 
binada çocuklar tiyatro oyunları da 
oynuyor, hatta kendi sahnelerini 
kendileri tasarlıyor. Okullar on gün 
önceden randevu alıp öğrencilerini 
getiriyorlar Düştepe’ye. 

Türkiye’de müze gezme süresi 
maalesef çok düşük: ortalama yedi 
dakika. Ama Düştepe Oyun Müze-
si’nde böyle bir şeyin imkanı yok. 
Bir giren öyle kolay kolay çıkamıyor. 
Biz müzeyi gezmeye 1800’lerin 
sonunda yapılmış “Çapa Taş Blok-
ları” oyunundan başlıyoruz. Bunlar 
şehir planlama ve inşaat oyunları-
nın ataları. Orhan Bey, Einstein’ın 
oynamaktan en çok zevk aldığı 
oyunların bu inşaat oyunları olduğu 
bilgisini veriyor. İnşaat oyunlarından 
sonra ilk Kızma Birader oyunu, ilk 
masa tenisi oyunu ve ilk tombalanın 
olduğu bölüme geçiyoruz. İlk tilt 

Unutulmaz televizyon yıldızları 
Düştepe Oyun Müzesi’nin televizyon dizileri ve kah-
ramanları üzerine yapılan kutu oyunlarının olduğu 
bir bölümü de var. Burada dünya çapında ünlü 
olmuş birçok televizyon yıldızını görmek mümkün.

Savaş oyunları
İnsanlık tarihinde derin izler bırakan savaşlar 
da çeşitli kutu oyunlarına konu olmuş elbette. 
Düştepe’nin savaş oyunları ve objeleri konusunda 
da çok iyi olduğunu söyleyebiliriz.
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Her şey Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi’nin Göz-
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cak müzesi kurmasını istemesiyle 
başlamıştı. Sunay Akın’ın “Oyuncak 
Müzesi zaten var, gelin biz Ataşe-
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oyun müzesinde karar kılındı. 

Karar verildikten sonra müzede 
sergilenecek objelerin toplanması 
için hummalı bir çalışma başladı. 
Müzedeki hiçbir oyun, oyuncak ve 
obje kolay bulunur şeyler değil. Za-
ten toplanmaları da o kadar kolay 
olmadı, bunun için geceli gündüz-
lü bir buçuk yıl çalışmak gerekti. 
20’yi aşkın ülkeden ve yaklaşık 150 
koleksiyonerden alınan iki binden 
fazla oyun ve obje toparlanırken 
sahne tasarımcısı Ayhan Doğan da 
müzenin tasarımını yapıyordu.

Bir buçuk yıllık hummalı çalışma 
nihayet bittiğinde yüzler gülüyor-
du. Barbaros Mahallesi’ndeki 60 
bin metrekarelik Mimar Sinan Par-
kı’nda bulunan Ataşehir Belediyesi 
Düştepe Oyun Müzesi’nin 19 Mayıs 
2015’teki açılışında konuşan Battal 
İlgezdi, “Biz bütün ülke, oyun 
bahçesine dönüşsün diye bir düş 
kurduk. Bu düşü gerçekleştirmeye 
Ataşehir’den başladık. Ataşehir 
denilince akıllara hemen alışveriş 
merkezleri geliyor ama biz bu 
kaderi değiştirmeye çalışıyoruz. Bu 
müze Türkiye’de ve dünyada bir ilk. 

Ataşehir’e ve çocuklarımıza hayırlı 
olsun” diyordu.

Aradan bir yıldan fazla zaman 
geçti, müze binlerce ziyaretçi 
ağırladı, ağırlamaya devam ediyor.  
Gerçekten çok kıymetli ve tabiri 
caizse gidip görenlerin “ağzını açık 
bırakan” bir müze burası. Modern 
müzeciliğin, ne varsa toplayıp ışıltılı 
vitrinlerin arkasına dizmekten çok 
farklı olduğunu bilen, ehil ellerden 
çıktığı çok belli. 

Biz de Ataşehir Ekspres okurları 
için hem müzeyi gezdik hem de 

sergilenen oyunların hikâyelerini ve 
müzenin kuruluş serüvenini Düşte-
pe Oyun Müzesi Genel Koordina-
törü Orhan Bahtiyar’dan dinledik. 
Kendisine önce Başkan İlgezdi’nin 
müzenin açılışında yaptığı ko-
nuşmadaki “Burası, dünyanın ilk 
oyun müzesi” sözlerini soruyoruz. 
Orhan Bey anlatmaya başlıyor: “Biz 
aslında Düştepe Oyun Müzesi’nde 
‘board game’ olarak da bilinen 
kutu oyunları üzerinden dünya tari-
hini anlatıyoruz. Ama yalnızca kutu 
oyunları yok burada, bunu destek-
leyen objeler de var. Düştepe Oyun 
Müzesi, oyun teması etrafında, 
tiyatro, sinema, kukla, çizgi roman, 
süper kahramanlar, radyo, televiz-
yon ve masal temalarını birleştiren 
Cep telefonuna hücum!
Oyun Müzesi Genel Koordinatörü Orhan Bahtiyar, 
Düştepe’ye gelen çocukların iplerinden çekerek de-
virmeye çalıştıkları dev cep telefonunun yanında. 

Açılış hatırası
Düştepe Oyun Müzesi’nin açılışı  Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi ve Sunay Akın tarafından  
19 Mayıs 2015’de yapıldı. Sağdaki fotoğrafta ise 
çocuklar için adeta kurtarılmış bölge olan aktivite 
binası görülüyor. 
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dünyadaki ilk ve tek müzedir.”
Yerin adı “oyun müzesi” olunca 

akla ister istemez yalnızca çocuklar 
için bir müze geliyor ama kesinlikle 
değil. Elbette çocuklar müzedeki 
oyuncakları ve renk cümbüşünü 
görünce akıllarını kaçıracak gibi 
oluyorlar zira sergilenen kimi oyun-
caklar iki yüz yıllık olsa da çocuk 
hep çocuk! Birazdan söz edeceği-
miz gibi yapılan birçok etkinlik de 
Düştepe’yi çocuklar için cazip bir 
yer haline getiriyor ama büyükler 
için de en az o kadar ilgi çekici bir 
yer burası. Her kuşaktan ziyaretçi 
kendi çocukluğundan parçalar bu-
labiliyor Düştepe’de. Zaten müze-
nin amacı yalnızca çocukların değil 

her yaştan insanın ailesiyle birlik-
te vakit geçirdiği bir yer olmak. 
Müzenin koordinatörü Orhan Bey, 
çocuklarının ellerinden tutup geti-
ren birçok yetişkinin müzede kendi 
çocukluklarını hatırlayıp saatlerce 
çıkamadığını anlatıyor ve şöyle de-
vam ediyor: “Günümüzde maalesef 
AVM kültürü diye tanımlayabilece-
ğimiz şey hepimizi esir aldı. Aileler 
eskisi kadar sık bir araya gelemiyor, 
gelse bile birbirleriyle iletişim kur-
mak yerine ellerindeki tabletlerle, 
telefonlarla, sözümona ‘akıllı’ cihaz-
larla meşgul olmayı tercih ediyor-
lar. Yani aileler farkında olmadan 
fiziken değilse bile ruhen bölünmüş 
durumdalar. Biz bunu bir nebze 

de olsa hafifletmek için insanların 
aileleriyle birlikte vakit geçirdiği 
bir yer olmasını hedefledik. Buraya 
girdiklerinde tabletlerini, telefonla-
rını unutsunlar istiyoruz.”

Müzenin girişindeki plastikten 
dev cep telefonu ve buna bağlı ip-
ler Orhan Bey’in sözlerini doğrulu-
yor. Buraya gelen çocuklar bu dev 
telefonun iplerinden çekip devirme 
oyunu oynuyormuş!

Düştepe iki ana bölümden olu-
şuyor, aktivite binası ve müze. Biz 
öncelikle aktivite binasını ve bahçe-
sini geziyoruz. Buranın çocuklar için 
adeta kurtarılmış bölge olduğunu 
söyleyebiliriz. Bowling, satranç, mini 
golf, labirent, masa tenisi ve ahşap 
salıncaklar var, ayrıca yine çocuklar 
için harika atölyeler yapılıyor bu alan-
da. Oyuncak boyama atölyesi, bez 
bebek atölyesi, gölge oyunu atölye-
si, ebru sanatı atölyesi... Misket ve 
topaç turnuvalarının da düzenlendiği 
binada çocuklar tiyatro oyunları da 
oynuyor, hatta kendi sahnelerini 
kendileri tasarlıyor. Okullar on gün 
önceden randevu alıp öğrencilerini 
getiriyorlar Düştepe’ye. 

Türkiye’de müze gezme süresi 
maalesef çok düşük: ortalama yedi 
dakika. Ama Düştepe Oyun Müze-
si’nde böyle bir şeyin imkanı yok. 
Bir giren öyle kolay kolay çıkamıyor. 
Biz müzeyi gezmeye 1800’lerin 
sonunda yapılmış “Çapa Taş Blok-
ları” oyunundan başlıyoruz. Bunlar 
şehir planlama ve inşaat oyunları-
nın ataları. Orhan Bey, Einstein’ın 
oynamaktan en çok zevk aldığı 
oyunların bu inşaat oyunları olduğu 
bilgisini veriyor. İnşaat oyunlarından 
sonra ilk Kızma Birader oyunu, ilk 
masa tenisi oyunu ve ilk tombalanın 
olduğu bölüme geçiyoruz. İlk tilt 

Unutulmaz televizyon yıldızları 
Düştepe Oyun Müzesi’nin televizyon dizileri ve kah-
ramanları üzerine yapılan kutu oyunlarının olduğu 
bir bölümü de var. Burada dünya çapında ünlü 
olmuş birçok televizyon yıldızını görmek mümkün.

Savaş oyunları
İnsanlık tarihinde derin izler bırakan savaşlar 
da çeşitli kutu oyunlarına konu olmuş elbette. 
Düştepe’nin savaş oyunları ve objeleri konusunda 
da çok iyi olduğunu söyleyebiliriz.

4140

Ataşehirekspres
20 Temmuz 2016



oyunu örneklerinden biri de burada. 
Aynı bölümde eski ve çok kıymetli 
porselen bebekler de var. Çok iyi 
bakıldığı hallerinden belli. Bunu 
söyleyince Orhan Bey, bir objenin 
müzede sergilenebilmesi için yüzde 
98 iyi durumda ve çalışıyor olması 
gerektiği bilgisini veriyor. 

Sonraki bölümde dikkatimizi ilk 
olarak 1880’lerde yapılmış, New 

York Limanı’nın girişini resme-
den bir oyun çekiyor. 1870’ler 
1880’lerde yapılmış küp ve kelime 
oyunları da var. Ardından 1860’ta 
Almanya’da üretilen ve dünya tari-
hinin bilinen ilk peyzaj oyunu olan, 
Dresdner Garten-Bau-Kasten adlı 
oyundan da söz etmeden geçme-
yelim. Oyunda Dresden şehrindeki 
bir sarayın ön bahçesinin birebir 
aynısı ufak taşların bir araya geti-
rilmesiyle tekrardan oluşturuluyor-
muş. Oyun bu özelliğiyle Lego’nun 
da atası olma özelliğini taşıyor.

Bundan sonra gezdiğimiz bölüm 
gerçekten inanılmaz. Gelişmiş ülke-
lerde oyuna ve çocuğa yaklaşımın 
ne kadar farklı olduğu buradaki 
eski oyunlardan anlaşılıyor. Bizde 
oyun, genelde çocuk sussun, ayak 

altında dolaşmasın diye verilirken 
gelişmiş ülkelerde başka amaçlar 
güdülmüş belli ki. Çocuklara mes-
lekleri anlatmak için yapılmış bir 
dizi oyun var burada.1930 yapımı 
Alman dokuma tezgahı oyunu, di-

kiş makinesi, yine aynı dönemden 
Fransızların yaptığı mobilya 

yapma oyunu, radyo yayın-
cılığı oyunu... Bunlardan 

başka 1950’li yıllarda 
Almanların yaptığı bir 
otomobil fabrikası 
oyunu var, insanı ger-

çekten hayrete sürük-
lüyor. Oyun sayesinde çocuklar 

sadece otomobilin nasıl üretildiğini 
değil, dünyaya nasıl pazarlandığını 
da öğreniyorlarmış. Dikkat edin 
nasıl pazarlandığını değil, dünyaya 
nasıl pazarlandığını. Bu bahsi kapa-
tırken son olarak yine Almanların 
1950’lerde yaptığı bir postane oyu-
nundan da söz edelim. Bu oyunla 
bir insanın postanede yapabileceği 
tüm işlemlerin çocuğa öğretilmesi 
amaçlanmış. Mektup nasıl yollanır, 
normal mektupla iadeli taahhütlü 
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On dokuzuncu yüzyıldan
Einstein’ın oynamaktan en çok zevk aldığı oyunlar 
olan inşaat oyunlarının 1800’lerin sonunda 
yapılmış bir örneği (üstte). Bunlar bugünkü şehir 
planlama ve inşaat oyunlarının ataları sayılıyor.

arasındaki farklar nelerdir, kaç çeşit 
telgraf vardır, telgraf nasıl yazılır ve 
gönderilir gibi çocukların postaney-
le ilgili öğrenmesi gereken aklınıza 
gelebilecek her şey var kutuda. Bir 
başka bölümde haberleşmenin ta-
rihini öğreten, telefonun icadından 
uydu haberleşmesine gelen süreci 
konu eden bir oyun var. 

Düştepe’deki oyuncaklardan 
anlaşılan o ki gelişmiş ülkeler oyun-
larla sadece çocuklara meslekler 
hakkında fikir vermeyi ya da tarihi 
süreci öğretmeyi amaçlamamışlar. 
Çocukların hobi edinmelerini teşvik 
etmek için de oyunlar yapmışlar. 
Sözgelimi, bir pul koleksiyonu oyu-
nu var. Çocuklar bu oyun sayesinde 
nasıl pul toplanır, nasıl muhafaza 
edilir, hangi pul daha kıymetlidir 
gibi soruların yanıtlarını, yani nasıl 
pul koleksiyonu yapılacağını öğre-
niyormuş. 

Sporseverlerin en çok ilgisini 
çekecek bir de spor bölümü var 
müzede. Bizde de bazı modelleri 
bulunan futbol tiltinin eski örnek-
lerinden biri var mesela. Fransa 
Bisiklet Turu’nu anlatan oyun da 
var, futbol tarihinin en önemli stad-
larından biri belki de birincisi olan 

Wembley Stadı oyunu da var. 
Müzenin kuklalar bölümü de  çok 

ilgi çekici. Hele Shakespeare oyunla-
rı oynansın diye yapılmış Shakespe-
are Kukla Tiyatrosu var ki gerçekten 
müthiş. 200 yıllık olduğu tahmin 
edilen oyun, bir tiyatro sahnesi ve 
kağıt kuklalardan oluşuyor. Bu kağıt 
kuklalar Shakespeare oyunlarının 
karakterleri. Oyundaki küçük not ka-
ğıtları, oyunun sahibi senaryo yazsın 

diye var. Dönemin çocuklarının bu 
oyunla Shakespeare karakterleriyle, 
Shakespeare oyunlarından bağımsız 
oyunlar yaratıp senaryolar yazabil-
mesi de amaçlanmış.

Elbette müzedeki oyunlar bun-
larda sınırlı değil. Ama hepsini bir 
dergi yazısında tek tek anlatmanın 
imkânı yok zira daha önce söyle-
diğimiz gibi içeride birbirinden 
değerli iki binden fazla parça bulu-
nuyor. Bu nedenle tavsiyemiz, vakit 
ayırmanız ve yalnızca Ataşehir’in 
değil Türkiye’nin gururu olması 
gereken bu harika müzeyi kendi 
gözlerinizle görmeniz.

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Ziyaret Saatleri

Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma 
08.30 -17.00

Cumartesi / Pazar 09.30- 18.00 
Pazartesi Oyun Müzesi kapalı.
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Mimar Sinan Parkı 
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Shakespeare Kukla Tiyatrosu
200 yıllık olduğu tahmin edilen oyun, bir tiyatro 
sahnesi, kağıt kuklalar ve senaryo yazmak için 
küçük kağıtlardan oluşuyor (solda). Çocuklar 
sinemayı daha iyi anlasın diye yapılmış bir “film 
makinesi” (sağda).

1920’de Almanya’da yapılmış dikiş maki-
nesi, gelişmiş ülkelerde oyuna ve çocuğa 
yaklaşımın ne kadar farklı olduğunu bize 

gösteren örneklerden birisi. 
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Oyuncaklar çocukları eğ-
lendirmek için çoğunlukla 
yetişkinler tarafından yapılır 

ve genellikle yapıldıkları dönemin 
yetişkin yaşamını yansıtırlar. Tabii 
yalnızca eğlence amaçlı üretilmez-
ler. Yetişkinler, oyuncakların çocuk-
ların yetişkin dünyasına hazırlanma-
sına ve uyum sağlamasına yardım 

ettiğini düşünürler, o nedenle 
buna uygun oyuncaklar da 

üretirler.
Her ne kadar geniş 

anlamda oyuncak An-
tikçağ’da da bulunmaktaysa 

da asıl gelişimi yerleşik yaşama 
geçişle olmuştur. Çünkü insanlar 
ancak yerleşik yaşamla birlikte 
bir eve, yani oyun nesnelerini 

koruyacak mekanlara sahip oldu. 
Ayrıca oyuncaklardan zevk alınacak 
yeterli boş zaman da bu dönemde 

ortaya çıkmaya başladı. Elbette 
oyuncak kültürünün gelişmesi için 
toplumun kendi çocukları karşı-
sında hoşgörülü bir tutuma sahip 
olması da gerekliydi. Mısır’ın, Eski 
Yunan’ın, Roma’nın çocukları bu 
lükse sahip olmaya yetecek bir 
yaşam düzeni içinde yaşıyorlardı. 
Oysa Roma’nın çöküşünden başla-
yarak Ortaçağ boyunca yaşam ço-
cuklar için çok düzensiz ve tehlikeli 
olmuştu. Bu nedenle Ortaçağ’da 
oyuncak çok az gelişme göster-
miştir. Halkın oyuncak beğenisini 
ve alışkanlığını tartışmasız biçimde 
yansıtan dönem ise sanayi devri-
minin ilerlemesine ve hem 
çocuklukta hem yetiş-
kinlikte eğlence 
için gitgide daha 
fazla zamanı olan 
görece zengin 

Oyuncakların büyük 
çoğunluğunun belirgin 
bir ortaya çıkış tarihi 
yoktur. Yine de arkeolojik 
kazılar bize oyuncakların 
binlerce yıldır 
hayatımızda 
olduğunu 
gösteriyor. Üstelik 
bebek, çıngırak, küçük hayvan heykelleri 
gibi oyuncakların yapısı bunca zamandır 
değişmemiştir. 

Farklı dönemlerin
aynı kalan 
oyuncakları 

Oyun ve oyuncak 
kavramları genellikle 

birlikte kullanılır, 
hatta bazen aynı 

anlama geldikleri 
düşünülür. Ancak 

ikisi arasında önemli 
bir fark vardır, daha 
eski olan oyuncakta 

kural yoktur, oyun ise 
kurallarla oynanır. 
Diğer yandan ikisi 

de çok ilginç tarihsel 
süreçlerden geçmiştir. 

İşte oyun 
ve oyuncağın 
neşeli tarihi...

İDIL S. KÖSEOĞLU
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OYUN VE OYUNCAK TARİHİ

Farklı dönemlerin
aynı kalan 
oyuncakları 

Eyüp Sultan Türbesi’ne giden 
İskele Caddesi üzerindeki 

Oyuncakçı Çıkmazı denilen so-
kakta karşılıklı iki sıra dükkanda 
yüzyıllarca oyuncak üretilmiş ve 
satılmıştır. Eyüp üretim merkezidir. 
Burada toptan ve perakende satılan 
oyuncaklar İstanbul’un değişik 
semtleriyle Anadolu’ya aktarlar ve 
seyyar satıcılar tarafından götürü-
lüp çocuklara ulaştırılırdı. 

Evliya Çelebi on yedinci yüzyılın 
ilk yarısında Eyüp’te 100 dükkan ve 
105 ustanın olduğunu bildirmek-
tedir.  Eyüp oyuncaklarının temel 
malzemelerini Tahtakale’nin tahta 
atıkları, sobacıların atık tenekeleri, 
Sütlüce Mezbahası’ndan atılan deri 
ve bağırsak fazlası, Kağıthane ve 
Alibeyköy derelerinin biriktirdiği 
kil oluşturmaktaydı. Bu ana malze-
meleri kullanan ustalar yüzyıllar 
boyunca deve, tahtadan çift beygirli 
at arabaları, kaynana zırıltısı, ördek 
arabaları, aynalı beşik, palyaço, 
karagöz Hacivat, trampet, davul, 
tef, kamyon, çember, fırıldak, top, 
araba, hacıyatmaz, cambaz ve salta-

nat kayığı ürettiler. 
Dükkanların arkası üretim 

yeri, önü ürünlerin sergilendiği 
vitrinlerden oluşurdu. Anadolu’ya 
ve İstanbul’un diğer semtlerine 
oyuncak götürmek için gelen esnaf-
larla oyuncak almaya gelen ve anne 
babalarının elini tutan çocuklar 
Oyuncakçı Çıkmazı’nın rutin kala-
balığını oluştururlar.

Avrupa’da on dokuzuncu yüzyıla 
kadar elle ve kalıplara dökülerek 
üretilen oyuncaklar  yirminci 
yüzyıl başından itibaren makine-
ler yardımı ile üretilerek başlıca 
sanayi kolları arasındaki yerini 
alırken, Eyüp’teki oyuncakçılar bu 
atılımı yapamayıp tarihe karışmak 
durumunda kalmıştır. On yedinci 
yüzyılda 100 olan dükkan sayısı on 
dokuzuncu yüzyıl başında 25-30 
dükkana kadar düşmüştür. 1921’de 
Eyüp Çarşısı’ndaki bir yangında 
yok olan Oyuncakçı Çıkmazı’ndaki 
oyuncakçı sayısı ise sadece ikidir. 

Eyüp oyuncakçılığını bitiren 
sadece Avrupa’nın teknolojisiyle 
rekabet edememek değildir. On 

dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren İstanbul’un eğlence ve 
alışveriş hayatı Beyoğlu’na kaymış, 
Eyüplü geleneksel oyuncakçılar 
şatafatlı büyük cam vitrinleri olan 
İstiklal Caddesi’nin büyük mağaza-
larıyla baş edememiştir. 

Her şeye rağmen 
direnen son iki dük-
kan da 1958’deki 
Eyüp Meydanı ve 
çevre düzenlemesi 
çalışmasıyla orta-
dan kalkmıştır. 

Eyüp yüzyıllar boyu 
oyuncak merkezi oldu

                           

sınıfın gelişmesine rastlamaktadır. 
Oyuncakların büyük çoğunluğu-

nun belirgin bir ortaya çıkış tarihi 
yoktur. Ancak arkeolojik kazılarda 
elde edilen bulgular en azından 
bazı oyuncakların ne zamandan 
beri insan yaşamında olduğunu 
anlamamıza yardımcı olur. Örneğin 
bebeklerin ilk oyuncağı olan çıngı-
rak, tarihin en eski oyuncaklarından 
biridir. Eski Mısır’da 1360 yılına ta-
rihlenen kuş, ayı, domuz biçiminde 
yapılmış, sivri uçları yumuşatılmış 
ve kumaş kaplanmış toprak çıngı-
raklar bulunmuştur.

Çıngırak örneğinde olduğu gibi 
bazı oyuncakların yapısı yüzyıllar 
boyunca değişmemiştir. Örneğin 
kullanılan malzemeler döneme 

göre değişmekle birlikte daha çok 
kız çocukların oynadığı bebekler 
aşağı yukarı aynı yapıda kalmıştır. 

Oyuncak bebek yapımının da 
milattan önce ikinci yüzyılda 
Mısır’da başladığı düşünülmek-
tedir. Mezarlardan çıngıraklarla 
beraber çok sayıda oyuncak 
bebek de çıkmıştır. Yunan 
uygarlığında pişmiş top-
raktan eklemli bebek-
ler yapılmıştır. 

Bebeklerle 
oynamak birçok kültürde söz 
konusudur. Ama ilk “piyasa 
bebekleri”nin ortaya çıkması 
için on beşinci yüzyılı beklemek 
gerekecektir. Bu dönemde 
Avrupa’da soylu çocuklar için 

Eyüp, 1950’lerin 
ilk yarısı. 
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rekabet edememek değildir. On 

dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren İstanbul’un eğlence ve 
alışveriş hayatı Beyoğlu’na kaymış, 
Eyüplü geleneksel oyuncakçılar 
şatafatlı büyük cam vitrinleri olan 
İstiklal Caddesi’nin büyük mağaza-
larıyla baş edememiştir. 

Her şeye rağmen 
direnen son iki dük-
kan da 1958’deki 
Eyüp Meydanı ve 
çevre düzenlemesi 
çalışmasıyla orta-
dan kalkmıştır. 

Eyüp yüzyıllar boyu 
oyuncak merkezi oldu

                           

sınıfın gelişmesine rastlamaktadır. 
Oyuncakların büyük çoğunluğu-

nun belirgin bir ortaya çıkış tarihi 
yoktur. Ancak arkeolojik kazılarda 
elde edilen bulgular en azından 
bazı oyuncakların ne zamandan 
beri insan yaşamında olduğunu 
anlamamıza yardımcı olur. Örneğin 
bebeklerin ilk oyuncağı olan çıngı-
rak, tarihin en eski oyuncaklarından 
biridir. Eski Mısır’da 1360 yılına ta-
rihlenen kuş, ayı, domuz biçiminde 
yapılmış, sivri uçları yumuşatılmış 
ve kumaş kaplanmış toprak çıngı-
raklar bulunmuştur.

Çıngırak örneğinde olduğu gibi 
bazı oyuncakların yapısı yüzyıllar 
boyunca değişmemiştir. Örneğin 
kullanılan malzemeler döneme 

göre değişmekle birlikte daha çok 
kız çocukların oynadığı bebekler 
aşağı yukarı aynı yapıda kalmıştır. 

Oyuncak bebek yapımının da 
milattan önce ikinci yüzyılda 
Mısır’da başladığı düşünülmek-
tedir. Mezarlardan çıngıraklarla 
beraber çok sayıda oyuncak 
bebek de çıkmıştır. Yunan 
uygarlığında pişmiş top-
raktan eklemli bebek-
ler yapılmıştır. 

Bebeklerle 
oynamak birçok kültürde söz 
konusudur. Ama ilk “piyasa 
bebekleri”nin ortaya çıkması 
için on beşinci yüzyılı beklemek 
gerekecektir. Bu dönemde 
Avrupa’da soylu çocuklar için 

Eyüp, 1950’lerin 
ilk yarısı. 
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üretilen çaput ve tahta bebekler 
yaygındır. Bugün bildiğimiz “geliş-
miş” bebeğin tarihi ise on doku-
zuncu yüzyıla gitmektedir. 1823’ten 
itibaren Fransız Sanayi Sergisi’nde 
görülen konuşan bebeklerin ilk 
patenti 1824’te alınmış. Hareketli 
gözkapağı olan bebeklerin ortaya 
çıkışı 1826’da, beslenebilen bebe-
ğinki 1866’da. Ağlayan bebeğin 
patenti ise 1916’da alınmış. 

Tarihin en tanınmış oyuncak 
bebeği ise hiç şüphesiz Barbie’dir. 
1945’te Mattel oyuncak fabrikasını 
kuran Elliot ve Ruth Handler, kızları 
Barbie’nin o zaman adet olduğu 
üzere melek yüzlü bebeklerle oy-
namak yerine moda dergilerinden 
kestiği yetişkin kadın resimleriyle 
oynadığını gözlemleyince 1958’de 
modaya uygun kıyafetleriyle bir-
likte genç kız biçimindeki Barbie 
bebeği ürettiler ve 1959 New 
York Amerikan Oyuncak Fuarı’nda 
sergilediler.

Mısır uygarlığının kalıntılarında 
çıngırak ve bebekler, Yunan uygar-
lığında bunlara ek olarak sopayla 
sürülen çemberler, el arabaları, 
değnek atlar, minyatür mobilyalar, 
evler, gemiler, arabalar toplar, to-
paçlar da görülür.  Romalı çocuklar 
için bilyeler kadar seksek oyunları 
da çekicidir. Ortaçağ Avrupası’nda 
top oyunları yeniden canlanmıştır. 
Bu çağda kilden yapılmış şöval-
ye figürleri, aziz heykelleri, kukla 
oyunları için ipli bebekler, Röne-

sans dönemindeyse bebek evleri 
yaygındır. On yedinci yüzyılda eski 
değnek atın yanında üstüne binilen 
at oyuncaklar ortaya çıkmıştır. On 
sekizinci yüzyılda Çin kökenli di-
abolo ve yoyo modası Avrupa’yı sa-
rar, on dokuzuncu yüzyılın sonuna 
doğru ise ilk otomobil oyuncaklar...

On dokuzuncu yüzyıl oyun-
cakçılığın büyük hamle yaptığı bir 
yüzyıl olmuştur. Her şeyden önce 
oyuncak çeşitleri inanılmaz bir hızla 
artmıştır. Yüzyılın ikinci yarısına 
gelindiğinde Londra’daki oyun-
cakçılarda her türlü oyun nesnesi 
bulunuyordu. Davullar, çay takım-
ları, çeşit çeşit bebekler, oyuncak 
tiyatrolar, kurmalı trenler, müzik 
otomatları, bebek evleri, model 
dükkanlar, tahta atlar... Önceki 
yüzyılda böyle şeyleri hayal etmek 
bile imkansızdı. 

Çağının tanığı olan oyuncak, ge-
rek basit halk sanatı ürünü gerekse 
gelişmiş sanayi ürünü olarak yapıl-
dığı dönemin ekonomik, toplumsal 
ve kültürel özelliklerini yansıtır. 
Oyuncak şövalyeler ve atlar Orta-
çağ’ı anlattığı gibi uzay oyuncakları 
ve roketler günümüzü yansıtır. 

Ayrıca oyuncak sektörü her tür-
lü yeniliği yakından takip etmek 
zorundadır. Örneğin, Amerika’da 
trenle yolcu taşınması 1820’lerin 
sonuna ve 30’ların başına rast-
lar. Oyuncak trenlerin yapımı da 
hemen arkasından gelir. Oyuncak 
otomobiller de buna güzel bir 
örnektir. 1885’te Karl Benz benzin-
le çalışan ilk otomobil prototipini, 
Gottlieb Daimler de içten yanmalı 
motoru olan ilk motosikleti imal 
edince oyuncak firmaları da az bir 
zaman sonra 1898’de ilk otomobil 
ve motosiklet modellerini yapmaya 
başlamıştır. 

Oyuncakların ait oldukları dö-
nemin yalnızca toplumsal-kültürel 
koşullarını değil, ekonomik ve sınai 
durumlarını da yansıttığını görü-
yoruz. Bu bilgiyi bize 
oyuncak yapımında 
kullanılan 
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malzemeler ve yapım süreçleri 
vermektedir. Çocukların en eski 
oyuncakları taştan, kemikten, 
kurutulmuş meyveden, mumdan ve 
kilden yapılıyordu. Sonra bunlara 
kumaşlar, dövme demir ve tahta 
eklendi; ardından sırasıyla teneke, 
dökme demir, çinko, kağıt hamuru, 
fayans, porselen ve plastik...

1920’li yıllara gelindiğinde oyun-
caklar kitlesel olarak ve makineler 
tarafından üretiliyor, dünyanın her 
yerinde çocuklar benzer oyuncak-
larla oynuyordu. Üretimin endüst-
rileşmesi oyuncağı her kesimden 
çocuk için daha ulaşılabilir kıldı. 
Bundan önce oyuncakların bütün 
parçalarının lehimlendikten sonra 
tek tek elle boyanması gerekiyor-
du. Dolayısıyla üretim sınırlıydı ve 
fiyatlar yalnızca zenginlerin alabile-
ceği seviyedeydi. 

Sanayi tipi oyuncaklar, halk sa-
natı ürünü oyuncaklar ve arkeoloji 
müzelerinde rastlanan antik oyun-
caklar karşılaştırıldığında ortaya 
ilginç sonuçlar çıkıyor. Her şeyden 
önce oyuncaklar evrensel varlıklar. 
Birbirinden çok farklı çağların, top-
lumların ve kültürlerin oyuncakları 
arasındaki benzerlikler farklardan 
fazla. Tarihçi Pauline Flinck bütün 
dünyada bütün zamanlarda yapılan 

oyuncakların aşağı yukarı 12 kate-
goride toplanabildiğini yazıyor. 

Bu da demek olabiliyor ki, 
Antikçağ’dan bugüne hemen her 
şey çok değişti ama oyuncakların 

“mantığı” aynı kaldı. O zaman 
da oyuncaklar çocukların 

büyükleri taklit etme 
girişimlerini yansıtıyor-
du bugün de. Anneliği 

öğrenmek isteyen kız ço-
cukları o zaman da bebekle 

oynuyordu şimdi de. Erkek 

Oyuncak bebekler, dün-
yanın birçok yerinde 

olduğu gibi Anadolu’da da 
kız çocuklarının ellerinden 
düşüremediği oyuncaklar-
dır. Bebek ve beşik gibi bazı 

“yan ürünler” kız çocuklarının 
annelik rolünü öğrenmesinde çok 
önemli olarak görülürdü. Ancak 
yirminci yüzyılda plastik bebek çı-
kara kadar çok pahalı olan oyuncak 
bebeğe sahip olmak çok güçtü. Kız 
çocukları genelde bir dal parçasına 
çaput sararak kendi bebeklerini 
yapıyorlardı. 

İçi saman doldurulan, alçıdan 
yapılan başlarının içinde gözü açıp 
kapatan kurşun mekanizma bulu-
nan ve yere düşünce başları kırılan 
taşbebeklerin üretimi 1930’lardan 
1960’lara kadar devam etmiş, sonra 
yavaş yavaş plastik bebek üretimi-
ne geçilmiştir. 1969’da anne olunca 
bu bebekleri beğenmeyen Fatoş 
İnhan, çocuğu için kendisi oyun-
cak yapmaya başlamıştı. 1971’de 
ilk modeller olan köpek, fil, ayı, ve 
maymunla piyasaya çıkan, 1975’te 
fabrika kurulması 1988’de ilk satış 
mağazasının açılmasıyla üretime 
devam eden Fatoş bebekleri Türki-
ye’de ayrı bir tarzın adı oldu. 

Türkiye’ye özgü bir diğer bebek 
türü ise “Soğanlı bebeği”dir. Kayse-

ri’nin Aşağı Soğanlı köyünde 1960 
yılında kolu kırılan bir yetişkin bir 
süre çalışamayınca oyalanmak için 
bir kız çocuğuna bebek yapmıştı. 
Buradan başlayan hikaye bir başarı 
öyküsüne dönüştü. Bir anda kadın 
erkek birlikte bebek üretmeye baş-
layan köylüler, ilk bebekten 25 yıl 
sonra yalnızca 1985’in Ağustos ayı 
içinde 7000 adet Soğanlı bebeği 
satacak duruma gelmişlerdi.

Türkiye’ye özgü
oyuncak bebekler
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Önce gerçek, sonra oyuncak
Amerika’da trenle yolcu taşınmaya 1820’lerin 
sonunda başlanır. Bu yenilikten hemen sonra 
birçok çocuğun ve büyüğün hayallerini süsleyen 
oyuncak trenler yapılmaya başlanacaktır. 

çocuklar on sekizinci yüzyılda kağnı 
ya da at arabasıyla oynuyordu, yir-
minci yüzyıl başında otomobillerle, 
bugünse uzay gemisiyle. Değişen 
tek şey kullanılan malzeme, içerik 
aşağı yukarı hep aynı. 

4746

Ataşehirekspres
20 Temmuz 2016



üretilen çaput ve tahta bebekler 
yaygındır. Bugün bildiğimiz “geliş-
miş” bebeğin tarihi ise on doku-
zuncu yüzyıla gitmektedir. 1823’ten 
itibaren Fransız Sanayi Sergisi’nde 
görülen konuşan bebeklerin ilk 
patenti 1824’te alınmış. Hareketli 
gözkapağı olan bebeklerin ortaya 
çıkışı 1826’da, beslenebilen bebe-
ğinki 1866’da. Ağlayan bebeğin 
patenti ise 1916’da alınmış. 

Tarihin en tanınmış oyuncak 
bebeği ise hiç şüphesiz Barbie’dir. 
1945’te Mattel oyuncak fabrikasını 
kuran Elliot ve Ruth Handler, kızları 
Barbie’nin o zaman adet olduğu 
üzere melek yüzlü bebeklerle oy-
namak yerine moda dergilerinden 
kestiği yetişkin kadın resimleriyle 
oynadığını gözlemleyince 1958’de 
modaya uygun kıyafetleriyle bir-
likte genç kız biçimindeki Barbie 
bebeği ürettiler ve 1959 New 
York Amerikan Oyuncak Fuarı’nda 
sergilediler.

Mısır uygarlığının kalıntılarında 
çıngırak ve bebekler, Yunan uygar-
lığında bunlara ek olarak sopayla 
sürülen çemberler, el arabaları, 
değnek atlar, minyatür mobilyalar, 
evler, gemiler, arabalar toplar, to-
paçlar da görülür.  Romalı çocuklar 
için bilyeler kadar seksek oyunları 
da çekicidir. Ortaçağ Avrupası’nda 
top oyunları yeniden canlanmıştır. 
Bu çağda kilden yapılmış şöval-
ye figürleri, aziz heykelleri, kukla 
oyunları için ipli bebekler, Röne-

sans dönemindeyse bebek evleri 
yaygındır. On yedinci yüzyılda eski 
değnek atın yanında üstüne binilen 
at oyuncaklar ortaya çıkmıştır. On 
sekizinci yüzyılda Çin kökenli di-
abolo ve yoyo modası Avrupa’yı sa-
rar, on dokuzuncu yüzyılın sonuna 
doğru ise ilk otomobil oyuncaklar...

On dokuzuncu yüzyıl oyun-
cakçılığın büyük hamle yaptığı bir 
yüzyıl olmuştur. Her şeyden önce 
oyuncak çeşitleri inanılmaz bir hızla 
artmıştır. Yüzyılın ikinci yarısına 
gelindiğinde Londra’daki oyun-
cakçılarda her türlü oyun nesnesi 
bulunuyordu. Davullar, çay takım-
ları, çeşit çeşit bebekler, oyuncak 
tiyatrolar, kurmalı trenler, müzik 
otomatları, bebek evleri, model 
dükkanlar, tahta atlar... Önceki 
yüzyılda böyle şeyleri hayal etmek 
bile imkansızdı. 

Çağının tanığı olan oyuncak, ge-
rek basit halk sanatı ürünü gerekse 
gelişmiş sanayi ürünü olarak yapıl-
dığı dönemin ekonomik, toplumsal 
ve kültürel özelliklerini yansıtır. 
Oyuncak şövalyeler ve atlar Orta-
çağ’ı anlattığı gibi uzay oyuncakları 
ve roketler günümüzü yansıtır. 

Ayrıca oyuncak sektörü her tür-
lü yeniliği yakından takip etmek 
zorundadır. Örneğin, Amerika’da 
trenle yolcu taşınması 1820’lerin 
sonuna ve 30’ların başına rast-
lar. Oyuncak trenlerin yapımı da 
hemen arkasından gelir. Oyuncak 
otomobiller de buna güzel bir 
örnektir. 1885’te Karl Benz benzin-
le çalışan ilk otomobil prototipini, 
Gottlieb Daimler de içten yanmalı 
motoru olan ilk motosikleti imal 
edince oyuncak firmaları da az bir 
zaman sonra 1898’de ilk otomobil 
ve motosiklet modellerini yapmaya 
başlamıştır. 

Oyuncakların ait oldukları dö-
nemin yalnızca toplumsal-kültürel 
koşullarını değil, ekonomik ve sınai 
durumlarını da yansıttığını görü-
yoruz. Bu bilgiyi bize 
oyuncak yapımında 
kullanılan 
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malzemeler ve yapım süreçleri 
vermektedir. Çocukların en eski 
oyuncakları taştan, kemikten, 
kurutulmuş meyveden, mumdan ve 
kilden yapılıyordu. Sonra bunlara 
kumaşlar, dövme demir ve tahta 
eklendi; ardından sırasıyla teneke, 
dökme demir, çinko, kağıt hamuru, 
fayans, porselen ve plastik...

1920’li yıllara gelindiğinde oyun-
caklar kitlesel olarak ve makineler 
tarafından üretiliyor, dünyanın her 
yerinde çocuklar benzer oyuncak-
larla oynuyordu. Üretimin endüst-
rileşmesi oyuncağı her kesimden 
çocuk için daha ulaşılabilir kıldı. 
Bundan önce oyuncakların bütün 
parçalarının lehimlendikten sonra 
tek tek elle boyanması gerekiyor-
du. Dolayısıyla üretim sınırlıydı ve 
fiyatlar yalnızca zenginlerin alabile-
ceği seviyedeydi. 

Sanayi tipi oyuncaklar, halk sa-
natı ürünü oyuncaklar ve arkeoloji 
müzelerinde rastlanan antik oyun-
caklar karşılaştırıldığında ortaya 
ilginç sonuçlar çıkıyor. Her şeyden 
önce oyuncaklar evrensel varlıklar. 
Birbirinden çok farklı çağların, top-
lumların ve kültürlerin oyuncakları 
arasındaki benzerlikler farklardan 
fazla. Tarihçi Pauline Flinck bütün 
dünyada bütün zamanlarda yapılan 

oyuncakların aşağı yukarı 12 kate-
goride toplanabildiğini yazıyor. 

Bu da demek olabiliyor ki, 
Antikçağ’dan bugüne hemen her 
şey çok değişti ama oyuncakların 

“mantığı” aynı kaldı. O zaman 
da oyuncaklar çocukların 

büyükleri taklit etme 
girişimlerini yansıtıyor-
du bugün de. Anneliği 

öğrenmek isteyen kız ço-
cukları o zaman da bebekle 

oynuyordu şimdi de. Erkek 

Oyuncak bebekler, dün-
yanın birçok yerinde 

olduğu gibi Anadolu’da da 
kız çocuklarının ellerinden 
düşüremediği oyuncaklar-
dır. Bebek ve beşik gibi bazı 

“yan ürünler” kız çocuklarının 
annelik rolünü öğrenmesinde çok 
önemli olarak görülürdü. Ancak 
yirminci yüzyılda plastik bebek çı-
kara kadar çok pahalı olan oyuncak 
bebeğe sahip olmak çok güçtü. Kız 
çocukları genelde bir dal parçasına 
çaput sararak kendi bebeklerini 
yapıyorlardı. 

İçi saman doldurulan, alçıdan 
yapılan başlarının içinde gözü açıp 
kapatan kurşun mekanizma bulu-
nan ve yere düşünce başları kırılan 
taşbebeklerin üretimi 1930’lardan 
1960’lara kadar devam etmiş, sonra 
yavaş yavaş plastik bebek üretimi-
ne geçilmiştir. 1969’da anne olunca 
bu bebekleri beğenmeyen Fatoş 
İnhan, çocuğu için kendisi oyun-
cak yapmaya başlamıştı. 1971’de 
ilk modeller olan köpek, fil, ayı, ve 
maymunla piyasaya çıkan, 1975’te 
fabrika kurulması 1988’de ilk satış 
mağazasının açılmasıyla üretime 
devam eden Fatoş bebekleri Türki-
ye’de ayrı bir tarzın adı oldu. 

Türkiye’ye özgü bir diğer bebek 
türü ise “Soğanlı bebeği”dir. Kayse-

ri’nin Aşağı Soğanlı köyünde 1960 
yılında kolu kırılan bir yetişkin bir 
süre çalışamayınca oyalanmak için 
bir kız çocuğuna bebek yapmıştı. 
Buradan başlayan hikaye bir başarı 
öyküsüne dönüştü. Bir anda kadın 
erkek birlikte bebek üretmeye baş-
layan köylüler, ilk bebekten 25 yıl 
sonra yalnızca 1985’in Ağustos ayı 
içinde 7000 adet Soğanlı bebeği 
satacak duruma gelmişlerdi.

Türkiye’ye özgü
oyuncak bebekler
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Önce gerçek, sonra oyuncak
Amerika’da trenle yolcu taşınmaya 1820’lerin 
sonunda başlanır. Bu yenilikten hemen sonra 
birçok çocuğun ve büyüğün hayallerini süsleyen 
oyuncak trenler yapılmaya başlanacaktır. 

çocuklar on sekizinci yüzyılda kağnı 
ya da at arabasıyla oynuyordu, yir-
minci yüzyıl başında otomobillerle, 
bugünse uzay gemisiyle. Değişen 
tek şey kullanılan malzeme, içerik 
aşağı yukarı hep aynı. 
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Oyunlar oyuncak arasında 
önemli bir fark var. Oyundan 
daha eski olan oyuncakta 

kural yoktur, kişinin hayal gücüne 
bağlı olarak her şekilde oynanabilir. 
Ayrıca her şeyi, bütün objeleri oyun-
cak olarak kullanabilirsiniz. Oyun 
ise daha farklıdır, her şeyden önce 
daha kurallıdır. Oyuncakta olduğu 
gibi her objeden oyun yapamazsınız, 
onun kendi materyalleri vardır. Oyun 
insanlık tarihinin aynasıdır. Bütün 
önemli olayların bir şekilde oyunu 
yapılmıştır. 

Oyunun, özellikle de “board 
game” olarak bilinen kutu oyunla-
rının tasarlanma ve üretime geçiş 
dönemi on dokuzuncu yüzyıl sonları 
ve yirminci yüzyıl başlangıcıdır. Oyun 
ve oyuncak tarihinde savaşlar son 
derece önemli yer tutar. I. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra Almanlar, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra da Japonlar oyun-
cak endüstrisinde lider konuma gel-
mişlerdir. Bu istatistiğin sebebi son 
derece basittir. Entellektüel birikimi 
olan uluslar, savaşlarda  yaralanan 
minik ruhların sadece oyuncak ve 
oyunla tedavi edilebileceğini bilirler.

Ancak oyun tarihinde sektörel 
liderliği sanılanın aksike Almanlar 
ya da Japonlar değil, Amerikalılar 
üstlenmişlerdir.  

Oyun tarihine bakacak olursak, 
önemli diyebileceğimiz oyun firmala-
rının kurucularının neredeyse tama-
mının birer mucit olduğunu görürüz. 
Bu duruma en güzel örneklerden biri 
mucit Wesley Hyatt tarafından 1870 
yılında kurulan The Embossing Com-
pany’dir. Hyatt 16 yaşında bir metal 
kesim atölyesinde çalışırken yere 
kazayla dökülen bir şişe kolodyum, 
Selüloid’i icad etmesini sağlar. Kur-
duğu firma ahşap yüzey boyama ve 

Oyunlar insanlık
tarihinin aynasıdır

dama oyunları üretirken kendisi de 
236 icad yaparak dünyada sadece 
Thomas Edison ve birkaç kişinin ula-
şabildiği patent sayısına ulaşmıştır. 

Yine 1828 yılında kurulan Mc-
Loughlin Brothers 100 yıl boyunca 
faliyet göstermiş ve çocukların hayal 
dünyalarına hizmet etmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde üretilen en 
kıymetli masaüstü oyunları bu firma 
tarafından üretilmiştir. Firma aynı 
zamanda  resimli çocuk kitaplarının 
basımı konusuna da öncülük etmiştir.

Transogram’ın kurucusu Char-
les Raizen’ı anmadan geçmeyelim. 
1915 yılında kurduğu Transogram 
isimli oyun firmasından once 1900’lü 
yılların başında dünyada ilk kez nakış 
ve desenleri sıcak demir kullanarak 
giysilerin üzerine aktarmayı başar-
mıştır.  Yine aynı yıllarda  özel bir 
sürtünme transferi yöntemi kullana-
rak bir resmi başka bir kağıt üzerine 
aktarma işlemini gerçekleştirdi. Bu 
sebeple şirketin ilk ismi Transogram 
değil, Friction Pattern Company 
(Sürtünme Transfer Şirketi)dir. Rai-

zen mucitliğini tasarladığı oyunlarda 
da konuşturmuş ve oyun tarihinin en 
başarılı oyunlarından kabul edilen 
pek çok oyuna imzasını atmıştır. Keza 
Parker Brothers da ürettiği Mono-
poly, Cluedo ve Risk gibi oyunlarla  
110 yıllık tarihinde milyonlarca çocu-
ğun hayallerini süslemiş ve gelişmele-
rine katkıda bulunmuştur.

Yine 1922’de kurulan ve çizgi-
roman kahramanlarının masaüstü 
oyunlarıyla adını duyuran, ardından 
da başarılı sinema yapıtlarına imza 
atan Pressman Company de unu-
tulmamalı. Fakat bana gore tüm bu 
önemli oyun firmalarının içinde bir ta-
nesi var ki, hikayesiyle ve yaptıklarıyla 
öne çıkıyor. Milton Bradley!... Tüm 
yatırımcılarını kaybetmek pahasına, 
oyunu ticari bir mal değil, çocukların 
ruhlarına hitap eden en güzel kitap 
olarak gören ve bu yüzden çocuklara 
destek olmak için şirketi iflasın eşiği-
ne gelen Milton Bradley.

Oyunun tarihi bilinmeden oyun 
kültürü ve onun sosyal hayata etkileri 
anlaşılamaz.

ORHAN BAHTİYAR
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Barbaros Mahallesi, 
Ataşehir’in sahip olduğu 
17 mahalle içinde en 
renkli, en kozmopolit 
olanlardan biri. 1992’de 
Yenisahra’dan ayrılarak 
yeni bir mahalle olan 
Barbaros’ta 45 bin kişi 
yaşıyor. Babası iki dönem 
muhtarlık yaptıktan 
sonra bayrağı devralan 
Ercan Ersin, görev 
yaptığı mahallesi için 
şunları söylüyor: “Burada 
bir genç kapı komşusu 
yaşlı bir amca görünce 
ayağa kalkıp onun halini 
hatırını sorar. Cenaze 
olur, yüzlerce insan o eve 
girip çıkar, mahallede üç 
gün yas tutulur.”

ÖZGÜR GÜVENÇ
ÖZKAN HAKAN
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Sizin hikayeniz nerede başlıyor?
Köken olarak Orduluyuz. De-
dem, Ordu’da vefat edince ailem 
1958’de Sivas’a göç etmiş. Si-
vas’tan 1960’lı yılların ortalarında 
İstanbul’a, Kadıköy’e taşınmışlar. 
Bir tarafımız Ordulu, bir tarafımız 
Sivaslı, bir tarafımız da İstanbullu 
yani! Biz 1984’te bu mahalleye 
taşındık, bir daha da ayrılamadık, 
çünkü çok sevdik. İlçe sınırları 
Kadıköy’den ayrıldıktan sonra 
Ataşehirli olduk. Liseden sonra 
okumadım. Çünkü mesleğimi bul-
muştum; muhtarlık.

Muhtarlık sizin için bir meslek mi?
Evet. Babam Eyüp Ersin 10 yıl 
burada muhtarlık yaptı. Ben de 
liseden sonra onun yanında iç hiz-
metlerde ona ufak tefek işlerinde 
yardımcı oluyordum. Babam 24 
saat muhtarlık yapanlardan biriydi. 
Herkes tarafından çok seviliyordu. 
Evin içinde de muhtar gibiydi. 
Ne öğrendiysem onun yanında 
öğrendim. İnsanlarla nasıl iletişim 

kurulacağını, her derdinde na-
sıl yardıma koşacağımı hep 

o bana gösterdi. Evrak iş-

lerini, dosyaları, yazışmaların nasıl 
yapıldığını öğretti bana. Sonra bir 
gün aniden rahatsızlanıverdi.

Ne oldu?
2007 yılında kalbinin dört dama-
rında tıkanıklık olduğu belirlendi. 
Ameliyatlar geçirdi, yoğun bakımda 
kaldı, çok şükür kurtuldu. O sağ-
lığına kavuşmaya çalıştığı sırada 

kardeşlerim ve abilerimle birlikte bir 
karar aldık. Babamın bundan sonra 
çalışmasını yasakladık. İlk önce 
hak verdi bize ama zamanla sağlığı 
düzelmeye başlayınca yine görev 
aşkıyla hareket etmek istedi. “Ha-
yır”, dedik. Bundan sonra sağlığınla 
ilgileneceksin. “Tamam”, dedi.

Sanırım sonra siz aday oldunuz.
Ben önce göreve talip değildim. 
2009 Muhtarlık Seçimleri’ne üç 
ay kadar önce mahallede herkes 
birbirine kimler muhtarlığa aday 

Başkan Barbaros Mahallesi’nde
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Muhtar 
Ercan Ersin ve Barbaros Mahallesi sakinleriyle.
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Mutlu sonla biten 
bir aşk hikayesi

<

“Bir gün çocuklarımı, eşimi 
almışım, kardeşimin evini 
ziyarete gidiyoruz. Saat 

20.00 civarı. Bir telefon geldi, 
mahallemizden bir komşumuz. 
‘Muhtarım’ dedi, ‘Örnek Mahal-
lesi Karakolu’ndayız, acil gel’. 
İlk sorum, ‘Yaralı, ölü var mı?’ 
oldu. Hayır dediler. Karakola 
gittim. Vatandaşın kızı, biriyle 
kaçmış, kızının bulunmasını 
istiyor. Kızı da doğduğu günden 
o yaşına gelinceye kadar bilirim 
ve tanırım. Kızınızı istediler de 
vermediniz mi, diye sordum. 
Bir aşk durumları varmış ama 
gelip istememişler. Kaç yaşında 

kız? 22 yaşında dediler. E, dedim 
kızınız karar verebilecek yaşta. 
Yok, diyor aile, kime kaçtı bilmek 
istiyoruz. Neyse eş, dost akrabayı 
araştırmaya başladım. Saat oldu 
22.30. Birtakım bilgiler aldım, 
kız ile çocuğu gece saat 01.00’de 
Sultanbeyli’de buldum. Atladım, 
Sultanbeyli Merkez Karakolu’na 
gittim. Karakol amirine durumu 
uygun bir dille anlattım. Sonra 
ikisini karakola getirdiler. Ertesi 
gün iki aileyi yan yana getirdim. 
İkisi de aynı memleketli çıktı. 
Ben yabancı kaldım, siz artık 
akraba oldunuz dedik. Onları 
evlendirdik. “

olacak, Eyüp Amca - babama her-
kes Eyüp Amca derdi- neden yine 
muhtar olmayacak diye sormaya 
başladı. Hayır olmayacak, dedik 
bir kenarda durduk. Sonra bir gün 
mahallemizdeki gençler kendi 
aralarında toplanmış, dediler ki, 
“Size ev ziyaretinde bulunmak 
istiyoruz”. Buyurun gelin dedik. 
Herhalde üç-dört kişi gelirler diye 
düşünmüştük ama tam 40 kişi 
geldi. Evde adım atacak yer yok, 
öyle bir atmosfer. Ben aklımdan 
geçirmemiştim adaylığı. Babamın 
halini hatırını sordular, seçimlerle 
ilgili konuştular. Babam, gençlere 
“İnşallah mahallemizden iyi birini 
seçersiniz” diye konuşurken içle-
rinden biri atıldı, “Biz seçtik” dedi. 
Arkasından “Oğlunuz Ercan’ın 
muhtar adayı olmasını istiyoruz” 
dediler. Babamı gururlandırdı 
onların konuştukları. Kendisinden 
sonra oğlunun da muhtar olmasını 
istedi galiba. Ben de tamam dedim 
ama üç ay süre vardı adaylıkların 
açıklanmasına. Bu üç ay nasıl geçti, 
ben neler yaptığımı, nerelerde ne 
konuştum bilmiyorum, hatırlamıyo-
rum. Öylesine yoğun bir tempoy-
du. O eve gelen mahalleli bütün 
kampanya boyunca bana hiçbir iş 
yaptırmadan benimle birlikte çalış-
tı. Sanki her biri adaymış gibi canla 
başla bir kampanya 
yürüttü.
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İlk seçimi onlar sayesinde kazan-
mışsınız. İkinci dönem muhtarlığını 
nasıl elde ettiniz?
Beş yılın sonundaki ikinci seçimi de 
onların yardımıyla kazandım aslında. 
İnsanlara kendimi kabul ettirmiş-
sem, bana destek olanlar sayesinde-
dir. Gece-gündüz benim için sokak 
sokak gezdiler, çalıştılar. Şu an 
içinden çıkamayacağım ne iş olursa 
gözümün önüne onların yaptıkları 
gelir. İçimden derim, onlar sana 
inandı şimdi bu işi sen yapacaksın. 
Bu sorunu çözeceksin derim.

Alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele 
kapsamında önleme ve rehabilitasyon hizmetleri 
veren Yeni Hayat Gençlik Merkezi, Yeni Çamlıca 
Mahallesi’nde bulunuyor.12-26 yaş grubundaki 
çocuklar ve gençlerle aileleri yararlanıyor.

İyi bir muhtar olmanın incelikleri 
var mıdır?
Önce muhtar olabilmenizin incelik-
leri vardır. Gerçekten o mahalle ile 
özdeşleşmeniz lazım. Kıraathane-
sinden, kafesine; camisinden varsa 
kilisesine, cemevine kadar herkesle 
aynı dili konuşuyor olmanız gerekir. 
Bir kadın oğluyla kavga eder, size 
danışmaya gelir. Bir çocuk babasına 
kızar sizin yanınıza gelir... Muh-
tarlık, insanların yaşadığı yerlerde 
en güvenilen kurumlardır. Bazen 
muhtar arkadaşlarımızla toplantı 

yapıyoruz. Bana diyorlar ki, “Ya 
arkadaş sana bakıyoruz, bir yaşlı 
amcayı almışsın arabana, nüfusu-
nu yenilemeye götürüyorsun, bir 
başka yaşlıyı almışsın kaymakam-
lıktaki işini görüyorsun. Her yere 
yetişiyorsun, ya bir düğündesin ya 
bir cenazedesin”. Gerçekten evime 
zaman ayıramıyorum. Mesaim saat 
17.00’de bitiyor, benim eve en 
erken giriş saatim 22.30 oluyor. 

Mahallenizin en önemli sorunları 
deyince aklınıza ilk neler geliyor?

“İnsanları zehirleyen uyuştu-
rucunun okumakla, cahillikle 
ilgisi yok. Bu herkesin proble-
mi. Ve bunu birçok mahalle 

gibi bizim mahallemiz de 
yaşıyor maalesef . ‘Çocu-

ğumu kurtarın’ diyen çok 
aile oluyor. Böyle bir 
durumla karşılaştığı-
mızda hemen Ataşehir 
Belediyesi ile bağlantı 
kuruyoruz ve  bu insan-
ları belediyenin ilgili 

birimlerine yönlendiri-

‘Yeni Hayat Projesi iyi ki var’
yoruz.  Biliyorsunuz belediyemizin 
bağımlılıkla mücadele için kurulan 
ve çok sayıda vatandaştan hayır 
duası alan Yeni Hayat Projesi ve bir 
gençlik merkezi var. Sayın Battal 
İlgezdi, muhtarlardan uyuşturucu 
sorunuyla karşılaşmamız durumun-
da kendileriyle bağlantı kurmamızı 
istemişlerdi, biz de öyle yapıyoruz”.

Başkan Battal İlgezdi, Barbaros Mahallesi 
Muhtarlığı önünde Muhtar Ersin ve vatandaşlarıyla.
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Aynı dili konuşmak
Bir mahalledeki muhtarın hayati bir öneme sahip 
olduğunu düşünen Barbaros Mahallesi Muhtarı 
Ercan Ersin, “Ben ne öğrendiysem babamdan 
öğrendim” diyor. İyi bir muhtar olabilmenin 
yolunun mahalleli ile aynı dili konuşmaktan 
geçtiğini söylüyor.

Barbaros Mahallesi’nin büyük bir 
problemi var: Kurbağalıdere! Bu 
derenin bir ucu Küçükbakkalköy’e 
bağlı. Yoğun sağanak yağışlarda 
Mustafa Kemal Mahallesi’nden, 
Tahirağa Çiftliği’nden ve Küçük-
bakkalköy’den büyük bir hızla inen 
sular, üç kolun kesiştiği noktada 
inanılmaz bir patlama yaşıyor. Her 
yıl en az iki kez, yaklaşık 100 hane 
sular altında kalıyor. Biz bu konuyla 
ilgili defalarca İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı’na, İSKİ’ye 
müracaatta bulunmamıza rağmen 
sonuç alamadık. Yetmedi İçişleri 
Bakanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne, 
Başbakanlığa kadar herkese 
sorunumuzu yazdık. Derenin ıslah 
edilmesi gerekiyor. Her yıl su basan 
100 ev balçık içinde kalıyor. Sadece 
bir evden 9 ton su çıkardığımı-
zı biliyorum. Evlerin önüne kum 
torbalarıyla bariyerler kuruyoruz. 
Sağolsun belediye başkanımız Sa-
yın Battal İlgezdi, kendi sorumluluk 

alanı olmamasına rağmen gerek iş 
makineleriyle gerek belediye ele-
manlarıyla destek oluyor. Onlar da 
bize yardımcı olmasaydı daha çok 
şeyi kaybedebilirdik. 

Barbaros Mahallesi’nin ayırıcı 
özelliği nedir sizce?
Burası Sivas, Ordu, Kars ve Ağ-
rı’dan gelen insanların yoğun 
olarak yaşadığı bir yer. İnsanlarımız 
gerçekten çok iyi. Bu mahallede 
bir gencin, kapı komşusu Mehmet 
Amca’yı sokakta gördüğünde 
ayağa kalkıp halini hatırını sorma-

sı hala yaşanıyor. Ayşe Hanım’ın 
bir çocuğu doğduğunda hayırlı 
olsuna geleni çok oluyor. Burada 
birinin cenazesi olunca o evde üç 
gün boyunca aş pişmez, komşuları 
pişirir getirir. O ev, yüzlerce insanın 
gelip gittiği cenaze evine bürünür. 
Cenaze sahibi sadece matemini 
tutar. Burada düğünler de iki gün 
önce başlar. Cuma günü mahalleli 
o eve hayırlı olsuna gider, Cumar-
tesi günü kınası, Pazar düğün olur. 
Düğün sahibi koşturmaz, buradaki 
insanlar koşturur. Barbaros Mahal-
lesi’nde komşuluk hep ağır basar.
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gibi bizim mahallemiz de 
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ğumu kurtarın’ diyen çok 
aile oluyor. Böyle bir 
durumla karşılaştığı-
mızda hemen Ataşehir 
Belediyesi ile bağlantı 
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birimlerine yönlendiri-

‘Yeni Hayat Projesi iyi ki var’
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Başkan Battal İlgezdi, Barbaros Mahallesi 
Muhtarlığı önünde Muhtar Ersin ve vatandaşlarıyla.
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Eskiden ilişkiler ulu orta yaşanmazdı. 1960’ların Sivas’ında 
Kiraz ile Niyazi’nin öyle bir aşkı vardı ki herkes onları Zara’nın 

Leyla ile Mecnun’u olarak bildi. Çok gençtiler. Evlilikleri de 
olaylıydı, taşı toprağı altın İstanbul’a göç edişleri de... Büyük 

mutluluklar, büyük acılar, güzel başlangıçlar, buruk ayrılıklar 
yaşadılar. 1971 yılından bu yana Kayışdağı’nda oturan ailenin 

hikayesini Kiraz Akgüç’ten dinledik. 

Zara’dan Ataşehir’e
Akgüç ailesinin serüveni
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İsminiz ne güzel, diyorum. Kiraz 
Hanım gülümsüyor. Bu adı ona 
rahmetli kocasının anneannesi 

vermiş: “Eşim henüz 4 yaşınday-
ken annesi ölmüş. Adı Kiraz’mış. 
Köyümüzde hemen herkes ya 
uzaktan akraba, ya da eş, dost. 
Ben 1952’de dünyaya geldiğimde 
eşimin anneannesi, kızının ismini 
önermiş bizimkilere. Demiş ‘Ben Ki-
raz’a doyamadım, Kiraz olsun adı’. 
Adım öylece Kiraz oluvermiş.”

Kiraz Sağlam Akgüç, Sivas’ın 
Zara İlçesi’nde varlıklı bir ailenin 
kızıydı. Yediği önünde, yemediği 
ardındaydı. Sülalesi genişti. Kiraz 
Hanım, “Babam Rıfat Sağlam, 
rençberlik yapardı. Köyümüzde 
her şeyimiz vardı. Çok mutlu bir 

Zara’da Kiraz ve Niyazi’nin 
aşkı dillere düştükten sonra 

çok dedikodu yapılmış. 
Kiraz Hanım, hiçbirine kulak 

almamış, sevdiği adamı 
herkese kabul ettirmiş. 

Onca zorluğu sevdiğiyle 
birlikte aşmış ve muradına 

ermiş. Bu fotoğraf karesi Za-
ra’dan... Uzun yıllar sürecek 

bir evliliğin ilk adımlarına 
ait. Kiraz Hanım (ortada) 

kına gecesinde arkadaşlarını 
toplayıp gönlünce eğlenmiş.

Kiraz Hanım, dedesini çok sevdiğini söylüyor. 
Onun her durumda hep yanında olduğundan 
bahsediyor. “Çok iyi bir adamdı rahmetli” diyor. 
İkisinin yanında bir kişi daha varmış bu fotoğraf 
karesinde. Ancak ismini vermek istemediği ve 
kendisine yanlış yaptığını söylediği bu kişiyi 
kalbinden de bu fotoğraftan da silmiş.

1966 

1966 

dum Niyazi’ye, atlayıp geliyordu. 
Bahçeye buyur ediyordum, sohbet 
edip çay içiyorduk. Güzel, genç bir 
kadındım. Tarlaya giderdim bazen, 
Niyazi birden önümü keserdi. Ko-
luna girer, öylece tarlaya yürürdük. 
Çok mutluyduk. Herkes birbiri-
mize aşık olduğumuzu biliyordu. 
Bazıları dedikodu yapıyordu. Ama 
kimsenin babama diş geçireme-
yeceğini ben biliyordum. Babam 
benim yanımdaydı, başkalarının ne 
dediği umrumda değildi.”

Bu büyük aşkın önünde minik 
bir engel vardı. Kiraz Hanım’ın 
babaannesi! “Babaannem bu 
dünyada 110 yıl yaşadı. Yaşarken 
beni hep bir akrabamıza vermek 
istedi. Babaannem benim canım 
ciğerimdi ama gönlümün kimde ol-
duğunu bütün köy gibi o da bilirdi. 
Niyazi beni istemeye geleceği gün 
baktım babaannem fısır fısır biriyle 
konuşuyor. Niyazi beni isteme-
ye geldiğinde baltayla kapının 
arkasında duracakmış. Sonra çıkıp 
önce Niyazi’yi sonra beni öldüre-
cekmiş. Geçtim karşısına, ‘Baba-
anne, siz bana karışmayın. Kimseyi 
istemiyorum. Ben bu adama kafayı 

çocukluk geçirdim. Güzel bir genç 
kız oldum. 17 yaşında Niyazi’ye 
tutuldum” diyor. 

O zamanlar da böyleydi; köy-
deki herkes, herkesi ve her şeyi 
bilirdi. 17 yaşındaki Kiraz Sağlam 
ve 20 yaşındaki Niyazi Akgüç’ün 
aşkı sokak sokak, köy köy konu-
şulur oldu: “Biz Zara’nın Leyla ile 
Mecnun’uyduk oğlum” diyor Kiraz 
Hanım. Çayından bir yudum daha 
alıyor: “Niyazi’nin evi ile bizimkini 
bir çay ayırırdı. Zaten Niyazi ile 
beni sadece o su ayırırdı, başka 
hiçbir şey aramıza giremedi. Bir 
tarafında o dururdu, bir tarafın-
da ben. Ne bileyim oğlum, aşık 
olduk işte. O dönemde kızlar 
gezmez, bakmaz, bilmezdi. Ama 
ben herkes gibi değildim. Sevdi-
ğim adamla buluşup geziyordum. 
Çayın öte yanından bir el ediyor-
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takmışım bir kere’ dedim. Bunları 
böylece yüzüne söyledim.”

Torununun bu çıkışı karşısında 
öfkelenen kadının dudakları ora-
cıkta kurudu, ya da Kiraz Hanım 
öyle sandı. Sinire kesen babaan-
ne, Kiraz Hanım’a “Git o zaman, 
cehenneme kadar yolun var. Git 
sürün” dedi. Babaanne elbette 

Akgüç çiftinin evliliğinden dört çocuğu oldu. 
İlknur, en büyük oğlu Erdoğan’dan sonra dünyaya 
gelen ikinci çocuğu. Kiraz Hanım İlknur’un çocuk-
luk yıllarını anlatırken “Çok uslu, akıllı bir kızdı” 
diyor. Büyüdüğünde de o mülayim halinden hiçbir 
şey kaybetmediğini söylüyor. 

Kiraz-Niyazi Akgüç çifti, akrabalarıyla birlikte 
toplu bir fotoğrafta. Karı-koca çok mutlu çünkü 
oğulları Rıfat ve Cüneyt’in sünnet töreni var. 
Niyazi Bey, oğullarının sünnetinin en iyi şekilde 
geçmesi için her detayı düşünmüş; iş yerinden 
arkadaşları, mahallesinde sevdiği kim varsa onları 
bu güzel günde yalnız bırakmamış.

1976 

1980 

Kiraz Sağlam Akgüç, 
geçmişte her şeyin başka 
olduğunu söylüyor. Evlilik-
lerin bile farklı yaşandı-
ğından bahsediyor: “Ayda 
bir bile olsa, biz dışarı 
çıkardık. Süslenip püslenir-
dim. Kocaın koluna girer 
Etap Marmara’ya yemeye 
giderdik. Taksim böyle 
değildi eskiden. Eğlenceler 
bile çok değişti.”

1989 

kimseyi öldürmedi ama inat etti, 
o gün söz kesilirken ne davetlilere 
ne de evdekilere iki kelam etti, 
yüzünü hep ekşitti.

Köyde Kiraz ve Niyazi’ye dillere 
destan bir düğün yapıldı. Telli 
duvaklı gelinin bindiği süslü püslü 
at, meydanda tur attı, herkes iki 
masal kahramanına bakar gibi bak-
tı onlara. İnsanlar damlara çıkıp 
mutlu çiftin üzerine şeker, üzüm, 
elma attılar. Bunlar gelenekleri ge-
reği mutluluk temennisiydi ancak 
bir elma yanlışlıkla Kiraz Hanım’ın 
başına isabet etti. Canı biraz 
yansa da ses etmedi. Yıllar sonra o 
sırada, o elmayı atana içinden ağır 
laflar ettiğini söyledi. 

Yeni evlileri ayıran Niyazi Bey’in 
askerliği oldu. O askerdeyken 19 
yaşındaki Kiraz Hanım hamileydi. 
Kayınpederinin ekonomik durumu 
iyi değildi. 9 çocuklu bir ailenin or-
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tasında yine de el üstünde tutuldu, 
mutluydu. Kendi ailesi, ya kızlarına 
iyi bakılmazsa diye endişeliydi ama 
Kiraz Hanım hiç şikayet etmeden 
hem bebeğini hem eşini bekledi, 
sabırla bekledi.

Niyazi Bey askerden döner 
dönmez İstanbul’a gitti. Taksim’de 
yeni bir iş, Çağlayan’da yeni bir ev 
ayarladı. Karısını yanına aldı. 1966 
yılında Akgüç çiftinin ilk çocukları 
Erdoğan dünyaya geldi. Niyazi 
Bey, bugün The Marmara olan dö-
nemin en önemli otellerinden Etap 
Marmara’da garsonluk yapıyordu. 
Otelin sevilen personeliydi Niyazi 
Bey. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü 
sayesinde kısa sürede şef garson 
oldu. 

Kiraz Hanım, onu anlatırken 
gözleri doluyor. Fotoğraflarından 
birini işaret ederek “Bak nasıl ya-
kışıklı, gördün mü?” diyor. Çok iyi 
bir eş, çok iyi bir babaymış Niyazi 

 Bu, Kiraz Hanım’ın ortanca oğlu Cüneyt’in 
düğününden bir kare. Kiraz Hanım (en solda) 
ve kızı İlknur (en sağda), çiçeği burnundaki çifti 
tebrik ediyor. Bu arada, farkında mısınız; eskiden 
paralar ne kadar büyükmüş!

sonra İlknur, 1979’da ise Cü-
neyt dünyaya geldi. Kocaman 
bir aile oldular. 5 yıl kaldıkları 
Çağlayan’dan Anadolu Yakası’na 
geçtiler. Kayışdağı’na 1971’de 
taşındılar. Kiraz Hanım, “Şimdi 
dönüyor bakıyorum da, Ataşehir’in 
o dönemi ile bu zamanı arasında 
dağlar kadar fark var. O zamanlar 
buraları dağ başıydı. Issız bir köy 
gibiydi. Az insan vardı. Her şey 
azdı” diyor. Yine de eski günleri 
çok özlüyor. Etap Marmara’da 

1998 

Bey. Kime sorsam aynı şeyi söy-
leyeceğini anlatıyor. Kiraz Hanım, 
“Çocuklara ben sert davranırdım, 
o kıyamazdı” diyor.

Kiraz ve Niyazi Akgüç’ün evlili-
ğinden 4 çocukları oldu. 1971’de 
ikinci oğulları Rıfat doğdu. İki yıl 

Kiraz Hanım, Niyazi Bey için “Çocuklara ben sert 
davranırdım, o kıyamazdı” diyor. Kocasının ne 

kadar güzel bir kalbi olduğunu anlatıyor. İlk genç-
lik zamanlarından yıllar sonra bile aralarındaki 

sevginin hiç eksilmediğinden bahsediyor.

Kiraz Hanım’ın babaannesi, torununu başka 
biriyle evlendirmek istemiş. Büyüklerin sözünden 
çıkılmadığı bir zamanda torunu ona karşı çıkmış, 
“Başkasıyla değil ben Niyazi ile evlenmek istiyo-
rum” demiş. Babaanne, istemeye istemeye bu 
evliliğe razı gelmiş. Babaannesini öldükten sonra 
Malatya’ya gömdüklerini söyleyen Kiraz Hanım, 
“Her yıl yanına gideriz, mezartaşını temizler, onun 
ruhuna dualar okuruz” diyor.

1999 

 1997 
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çalışan kocasının ayda bir kez onu 
Taksim’e çıkarıp gezdirdiği günleri 
hiçbir şeye değişmeyeceğini anlatı-
yor. “Ne günlerdi” diyor, “Hemen 
her ay çalıştığı yere beni yemeğe 
çıkarırdı. Güzel güzel giyinirdik. Bir 
müşteri gibi bize hizmet ederlerdi. 
Gülerdik, eğlenirdik.”

Artık geride ne Etap Marma-
ra’nın ne eski eğlencelerin kaldı-
ğını söylüyor Kiraz Hanım. Eşi ile 
birlikte dört çocuğunu da evlen-
dirmiş. Torunlarına taptığından 
bahsediyor. Her yıl çocuklarının, 
torunlarının Anneler Günü’nde 
Ataşehir’e gelip büyük bir masa 
etrafında toplandığını söylüyor.  
Keşke diyor, Niyazi de gitmeseydi 
buralardan. Kiraz Hanım, kocasını 
anlatırken onun fotoğraflarını eline 
alıyor: “Ben eşime çok düşkün-
düm, o bana çok düşkündü. Bana 
hep senin bastığın yerlere kurban 
olayım Kiraz’ım derdi. Keşke kötü 
bir insan olsaydı. Çünkü kötü 
olsaydı onu hemen unuturdum. Bu 
kadar iyi olduğu için aklımdan hiç 
çıkmıyor. Çıkmasın da zaten, ne-
den çıksın ki? Toprağın bol olsun.”

Kiraz Hanım okuma yazmayı yıllar 
sonra öğrenmiş. “Geç olsun, güç 

olmasın” diyor. Hatta özel bir 
televizyon kanalının bir yarışmasına 
katılmış bir ara, güzel yazma ile ilgili 

birinciliği bile varmış.

Kiraz Hanım, artık yaşa-
masa da hala dünyanın 
en yakışıklı adamı olarak 
biliyor kocasını. Niyazi 
Bey’in sağlığında gittik-
leri bir piknikten yadigar 
kalmış bu fotoğraf karesi. 
“Ne güzel bakıyor, değil 
mi?” diyor Kiraz Hanım, 
Niyazi Bey’i hep seveceğini 
söylüyor.

 2010 

 2016 

 2014 
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hayat veren 
çılgın adam
Volkswagen Classic Club, iki yıldır İnönü 
Mahallesi’nde hizmet veren bir atölye. 
Tutkunlarının ‘Vosvos’, ‘Tosbağa’ olarak 
adlandırdığı bu araçları hurdayken alan Erdoğan 
Özelçi, bu atölyede harikalar yaratıyor. Parçaları 
tek tek toplayıp 8 ayda fabrikadan çıkmış gibi 
yeniliyor. Özelçi, “Bütün dünya gibi Türkler de bu 
araca tutkun. Bu sevgi, son yıllarda daha da arttı. 
Bizden yeni bir Vosvos isteyen 2 yıl beklemek 
zorunda çünkü siparişleri yetiştiremiyoruz” diyor.

Eskiden çocukların oynadığı 
bir oyun vardı. Sokaktan bir 
Vosvos geçtiğinde onu ilk 

gören, diğer çocuğu ebeler ve 
saymaya başlardı. Ebe kimse bu 
kez belli zaman aralığında diğerini 
yakalamaya çalışırdı. Şimdilerde so-
kaktan bir Vosvos geçtiğinde çoğu 
insan, kendini ona hayran hayran 
bakarken buluyor. Ve ona olan 
tutkusu hiçbir zaman geçmiyor. 
Volkswagen’in efsane modeli Beat-
le Türkiye’de Vosvos, Kaplumbağa, 
Tosbağa şeklinde anılıyor. Kulüpleri 
kuruluyor, bu aracı kullananlar yılın 
belli dönemlerinde konvoy oluştu-
rup seyahatlere çıkıyor, hayatları 
Vosvos oluyor. Erdoğan Özelçi de 
ilk gençlik zamanlarından itibaren 
Vosvos kullanan, bu tutkusunu bir 
hayat şekline dönüştürenlerden 
biri. İnönü Mahallesi’ndeki Volk-
swagen Classic Clup adlı dükkanın-

da eski, hurdaya çıkmış araçlardan 
gıcır gıcır Vosvoslar yapıyor. 

Eski Volkswagen tutkusu için 
elbette otomobile meraklı olmak 
gerekli ama bu yetmiyor tabii. Es-
kiye, antika objelere de ilgi olması 
gerekiyor. Bu ilgi Erdoğan Özel-
çi’de çok eskiden beri var: “Antika 
merakım 7 yaşında başladı diyebi-
lirim. Babam gazoz parası verirdi, 
onu biriktirip gider Kadıköy’de pul 
alırdım, eski eşya satan dükkanları 
dolaşırdım. Çok küçüktüm. Bir gün 
bir dükkana girdim. Elimdeki 5 
lirayı uzatıp pul istedim. Adam ver-
medi, daha fazla edermiş. Ben de 
gidip o pul defterinin bir sayfasını 
koparıp gömleğimin içine soktum, 
çıktım. Bir adam beni gördü her-
halde ki bir iki adım attıktan sonra 
yanıma gelip ‘Sana 5 lira versem 
o sayfayı bana satar mısın?’ dedi. 
Verdim. Bir de elindekileri arabası-

VOSVOS’a
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bir dükkana girdim. Elimdeki 5 
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‘Bizim Vosvos’un
yolda kalması mucizedir’
“Bir Vosvos’un değerini parça-

ları belirler. Basit bir çıtası, 50 
TL de olabilir 500 TL de. Bir fara 
100 TL de verirsiniz, 2 bin TL de. 
Pahalı olan 1960’da fabrikanın 
ürettiği ve bir daha üretilemeye-
cek bir fardır. Aracın yapılış şekli 
de önemlidir. Araba bitik diyelim. 
Üzerinde 50 usta çalışmış ama dü-
zeltilememiş. Ben onu alıyorum, 
çizgisiyle, ölçüleriyle, çamurlu-
ğuyla, farlarıyla, kaputuyla, ka-
pısıyla fabrikasyon hale getiriyo-
rum. Kaplumbağa’da kapılar ‘tık’ 
sesiyle kapanır. Sadece bu sesi 

vermek için çok uğraş verdiğimiz 
olur. Alt çizgileri, arabanın döşe-
mesi, ön paneli, boyası hep işçilik 
gerektirir. Bir şeyleri eksik yaptığı-
nızda araba bunu kabul etmemeye 
başlar. Hepsini yan yana getirdiği-
nizde bayağı yüklü miktarda para 
ödemeniz gerekir. Ancak bir kere 
ödersiniz ve başka da ödemezsiniz. 
Sıfırdan yaptığımız Vosvos, yolda 
kalmaz; yolda kalması mucizedir. 
Bir müşterimize yaptım. 5 yıldır 
bu arabanın dışında başka araba 
kullanmıyor. O zamandan beri bir 
lira harcamadı.”

na taşımama yardım etmemi istedi. 
Tamam dedim. Ertesi gün o adamın 
Barış Manço olduğunu öğrendim. 
Yine oradaydı. Beni hiç utandırma-
dı. Yıllardır tanışıyormuşuz gibi gel 
dedi, arkadaşlarıyla tanıştırdı. Hep 
beraber beni Horhor’a götürdüler. 
Resmen Barış Manço ile arkadaş 
olmuştum. Sonra hayat bizi başka 
yerlere savurdu.”

Erdoğan Özelçi ilk arabasına 
18 yaşında sahip oldu. Elbette bu 
Vosvos’tu. Kısa bir süre sonra ikinci 
bir araba aldı, yaşı henüz 20’ydi. Bu 
araba da yine Vosvos’tu. Üçüncü 
Vosvos’una birkaç yıl sonra sahip 
oldu. Onları hiç elinden çıkarmadı, 
hala kullanıyor: “Hayatım entera-
sandı. Birçok insan araba hayaliyle 
yaşarken benim üç Vosvos’um 
vardı. İlk arabam 1960 modeldi. 
Onu kullanmaya başlarken insan-
ların içindeki o geçmeyen tutkuyu 
anladım. Hatlarına, basitliğine ba-
yılıyordum. Küçükken seviyordum, 
gençliğimde sevdim. Yetişkinliğim-
de taptım. Çevremdeki insanlara 
bakıyorum, bugün bile küçücük 
çocuklar yolda bir Vosvos gördü-
ğünde oyuncak araba görmüş gibi 
seviniyor. Büyükler de öyle. Yolda 
yürürken bir sürü eski araba görür, 
tepki vermez ama bir kaplumbağa 
geçsin içi mutlulukla dolar. Bana 
göre dünyaya gelen her on kişiden 
ikisi Vosvoscu oluyor.”

İnternetin olmadığı zamanlarda 
Almanya’dan araba dergileri getir-
ten Özelçi, farklı işler yaptı. İki şir-
ket batırdıktan sonra Kuyubaşı’nda 
bir kafe açtı. Bir yandan da Vosvos 
tutkunlarıyla buluşup organizasyon-
lar yapıyordu. Özelçi zaman içinde 
şunu fark etti; Vosvos dünyada 
geçmeyen bir moda ve parçaları 
nadide bir eser gibi kabul görüyor: 
“Ben yurtdışından parçalar getir-
meye başladım. Zaten hep antika 
merakı vardı. Ancak 1999’daki 
büyük depremden sonra işlerim 
çok kötü gitmeye başladı. Çok 
borç birikti. Sahip olduğum antika 
eşyaları topladım; bitpazarlarında 
ve Salı pazarında tezgah açarak 
satmaya başladım. O zamanlar 
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insanlara komik gelirdi yaptıklarım. 
Düşünün patates satan bir adamın 
yanında antika satan bir adam var, 
doğal olarak bıyıkaltından gü-
lümserlerdi. Plak konusunda çok 
iyiydim. Bir yılda pazarlarda 50 bin 
plak sattım. 3-4 yıl antikacılık yap-
tım. Çok popüler oldum. Her şeyi 
toplamışım, bunu fark ettim. Çok 

‘Radyosu hiç 
iyi çekmez’

“Burada yaptığım Vosvos’la-
ra orijinal radyolar koymaya 

çalışıyoruz. Parayla vermiyoruz. 
Az bulunan parçalardan biridir 
radyolar. Vosvos’un radyosunda 
bir şarkının bir kısmını dinlersin, 
bir kısmını dinleyemezsin çünkü 
bir sokağa girmişsindir ve ses 
cazır cuzur etmeye başlamıştır. 
Beş kanaldan ikisini net çeker. 
Tutkunları bunu bile çok sever.”

büyük paralar kazanacağım objeleri 
satmadım. Bunlar arasında Vosvos 
objeleri de vardı. Antika eşyalar 
bitince elimde bir tek o objeler 
kaldı. Ne kadar borcum varsa öde-
dim, üstüne para bile biriktirdim. 
Hayatımı düzene soktum. Sonra 
insanlar “Bana bir Vosvos yapsana” 
demeye başladı. Selamiçeşme’de, 
Kuyubaşı’nda dükkan açıp Vosvos 
yapmaya başladım. Son 2 yıldır ise 

Her parçası yurtdışından geliyor
Volkwagen Classic Club adlı atölyede efsane 
otomobille ilgili hemen her parça mevcut. Atölye 
sahibi Erdoğan Özelçi, Vosvos’a ait her aksesuvarı, 
her parçayı yurtdışından getirtiyor. Ekibiyle 
birlikte bütün parçaları birleştirdikten sonra son 
kontrolleri bizzat kendisini yapıyor.

Ataşehir’de, İnönü Mahallesi’nde 
hizmet veriyorum.”

Volkwagen Classic Clup adlı 
atölyede Vosvos’a ait her şey 
var. Yedek parçalar, aksesuvarlar, 
bazıları hurda bazıları yeni elden 
çıkmış araçlar... Erdoğan Özelçi “İlk 
zamanlar Vosvosları sevenleriyle 
buluştururduk. Daha sonra bununla 
kalmayıp zaman içinde Volkswagen 
tamirinden bakımına kaportasından 
boyasına kadar her türlü işi yapar 
hale geldik. Burası adeta konsept 
Volkswagen atölyesi oldu” diyor. 
Özelçi, nesli tükenmekte olan bu 
araçları hayata döndürmeyi amaç 
edinmiş: “Biz ‘Kaplumbağa’ya 
büyük bir saygı duyuyoruz. Onun 
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‘Bizim Vosvos’un
yolda kalması mucizedir’
“Bir Vosvos’un değerini parça-

ları belirler. Basit bir çıtası, 50 
TL de olabilir 500 TL de. Bir fara 
100 TL de verirsiniz, 2 bin TL de. 
Pahalı olan 1960’da fabrikanın 
ürettiği ve bir daha üretilemeye-
cek bir fardır. Aracın yapılış şekli 
de önemlidir. Araba bitik diyelim. 
Üzerinde 50 usta çalışmış ama dü-
zeltilememiş. Ben onu alıyorum, 
çizgisiyle, ölçüleriyle, çamurlu-
ğuyla, farlarıyla, kaputuyla, ka-
pısıyla fabrikasyon hale getiriyo-
rum. Kaplumbağa’da kapılar ‘tık’ 
sesiyle kapanır. Sadece bu sesi 
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boyasına kadar her türlü işi yapar 
hale geldik. Burası adeta konsept 
Volkswagen atölyesi oldu” diyor. 
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araçları hayata döndürmeyi amaç 
edinmiş: “Biz ‘Kaplumbağa’ya 
büyük bir saygı duyuyoruz. Onun 
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‘Anadolu’dan 
Vosvos topladım’

“Bu işe başlarken Anadolu’yu 
karış karış dolaşıp hurdaya 

çıkan Vosvosları topladım. Bir ara 
elimdeki 80-90 arabayı nereye ko-
yacağımı şaşırdım. Ataşehir yeni 
yeni toplanıyordu. Oturduğum 
evin yakınlarındaki boş bir arsaya 
dizdim hepsini. Çevresini tel ör-
güyle çevirdim. Arsa Vosvos’tan 
görünmez oldu. Ataşehir geliştik-
çe bizim arsaya da bina yapılma-
sına karar verildi. Vosvoslar da 
hurdaya gitmek zorunda kaldı. 
Onlara bayağı üzülmüştüm.”

o zamanki teknolojiyle bu kadar 
mükemmel üretilmiş oluşuna gıpta 
ediyoruz. Mükemmelliği ve sevim-
liliği bu kadar kendinde özdeşleş-
tiren dünyanın her dilinde kendine 
özel bir adı olan başka bir araç yok. 
Onların devamlılığını sağlamak yok 
olup gitmelerini önlemek ve dil-
lerinden anlamayanların ellerinde 
heba olmalarına göz yummak yerine 
onları hayatta tutacak her türlü 
çalışmayı yapıyoruz. Biz burada bir 
Vosvosu adeta fabrikadan çıkarıyo-
ruz. Kaportasından boyasına döşe-
mesinden motoruna kadar ilk günkü 
gibi sorunsuz halde insanlara teslim 
ediyoruz. Müşterilerin isteği doğrul-
tusunda yılına ve modeline göre en 
orijinal Vosvosu yapıyoruz. Kapıdaki 
hurda araçlar büyük bir değişimden 
geçer, fabrika ayarlarına döner.”

Özelçi eskiden yılda iki otomo-
bili fabrikadan çıkmış gibi yaparken 
artık bu sayıyı yediye hatta sekize 
çıkarmış. Çünkü teknolojinin bu 
kadar hızlı olduğu bir dünyada 
insanlar artık daha naif olana, daha 

Mühendis titizliğiyle çalışıyor
Bilen bilir, Volkswagen’in Beatle modelinin 
tutkunları, bu aracın her bir parçasının orjinaline 
sahip olmak ister. Özelçi, bu atölyede sipariş 
edilen otomobiller için çok ince bir işçilik ortaya 
koyuyor. Aracın şeridinden döşemesine kadar her 
ayrıntıya bir mühendis titizliğiyle yaklaşıyor.
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‘Beta benden önce kaçtı’
“90’lı yıllarda Vosvos’um ve kö-

peğim Beta ile birlikte Assos’a 
gidiyorduk. Öyle bir yola girdik ki 
yürüyemezsiniz bile. Bir araba ya-
nımıza geliyor, içeri bakıyor, bizi 
geçiyor, tekrar geriye düşüyordu. 
Biz böyle diğer arabayla yan yana, 
arka arkaya giderken hafiften 
frene bastım, yok. Bir daha bastım 
yok, fren tutmuyor. Ben de vitesi 
düşürüp el frenini çektim. Bunu 

yaparken arka koltuktaki Beta’nın 
döşemeye sinip saklandığını fark 
ettim. Arabanın kaza yapacağını 
fark etmiş köpek, atmış kendini 
aşağı. Sonra gerçekten kaza yap-
tık. Basit, küçük bir kazaydı. Bir 
baktım Beta, benden önce dışarı 
çıkıp kaçmış. Çevredeki insanlar 
onun bu haline güldükçe sinir-
lenip havlamaya başladı. Utandı 
herhalde dedim.” 

eski olana ilgi gösteriyormuş: “Ben 
10 yıldır Ataşehir’de yaşıyorum. 
Buraya her türden insan gelir. Oğ-
luna, kızına doğum günü hediyesi 
olarak düşündüğü Vosvos’a birden 
merak salanları çok gördüm. 20 yıl 
önce babasına yaptığım otomobili, 
bu kez kendi çocuğu için restore 
etmemi isteyenler de oluyor. Özel-
likle Ataşehir’de Vosvos’a olan ilgi 
giderek artıyor. Beş yıl önceki insan 
grubu ile bugünkü insan profili çok 
farklı. Şimdi bir sipariş vereyim 
deseniz, iki yıl beklemek zorunda 
kalırsınız çünkü sizden önceki sipa-
rişleri yetiştirmemiz gerekiyor.”

Bu atölyede her bir otomobil 
özenerek yapılıyor. Her bir detay 
için aylarca uğraşılıyor. 1970’lere 
ait bir model ortalama 100 bin 
TL’ye kadar mal edilebiliyor. Çünkü 
Özelçi çok emeğin harcandığından 
bahsediyor: “Bir Vosvos’u 7-8 ayda 
bitiriyoruz. Biz burada sokakta bı-
rakılacak araç yapmıyoruz. 5-10 bin 
liralık bir Kaplumbağa alırsınız, onu 
herhangi bir yere bırakırsınız ama 
bizim arabalara gözünüz gibi bak-
mak zorundasınız. Eski bir arabaya 
yeni bir hayat veriyorsun. Bir daha 
o hayatı veremeyebilirsin. Bu bilin-
ce sahip olan biri gözü gibi bakıyor 
arabasına. Çok dışarı çıkarmıyorlar, 
kötü yola sokmak istemiyorlar.”

Özelçi iki ustasıyla birlikte ya-
pıyor araçları. Yıllardır aynı ekiple 
çalışıyor: “Ustaları ben yönlen-
diriyorum, eğer hatalar olursa 
bizzat düzeltiyorum. Son vuruşları 
kesinlikle bana ait oluyor, kimseye 
ellettirmiyorum. Elletirsem kesin 
kavga çıkıyor. Çoğu boyacı benim 
götürdüğüm arabayı boyamak 
istemiyor çünkü hep arıza çıkarı-
yorum, beğenmiyorum; yeniden 
yaptırıyorum. Bir şey diyen olursa 
‘İyi yap o zaman’ diyorum, ‘Benim 
gözümle bak, arabayı hisset, ona 
saygı göster’ diyorum.”

Peki yakınlarından Vosvos iste-
yen oluyor mu? “Olmaz mı?” diyor 
Özelçi: “Mesela karım benden 
daha fazla Vosvosçu. Vosvos için 
çıldırıyor. Ona hediye olsun diye 
yeni bir araba yapacaktım. İki gün 

sonra elime bir liste tutuşturdu. O 
listede dünyanın en pahalı parça-
ları, aksesuvarları vardı. Hepsini 
araştırmış, tek tek çıkarmış, yaz-
mış. ‘Kızım ne yapacaksın bunları?’ 
diyorum, ‘Ben arabamda bunları 
istiyorum’ diyor. Bahsettiği parça-
lardan beş araba yaparım. Bütün 

parçaları tek tek topladım. Ger-
çekten ona öyle bir araba yaptım 
ki anlatamam. Ancak o sırada bir 
bebeğimiz dünyaya geldi. Bütün 
enerjisini çocuğumuza verecekti. 
O arabayı birine satmak zorunda 
kaldık. Şimdi ona yeni bir Vosvos 
yapmaya başladım.”
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nımıza geliyor, içeri bakıyor, bizi 
geçiyor, tekrar geriye düşüyordu. 
Biz böyle diğer arabayla yan yana, 
arka arkaya giderken hafiften 
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ettim. Arabanın kaza yapacağını 
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tık. Basit, küçük bir kazaydı. Bir 
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onun bu haline güldükçe sinir-
lenip havlamaya başladı. Utandı 
herhalde dedim.” 

eski olana ilgi gösteriyormuş: “Ben 
10 yıldır Ataşehir’de yaşıyorum. 
Buraya her türden insan gelir. Oğ-
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olarak düşündüğü Vosvos’a birden 
merak salanları çok gördüm. 20 yıl 
önce babasına yaptığım otomobili, 
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etmemi isteyenler de oluyor. Özel-
likle Ataşehir’de Vosvos’a olan ilgi 
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Evlere sağlık 
dağıtıyorlar

mi, merak ediyoruz. Ekibin bagajı 
yüklü. Araçta enjeksiyon aletleri, 
serum, pansuman kremleri, el-
divenler, sonda, kan şekeri ve tansi-
yon ölçüm cihazları, acil reaksiyon-
lara karşı setlerle evleri dolaşmaya 
başlıyoruz. Listedeki hastalardan 
ilki İçerenköy Mahallesi’nde oturan 
Atila Batu. Eve varıyoruz, içeri 
giriyoruz. Atila Batu, 82 yaşında. 
Doktorlar 3 yıl önce Batu’nun 
beynine giden iki damarın yüzde 
98 oranında tıkandığını belirledi. 
Ameliyat şart dedi. Bununla birlikte 
hastanın yaşı ve durumu gereği de 
bu ameliyatın büyük risk taşıdığını 

Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti, Ataşehir 
Belediyesi tarafından üç yıldır uygulanan bir 
proje. Sağlık görevlileri 65 yaş üstü, bedensel 
engelli ve özel bakıma ihtiyacı olan vatandaşların 
evlerine gidiyor; sağlıkla ilgili tüm problemlerine 
evlerinde ücretsiz çözüm oluyor. Biz de bu 
görevlilerle bir gün geçirdik, hem ekiplerin neler 
yaptığını hem de hizmetten yararlananların 
hikayeleri dinledik.

Ataşehir’de yaşayan 65 yaş 
üstü yaşlı, hasta ve bakıma 
ihtiyacı olan vatandaşlar için 

belediyenin sunduğu çok sağlıklı 
bir uygulama var. Adı, “Evde Sağlık 
ve Sosyal Destek Hizmeti”. İnsanla-
rın günlük hayatlarında sağlıkla ilgili 
karşılaştıkları güçlükleri gidermek 
ve daha konforlu bir hayata sa-
hip olmaları için gerçekleştirilen 
bu uygulama üç yıldır hemen her 
gün sürdürülüyor. Bakıma muhtaç 
insanlara ücretsiz olarak sunulan 
bu hizmetten 65 yaş üstü herkes 
yararlanabiliyor. Ataşehir’de Evde 
Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti ve-

ren üçer kişilik üç farklı ekip var. Bir 
ekip Mustafa Kemal Mahallesi’ne, 
ikinci ekip Kayışdağı’na, üçüncü 
ekip ise İçerenköy, Küçükbakkalköy 
ve Yenişehir’e hizmet veriyor. Ekip-
ler her sabah 08.00’den itibaren 
listelerindeki hastaların evlerine tek 
tek giderek gerekli olan müdahale-
leri yapıyor. Bir şoför ve iki hem-
şireden oluşan ekipler, evlerinde 
hastalara enjeksiyon yapıyor, serum 
takıyor, sonda, pansuman ve yara 
bakımı yapıyor, hastaların tansiyon 
ve kan şekerini ölçüyor. Hemşi-
relerin hizmeti sadece bununla 
da sınırlı değil. Aynı ekip yaşlılara 
evlerinde kişisel bakım da veriyor: 
Vatandaşların saçlarını kesiyor, sa-
kal tıraşlarını yapıyor; tırnak kesimi, 
tuvalet ve banyo temizliği de bu 
hizmete dahil. 

Evde Sağlık ve Sosyal Destek 
ekibinin nasıl çalıştığını, neler yaptı-
ğını, hastalara ne şekilde müdahale 
ettiğini ve hastaların hikayelerini 
öğrenmek üzere bir sağlık ekibiyle 
Kozyatağı’nda buluşuyoruz. Bir 
günlerini nasıl geçiriyorlar, bakı-
ma muhtaç hastalara ne şekilde 
müdahale ediyorlar, vatandaşlar 
bu hizmetten memnun mu değil 
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da yakınlarına söyledi. Ameliyat 
gerçekleşti. Ancak uyandırıldığın-
da Atila Batu’nun beyin embolisi 
sonucu felç geçirdiği ortaya çıktı. 
Batu, üç yıldır evde hareket etme-
den duruyor. Hareket edemediği 
için vücudunda bası yaraları oluştu. 
Kalçasında enfeksiyon sonrası açık 
yaralar var. Evde bakıma muhtaç 
durumda. 

Evde Sağlık ve Sosyal Destek 
ekibinden hemşire Sahabat Öztürk 
ve Sakine Gökdemir, gülümseyerek 
Atila Batu’ya “Merhaba” diyor, 
halini hatırını soruyor. Biri Batu’yu 
yavaşça çeviriyor, diğeri yarası-

Evde Sağlık Hizmeti personeli Sakine 
Gökdemir, Seçkin Can, Sabahat Öztürk her 
sabah Ataşehir’de yaşayan ve bakıma ih-
tiyacı olan vatandaşların evlerine gidiyor. 

Her sabah ev ev dolaşan ekip, “Vicdanlı 
olmak bu işte çok önemli” diyorlar.
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nı temizleyip merhem sürüyor. 
Ardından hastanın tansiyonunu 
ölçüyorlar. Normal çıkıyor. Bu ekip, 
üç yıldır her gün Batu’nun sağlığıy-
la yakından ilgileniyor. Ataşehir’de 
bakıma ihtiyacı olanların ellerinin 
altında panik butonu da denilen 
“Sosyal Alarm Sistemi” var. Bunu 
ya bir kolye gibi boyunlarında 
taşıyorlar ya da evlerinde hemen 
ulaşabilecekleri bir noktaya ko-
nuşlandırıyorlar. Hasta vatandaş, 

acil bir durumda panik butonuna 
bastığında sinyal anında çağrı 
merkezine gidiyor. Çağrı merkezi 
sesli olarak o vatandaşla iletişim 
kuruyor. Hastanın adres ve konum 
bilgileri merkez tarafından anında 
görülüyor. Hasta o an panik halin-
deyse sözlü olarak sakinleştirilme-
ye çalışılıyor ve gerekli durumlarda 
harekete geçildiğine dair bilgilen-
diriliyor. Bu sırada acil müdahale 
ekipleri yola çıkmış oluyor ve 

hastaya en hızlı şekilde müdahale 
ediliyor. Atila Batu’nun yakınları, 
ameliyatın hemen ardından bu 
butona bir-iki kez basmak zorunda 
kalmışlar. Hemşire Sabahat Öztürk, 
her gün düzenli olarak Batu’nun 
yanına geldiklerini söylüyor: “Önce 
bakımını yapıyoruz, sonra temizli-
ğini gerçekleştiriyoruz. Hastamız 
iyileşme sürecinde. Ancak yaşından 
ve içinde bulunduğu durumdan 
dolayı iyileşmesi biraz daha yavaş 
gerçekleşiyor.” 

Destek ekibi işini bitirdikten 
sonra sonra tekrar araçlarına 
biniyor. Araç yeni bir adrese doğru 
hareket ediyor. Biz de peşlerine 
düşüyoruz, istikamet Küçükbak-
kalköy Mahallesi. Burada yaşayan 
Bekir Eriş’e gidiyoruz. Bekir Eriş, 
81 yaşında. Aort damarlarında 4,5 
santimetre büyüklüğünde geniş-
leme var. Doktorlar, ailesine iç 
organlarının artık ameliyat kaldıra-
mayacak durumda olduğunu söyle-
miş. Ameliyat çok riskli olduğu için 
evinde tedaviyi uygun görmüşler. 
Bedriye Eriş, eşinin damarlarını 
bir balona benzetiyor, “Ne zaman 
patlayacağını kimse kestiremiyor. 
Bir anda da patlayabilir, uzun bir 
süre sonra da... Onun için evde ona 

‘Bu desteğe ihtiyacımız vardı’
Afşin Batu, iç mimar. Babası Atila 

Batu’nun sağlık durumundan 
dolayı iş hayatına bir süre önce 
ara vermiş. “Babamın hayatı kari-
yerimden daha önemliydi” diyor. 
Hastane hastane dolaşırken, bir sürü 
kötü olay yaşadığından bahsediyor: 
“Gözümün önünde başka insanların 
öldüğünü gördüm. Babam iyi olsun 
diye Türkiye’de gitmeğim hastane, 
doktor kalmadı neredeyse. Şimdi 
ameliyat sonrası rahatsızlığıyla uğ-
raşıyoruz. Benim için bambaşka bir 
süreçti. Hayatım tamamen değişti. 
Birkaç hasta bakıcı denedik, olmadı. 
İşime ara verip 24 saat babamın ya-
nında kalmaya karar verdim. Ancak 

onunla bire bir ilgilensem de benim 
yetemediğim zamanlar çok oldu. Tek 
başına olduğum için bazı aksaklıklar 
yaşadım. İşte tam o sırada Ataşehir 
Belediyesi’nin Evde Sağlık ve Sosyal 
Destek Hizmeti’nden haberdar 
oldum. Sağolsun hemen geldiler ve 
bizi hiç bırakmadılar. Hasta yakınla-
rının bir uzmanlığı yoksa bu tür uy-
gulamalar inanılmaz yararlı oluyor. 
Babamın hemen her ihtiyacını yerine 
getiriyorlar. Tırnaklarını, saçlarını 
bile kesiyorlar. Ataşehir’in böyle bir 
hizmete ihtiyacı vardı. Çok yerinde 
ve güzel bir uygulama. Bu tür bir 
destekle babamın sağlığı daha iyi bir 
noktaya geldi.”
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‘Alarm butonunu kolye gibi taşıyor’ 
Bedriye Eriş, eşine bakabilmek 

için hayatını bir kenara bırakan-
lardan biri. “Ben evden hiç dışarı 
çıkmıyorum. Çocuklarım gündüz 
işe gidiyor. Onlar gelinceye kadar 
hiç hareket edemiyorum. Onlar 
gelince bazen alışveriş yapmaya 
çıkıyorum. Çünkü yalnız bıraktı-
ğımda bir adım atıyor, yere düşü-
yor, yürüyemiyor. Bazen eşimin çok 
ağrısı oluyor. Sosyal Alarm Sistemi-
ni iki kez kullanmak zorunda kaldık. 
Acil durumlarda ona basıyoruz. Bu 
alet salonun ortasında, gözümüzün 
önündedir hep. Biri de eşimin boy-
nunda kolye gibi durur. Dayanama-
yacak durumda olduğunda hemen 

kapımızda sağlık ekipleri olur. 
Böyle bir hizmeti devlet hastane-
lerinden almak imkansız. Ataşehir 
Belediyesi bu konuda bize büyük 
destek veriyor, sağ olsunlar. Battal 
İlgezdi’ye buradan çok teşekkür 
ediyoruz.”

en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz” 
diyor. Bekir Eriş’in damar tıkanıklı-
ğına bağlı her iki bacağında yaraları 
var, hareket edemiyor. Bekir Bey’in 
oğlu Sezgin Eriş, yakın zamana ka-
dar bu yaralardan dolayı babasının 
kangren olma ihtimalinin bulundu-
ğunu, ona çok iyi bakıldığı için bu 

riskin şu aralar azaldığını anlatıyor. 
Sağlık ekibi, pansuman için 

Bekir Bey’in odasına geçiyor. Bekir 
Eriş “Geldi benim sabah güneşle-
rim” diye gülümsüyor. Sabahat Öz-
türk, sargı bezlerini yavaşça açıyor. 
Hastasıyla ilgili bilgileri aktarıyor: 
“Bu hastamıza iki aydır ayakların-
daki enfeksiyonu gidermek için 
hizmet veriyoruz. Bazen sondasını 
değiştiriyoruz. Bazen çok ağrısı 
oluyor. O ağrıyı giderecek ekip-
leri yolluyoruz.” Sabahat Hanım 
bize durumu aktarırken Bekir Bey, 
“Bana çok güzel bakıyorlar. Bunlar 
melek, melek. Bana bu kadınları 
Allah gönderdi” diyor. 

Direksiyonu bu kez Atatürk 
Mahallesi’ne kırıyoruz. 90 yaşındaki 
Mehmet Edip Şenkal’ı ziyaret ede-
ceğiz. Eşi ile birlikte yaşıyor. Kapıyı 
eşi Perihan Hanım açıyor. Mehmet 
Edip Şenkal bizi salonda karşılıyor. 
Her iki bacağı da sargılı, yürüyemi-
yor. Şenkal, 90 yaşında. Geçen yıl, 
bir gece yarısı aniden rahatsızlana-
rak hastaneye kaldırılmış. Doktorlar 
bacaklarında ödem oluştuğunu 

‘Sabah güneşlerim geldi’
Ekipler, Küçükbakkalköy’de yaşayan 81 yaşındaki 
Bekir Eriş’in bacağının pansumanını yapıyor, sargı 
bezlerini değiştiriyor. Eriş, kendisine bakan hem-
şirelere “Sabah güneşlerim” diye hitap ediyor.

söylemiş. Günlük bakımının yanı 
sıra fizik tedaviyi uygun görmüş. 
Şenkal eskisi gibi yürüyebileceği 
günü iple çekiyor. Perihan Hanım, 
eşinin başına gelenleri şöyle anlatı-
yor: “Kısa bir süre öncesine kadar 
araba kullanabilen, yürüyebilen bir 
adamdı. Bir gece yarısı uyandım. 
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ğini gerçekleştiriyoruz. Hastamız 
iyileşme sürecinde. Ancak yaşından 
ve içinde bulunduğu durumdan 
dolayı iyileşmesi biraz daha yavaş 
gerçekleşiyor.” 

Destek ekibi işini bitirdikten 
sonra sonra tekrar araçlarına 
biniyor. Araç yeni bir adrese doğru 
hareket ediyor. Biz de peşlerine 
düşüyoruz, istikamet Küçükbak-
kalköy Mahallesi. Burada yaşayan 
Bekir Eriş’e gidiyoruz. Bekir Eriş, 
81 yaşında. Aort damarlarında 4,5 
santimetre büyüklüğünde geniş-
leme var. Doktorlar, ailesine iç 
organlarının artık ameliyat kaldıra-
mayacak durumda olduğunu söyle-
miş. Ameliyat çok riskli olduğu için 
evinde tedaviyi uygun görmüşler. 
Bedriye Eriş, eşinin damarlarını 
bir balona benzetiyor, “Ne zaman 
patlayacağını kimse kestiremiyor. 
Bir anda da patlayabilir, uzun bir 
süre sonra da... Onun için evde ona 

‘Bu desteğe ihtiyacımız vardı’
Afşin Batu, iç mimar. Babası Atila 

Batu’nun sağlık durumundan 
dolayı iş hayatına bir süre önce 
ara vermiş. “Babamın hayatı kari-
yerimden daha önemliydi” diyor. 
Hastane hastane dolaşırken, bir sürü 
kötü olay yaşadığından bahsediyor: 
“Gözümün önünde başka insanların 
öldüğünü gördüm. Babam iyi olsun 
diye Türkiye’de gitmeğim hastane, 
doktor kalmadı neredeyse. Şimdi 
ameliyat sonrası rahatsızlığıyla uğ-
raşıyoruz. Benim için bambaşka bir 
süreçti. Hayatım tamamen değişti. 
Birkaç hasta bakıcı denedik, olmadı. 
İşime ara verip 24 saat babamın ya-
nında kalmaya karar verdim. Ancak 

onunla bire bir ilgilensem de benim 
yetemediğim zamanlar çok oldu. Tek 
başına olduğum için bazı aksaklıklar 
yaşadım. İşte tam o sırada Ataşehir 
Belediyesi’nin Evde Sağlık ve Sosyal 
Destek Hizmeti’nden haberdar 
oldum. Sağolsun hemen geldiler ve 
bizi hiç bırakmadılar. Hasta yakınla-
rının bir uzmanlığı yoksa bu tür uy-
gulamalar inanılmaz yararlı oluyor. 
Babamın hemen her ihtiyacını yerine 
getiriyorlar. Tırnaklarını, saçlarını 
bile kesiyorlar. Ataşehir’in böyle bir 
hizmete ihtiyacı vardı. Çok yerinde 
ve güzel bir uygulama. Bu tür bir 
destekle babamın sağlığı daha iyi bir 
noktaya geldi.”
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‘Alarm butonunu kolye gibi taşıyor’ 
Bedriye Eriş, eşine bakabilmek 

için hayatını bir kenara bırakan-
lardan biri. “Ben evden hiç dışarı 
çıkmıyorum. Çocuklarım gündüz 
işe gidiyor. Onlar gelinceye kadar 
hiç hareket edemiyorum. Onlar 
gelince bazen alışveriş yapmaya 
çıkıyorum. Çünkü yalnız bıraktı-
ğımda bir adım atıyor, yere düşü-
yor, yürüyemiyor. Bazen eşimin çok 
ağrısı oluyor. Sosyal Alarm Sistemi-
ni iki kez kullanmak zorunda kaldık. 
Acil durumlarda ona basıyoruz. Bu 
alet salonun ortasında, gözümüzün 
önündedir hep. Biri de eşimin boy-
nunda kolye gibi durur. Dayanama-
yacak durumda olduğunda hemen 

kapımızda sağlık ekipleri olur. 
Böyle bir hizmeti devlet hastane-
lerinden almak imkansız. Ataşehir 
Belediyesi bu konuda bize büyük 
destek veriyor, sağ olsunlar. Battal 
İlgezdi’ye buradan çok teşekkür 
ediyoruz.”

en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz” 
diyor. Bekir Eriş’in damar tıkanıklı-
ğına bağlı her iki bacağında yaraları 
var, hareket edemiyor. Bekir Bey’in 
oğlu Sezgin Eriş, yakın zamana ka-
dar bu yaralardan dolayı babasının 
kangren olma ihtimalinin bulundu-
ğunu, ona çok iyi bakıldığı için bu 

riskin şu aralar azaldığını anlatıyor. 
Sağlık ekibi, pansuman için 

Bekir Bey’in odasına geçiyor. Bekir 
Eriş “Geldi benim sabah güneşle-
rim” diye gülümsüyor. Sabahat Öz-
türk, sargı bezlerini yavaşça açıyor. 
Hastasıyla ilgili bilgileri aktarıyor: 
“Bu hastamıza iki aydır ayakların-
daki enfeksiyonu gidermek için 
hizmet veriyoruz. Bazen sondasını 
değiştiriyoruz. Bazen çok ağrısı 
oluyor. O ağrıyı giderecek ekip-
leri yolluyoruz.” Sabahat Hanım 
bize durumu aktarırken Bekir Bey, 
“Bana çok güzel bakıyorlar. Bunlar 
melek, melek. Bana bu kadınları 
Allah gönderdi” diyor. 

Direksiyonu bu kez Atatürk 
Mahallesi’ne kırıyoruz. 90 yaşındaki 
Mehmet Edip Şenkal’ı ziyaret ede-
ceğiz. Eşi ile birlikte yaşıyor. Kapıyı 
eşi Perihan Hanım açıyor. Mehmet 
Edip Şenkal bizi salonda karşılıyor. 
Her iki bacağı da sargılı, yürüyemi-
yor. Şenkal, 90 yaşında. Geçen yıl, 
bir gece yarısı aniden rahatsızlana-
rak hastaneye kaldırılmış. Doktorlar 
bacaklarında ödem oluştuğunu 

‘Sabah güneşlerim geldi’
Ekipler, Küçükbakkalköy’de yaşayan 81 yaşındaki 
Bekir Eriş’in bacağının pansumanını yapıyor, sargı 
bezlerini değiştiriyor. Eriş, kendisine bakan hem-
şirelere “Sabah güneşlerim” diye hitap ediyor.

söylemiş. Günlük bakımının yanı 
sıra fizik tedaviyi uygun görmüş. 
Şenkal eskisi gibi yürüyebileceği 
günü iple çekiyor. Perihan Hanım, 
eşinin başına gelenleri şöyle anlatı-
yor: “Kısa bir süre öncesine kadar 
araba kullanabilen, yürüyebilen bir 
adamdı. Bir gece yarısı uyandım. 
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Bu, buzdolabına buz olsun diye 
içi su dolu pet şişeyi koymuş. Kaç 
gün o buzlu suları içti bilmiyorum. 
Ondan sonra zaten problemler 
başladı. Dört gün hastanede kaldı. 
Beşinci gün hastanede enfeksi-
yon kaptığı ortaya çıktı. Tedavisi 
yapıldı. Sonra bacaklarındaki 

sorununun giderilmesi için fizik 
tedavinin yapılmasını önerdiler. 
Biz Türkan Saylan Tıp Merkezi’ne 
gidip gelirken, oradaki yetkililer 
neden belediyenin ücretsiz sağlık 
hizmetinden yararlanmadığımızı 
sordu. Hemen aradık. Anında gel-
diler. Bir yıldır aksatmadan evimize 

‘Vicdanlı olmak çok önemli’

Sabahat Öztürk 48 yaşında. 27 yıl-
lık hemşirelik hayatının ardından 

emekli olduktan sonra bu ekibin 
bir parçası olmuş. Evde Sağlık ve 
Sosyal Destek Hizmeti yardımcısı 
Sakine Gökdemir ile birlikte çalışı-
yor. Öztürk bu hizmeti ve hikayesini 
şöyle anlatıyor: “27 yılın ardından 
emekli oldum. Başka yerlerde de 
çalıştım. Buraya ilk açıldığında mü-
racaat ettim, çalışmaya başladım. İlk 
çalışanlarındanım. Sabah 8 akşam 5’e 
kadar çalışıyoruz. Resmi tatiller hariç 
her gün çalışıyoruz. Zor hastalarımız 
oluyor. Yatak yarası hastalarımız çok 
oluyor. Onlara yaşadıkları süre içinde 
konforlu bir hayat sunmaya gayret 
ediyoruz. Yatağa bağımlı olan hasta-
larımız çok var. Vicdanlı olmak çok 
önemli bu işte. İçinizdeki vicdan sizi 
hastalarınıza karşı daha şefkatli ol-
maya itiyor. O pansumanı da rastgele 

yapmıyorsunuz, özeniyorsunuz. Bu-
radaki insanları elimizden geldiğince 
iyileştirmeye çalışıyoruz. İnanın 27 
yıl hemşirelik yaptım, burada hizmet 
verirken aldığım hazzı anlatamam. 
Hastaları iyileştiriyorsunuz, onların 
memnuniyetini görüyorsunuz, onla-
rın gösterdiği olumlu tepkiler insanı 
o kadar tatmin ediyor ki. Görüyorsu-
nuz yarasını tedavi ettirdiğimiz Bekir 
Amca’yı, bize ‘Sabah güneşlerim’ 
diye hitap ediyor. Kimse ona bunu 
söyle demedi. O bizi seviyor, biz onu 
seviyoruz. 

Sakine Gökdemir, Sabahat 
Hanım’a iki yıldır yardım ediyor. O, 
“Burada 2 yıldır çalışıyorum. İşimi 
çok seviyorum, severek yapıyoruz. 
İnsanlar bizi kızları gibi görüyor. 
Yolumuzu gözlüyorlar. Bu bütün 
belediyelerde olması gereken bir 
uygulama” diyor.

geliyorlar. Eşim sürekli yatıyordu. 
Çok zararlıymış, yürümesi, hareket 
etmesi gerekiyor. Walker ile yürü-
meliymiş. Tek başıma onu kaldırıp 
bahçeye çıkaramıyorum, gücüm 
yetmiyor. Her gün bu hemşireler 
geliyor, bana büyük yardımları 
dokunuyor. Bakımını yapıyorlar, 
ilgileniyorlar. O kadar çok mem-
nunum ki bu hizmetten, hemşire 
hanımlardan. Hem salonda hem 
eşimin boynunda ‘panik butonu’ 
var. Bu psikolojik olarak insanı o 
kadar rahatlatıyor ki.”

Perihan Hanım bunları anlatır-
ken hemşireler de bir yandan Edip 
Bey ile ilgileniyorlar. “Biraz ödem 
mi oluştu sanki Mehmet Amca?” 
diyor Sabahat Hanım. Doktora 
bu konuyu ileteceğini söylüyor. 
Bacağındaki sargıları onun canı-
nı yakmadan yavaşça çıkarıyor, 
yenilerini sarıyor. Diğeri çantadan 
traş makinasını çıkarıyor. Edip Bey’i 
rahatsız eden uzamış sakallarını 
kesiyor. Edip Bey biraz yorgun, 
konuşamıyor. 

EVDE SAĞLIK VE SOSYAL DESTEK EKİBİNDEN SABAHAT ÖZTÜRK
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Yaz güneşin tadını
yanmadan çıkarın

susuzluk belirtileri ortaya çıkabi-
lir. Susama hissi, idrar miktarında 
azalma, yorgunluk , baş dönmesi 
oluşabilir. Ayrıca özellikle çocuk-
lukta bir kez dahi güneş yanığı 
geçirilmesi melanom denilen deri 
kanserine yakalanma riskini iki 
kat arttırır ve her yanık ile bu risk 
tekrarlanarak artar. O yüzden, cilt 
kanserinden korunmanın en iyi yolu 
güneş yanığını önlemektir.

Güneş yanığı olanlara ilk etapta 
ne uygulanmalı? 
Soğuk kompres, serin duş gibi deri 
sıcaklığını düşürücü uygulama-
lar ve ağrı kesici uygulamalar ile 
deriyi rahatlatacak kremler uygu-
lanmalıdır. Bol su içilmesi ve yanık 
iyileşene kadar güneşten uzak 
durulması çok önemlidir. Eğer 
vücudun yüzde 20’sinden fazlası 
yanmışsa vakit geçirmeden bir 
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 
Güneş yanığını tedavi etmek adına 
yapılan birçok yanlış var. Vatandaş-
larımıza doktor tavsiyesi dışında 
yanan bölgeye bir şey sürmemele-
rini tavsiye ediyoruz. Ayrıca bazen 
yanıklar sonucu vücutta su dolu 
kabarcıklar oluşabilir. Bunları pat-
latmamak gerekir. Çünkü enfeksi-
yon kapma açısından risk oluşur ve 
yaranın iyileşmesi gecikir. 

Güneş alerjisi ile güneş yanığı 
arasında ne gibi farklar var?
Güneş alerjisi , derinin güneş ışığı-

Delinen ozon tabakası nedeniyle güneşin yarattığı cilt 
rahatsızlıkları, özellikle güneş yanığı artık daha tehlikeli. Türkan 
Saylan Tıp Merkezi’nden Dermatolog Doktor Müge Çelebi Gereli, 
güneş yanıklarını Ataşehir Ekspres’e anlattı.

Hayatında hiç güneş yanığı 
olmayan, büyüdüğünde 
değilse bile çocukluğunda 

gittiği deniz kıyısında en az bir kez 
yanık acıları çekmeyenimiz çok 
azdır. Özellikle açık tenli isanlar için 
geçerlidir bu. Ama güneş artık eski 
güneş değil ne yazık ki. İnsan eliyle 
delinen ozon tabakası nedeniyle 
güneş ışınlarının yarattığı cilt ra-
hatsızlıkları artık çok daha tehlikeli. 
Erken yaşlarda yaşanan güneş 

yanığının sonucu ilerleyen yıllarda 
cilt kanseri bile olabiliyor. 

Aslında güneş yanığından 
korunmanın çok basit bir yolu var: 
Güneşin altında fazla kalmamak. 
Ama bu özellikle tatillerde pek 
mümkün olmuyor ve saatler boyun-
ca güneş altında kalmak zorunlu 
hale geliyor. Neyse ki bunların da 
yolları var. Güneş yanığından ko-
runmanın yolları ve oluşması duru-
munda tedavisiyle ilgili sorularımızı 
Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden 

Dermatolog Doktor Müge Çelebi 
Gereli yanıtladı.

Fazla güneş altında kalmanın 
cildimize ne gibi zararları var?
Güneşte fazla kalmak, kısa 
vadede ciltte güneş yanıklarına, 
cilt lekelerine ve çillere sebep 
olabilir. Bir de uzun vadeli zarar 

olasılıkları vardır. Fazla 
güneş ışını cildin erken 
yaşlanmasına ve kata-

rakt riskine sebep olur. 
Eğer ciddi düzeyde 
güneş yanığı söz konu-
su ise deri kanserine 
sebep olma riski de 
vardır. Eğer vücu-
dun yüzde 20’sinde 
güneş yanığı söz 
konusuysa, vücutta 

Doktor Müge 
Çelebi Gereli 
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na karşı gösterdiği alerjik tepkidir. 
Kızarıklık, kaşıntı , kabarma şek-
linde kendisini gösterir ve genetik 
yatkınlık sözkonusu olan bir durum-
dur.  Güneş alerjisinde kaşıntı ve 
şişme kızarıklığa eşlik eder. Güneş 
yanığında ise yanma ve acı hissi 
belirgindir. Güneş alerjisi kısa süre 
veya az miktarda güneşe maruz ka-
lınca dahi oluşurken, güneş yanığı 
için daha uzun süre güneş ışığına 
maruz kalmak gerekir. 

Güneş alerjisinin tedavisi nedir?
Güneş alerjisinin tedavisi için hasta-
ların dermatoloji veya alerji birim-
lerine başvurması gerekir. Tedavide 
alerji ilaçları, sürme tedaviler, gere-
kirse ağızdan kortizon veya alterna-
tif ilaç tedavileri kullanılabilir. Daha 
ciddi durumlarda fototerapi denilen 
ışık tedavileri ile deriyi kontrollü ve 
azar azar güneş ışığına maruz bıra-
karak alıştırma tedavisi verilebilir.

 Güneş ışınlarının zararını konuş-
tuk hep. Yararlarından da söz 
edelim mi biraz?
Elbette aşırıya kaçılmadığı zaman 
güneş ışınları çok faydalı ve vü-
cudumuz için zaruri. Örneğin D 
vitamini ihtiyacımız için böyle bu. D 
vitamini sentezi için ise en önemli 
saatlerin güneş ışınlarının dik gel-
diği öğle saatleri olduğu düşünü-
lürse, avuç içimizi güneşe çevirerek 
ya da camdan dışarı uzatarak 20-30 
dakika tutmak D vitamini ihtiyacı-
mız için yeterli olabilmektedir. Yani 
kimseye güneş ışınlarından kaçın 
demiyoruz, sadece fazlasının zarar 
olduğunu söylüyoruz. 

Güneşin tadını sağlıklı şekilde 
çıkarabilmek için neler yapmak 
gerekiyor?
Güneşin tadını çıkarmak  için 
özellikle 10.00 – 16.00 saatleri ara-
sında güneşten koruyucu uygun 

1
Mümkün olduğunca güneşte 
fazla kalmamaya dikkat edin. 
Unutmayın güneş ışınlarının 
azı yarar, çoğu zarardır.

DOKTORUNUZ ÖNERİYOR:
10.00 – 16.00 SAATLERİNDE
BUNLARA DİKKAT EDİN!

4
Güneş kremi kullanmak hayati 
derecede önemlidir. Kendi cilt 
tipinize uygun bir krem almayı 
ihmal etmeyin.

5
Çıkmadan yarım saat önce 
güneş kremini sürün. Krem 
sürme işlemini en geç üç saatte 
bir tekrarlayın.

2
Eğer güneşe çıkacaksanız 
şapka, gözlük ve ince, 
açık renkli, pamuklu uzun 
kıyafetleri tercih edin.

3
Sık aralıklarla sıvı almayı 
sakın ihmal etmeyin. Bol 
bol su için, fazla asitli içecek 
tüketmeyin.

faktörlü kremler en az 30 dakika 
öncesinden sürülmeli, şapka, göz-
lük ve ince,  açık renkli, pamuklu 
uzun kollu kıyafetler tercih edilme-
lidir. Bol ve sık sıvı almak, bulutlu 
havada bile en geç üç saatte bir 
güneş kremi tekrarlamak gerekir.  
Bu nokta çok önemli. Yapılan bazı 
çalışmalar güneş kremi kullanımı-
nın deri kanserini arttırdığı so-
nucuna ulaşmıştı.  Bunun sebebi 
insanların bir kez güneş kremi 
sürmeleri ile nasılsa korunduğunu 
düşünerek güneş kremini tekrar-
lamadan gereğinden uzun süre 
güneş altında kalmasıdır. Dediğim 
gibi, güneşe çıkacak olanlar güneş 
kremini üç saatten daha kısa ara-
lıklarla tekrarlarsa sorun yaşama-
yacaklardır. 
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Yaz güneşin tadını
yanmadan çıkarın
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lanmalıdır. Bol su içilmesi ve yanık 
iyileşene kadar güneşten uzak 
durulması çok önemlidir. Eğer 
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Delinen ozon tabakası nedeniyle güneşin yarattığı cilt 
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Doktor Müge 
Çelebi Gereli 
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Evcil hayvanların aşırı 
tüy dökme dönemleri

tüylerin insanlar tarafından yutul-
ması bazı olumsuzlukları yarata-
bilse de bu olasılık sandığımızın 
aksine oldukça düşüktür. Bunun 
için öncelikle yutulan tüyün dışkıya 
bulaşması, bulaştığı dışkının da 
paraziter yönden enfekte olması 
gerekir. Eğer kedi-köpek sahipleri 
petlerine iki-üç ayda bir veteri-
ner hekimi tarafından uygulanan 
koruyucu amaçlı parazit aşısını ve 
ilacını aksatmıyorsa, petlerine çiğ 
et vermiyorsa ve petlerin avlanma 
gibi özellikleri yoksa, yani söz-
gelimi evdeki kedi fare avlayıp 
yemiyorsa bu hayvanların tüyleri 
sağlığa zararlı değildir. Pet sahiple-
ri bu konuda rahat olabilirler”.

Peki, tüy dökmeyi engelleme-
nin ya da dökülen tüy miktarını 
azaltmanın bir yolu var mıdır? 
Veteriner Hekim Pancarcı, tüy dök-
meyi tamamen kesmenin imkânsız 
olduğunu ancak veteriner hekim 
tavsiyesiyle kullanılabilecek bazı 
yem katkı maddelerinin dökülen 
tüy miktarını azaltabildiğini söylü-
yor. Haftada bir iki kez fırçalamak 
da tüylerin en azından kontrollü 
bir şekilde dökülmesini ve orta-
dan kaldırılmasının kolaylaşmasını 
sağlıyor ama fırçalama işini de 
fazla abartmamak gerek. Örne-
ğin kedinizi ya da köpeğinizi her 
gün fırçalarsanız bu tam ters etki 
yapabilir ve hayvanın tüylerinin 
normalden daha sık dökülmesine 
sebep olabilir. 

Evde kedi ya da köpek besleyenlerin en büyük şikayeti 
hayvanların döktüğü tüylerdir. Özellikle yaz aylarında artan tüy 
dökmenin nedenlerini ve tüylerin insan sağlığına zarar verip 
vermediğini Ataşehir Pruva Veteriner Kliniği’nden Veteriner 
Hekim Mehmet Mustafa Pancarcı’yla konuştuk.

Kedi ve köpek sahiplerinin en 
büyük dertlerinden birisi de 
evin sağına soluna saçılan, 

koyu renk kıyafetlerin üzerine ya-
pışan tüylerdir. Aslında hayvanların 
tüylerinin dökülmesi anormal bir 
durum değildir. Nasıl ki biz düzenli 
olarak belli miktarda saç dökü-
yorsak evcil hayvanlar da tüylerini 
dökerler. Özellikle bazı dönemler-
de, sözgelimi hayvanlar çiftleşme 
isteğinde oldukları zamanlarda, 
mevsim değişikliklerinde, aşırı sı-
caklarda, hastalık, sahibinden uzak 
kalma ya da uzun zaman tek başına 
bırakılma gibi durumların yarattığı 
stresli dönemlerde, ergenliğe ge-
çişte dökülen tüy miktarında gözle 
görülür bir artış olur. 

En çok merak edilen konu-
lardan biri de doğal olarak bu 
tüylerin insan sağlığına zarar 
verip vermeyeceğidir. Biz 
de başta bu soru olmak 
üzere kedi ve köpeklerde 
tüy dökme konusuyla 
ilgili aklımıza takılanları 
Atatürk Mahallesi’nde 
bulunan Ataşehir Pruva 
Veteriner Kliniği’nden 
Veteriner Hekim Meh-
met Mustafa Pancar-
cı’ya sorduk. 

Pancarcı, tüylerin 
insanlara zararlı olup olmadığı 

sorusuna “Bazı önlemler alınırsa 
tüyler kesinlikle insan sağlığına 
zarar vermez. Dışkıyla bulaşık 

AYŞEGÜL KAPAR

Veteriner Hekim 
Mehmet Mustafa Pancarcı
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Evcil hayvanların aşırı 
tüy dökme dönemleri

Son dönemde, özellikle ya-
zın kedilerini ve köpeklerini tıraş 
ettirenler de var. Bir süreliğine 
tüy dökme derdinden kurtaran bu 
yöntemi bazı  veteriner hekimler 
savunurken bazıları karşı çıkıyor. 
Veteriner Pancarcı konuya temkinli 
yaklaşanlardan: “Son zamanlarda 
kedi ve köpeklerin tıraş edilmesi-
nin zararları ile ilgili bazı bilimsel 
araştırmalar yapılıyor. Zaten konu 
ile ilgili veteriner hekimler arasında 
da görüş birliği tam olarak yok. 
Özellikle ileri yaştaki evcil hayvan-
ların tıraşlarının kısa yapılması, tıraş 
esnasında makinenin aşırı ısınması, 
tıraş sonrası kızarıklık, kaşıntı gibi 
alerji belirtilerinin ortaya çıkmasına 
ya da kesilen tüylerin tekrar uzama-
ması veya anormal uzaması gibi bir 

takım problemleri ortaya çıkabili-
yor. Yine agresyon gösteren kedi-
lerin tıraş esnasında sakinleştirici 
alması ve özellikle bu uygulamanın 
sık yapılması da uygulanan sakin-
leştirici maddeye karşı oluşabilecek 
duyarlılığı arttırabiliyor. Bunlar 
çok sık karşılaşılan sorunlar değil 
doğrusu ama hiç yaşanmadığını da 
söyleyemiyoruz. Benim bu konuya 
yaklaşımım iki tarafı da düşünmek 
zorunda olduğumuz yönünde. 
Sonuçta kedi ve köpek beslemek, 
onlarla hayatımızı, evimizi pay-
laşmak demek. Bir noktada evcil 
hayvan sahiplerinin de konforunu 
düşünmesi çok da yadırganacak 
bir durum değil. Ancak veteriner 
hekimler olarak bizim görevimiz az 
önce sözünü ettiğim bazı problem-

Fırçalamayı abartmayın
Evcil hayvanları haftada bir iki kez fırçalamak da 
tüylerin kontrollü bir şekilde dökülmesini ve orta-
dan kaldırılmasının kolaylaşmasını sağlıyor ama 
fazla fırçalamak da dökülen tüy miktarını arttırıyor.

lerin ortaya çıkma ihtimalini evcil 
hayvan sahiplerine söylemektir. 
Son kararı kendileri verecektir.”

Buraya kadar anlatılanlar rutin 
tüy dökme ile ilgiliydi. Elbette 
tüy dökmenin bazı hastalıkla-
rın belirtisi olduğu durumlar da 
vardır, örneğin eğer hayvanınızda 
aşırı tüy dökülmesi ya da belirli 
bölgelerde dökülme gözlemli-
yorsanız bir sorun olma ihtimali 
vardır. Pancarcı, bu gibi durum-
ların sadece beslenmeye bağlı 
basit bir nedeni olabileceği gibi 
bir takım hormonal bozukluklar 
gibi daha komplike nedenleri de 
olabileceğini söylüyor. Yani eğer 
böyle bir durumla karşılaşırsanız, 
vakit kaybetmeden bir veteriner 
hekime başvurmak en iyisi. 

Eğer kedi-köpek 
sahipleri petlerinin 

iki-üç ayda bir yapılan 
parazit aşısını ihmal etmiyor, 
petlerine çiğ et vermiyorsa 
ve petlerin avlanma 
özellikleri yoksa, yani 
sözgelimi kediniz 
fare avlayıp yemiyorsa 
bu hayvanların tüyleri 
zararlı değildir. 
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petlerine çiğ et vermiyorsa 
ve petlerin avlanma 
özellikleri yoksa, yani 
sözgelimi kediniz 
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Şehrin orta yerinde
iki muhteşem bahçe
Balkon ve bahçelerini güzelleştirmek 
isteyen okuyucularımız için Kayışdağı 
ve Aşık Veysel Mahallesi’ndeki iki güzel 
bahçeyi ziyaret ettik ve kolay yetişebilecek 
bitkilerle ilgili ipuçlarını derledik.

Eğer yeterli yeriniz varsa, emek 
vermeyi de göze alıyorsanız ye-
tiştireceğiniz çiçek ve bitkilerle 

balkonlarınıza veya bahçenize hayat 
verebilirsiniz. Bu sayımızda bunu 
başaran iki Ataşehirlinin, Sibel ve 
Zehra Hanımların bahçelerine konuk 
olduk ve çok güzel vakit geçirdik. 
Bununla da kalmadık tabii, bu bitki-
leri yetiştirmek isteyenler için gerekli 
ipuçlarını da bahçe sahiplerinden ve 
işin uzmanı Yusuf Kaya’dan (Marmara 
Çiçekçilik) dinleyip okurlarımız için 
derledik. 

39 yaşındaki serbest meslek 
sahibi Sibel Ünal, Kayışdağı’nda 
oturuyor. O kadar güzel bir bahçe 
yapmış ki, doğal olarak zamanının 
çoğunu burada geçiriyormuş.  Bah-
çesindeki her şeyi kendi elleriyle 
yapan, çimlerine kadar her şeyi 
kendi elleriyle diken Sibel Hanım, 
taşındığında bahçenin harabe 
halinde olduğunu söylüyor. Anka-
ra’nın Çubuk ilçesinde bahçeli bir 
evde büyüdüğünü söyleyen Sibel 
Hanım’ın çiçeklere olan tutkusu 
çocukluk yıllarına dayanıyormuş.

Sibel Hanım’dan sonra Aşık 
Veysel Mahallesi’nde yaşayan 50 ya-
şındaki ev hanımı Zehra Korkunç’un 
bahçesine gidiyoruz.  Zehra Ha-
nım, bu eve 40 yıl önce taşınmış ve 
taşındığı günden itibaren bahçesini 
düzenlemeye girişmiş. Yaz aylarında 
vaktinin çoğunu bahçesinde geçiren 
Zehra Hanım bu sayede huzur buldu-
ğunu ve enerji topladığını söylüyor.

KIRK YILLIK
EMEĞİN ÜRÜNÜ 

Aşık Veysel Mahallesi’ndeki bu 
güzel bahçenin sahibi Zehra Hanım, 
yaşadığı eve tam 40 yıl önce taşın-
dığını ve taşındığı günden itibaren 
düzenlemeye başladığı bahçesiyle 

hâlâ uğraştığını söylüyor. 

ORTANCA
Süs bitkisi olan 
ortanca açık hava ve 
gölgeyi sever. Çok 
arsızdır, çabuk büyür. 
Killi, hafif ve kireçsiz 
toprakları, gölgeli 
duvar diplerini sever-
ler. Suyu çok sever 
ancak toprağının 
çamur gibi olmaması 
gerekir. Gün aşırı 
sulanması yeterlidir.

KÜPELİ
Küpe gibi sarkık çiçekleri 

olan bir süs bitkisidir. 
Dikimini yuvarlak saksıya 

yaparsanız görüntüsü 
daha güzel olur. Gevşek 

toprak sever, narin bir 
çiçektir. Fideden yetiş-
tirilmeli ve ilkbaharda 

dikilmelidir. Gölge yerleri 
sever. 50 kadar çeşidi 
vardır.  Yoğun olarak 

kırmızı olarak görülse de 
pembe, mor ve beyaz 

çiçek de açar.

DOMATES
Fideden saksıya 

dikilmesi gereken 
domates mevsimsel 

olduğu için tek seferlik 
dikimleri kabul eder. Gün 
aşırı sulanmalı ve sulama 

serin saatlerde, güneş 
doğmadan ya da akşam 

üstü yapılmalı. Ayrıca 
püskürtme yöntemi ile 

yavaş yavaş sulanması, 
sürekli olarak güneş 

gören yerde tutulması 
gerekiyor.

HAZAL ŞAKAR

7978

Ataşehirekspres
20 Temmuz 2016

Şehrin orta yerinde
iki muhteşem bahçe

ÇİLEK
 En kolay yetişen meyvedir. 
Bahçede saksıda her yerde 
yetişebilir ve fazla yer kaplamaz. 
Çapa yapmaya ya da gübrelemeye 
gerek yoktur. Tohumları ektikten 
sonra  fideler çıkıncaya kadar 
püskürtme yöntemi ile sulanması 
gerekiyor.  Filiz olduktan sonra bol 
bol sulama ister, toprağının kuru 
olmaması nemli olması lazım. Aşırı 
ışık olmamakla birlikte her ışıkta 
yetişebilir. Güneşi sever.

AKŞAM 
SEFASI
Her evin daimi 
misafiridir. 
Kökleri sağlam 
olduğu için 
susuzluğa daya-
nıklıdır. Düzenli 
sulama yapılırsa 
filizlenir ve 
çoğalarak her 
yeri sarar.

ADA 
KARANFİLİ

Fideden 
saksıya ekilmesi, 
püskürtme yön-

temi ile sulanması 
gerekiyor. Açık 

havada ve gölgede 
bakılması kalitesi 

için çok önemlidir. 
Saksıdan sarkar 

ve cam kenarla-
rını süsleyebilir. 

Mevsimliktir, kış so-
ğuğuna dayanmaz.

ÇAN ÇİÇEĞİ
Her bahçe ve 
evde kolayca 
yetişebilecek 
çan çiçeği her 
rengi ile ayrı bir 
güzelliktedir. 
Gölge yerleri se-
ver. Suyu sever, 
yaz aylarında 
hep sulanmak 
ister. Çok soğuğa 
dayanmaz.

MOR YONCA
Bahçeye ya da saksıya eki-

lebilir.  Birkaç türü vardır. Üç 
parçalı gül ve bakla yaprak-

ları dikkat çekicidir.  Gün aşırı 
sulanmalıdır, toprağın nemli 

kaldığından emin olmalısınız.  
Direkt güneş ışınlarına maruz 

kalmamalı, gölge yerde ve 
açık alanda yetişmelidir. 

Devamlı yeni yaprak çıkarır. 
Tek yıllık, uzun ömürlü küçük 

otsu yer bitkisidir. Toprak 
değişirse uzun süreli 
olarak da bakılabilir.

ÇİÇEK TUTKUSU 
ESKİYE DAYANIYOR
Kayışdağı’nda yaşayan Sibel 

Ünal vaktinin çoğunu, her şeyini 
kendi yaptığı, çimlerine kadar 
elleriyle diktiği bu harika bah-
çede geçiriyormuş. Çocukluğu 

bahçeli bir evde geçen, yeşiller 
içinde büyüyen Sibel Hanım 

çiçeklere olan düşkünlüğünün o 
günlere dayandığını söylüyor.
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KİTAP

Asistan olarak 1961’de çalış-
maya başladığı Yeşilçam’da 
daha sonra yönetmen 

koltuğuna oturan ve 19 yıl boyun-
ca kendi tabiriyle “günü kurtarmak 
için” ikinci sınıf filmler çeken İnanç, 
kitapta sinemacılığını üçüncü ligde 
top koşturmakla, herkes portakallı 
ördek peşindeyken kuru fasulye 
satmakla, açık arsada neştersiz kalp 
ameliyatı yapmakla tarif ediyor. 

Sinemaya dönemin ünlü jönü 
Orhan Günşiray’ın yanında çalı-
şarak başladığı için “Orhan Abi 
sinemacı değil pastacı olsaydı ben 
de bugün pastacı olabilirdim” di-
yen İnanç’a, kitaba adını veren “jet 
rejisör” lakabını 1972-1973’te en 
fazla film çeken yönetmen olduğu 
için gazeteler takmış. Hakikaten 
bir günde film çekmişliği, oyuncuy-
la anlaşamayınca pratik bir çözüm 

olarak prodüksiyon amirini 
süper kahraman 
yapmışlığı varmış. 25 
günde çektiği film 
için “Benim ortala-
mama göre uzun” 
diyor İnanç, durumu 
oradan anlayın! 

Filmlerini aynı kişi-
nin çektiğine inanmak 
çok güç. Zira araların-
da çizgi roman uyarla-
ması da var, edebiyat 
uyarlaması da. Dini 
film de var dizi dizi 
seks filmi de. Kovboy, 

avantür, mafya; içine vurdu-kırdı 
girebilecek her tür film var.

İnanç, bir süre Lütfi Akad ve 
Atıf Yılmaz gibi büyük yönet-
menlerin asistanlığını yaptıktan 
sonra ilk kez bir avantür film çekip 
tutturunca buradan devam etmeye 
karar vermiş. 1960’lı yılların sonun-
da çekilen Türk filmi sayısı birden 
artıyor. Çünkü sinema salonu ve 
özellikle yazlık sinema sayısında res-
men patlama olmuştur. Çetin İnanç 
beş bin kişilik bir yazlık sinema bile 
olduğunu, yalnızca Zeytinburnu’n-
da 12 yazlık sinema bulunduğunu 
anlatıyor. Bu sinemalarda genelde 
iki film oynuyor, biri starların oyna-
dığı “birinci sınıf” film, diğeri daha 
az maliyetli, avantür filmler. İnanç, 
“İşte bu ikinci tür filmleri çeken 
bizlerdik” diye anlatıyor. 

Kitapta elbette teknik olanak-
sızlıkların ve maddi sıkıntıların izleri 
de görülüyor. Mesela bir arabanın 
uçurumdan yuvarlanma sahnesin-
den söz ediyor İnanç: “Arabayı 
gerçekten uçurumdan atacak 
durumumuz yok. Biz de arabayı 
sabit tutup kamerayı etrafında 
çevirerek çekerdik o sahneyi”. Bir 
seferinde de bütçe yetersiz olduğu 
için zenci oyuncu bulmak yerine 
beyaz bir oyuncuyu siyah boyayla 
boyamışlar. “Gayet güzel oldu” 
diye anlatıyor bu anısını da.

Filmlerinden hangilerini unu-
tamadığı sorusuna, “Çektiği tüm 
filmler arasında Çeko’nun yeri 

Fantastik adamın 
fantastik filmleri
Yönetmen Çetin İnanç’ın adını duymayanlar vardır ama en önemli 
filmini, internette “Turkish Star Wars” adıyla birçok dilde altyazılı 
versiyonlarının da olduğu Dünyayı Kurtaran Adam’ı bilmeyen 
çok azdır. Pınar Öğünç, bu kitabında tam 134 film yönetmiş olan 
İnanç’ın sinema serüvenini anlatıyor.

 JET REJİSÖR 
 ÇETİN İNANÇ 
Pınar Öğünç
İletişim Yayınları
216 sayfa, 25 TL

İnanç’ın büyük hasılat yapan 
filmi Çeko’nun ve yabancı pazar 
için çektiği Big Risk’in afişleri.
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Fantastik adamın 
fantastik filmleri

ayrıdır” yanıtını veriyor İnanç. Ana-
dolu’da en çok iş yapan filmlerden 
biri olan ve konusu Meksika’da ge-
çen kovboy filmi Çeko’yu Ürgüp’te 
çekmişler:  “Giderken yanımızda 
on-on beş tane kaktüs götürmüş-
tük Meksika havası versin diye. 
Bir de tabela var ama biz orada 
Meksika’yı yanlış yazmışız. Mexsico 
olmuş bizimkisi”. 

Çetin İnanç’ın hikâyesini izle-
mek, asistanlık yapmaya başladığı 
1960’lı yılların başından, eski Ye-
şilçam ekolünün “öldüğü” 1980’li 
yıllara kadar Türk sinemasının 
bütün serüvenini izlemek demek. 
İnanç’ı farklı kılan kitaptaki şu son 
cümleler aslında: “Televizyonlara 
gazetelere çıkarıp konuşturmak 
istiyorlar mesela beni, neymiş, 

fantastik sinemaymış? Biz onları 
fantastik olsun diye yapmadık ki, 
biz kendimiz fantastikmişiz.” 

Dünyayı Kurtaran Adam filmini 
izleyenlerin yanıtını en çok merak 
ettikleri sorulardan biri, neden 
kahramanların kendilerini birdenbi-
re Hacı Bektaş Veli’nin türbesinde 
bulduklarıdır. Yönetmen İnanç buna 
da yanıt vermiş, ama biz sürpri-
zi bozmayalım. Bunun yanıtı ve 
başka birçok ilginç hikâyeyi Pınar 
Öğünç’ün Jet Rejisör kitabından 
okuyabilirsiniz.

Her türlü filmi çekti
Yukarıda farklı dönemlerde setlerde çekilmiş fotoğ-
raflarında gördüğümüz Çetin İnanç’ın en unutulmaz 
filmi hiç kuşkusuz Dünyayı Kurtaran Adam oldu. 
Birçok farklı türde film çeken İnanç, sağda ilkinin 
afişi görülen bir Kilink filmi serisi de çekmişti.
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Fantastik adamın 
fantastik filmleri
Yönetmen Çetin İnanç’ın adını duymayanlar vardır ama en önemli 
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versiyonlarının da olduğu Dünyayı Kurtaran Adam’ı bilmeyen 
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 JET REJİSÖR 
 ÇETİN İNANÇ 
Pınar Öğünç
İletişim Yayınları
216 sayfa, 25 TL

İnanç’ın büyük hasılat yapan 
filmi Çeko’nun ve yabancı pazar 
için çektiği Big Risk’in afişleri.
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Muhacirnâme – Karaman-
lı Muhacirler için Şiirin 
Sedası adlı kitap, Lozan 

Antlaşması çerçevesinde Yunanis-
tan ve Türkiye arasında uygula-
nan zorunlu nüfus mübadelesiyle 
1924’ten itibaren Anadolu’yu terk 
eden Rumların deneyimlerini gözle-
rimizin önüne getiriyor. Muhacir-
nâme, göçmenlerin göç acısını, 
vatan hasretini ve Yunanistan’da 
yerleştirildikleri mahallerdeki 
sıkıntıları, Yunan devletinin verim-
sizliğini, mübadillerin acılarına karşı 
kayıtsızlığını ve yozlaşmışlığını dile 
getirdikleri Türkçe şiirlerden oluşan 
bir seçki.

Kitabın önemli bir boyutu ya-
yımlanan şiirlerin doğrudan Türkçe 
yazılmış olmaları. Mübadelenin 
ardından Atina’da yayımlanmaya 
başlayan Muhacir Sedası gazete-
sinde yer alan bu şiirler gazetenin 
büyük kısmı gibi Yunan harfleriyle 
Türkçe, yani ‘Karamanlıca’ olarak 
yayımlanmaktaydı. Nüfus mübade-
lesinin hemen ardından, Atina’da 
böyle bir gazete yayımlanıyor 
olması elbette bir tesadüf değildir. 
Zira kitapta yer alan şiirlere yaşam 
koşulları, acı ve özlemleriyle konu 
olmuş insanların (ve dolayısıyla 
potansiyel okurlarının) önemli 
bir bölümü Türkçeden başka 
bir dil konuşamıyor-
du. Mübadele öncesi 
Anadolu’nun ağırlıkla 
iç kesimlerinde bulunan 

Göçmenlerin
bitmeyen çilesi

ama kuzeyde Karadeniz’deki kimi 
cemaatlerden güneyde Kilikya ve 
Antalya’ya, batıda ise Bursa ve Ay-
dın’a doğudaysa Kayseri ve Sivas 
vilayetlerine kadar uzanan geniş bir 
alandaki Ortodoks topluluklar ara-
sında Türkçe hâkim konumdaydı.

Muhacirnâme’de yer verilen 
bu unutulmuş şiirler, insanlığın 
karşılaştığı en önemli krizlerden 
biri olan göç ve mültecilik dene-
yimlerinin evrenselliğini de bizlere 
hatırlattığı için önemli. Okur, bu 
şiirlerde doksan yılı aşkın bir süre 
önce yaşanan Anadolu Rumlarının 
acı gurbet deneyimlerini değil, gü-
nümüzün sayısız Suriyeli, Iraklı, 
Afgan ve başka bölgeler-
den insanın çilelerini 
de görecek. 
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ŞİİR
 MUHACIRNAME 
Hazırlayan:Evangelia 
Balta ve Aytek Soner 
Alpan
Resimleyen:
Semih Poroy
İstos Yayın
168 sayfa, 35 TL

 SON 
 AYDINLIK 
 YAZ 
Doris Lessing
Çev: İdil Dündar
Kırmızı Kedi Yayınevi
270 sayfa, 21 TL

İngiliz edebiyatının en önemli yazar-
larından Doris Lessing, bu romanında 
toplumsal baskıları erkek egemen 
toplumda kadın olma deneyimi üzerinden 
anlatıyor. Dışarıdan bakıldığında nörolog 
kocası ve dört çocuğuyla ideal bir orta 
sınıf ailesine sahip olan Kate, yaşamının 
bir hapishaneye dönüştüğünü hissetmek-
tedir. Sürekli güzel ve şık olmak, evi idare 
etmek zorundadır. İş için İstanbul’a giden 
Kate, orada tanıştığı gençle sürpriz bir 
yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Kate’in içsel 
dönüşümünün de başlangıcı olacaktır. 

Kadın olmak 
çok zor zanaat

ROMAN

 YÜZ YÜZE 
Haz: Yudum Akyıl, 
Neval Gülen
Pegasus Yayınları
304 sayfa, 25 TL

Kitap, farklı bakış açılarıyla çalışan çift 
ve aile terapistlerinin sıradan insanlarla 
terapi odasındaki yolculuklarını, ilişkileri 
iyileştirme süreçlerini anlatıyor. Duygular, 
beklentiler, ihtiyaçlar su yüzüne çıkıyor, 
geçmişten gelen ile anda yaşanan yeniden 
anlam kazanıyor. 

Kitaptaki her vakanın ilişkileriyle ilgili 
bir sorun yaşadığını görsek de hepsinin 
öyküsü kendine özgü. Bu öyküler, çift ve 
aile olmak için yaşadıklarımızı tümüyle 
yeniden düşünmeye imkân tanıyan bir 
zenginlik sunuyor. 

İlişki terapisi 
öyküleri

PSİKOLOJİ
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konağında ve yoksulluk çekmeden 
geçtiği halde kenar mahallelerde, 
Suriçi civarındaki yoksul semtlerde 
yaşayan insanların hayatlarını da 
sıkça işler ve gözlemlerini başarılı 
bir şekilde yansıtmaya çalışmıştır. 

Bu kitapta, Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın eserlerinde kentin canlı 
dokusunu yansıtan gündelik hayata 
dair ayrıntılar tespit edilerek eski 
İstanbul’un sosyal yaşantısının 
ipuçları bir araya getiriliyor. Bunun 
için Gürpınar’ın 41 romanı, 9 hikâye 
kitabı ve 4 tiyatro eseri olmak 
üzere toplam 54 kitabı incelenmiş. 
Kitabın birinci bölümünün başlığı, 
“Hayat”. Bu bölümde eski İstan-
bul’daki doğum, evlilik ve ölüm ile 
ilgili gelenekler değerlendiriliyor. 
“Ev Hayatı” adlı bölümde ise eski 
İstanbul’un ev tipleri ve bu evlerde 
sürdürülen yaşantının ayrıntıları, 
Gürpınar’ın eserlerine yansıyan yön-
leriyle tespit edilerek ele alınıyor.

Türk edebiyatında İstanbul 
denilince akla birkaç isim 
gelir. Eserlerinde İstanbul’u 

en çok işleyen bu isimlerden biri de 
gazeteci ve romancı Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’dır (1864-1944). Üç ila altı 
yaşları arasında ailevi sebeplerle Gi-
rit’te yaşamasını saymazsak 80 yıllık 
ömrü İstanbul’da geçen Gürpınar, 
üretken bir yazar olarak birçok ro-
man, hikaye, tiyatro ve deneme ka-
leme almıştır. Bütün bu eserleri için 
seçtiği mekan, İstanbul’dur. Yazar, 
bu şehrin kültürünü ve yaşam şeklini 
çok iyi bilir. Çocukluğu teyzesinin 

Eski İstanbul’da 
gündelik yaşam

 EKMEK YOKSA 
 ABUR CUBUR 
 YESİNLER 
Robert Albritton
Çev: Ramazan Güngör
Otonom Yayıncılık
328 sayfa, 27 TL

Dünya nüfusunun dörtte biri fazla kilo-
larıyla savaşırken diğer dörtte biri açlıkla 
boğuşuyor. Yani dünya nüfusunun yarısı 
kötü besleniyor. Kötü beslenmenin 
ötesinde zehirleniyor. Reklamlarla 
manipüle edilen insanlar, özellikle de 
çocuklar, fast-food bağımlısı oluyor. 
Sofralar, şeker, soya, katkı maddesi ve 
tarım ilacı kalıntılarıyla dolu. Elimizdeki 
kitap, kötü beslenmeyle yok edilen doğa 
arasındaki bağlantıları göz önüne sere-
rek bedenimizin “ekolojik dengesinin” 
nasıl bozulduğunu anlatıyor.

Dünyanın yarısı
kötü besleniyor

ARAŞTIRMA

Gerçek boyutların binlerce, hatta mil-
yonlarca katı büyüklüğünde görüntüler 
sunan bu kitap, evrenin mikro düzeydeki 
gizemlerine kapı aralıyor. Adım adım 
tarif edilen proje önerileri ise çocukların 
kendi çevresindeki mikro evreni keşfet-
mesine olanak sağlıyor. Mikroskobun 
kullanım alanları insan, bitki ve hayvan-
lardan örneklerle anlatılırken mikrosko-
bun insanlık tarihine etkileri de gözler 
önüne seriliyor. Çok sayıda ödül alan bu 
kitap, çocukların mikro evrene heyecanla 
bakmasını sağlayacak nitelikte.

Çocuklar mikro 
evreni keşfediyor

ÇOCUK

 MİKROSKOP 
 HAKKINDA 
 HER ŞEY 
Kirsteen Rogers
Çev: Onur Dizdar
Tübitak Yayınları
37 sayfa, 4.50 TL

İNCELEME
 HÜSEYİN RAHMİ 
 GÜRPINAR’IN 
 İSTANBUL’U 
Sevgül Türkmenoğlu
Cedit Neşriyat
286 sayfa, 14 TL
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Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar sokaklarda tef çalarak ayı 
oynatanlara ve ayının etrafına doluşup bu gösteriyi izleyen-
lere rastlanırdı. İzleyicilerin çoğunun çocuk olduğu gösteri 

bittikten sonra ayıyı oynatan kişi para toplayıp ayıyla birlikte başka bir 
yerdeki gösteriye doğru yoluna devam ederdi. 

Ayıları yetiştirmek için zalim bir yöntem uygulanırdı. Doğal orta-
mından alındıktan sonra tırnakları ve dişleri sökülen, bazen gözlerine 
kurşun dökülerek kör edilen yavru ayı kızgın sacın üzerine çıkarılır, 
ayakları yanınca bir o ayağını bir diğer ayağını kaldırmaya, zıplamaya 
başlardı. Ayı zıpladıkça tef çalınır, tef sesine şartlanan ayı sacın üstün-
de olmadığı zaman da ayaklarının yanacağını sanıp aynı hareketleri ya-
pardı. Ayının insandan birkaç bin kat daha hassas olan burnuna açılan 
deliğe halka takıp, halkaya bağladığı zinciri beline dolayan, bir elinde 
tef, bir elinde sopa bulunan ayı sahibi sokaktaki gösteri esnasında tef 
çalmaya, sesi duyan ayı da “oynamaya” başlardı. 

Daha çok Romanların uğraştığı bir iş olan ve Roman nüfusun kalaba-
lık olduğu bazı Balkan ülkelerinde de yaygın olan ayı oynatmanın Tür-
kiye’deki kökeni eskilere dayanır. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul’da 
70 “ayı esnafı” bulunduğunu yazmıştır. Marmaray ve İstanbul Metrosu 
kazılarında bulunan hayvan iskeletleri bu geleneğin Bizans döneminde 
de var olduğunu gösteriyor”. (Sayfa 70-71)

 NURCİHAN’IN 
 ÇAMAŞIRLARI 

 VE DİĞER MESELELER 
Murat Toklucu

İletişim Yayınları
206 sayfa

KİTAP / ALINTI
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SİNEMA

Geçmişini 
arayan bir adam
Atom Egoyan’ı yönetmenlik koltuğunda gördüğümüz Hatırla 
(Remember), geçmişin izini sürerek intikam almaya çalışan 
ihtiyar bir adamın hikayesini anlatıyor. Bu filme gidecekseniz, 
sizi büyük bir süprizin beklediğini unutmayın.

Remember/Hatırla, Başka Bir 
Dünya filmi ile Oscar adayı 
olan Cannes, Berlin , Locarno, 

San Sebastian gibi birçok festival-
den ödül almış sayısız filme imza 
atan yönetmen Atom Egoyan’dan 
her anı sürprizlerle dolu, sürükleyici 
bir o kadar da dokunaklı bir yapım. 
Hafızası ile ilgili sorunlar yaşayan 
yaşlı bir adam olan Zev, yeni kay-
bettiği karısı Rurh’un yasını tutmak-
tadır. Karısına ölmeden önce verdiği 
intikam sözü onu hayatta tutan tek 
güçtür. Zev bakım evindeki yaşlı 
arkadaşı Max’in de yardımı ile Max 
ve kendi ailesini Auschwitz toplama 
kampında katleden ve yıllarca kaçak 
olarak yaşayan esrarengiz adamı 
bulmaya ve öldürmeye yemin eder. 
Max’in, kendisinin hatırlayamadığı 
tüm yaşananları ve bu kimliği belir-
siz katili bulmak için gereken tüm 
ipuçlarını yazdığı mektubu da alarak 
intikam ateşi ile yola koyulur. Ancak 
Zev’in bilmediği tek şey intikam 

yolculuğunda en büyük düşmanının 
kendi hafızası olduğudur.

Bu müthiş filmden bahsederken 
elbette filmin yönetmeni Atom 
Egoyan’a ayrı bir paragraf açmak 
gerekiyor. Egoyan, 60’lı yıllarda 
Türkiye’den Mısır’a göçmüş Ermeni 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelir. 3 yaşındayken ailesi Mısır’da 
yükselen milliyetçi dalgadan kaçıp 
Kanada’ya yerleşir. Anne ve babası 
resim yapmaktadır, kız kardeşi ise 
başarılı bir piyanisttir. Sanata her 
zaman ilgi duyan Egoyan, Toronto 
Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler 
okumuştur. 

Ancak o, başka şeyler yapmak 
istemektedir ve sinemaya yöne-
lir. Egoyan birçok kısa film, uzun 
metrajlı filme imza atar. Yönetmenlik 
koltuğunda çoğu zaman yersizlik ve 
yurtsuzluk kavramlarını İşler. Birçok 
televizyon filmi, enstelasyon yapar 
hatta opera bile yönetir. Yaptığı her 
iş, en sert eleştirmenler tarafından 

HATIRLA
(Remember)
Yön: Atom Egoyan
Oyn: Christopher 
Plummer, Dean Norris, 
Martin Landa , 
Bruno Gan , Jürgen 
Prochnow, Sofia Wells.

övgüye değer görülür.
Egoyan’ın, hemen her filminde 

video, fotoğraf yada telefon mut-
laka vardır. Bu detaylarla izleyiciye 
geçmiş zamandan bir şey anlatıp 
onların kafasını karıştırmayı pek se-
ver. Birçok filmi birkaç koldan ilerler; 
birbiriyle bağlantılı olayları seyirci 
ancak yavaş yavaş çözer. Egoyan 
zihnini çalıştıran izleyiciyi sever. Bir-
çok Hollywood filminde olduğu gibi 
her şeyi önünüze sermez Egoyan, 
almanız için uğraşmanızı ister. Re-
member/Hatırla da bunlardan biri. 

SİNEMA
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Ataşehirekspres
20 Temmuz 2016

 PRENSİM 
(Mon Roi)

29 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Romantik
YÖN: Maiwenn
OYUNCULAR: Vincent 
Cassel, Emmanuelle 
Bercot, Louis Garrel ve 
Isild Le Besco

 JASON 
 BOURNE 

29 Temmuz’dan itibaren 
TÜR: Aksiyon, polisiye 
YÖN: Paul Greengrass 
OYUNCULAR: Matt 
Damon, Julia Stiles, 
Alicia Vikander ve 
Vincent Cassel

 HAYALET 
 AVCILARI 
(Ghostbusters)

29 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Aksiyon
YÖN: Paul Feig
OYUNCULAR: Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, 
Kate McKinnon ve 
Leslie Jones

 KANLI GİRDAP 
(The Ghosts of Garip)

 
22 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Gerilim 
YÖN: Patricio Valladares
OYUNCULAR: Selma Ergeç, Selim 
Bayraktar, Gianni Capaldi ve 
Natalie Burn

 IŞIKLAR 
 SÖNÜNCE 
(Lights Out)

22 Temmuz’dan itibaren
TÜR: Gerilim, korku
YÖN: David F. Sandberg
OYUNCULAR: Teresa 
Palmer, Gabriel Bateman, 
Billy Burke ve Alexander 
DiPersia

 EVCİL 
 HAYVANLARIN 
 GİZLİ YAŞAMI 
(The Secret Life of Pets)

5 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Animasyon
YÖN: Chris Renaud ve Yarrow Cheney
SESLENDİRENLER: Eric Stonestreet, Kevin 
Hart, Ellie Kemper ve Lake Bell

 DOKUZ CANLI 
 BAY TÜYLÜ 
(Nine Lives)

5 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Komedi
YÖN: Barry Sonnenfeld 
OYUNCULAR: Kevin Spacey, Jennifer 
Garner, Christopher Walken, Cheryl 
Hines, Robbie Amell, Malina Weissman, 
Mark Consuelos ve Talitha Bateman

 KABUSTAN 
 GELEN 
(Before I Wake)

5 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Gerilim, korku
YÖN: Mike Flanagan
OYUNCULAR: Kate 
Bosworth, Thomas
Jane, Annabeth Gish 
ve Dash Mihok

 EMANET 

5 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Polisiye
YÖN: Emre Yalgın
OYUNCULAR: Tayanç 
Ayaydın, Turgay Aydın, 
Elena Viunova ve Koray 
Şahinbaş

VIZ-
YON-
DAki-
ler

.

.

Filmlerin seanslarını 
öğrenmek için sinemaları 

arayabilirsiniz. Cinemo: (0216) 688 76 88 Palladium: (0216) 663 11 41

Cinemaximum Brandium: (0850) 200 87 87

Avşar Optimum (Göztepe): (0216) 664 13 95

Novada Avşar: (0216) 469 56 73 Cinecity Wings Trio (Kozyatağı): (0216) 315 10 10

 KARANLIK 
 SULAR 
(The Shallows)

5 Ağustos’tan itibaren
TÜR: Gerilim
YÖN:Jaume Collet Serra
OYUNCULAR: Blake 
Lively, Oscar Jaenada, 
Brett Cullen ve Sedona 
Legge
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güçtür. Zev bakım evindeki yaşlı 
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zihnini çalıştıran izleyiciyi sever. Bir-
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MÜZİK TEKNOLOJİ

 YERLİ 

Kenan Doğulu // 
İHTİMALLER

Kolektif // 
EFLATUN TÜRKÜLER 

Murat Dalkılıç // 
EPİK

Serap Yenici - Ümmid-i Aşkım 
FİKRİYE

Scorpions // RETURN 
THE FOREVER (Tour Edition)

Kygo // CLOUD NINEKolektif // 
HORA CERO

Hooverphonic //
IN WONDERLAND

Doğulu Prodüksiyon, 2016
Türkiye

Eflatun Müzik, 2016
Türkiye

Poll Production, 2016
Türkiye

Türküola Müzik, 2016
Türkiye

Sony Music, 2016
ABD

Sony Music, 2016
ABD

Sony Music, 2016
Almanya

Sony Music, 2016
Belçika

Kenan Doğulu bir caz albümüyle 
hayranlarının karşısında. Canlı 

kaydedilen albümde Doğulu’nun sesi 
ve gitarına piyanoda Ercüment Orkut 
ve Can Çankaya, kontrabasta Ozan 
Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz ve 
Ferit Odman, trompette Şenova Ülker, 
trombonda Bulut Gülen, saksofonda 
Engin Recepoğulları ve vokallerde 
Sibel Gürsoy ile Tuğba Önal eşlik 
ediyor. 

Müzik dünyasının ünlü isimleri bu 
kez, Eflatun Türküler projesinde 

bir araya geldi. Halk Müziği’nin 
unutulmayan ezgilerini gün yüzüne 
çıkarmak için hazırlanan projede 
Sezen Aksu, Özcan Deniz, Zara, Musa 
Eroğlu, Zeynep Casalini, Suzan Kardeş, 
Yeşim Salkım, Fuat Saka, Recep Aktuğ, 
Sevcan Orhan, Fatoş Kumru ve Grup 
İmera’nın da aralarında yer aldığı çok 
sayıda yorumcu yer aldı. 

Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin 
dördüncü stüdyo albümünü 14 

Temmuz’da çıkardı. 12 şarkıdan oluşan 
albümde bir parça hariç tüm şarkıların 
söz ve müzikleri Dalkılıç’a ait. Müzik 
camiasının yakından tanıdığı İskender 
Paydaş, Tolga Kılıç, Öğünç Başara ve 
Çağrı Telkıvıran’dan oluşan aranjör 
kadrosuyla hazırlanan albümün çıkış 
parçası olarak “Ben Bilmem” şarkısı 
seçildi.

Daha çok Klasik Batı Müziği ve 
Jazz/Latin tarzı eserleriyle tanı-

dığımız besteci ve yorumcu Serap 
Yenici bu albümde Sabiha Gökçen 
ve Cemil Bozok’un manevi oğulları 
olan Atatürk tarihçisi Eriş Ülger ‘de 
emanet olan şiirleri besteledi ve 
seslendirdi. Bir tarafıyla belgesel 
içeriği de olan Ümmid-i Aşkım adlı 
albüm müzik marketlerin raflarında 
meraklılarını bekliyor.

2010’da ayrıldıklarını duyuran 
Scorpions, geçtiğimiz yıl hayran-

larına bir sürpriz yaparak yeniden 
bir araya gelmiş ve geri dönüşlerini 
simgeleyen “Return To Forever” 
albümlerini çıkarmıştı. Albümün 
ardından dünya turnesine çıkan grup, 
Fransa’daki Hellfest ve Brooklyn’deki 
the Barclays Center’da sergiledikleri 
çok özel şovlarının yer aldığı “Return 
To Forever (Tour Edition)” albümünü 
müzik severlerin beğenisine sundu. 

Firestone şarkısıyla çıktığı 2014 
yılında dünya listelerini altüst eden 

Kygo, merakla beklenen ilk albümü 
“Cloud Nine” ile müzik severlerle bu-
luşuyor. Dijital satış platformlarında 18 
ülkede haftalarca bir numarada kalan 
Kygo ilk çalışması Firestone’un ardın-
dan başarısını ikinci single’ı “Stole The 
Show” ile sürdürdü. “Here For You” ve 
“Stay” şarkılarıyla başarısını gittikçe 
arttıran sanatçı elektronik müzikte 
adeta yeni bir çığır açtı. 

Tüm dünyanın severek dinlediği, on 
iki çellistten oluşan Die 12 Cellısten’in 

“Hora Cero” albümü çıktı. Albümde 
gruba Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik 
ediyor. 1972’de kurulduğundan beri 
dünyanın bir çok ülkesinde konser 
veren ve birçok klasik eserin yorumuyla 
beğeni kazanan Die 12 Cellısten, resmi 
olarak bir orkestranın ismini tanıdığı 
ve kendi bünyesine aldığı tek topluluk 
(Berlin Filarmoni Orkestrası). Albüm 
grubun altı yıl sonraki ilk albümü.

Trip hop türünün önde gelen grupların-
dan Belçikalı Hooverphonic’in bu yeni 

albümünde, grubun kendilerine özgü me-
lankolik tarzını yansıtan toplam 10 şarkı yer 
alıyor. Keyifli ve hareketli şarkı “I Like the 
Way I Dance”, kadın ve erkek arasındaki 
çekişmeli ilişkinin anlatıldığı, ritmi insanın 
ağzına takılıveren “Babadoum” ve “Deep 
Forest” şarkılarının yanı sıra “Cocaine Kids”, 
albüme adını veren “In Wonderland” ve 
“God’s Gift” de albümde dikkat çeken 
şarkılar arasında yer alıyor.
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Hooverphonic //
IN WONDERLAND  UYGULAMA 

 E-TİCARET 

Türkiye’de geliştirilerek, kısa bir sürede 
yüz binlerce kullanıcının cebine giren  

popüler haber okuma uygulaması Bundle, global 
pazarlarda da  büyümeye başladı.

Bundle ile Türkiye’den ve dünyadan binlerce 
haber kaynağına ulaşan, favori kaynaklarını 
ve haber sitelerini MyBundle kısmına ekleyen 
kullanıcılar, tüm haber kaynaklarını vakit kaybı 
yaşamadan tek bir yerden takip edebiliyor. 
Ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanıcılar 
tarafından çok beğenilen Bundle uygulaması 
hem iOS hem Android platformlarında yer alıyor.

1994’te ABD’nin Seattle kentinde kurulan 
ve online alışveriş sektörüne kitap 

satarak adım atan Amazon yıllar içinde 
ürün yelpazesini genişleterek sektörün en 
büyüklerinden biri haline geldi. 

Gelen haberlere göre Amazon, kısa 
süre içinde kullanıcılarından yemek 
siparişi de almaya  başlayacak. Pilot bölge 
seçilen Londra’daki pek çok restoran ile 
anlaşan şirketin bu hizmet için kullanıcıdan 
para almayacağı, anlaşmalı restorandan 
gelen sipariş üzerinden kesinti yapacağı 
belirtiliyor. 

Türk tasarımı araca
uluslararası ödül

ODTÜ Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan 

Gürsu ve ekibinin, tarım arazilerinde 
mahsul toplama, yük taşıma, sulama, 
ilaçlama gibi görevler için tasarladığı 
"Eco Barrow" isimli insansız araç, 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
International Design Awards adlı 
tasarım yarışmasında "alternatif 
enerjili ulaşım araçları" kategorisin-
de gümüş ödüle layık görüldü.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu, 
ödüllü tasarıma ilişkin şu bilgileri 

verdi: "Elektrik enerjisiyle çalışan 
tasarım, tarım, yapı ve savunma 
gibi çeşitli sektörler için özelleşe-
bilecek bir araç çözümü öneriyor. 
Tarım arazilerinde kullanılmak üze-
re geliştirilen insansız araç, yük ta-
şıma, sulama, ilaçlama, kazı ve vinç 
gibi çeşitli görevler için modüler 
yapıda bir platform sunuyor. Çok 
işlevli platform sayesinde büyük 
araçların giremediği bölgelerde 
mahsul toplama ve tarım faaliyet-
lerinde otomatizasyon sağlanabi-
lecek."

Türkiye’de doğdu, 
dünyaya yayıldı

Amazon.com yemek 
siparişine de el attı

 TELEFON 

Belirli zamanlarda amiral gemisi 
telefonlarının özel sürümlerini duyuran 

Samsung, 2016 Rio Olimpiyatları öncesinde 
özel bir Galaxy S7 Edge modeli çıkarıyor. 
Donanımsal özellikleri Galaxy S7 Edge’ye 
göre farklılık göstermeyen Galaxy S7 Edge 
Olympic Games Edition’ın tasarımında 
olimpiyat renkleri kullanılmış.

Olympic Edition’ın arka tarafında yer 
alan olimpiyat logosu ve kamera bölümün-
de kullanılan açık mavi hatlar oldukça dikkat 
çekiyor. Ayrıca telefonun ön yüzünde yer 
alan hoparlör ahizesinde ve home tuşunun 
etrafında kullanılan sarı renkler telefona 
daha estetik bir görünüm kazandırıyor.

Olimpiyatlara özel olarak hazırlanan 
bir tema, özel duvar kağıtları ve Rio 2016 
uygulaması da olan telefon sınırlı sayıda 
üretildi. 18 Temmuz’da ABD, Güney Kore, 
Brezilya, Almanya ve Çin’de satışa sunulan 
telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği 
henüz belli değil.

Samsung’dan Olimpiyat’a
özel Galaxy S7 Edge
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 ATAŞEHİR BELEDİYESİ REHBERİ 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 

Belediye Başkanlığı
ATAŞEHİR Belediyesi 
Hizmet Binası
Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4/A
Tel:0216 570 50 00   
Fax:0216 688 07 54
www.atasehir.bel.tr

Özel Kalem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1150

Basın Yayın Ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1598
Fax:0216 687 07 54

Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1453
Fax:0216 687 07 78

Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1118
Fax:0216 687 07 58

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1629
Fax:0216 687 07 93

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1671
Fax:0216 687 07 92

Fen İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1411
Fax:0216 687 07 75

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1480
Fax:0216 687 07 76

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1466
Fax:0216 687 07 77

Yazı İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1275
Fax:0216 687 07 63

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1159

Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1126 
Fax:0216 687 07 57

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 /  1619

Plan Proje Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1147
Fax:0216 687 07 61 

Zabıta Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1801
Fax:0216 687 07 52

Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1361
Fax:0216 687 07 72

Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1523
Fax:0216 687 07 82

Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1221
Fax:0216 687 07 67

Veteriner Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1658
Fax:0216 687 07 89

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1003
Fax:0216 687 07 53

Ruhsat Ve Denetim İşleri 
Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1240
Fax:0216 687 07 65

Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1245

Kadın Ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1611

İmar Ve Şehircilik 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1381

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1414
 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1735

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1508

Evlendirme Dairesi
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Küçükbakkalköy
Tel:0216 570 50 00 / 1950-
1951

Küçükbakkalköy 
Hizmet Birimi
Küçükbakkalköy Mah. 
Fevzipaşa Cad. (Prestij Cad.)
Tel:0216 469 65 56

Ataşehir Spor Kulübü
Barbaros Mah. Lale Sok.
Tel:0216 570 50 00

Ataşehir Belediyesi 
AKUT Özel Afet Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü
Atatürk Mahallesi Meriç 
Caddesi 2/10
Tel: 0216 548 23 01

Yenisahra 
Zabıta Hizmet Birimi
Yenisahra Mah.
Sütçüyolu Cad.
Tel: 216 317 31 84

Küçükbakkalköy 
Zabıta Hizmet Birimi
Küçükbakkalköy Mah. 
Geziciler Sok. 
Merdivenyolu Cad. No:4
Tel: 0216 573 42 21

Mevlana 
Zabıta Hizmet Birimi
Mevlana Mah. Albayrak Cad. 
Muhtarlık yanı
Tel: 0216 314 77 87

Ferhatpaşa 
Zabıta Hizmet Birimi
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. G4 Sok. No:5
Tel: 0216 471 99 37

Mustafa Kemal 
Zabıta Hizmet Birimi
Mustafa Kemal Mah. 3004 
Cad. Deniz Gezmiş Parkı içi

Fetih Mahallesi 
Zabıta Hizmet Birimi
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı 
başı, İMKB İlköğretim Okulu yanı.

30 Ağustos Ataevi
Mevlana Mah. Sakarya Cad. 
30 Ağustos Parkı üzeri
Tel:0216 570 50 00 / 1984- 
1985- 1986)

Aşık Veysel Ataevi
Aşıkveysel Mah. 
3001 Cad. No: 116
Tel:0216 570 50 00 (1980-1981)

Ferhatpaşa Ataevi
Ferhatpaşa Mah. Mareşal 
Fevzi Çakmak Cad. No: 12
Tel:0216 660 02 40

İnönü Ataevi
İnönü Mah. Kartal Cad. No: 57
Tel:0216 573 86 35 – 36 – 37

90

110 YANGIN İHBAR 
112 AMBULANS ACİL 
113 ALO DOKTORUM YANIMDA 
114 ZEHİR DANIŞMA HATTI-UZEM 
155 POLİS İMDAT 
153 ALO ZABITA 
185 SU ARIZA 
174 ALO GIDA 
121 TELEFON ARIZA İHBAR  
156 JANDARMA İMDAT 
126 KABLO TV ARIZA 
158 ALO SAHİL GÜVENLİK 
168 TÜRK KIZILAYI  
163 TELEKOM BORÇ SORMA 
119 POSTA KODU DANIŞMA 
171 SİGARA BIRAKMA 
175 ALO TÜKETİCİ 
177 ORMAN YANGIN İHBAR 
178 ALO RTÜK 
173 ALO İZCİ KAN BİLGİ MERKEZİ 
181 ÇEVRE BİLGİ
182 HASTANE RANDEVU
183 KADIN VE SOSYAL HİZMETLER
184 SAĞLIK DANIŞMA
186 ELEKTRİK ARIZA
187 DOĞALGAZ ARIZA 
188 CENAZE HİZMETLERİ
189 ALO MALİYE- VERGİ DANIŞMA
11811 BİLİNMEYEN NUMARALAR 
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Kayışdağı Lıons Ataevi
Kayışdağı Mah. 
Akyazı Cad. No: 84
Tel:0216 540 74 30

Mustafa Kemal Ataevi
M. Kemal Mah. 3004 Cad. No:36
Tel:0216 570 5000 / 1970 -1978

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Vedat Günyol Caddesi No: 6
Tel: 0216 574 80 79

Ataşehir Belediyesi Kız 
Öğrenci Konuk Evi
Kayışdağı Mah. Akyazı Cad. 
No: 104 Obalar Durağı 
Tel: 0216 540 62 75

Düşler Akademisi
Barbaros Mah. Fesleğen Sok.
Tel: 0216 688 31 53

Bahriye Üçok 
Hasta Konuk Evi
Küçükbakkalköy Mah.
Cengiztopel Cad. No:11
Tel: 0216 572 15 84

Ahmet Telli Çocuk ve Halk 
Kütüphanesi
İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Caddesi 
No:108-110
Tel: 0216 570 50 00 / 1944

Yeni Hayat Gençlik Merkezi
Yeni Çamlıca Mahallesi, 
Dursunbey Caddesi, No:2 
(Hüseyin Ağırman Parkı İçi) 
Tel:0216 570 50 00 / 1966

Kadın Konuk Evi
Tel:0216 570 50 00 

Ataşehir 
Gençlik Merkezi
Ferhatpaşa Mah. 
Yeditepe Cd. 16. Sok. No:25
Tel:0216 570 50 00 / 1930

Ataşehir Aş Evi
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No:2/11
Tel:0216 574 41 95

Esatpaşa Taziye Evi
Esatpaşa Mah. Ziya 
Paşa Cad üzeri
Tel:0216 570 50 00

Ferhatpaşa Taziye Evi
Ferhatpaşa Mah.Fevzi 
Çakmak Cad. No:12
Tel:0216 570 50 00

MUHTARLIKLAR

Aşık Veysel Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Hasgül Bakır
Aşık Veysel Mah. 3001 Cad. 
No:116 Tel: 0216 324 23 35

Atatürk Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Leyla Yeşim Şaylan
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Çitlembik Sok. No:2/3
Tel: 0216 580 82 04 

Barbaros Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Ercan Ersin
Barbaros Mah. Mimar Sinan 
Cad. No:98
Tel: 0216 324 33 01 

Esatpaşa Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Turan Kızıltaş
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. 
No:44 Tel: 0216 315 31 31 

Ferhatpaşa Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Hüseyin Uzun
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No:80 
Tel: 0216 661 24 67 

Fetih Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Cavit Koç
Fetih Mah. Kayısı Sok. No:2
Tel: 0216 324 29 83 

İçerenköy Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Ayhan Öztürk
İçerenköy Mah. Nadir sok No:3 
Tel: 0216 574 55 44 

İnönü Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Songül Ercan Tolunay
İnönü Mah. Tuğ Sok.No:4
Tel: 0216 577 66 19 

Kayışdağı Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Kadir Yılmaz
Kayışdağı Cad. Uslu Cad. 
No:73/1 Tel: 0216 364 12 64 

Küçükbakkalköy Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Yakup Cebiroğlu
Küçükbakkalköy Mah. Mer-
divenköy yolu Cad. Geziciler 
Sok. No:4 Tel: 0216 573 42 82 

Mevlana Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Recep Ali Kantarcı
Mevlana Mah. 
Albayrak Cad. No:7
Tel: 0216 527 32 82 

Mimar Sinan Mahallesi Muh-
tarlığı Muhtar: Şahin Acar
M.Sinan Mah. Namık Kemal 
Cad. no:20
Tel: 0216 471 74 79

Mustafa Kemal Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Ali Rıza Saraçoğlu
M.Kemal Mah. 3095 Sok. No:4
Tel: 0216 470 59 24 

Örnek Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: İdris Taşkın
Örnek Mah. Semerkand Cad. 
No:44 Tel: 0216 324 63 43

Yeni Çamlıca Mahallesi Muh-
tarlığı Muhtar: Fazlı Sarısoy
Yeni Çamlıca Mah. Yılmaz 
Sok.14/2 Tel: 0216 471 14 78 

Yenisahra Mahallesi
Muhtarlığı
Muhtar: Sadettin Kahraman
Yenisahra Mah. Türkaslan Sok. 
No:15 Tel: 0216 470 96 83 

Yenişehir Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Mustafa Arı
Yeni Şehir Mah. BarajYolu 
Cad. No:4 Tel: 0216 455 60 44  

SAĞLIK MERKEZLERİ 

Türkan Saylan Tıp Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No:4 
Tel: 0216 577 71 40

Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği
Ferhatpaşa Mahallesi Yedite-
pe Caddesi 16. Sokak No:25 
Tel: 216 570 50 00

Özel Ataşehir Diyaliz Merkezi 
Küçükbakkalköy Mah. 
Nartanesi Sok. 34750 
Tel: 0216 577 49 66 

Özel Anadolu Sağlık 
Ataşehir Tıp Merkezi 
Halk Cad. Ortabahar Sok. No:1 
Tel: 0216 42 76 

Avicenna Ataşehir 
Kayışdağı Cad. No: 47 
Tel: 0216 574 10 00

Özel Academic Ataşehir
Tıp Merkezi
Barbaros Mah. Şen Sok. No:10 
(Ataşehir Palladium Karşısı)
Tel: 0216 651 00 00

Atafiz Fizik Tedavi Rehabili-
tasyon Özel Dal Merkezi
Atilla İlhan Cad. Efe Sok. 
(Eski Nil Sok). No: 10 
Tel: 0216 575 94 44 

Bayındır Hastanesi İçerenköy 
Küçükbakkalköy Mah. 
Ali Ay Sok. No:17 
Tel: 0216 575 26 66 

Kadın Sağlığı ve 
Mamografi Merkezi
İçerenköy Mah. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Cad. 
no:108/110 
Tel: 0216 570 50 00/ 1943- 1991

Özel Dermosoft Sağlıklı 
Yaşam Polikliniği 
Ataşehir Bulvarı Ata 3/3 Plaza 
Kat: 1 No: 15 
Tel: 0216 456 36 10

Örnek Tıp Merkezi
Örnek Mah. Şehit Cahar 
Dudayev Cad. (35. Cad) 
Emlakçı Dur. Carrefour 
Express Karşısı No:140/2 
Tel: 216 472 87 77

Özel Eren Hastanesi
Kayışdağı Cad. No: 51-53 
Küçükbakkalköy 
Tel: 216 575 58 77-78-79-80

Özel Esteroyal Polikliniği 
Ataşehir Bulvarı Ata 4 Çarşı 
Ataşehir 
Tel: 216 548 29 10

Özel Estethica Ataşehir Tıp 
Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 
Cad. No:40 
Tel: 216 655 50 00

Fatih Sultan Mehmet Eğt.Arş. 
Hastanesi 
E5 Karayolu Üzeri 
Tel: 216 578 30 00 

Özel Femme Plast Tıp Merkezi
Ahmet Yesevi Cad. No:33  
Küçükbakkalköy 
Tel: 0216 355 75 75 

Fetih Mahallesi 
Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlama Merkezi
Fetih Mah. Karaman Çiflik 
Yolu No:68 Tel: 0216 472 54 96

Dr. Hüseyin Tırman Polikliniği
Barbaros Mah. Uphill Court 
Towers A Blok No: 6 Ataşehir 
Kat:12 D:69 Tel: 0216 688 35 87

Özel FMC Ataşehir 
Diyaliz Merkezi
Yenisahra Mah. Halk Sok. No:1 
Tel: 216 472 41 15 

Özel Formmed Polikliniği
İçernköy Mah. Kayışdağı Yolu 
Cad. Kıymet Apt. No:22/1
Tel: 0216 573 83 53

Özel Kadıköy Şifa 
Ataşehir Hastanesi 
Işıklar Cad. No:35/A 34750 
Tel: 0216 25 74

Meditime Tıp Merkezi
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No:85 Tel: 0216 660 04 24 

Memorial Ataşehir Hastanesi 
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No:28-30 34758 
Tel: 0216 570 66 66  

91



9190

REHBER

 ATAŞEHİR BELEDİYESİ REHBERİ 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 

Belediye Başkanlığı
ATAŞEHİR Belediyesi 
Hizmet Binası
Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4/A
Tel:0216 570 50 00   
Fax:0216 688 07 54
www.atasehir.bel.tr

Özel Kalem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1150

Basın Yayın Ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1598
Fax:0216 687 07 54

Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1453
Fax:0216 687 07 78

Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1118
Fax:0216 687 07 58

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1629
Fax:0216 687 07 93

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1671
Fax:0216 687 07 92

Fen İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1411
Fax:0216 687 07 75

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1480
Fax:0216 687 07 76

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1466
Fax:0216 687 07 77

Yazı İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1275
Fax:0216 687 07 63

Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1159

Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1126 
Fax:0216 687 07 57

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 /  1619

Plan Proje Müdürlüğü 
Tel: 0216 570 50 00 / 1147
Fax:0216 687 07 61 

Zabıta Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1801
Fax:0216 687 07 52

Yapı Kontrol Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1361
Fax:0216 687 07 72

Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1523
Fax:0216 687 07 82

Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1221
Fax:0216 687 07 67

Veteriner Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1658
Fax:0216 687 07 89

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1003
Fax:0216 687 07 53

Ruhsat Ve Denetim İşleri 
Müdürlüğü
Tel: 0216 570 50 00 / 1240
Fax:0216 687 07 65

Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1245

Kadın Ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1611

İmar Ve Şehircilik 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1381

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1414
 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1735

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Tel:0216 570 50 00 / 1508

Evlendirme Dairesi
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Küçükbakkalköy
Tel:0216 570 50 00 / 1950-
1951

Küçükbakkalköy 
Hizmet Birimi
Küçükbakkalköy Mah. 
Fevzipaşa Cad. (Prestij Cad.)
Tel:0216 469 65 56

Ataşehir Spor Kulübü
Barbaros Mah. Lale Sok.
Tel:0216 570 50 00

Ataşehir Belediyesi 
AKUT Özel Afet Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü
Atatürk Mahallesi Meriç 
Caddesi 2/10
Tel: 0216 548 23 01

Yenisahra 
Zabıta Hizmet Birimi
Yenisahra Mah.
Sütçüyolu Cad.
Tel: 216 317 31 84

Küçükbakkalköy 
Zabıta Hizmet Birimi
Küçükbakkalköy Mah. 
Geziciler Sok. 
Merdivenyolu Cad. No:4
Tel: 0216 573 42 21

Mevlana 
Zabıta Hizmet Birimi
Mevlana Mah. Albayrak Cad. 
Muhtarlık yanı
Tel: 0216 314 77 87

Ferhatpaşa 
Zabıta Hizmet Birimi
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. G4 Sok. No:5
Tel: 0216 471 99 37

Mustafa Kemal 
Zabıta Hizmet Birimi
Mustafa Kemal Mah. 3004 
Cad. Deniz Gezmiş Parkı içi

Fetih Mahallesi 
Zabıta Hizmet Birimi
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı 
başı, İMKB İlköğretim Okulu yanı.

30 Ağustos Ataevi
Mevlana Mah. Sakarya Cad. 
30 Ağustos Parkı üzeri
Tel:0216 570 50 00 / 1984- 
1985- 1986)

Aşık Veysel Ataevi
Aşıkveysel Mah. 
3001 Cad. No: 116
Tel:0216 570 50 00 (1980-1981)

Ferhatpaşa Ataevi
Ferhatpaşa Mah. Mareşal 
Fevzi Çakmak Cad. No: 12
Tel:0216 660 02 40

İnönü Ataevi
İnönü Mah. Kartal Cad. No: 57
Tel:0216 573 86 35 – 36 – 37
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110 YANGIN İHBAR 
112 AMBULANS ACİL 
113 ALO DOKTORUM YANIMDA 
114 ZEHİR DANIŞMA HATTI-UZEM 
155 POLİS İMDAT 
153 ALO ZABITA 
185 SU ARIZA 
174 ALO GIDA 
121 TELEFON ARIZA İHBAR  
156 JANDARMA İMDAT 
126 KABLO TV ARIZA 
158 ALO SAHİL GÜVENLİK 
168 TÜRK KIZILAYI  
163 TELEKOM BORÇ SORMA 
119 POSTA KODU DANIŞMA 
171 SİGARA BIRAKMA 
175 ALO TÜKETİCİ 
177 ORMAN YANGIN İHBAR 
178 ALO RTÜK 
173 ALO İZCİ KAN BİLGİ MERKEZİ 
181 ÇEVRE BİLGİ
182 HASTANE RANDEVU
183 KADIN VE SOSYAL HİZMETLER
184 SAĞLIK DANIŞMA
186 ELEKTRİK ARIZA
187 DOĞALGAZ ARIZA 
188 CENAZE HİZMETLERİ
189 ALO MALİYE- VERGİ DANIŞMA
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Kayışdağı Lıons Ataevi
Kayışdağı Mah. 
Akyazı Cad. No: 84
Tel:0216 540 74 30

Mustafa Kemal Ataevi
M. Kemal Mah. 3004 Cad. No:36
Tel:0216 570 5000 / 1970 -1978

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Vedat Günyol Caddesi No: 6
Tel: 0216 574 80 79

Ataşehir Belediyesi Kız 
Öğrenci Konuk Evi
Kayışdağı Mah. Akyazı Cad. 
No: 104 Obalar Durağı 
Tel: 0216 540 62 75

Düşler Akademisi
Barbaros Mah. Fesleğen Sok.
Tel: 0216 688 31 53

Bahriye Üçok 
Hasta Konuk Evi
Küçükbakkalköy Mah.
Cengiztopel Cad. No:11
Tel: 0216 572 15 84

Ahmet Telli Çocuk ve Halk 
Kütüphanesi
İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Caddesi 
No:108-110
Tel: 0216 570 50 00 / 1944

Yeni Hayat Gençlik Merkezi
Yeni Çamlıca Mahallesi, 
Dursunbey Caddesi, No:2 
(Hüseyin Ağırman Parkı İçi) 
Tel:0216 570 50 00 / 1966

Kadın Konuk Evi
Tel:0216 570 50 00 

Ataşehir 
Gençlik Merkezi
Ferhatpaşa Mah. 
Yeditepe Cd. 16. Sok. No:25
Tel:0216 570 50 00 / 1930

Ataşehir Aş Evi
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No:2/11
Tel:0216 574 41 95

Esatpaşa Taziye Evi
Esatpaşa Mah. Ziya 
Paşa Cad üzeri
Tel:0216 570 50 00

Ferhatpaşa Taziye Evi
Ferhatpaşa Mah.Fevzi 
Çakmak Cad. No:12
Tel:0216 570 50 00

MUHTARLIKLAR

Aşık Veysel Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Hasgül Bakır
Aşık Veysel Mah. 3001 Cad. 
No:116 Tel: 0216 324 23 35

Atatürk Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Leyla Yeşim Şaylan
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Çitlembik Sok. No:2/3
Tel: 0216 580 82 04 

Barbaros Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Ercan Ersin
Barbaros Mah. Mimar Sinan 
Cad. No:98
Tel: 0216 324 33 01 

Esatpaşa Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Turan Kızıltaş
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. 
No:44 Tel: 0216 315 31 31 

Ferhatpaşa Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Hüseyin Uzun
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No:80 
Tel: 0216 661 24 67 

Fetih Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Cavit Koç
Fetih Mah. Kayısı Sok. No:2
Tel: 0216 324 29 83 

İçerenköy Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Ayhan Öztürk
İçerenköy Mah. Nadir sok No:3 
Tel: 0216 574 55 44 

İnönü Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Songül Ercan Tolunay
İnönü Mah. Tuğ Sok.No:4
Tel: 0216 577 66 19 

Kayışdağı Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Kadir Yılmaz
Kayışdağı Cad. Uslu Cad. 
No:73/1 Tel: 0216 364 12 64 

Küçükbakkalköy Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Yakup Cebiroğlu
Küçükbakkalköy Mah. Mer-
divenköy yolu Cad. Geziciler 
Sok. No:4 Tel: 0216 573 42 82 

Mevlana Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: Recep Ali Kantarcı
Mevlana Mah. 
Albayrak Cad. No:7
Tel: 0216 527 32 82 

Mimar Sinan Mahallesi Muh-
tarlığı Muhtar: Şahin Acar
M.Sinan Mah. Namık Kemal 
Cad. no:20
Tel: 0216 471 74 79

Mustafa Kemal Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Ali Rıza Saraçoğlu
M.Kemal Mah. 3095 Sok. No:4
Tel: 0216 470 59 24 

Örnek Mahallesi Muhtarlığı
Muhtar: İdris Taşkın
Örnek Mah. Semerkand Cad. 
No:44 Tel: 0216 324 63 43

Yeni Çamlıca Mahallesi Muh-
tarlığı Muhtar: Fazlı Sarısoy
Yeni Çamlıca Mah. Yılmaz 
Sok.14/2 Tel: 0216 471 14 78 

Yenisahra Mahallesi
Muhtarlığı
Muhtar: Sadettin Kahraman
Yenisahra Mah. Türkaslan Sok. 
No:15 Tel: 0216 470 96 83 

Yenişehir Mahallesi 
Muhtarlığı
Muhtar: Mustafa Arı
Yeni Şehir Mah. BarajYolu 
Cad. No:4 Tel: 0216 455 60 44  

SAĞLIK MERKEZLERİ 

Türkan Saylan Tıp Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No:4 
Tel: 0216 577 71 40

Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği
Ferhatpaşa Mahallesi Yedite-
pe Caddesi 16. Sokak No:25 
Tel: 216 570 50 00

Özel Ataşehir Diyaliz Merkezi 
Küçükbakkalköy Mah. 
Nartanesi Sok. 34750 
Tel: 0216 577 49 66 

Özel Anadolu Sağlık 
Ataşehir Tıp Merkezi 
Halk Cad. Ortabahar Sok. No:1 
Tel: 0216 42 76 

Avicenna Ataşehir 
Kayışdağı Cad. No: 47 
Tel: 0216 574 10 00

Özel Academic Ataşehir
Tıp Merkezi
Barbaros Mah. Şen Sok. No:10 
(Ataşehir Palladium Karşısı)
Tel: 0216 651 00 00

Atafiz Fizik Tedavi Rehabili-
tasyon Özel Dal Merkezi
Atilla İlhan Cad. Efe Sok. 
(Eski Nil Sok). No: 10 
Tel: 0216 575 94 44 

Bayındır Hastanesi İçerenköy 
Küçükbakkalköy Mah. 
Ali Ay Sok. No:17 
Tel: 0216 575 26 66 

Kadın Sağlığı ve 
Mamografi Merkezi
İçerenköy Mah. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Cad. 
no:108/110 
Tel: 0216 570 50 00/ 1943- 1991

Özel Dermosoft Sağlıklı 
Yaşam Polikliniği 
Ataşehir Bulvarı Ata 3/3 Plaza 
Kat: 1 No: 15 
Tel: 0216 456 36 10

Örnek Tıp Merkezi
Örnek Mah. Şehit Cahar 
Dudayev Cad. (35. Cad) 
Emlakçı Dur. Carrefour 
Express Karşısı No:140/2 
Tel: 216 472 87 77

Özel Eren Hastanesi
Kayışdağı Cad. No: 51-53 
Küçükbakkalköy 
Tel: 216 575 58 77-78-79-80

Özel Esteroyal Polikliniği 
Ataşehir Bulvarı Ata 4 Çarşı 
Ataşehir 
Tel: 216 548 29 10

Özel Estethica Ataşehir Tıp 
Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 
Cad. No:40 
Tel: 216 655 50 00

Fatih Sultan Mehmet Eğt.Arş. 
Hastanesi 
E5 Karayolu Üzeri 
Tel: 216 578 30 00 

Özel Femme Plast Tıp Merkezi
Ahmet Yesevi Cad. No:33  
Küçükbakkalköy 
Tel: 0216 355 75 75 

Fetih Mahallesi 
Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlama Merkezi
Fetih Mah. Karaman Çiflik 
Yolu No:68 Tel: 0216 472 54 96

Dr. Hüseyin Tırman Polikliniği
Barbaros Mah. Uphill Court 
Towers A Blok No: 6 Ataşehir 
Kat:12 D:69 Tel: 0216 688 35 87

Özel FMC Ataşehir 
Diyaliz Merkezi
Yenisahra Mah. Halk Sok. No:1 
Tel: 216 472 41 15 

Özel Formmed Polikliniği
İçernköy Mah. Kayışdağı Yolu 
Cad. Kıymet Apt. No:22/1
Tel: 0216 573 83 53

Özel Kadıköy Şifa 
Ataşehir Hastanesi 
Işıklar Cad. No:35/A 34750 
Tel: 0216 25 74

Meditime Tıp Merkezi
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No:85 Tel: 0216 660 04 24 

Memorial Ataşehir Hastanesi 
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No:28-30 34758 
Tel: 0216 570 66 66  
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Yeditepe Üniversitesi 
Hastanesi 
Devlet Yolu Ankara Cad. 
No:102-104 34752 
Tel: 216 578 40 00

Modern Tıp Merkezi
Yeni Çamlıca Mah. Dursunbey 
Cad. Kırlangıç Sok. No:1/1 
Tel: 216 661 16 24 -63
Uzman Diyaliz Merkezi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. 
No:220 Batı 
Tel: 216 315 94 44 

Ataşehir Ağız ve 
Diş Sağlığı Hastanesi
Barbaros Mahallesi 
Fesleğen Sokak No:7 
Tel: 216 469 77 40 - 41

SİNEMALAR

Cinemaximum Brandium
K. Bakkalköy M. Bostancı- 
Dudullu C. Brandium AVM, 
Tel: 216 469 69 06

Cinemaximum Palladium
Barbaros M. Halk C. N:6 
Palladium AVM, 
Tel: 216 663 11 41

Novada Avşar
K. Bakkalköy M. Şakir 
Elkovan C. Ataşehir 
Novada AVM,
Tel: 216 469 56 73

Optimum Avşar
Yeni Sahra M. İstiklal C. 
Optimum Outlet AVM, 
Tel: 216 664 13 95

Deniz Private Cinecity Trio
Hillside City Clup Kozyatağı, 
Tel: 216 315 10 10

MÜZELER

Düştepe Oyun Müzesi
Barbaros Mahallesi Mimar Sinan 
Cami Yanı, Mimar Sinan Parkı
Tel: 216 688 13 29 

KÜLTÜR MERKEZLERİ  

Mustafa Saffet Kültür Merkezi
Örnek Mah. Cahar Dudayev cad.
Tel: 216 570 50 00 / 2200

İçerenköy Sanat Merkezi
İçerenköy Mah. Demet Sok. 
No:61/1 Tel:0216 570 50 00

Cemal Süreya Sergi ve 
Etkinlik Merkezi
Küçükbakkalköy Mahallesi Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No: 20 
Tel: 0216 575 6720

ÜNİVERSİTELER

Yeditepe Üniversitesi 
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 
Tel: (0216) 578 00 00
Fax: (0216) 578 02 99

Acıbadem Üniversitesi 
Kerem Aydınlar Kampüsü
Kayışdağı Cad. No:32, 34752  
Tel: 0216 500 44 44
Fax: 0216 576 50 76

Adıgüzel Üniversitesi 
Yenişehir Mahallesi Barajyolu 
Caddesi Çağlayan Sokak No:18 
Tel: 0216 455 77 70-74
Fax: 0216 548 28 17

AVMLER 

Bauhaus Alışveriş Merkezi
İçerenköy Mah. Hal Yanı 
Tel: 216 578 70 70

Brandium 
Alışveriş Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Dudullu Cad. No:23-25
Tel: 216 574 33 33 

İçerenköy Carrefour 
Alışveriş Merkezi
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Cad. No:2
Tel: 216 448 02 96-97

Metro Alışveriş Merkezi
Yeni Sahra Mah. Yavuzlar Cad. 
Tel: 216 544 68 00

Mozaik Çarşı 
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:21 
Tel: 216 455 91 69  

Novada Ataşehir 
Alışveriş Merkezi 
Küçükbakkalköy mah. Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No:20 
Tel: 216 575 65 20 

Optimum Outlet ve 
Eğlence Merkezi 
Yeni Sahra Mah. İstiklal Sok. 
No:10/4 Tel: 216 664 14 14 

Palladium Alışveriş Merkezi
Barbaros Mah. Halk Cad. No:8
Tel: 216 663 15 00 

Bulvar 216 Alışveriş Merkezi
Barbaros Mah. Mor Zambak 
Sok. Tel: 216 668 32 16 

 RESMİ DAİRELER 

TC. Ataşehir 
Kaymakamlığı
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Sok. No:9/2 
Tel: 216 577 51 10
Faks No: 216 577 63 93

TC. Ataşehir Müftülüğü
Barbaros Mah. Hasat Sok.No:2 
Mimar Sinan Parkı İçi C Binası) 
Tel:  216 688 87 77-78
Faks:  216 688 87 83

Ataşehir İlçe Bölge 
Trafik Müdürlüğü
Ardıç Sok. No:12, 34704 
Tel: 216 580 8704

Ataşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü
Ardıç Sok. No:12, 34704 
Tel: 216 580 8704

Ataşehir 
Milli Eğitim Müdürlüğü
Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 
C. No1 Kat2 34758 
Tel: 216 577 5 186-87

Ataşehir İlçe Toplum 
Sağlık Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy yolu Cad. Selim 
Sok. No:7 
Tel:  216 580 98 58
Faks: 216 580 98 59

Ataşehir
Nüfus Müdürlüğü
Küçük Bakkalköy Mah. Merdi-
venköy Yolu Sok. No: 9 / 2a, 
Tel: 216 577 5120 - 577 5122
Faks: 216 577 5121

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:2 
D:5 Tel: 216 456 41 00

Ataşehir Rehberlik Ve 
Araştırma Merkezi
Atatürk Mah. Çiftlik Cad. No 5 
Tel: : 0216 548 21 22

Darülaceze Kayışdağı
İnönü Mahallesi Kayışdağı 
Caddesi No:65, 34755
Tel: 216 528 84 00

Emlak Konut GYO 
Genel Müdürlüğü
Barbaros Mahallesi Mor Süm-
bül Sokak No:7/2 Batı Ataşehir 
Tel:216 579 15 15
Faks: 216 456 48 75

TİV-Türkiye İşitme ve 
Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
Barbaros Mah. Fesleğen sok 
No:8 Tel: 20216 688 58 45
Fax: 216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ 

Ataşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü
Atatürk Mah.Meriç Cad. No:2/7
Tel: 0216 580 87 04 -05 
Fax: 0216 580 87 02

Şehit Örnek Hayrettin 
Yıldırım Polis Merkezi
Örnek, Zemzeme Sok. No:49
Tel: 0216 317 1020

İçerenköy Polis 
Merkezi Amirliği
İçerenköy, Kayışdağı Yolu 
Cad. No:28 Tel: 0216 576 6122

Şehit Salih Sevgican 
Polis Merkezi
Yeni Çamlıca, Albayrak Cad. 
No:1 Tel: 0216 415 6493

OTELLER

Sheraton Grand İstanbul
Barbaros Mah. Morsümbül 
Sok. Tel:0216 547 00 00

İstanbul Marriot Hotel
Kayışdağı Cad. No:1
Tel:0216 570 00 00

Sılence İstanbul
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu 
Yolu Cad. No:29
Tel: 0216 570 70 00

Cemal Süreya Sergi 
ve Etkinlik Merkezi

Düştepe Oyun Müzesi
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The Green Park Hotel
İçerenköy Mah. Manolya 
Sanayi Sok. No:36
Tel:0216 573 30 30

RESTORANLAR

Ada Gurme
Barbaros Mah. Dereboyu 
Cad.Fulya Sok. No: C-b4, Tic. 
Merkezi/1d, 34746
Tel: 0216 688 80 83

Adana Dostlar Kebap
Yenisahra, Barbaros Mah. 
Halk Cad. No:31 
Tel: 0216 472 90 93

Ataşehir Balıkçısı
Vedat Günyol Cad. No:34/A
Tel:0216 572 65 15

Beluga Fish Gourmet
Küçükbakkalköy Mah., 
Dereboyu Cad. 7/C
Tel:0216 469 54 54

Benzin Big Yellow Taksi
Barbaros Mah. Ihlamur Sok. 
No:11
Tel:0216 688 74 81

Bi Buçuk
Yeni Sahra, Ardınç Sok. Kent 
Çarşı Tel:0216 688 83 88

Braserrie Polenez
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 20 27

Çöpçü Ataşehir
Barbaros Mah. Sütçüyolu ,
Cad. No:81 
Tel: 0216 315 30 10

Develi
Küçükbakkalköy, Vedat 
Günyol Caddes No:9
Tel:0216 575 68 68

Foça Balık
Küçünbakkalköy Mah. 
Doruk Sok
Tel:0216 577 86 86

Hasan Kolcuoğlu
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Dereboyu Caddesi 
Emel Sok. No:7/B
Tel:0216 573 89 89

Kavalye
Barbaros, Halk Cd., 34746
Tel:0216 444 17 08

Kırçiçeği Restorant
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Mozaik Çarşısı T 
14 Blok D:1/b
Tel:0216 455 06 06

Kitchenette
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 15

Köz Kanat
Küçükbakkalköy mah. 
Ahmet Yesevi cad.Doruk sok. 
Ergovan parkı 7/A
Tel:0216 577 75 46

Midpoint
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 35

Özgür Şef
Barbaros Mah. Zambak Sok. 
No:61 Tel:0216 688 43 43

Sahan Vega  Ataşehir
Barbaros Mh., 
Kardelen Sk. No:18
Tel:0216 472 48 56

Shot
Yeni Sahra, Leylak Sok. Ağ
oğlu My World Andromeda
Tel:0216 688 74 68

Sushico
Barbaros Mah. 
Halk Cad. Palladium 
Alışveriş Merkezi No:6
Tel:: 0216 663 13 45-46

Şaşkın Balık
Barbaros Mah. 
Evren Cad. No.1 
Tel: 0216 470 05 40

Ve Restoran
Barbaros Mah. Hlak Cad. 
No: 8B
Tel: 0216 663 15 25

Wood Ataşehir
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
Tel:0216 688 19 20

TAKSİ DURAKLARI 

Siteler Taksi
Mevlana Mah.Sakarya Cad.No
Tel: 0216 364 32 60 

52 Yeni Çamlıca 
Tel: 216 364 32 63

Halyolu Merkez Taksi
Eski Üsküdar Cad.No 3 Halyolu 
Tel: 216 574 70 92

Ataşehir Kervancılar Taksi
Karaman Çiflik Yolu No 1
Tel: 216 573 10 27

Ataşehir Soyak Taksi
Libadiye Cad. 
Örnek Mah.No 97/2
Tel: 216 317 10 93

Batı Ataşehir Merkez Taksi
Barboros Mah.Menekşe 
Sk. No: 1 Tel: 0216 688 20 02

Şentur Telsiz Taksi
Kayışdağı Yolu No:1
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 572 38 81

Eston Kurucular Taksi
Karaman Çiflik Yolu 
Cad.Eston Evleri Karşısı 
Tel: 0216 574 48 84

Ataşehir 
Umut Taksi
Eski Üsküdar Yolu Umut 
Sk.İçerenköy Mah.
Tel: 0216 577 11 10

Küçük Bakkalköy Taksi 
Cengiz Topel Cad.Kocayusuf 
Sk.No 21 Küçükbakkalköy
Tel: 0216 573 80 05

Palladıum Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.No 8 
Tel: 0216 663 21 40

Ağaoğlu My World Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.
Ihlamur Sk No 1 
Tel: 0216 688 19 40

Örnek Taksi
Örnek Mah.Şehit 
Çahardudayev Cadd.
Merkez Cami Karşısı
Tel: 0216 324 17 60

Fetih Telsiz Taksi
Fetih Mah.Atatürk Bulvarı 
No:2 Tel: 0216 315 55 83

Bizim Taksi
İnönü Mah. 
Kartal Cad.No 85 
Tel: 0216 577 68 80

Greenpark 
Bayındır Taksi
Ertaç Sk.No 14/B 
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 575 44 74

Tanzim Telsiz Taksi
Karslıahmet Cad.Aydın Sk.No 1 
Tel: 0216 572 33 33

Fındıklı Merkez Taksi
Fındıklı Mah.Aşegül Sk.No 45 
Tel: 0216 469 69 89

İçerenköy Telsiz Taksi
Değirmenyolu Cad.61/A 
İçerenköy 
Tel: 0216 575 77 78

Ataşehir İnönü Taksi
İnönü Mah.Ulusu Cad. No: 108 
Tel: 0216 537 63 85

Kayışdağı 
Merkez Taksi
Kayışdağı Mh.Cad. No: 29 
Tel: 0216 420 54 99

Aksüt Taksi
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad.No 46 
Tel: 0216 660 16 64

Yeditepe Üniversite Taksi
Kayışdağı Cad.
Memba Sk.No 1 
Yeditepe Üniversitesi Yanı
Tel: 0216 573 65 89

Batıataşehir Şirin Taksi
Barboros Mah.
Zambak Sk.No 3/A1 
Tel: 0216 688 60 21

Acarlar Taksi
Yeni Çamlıca Mah.
Albayrak Cad.No 3 
Tel: 0216 314 10 17

Ferhatpaşa 
Merkez Taksi
Ferhatpaşa Mah.
Yeditepe No: 30 
Tel: 0216 471 53 97

Mustafa Kemal
Merkez Taksi
3001 Cd. 3022.Sk 
Aşıkveysel Parkı İçi 
Mustafa Kemal Mah.
Tel: 0216 470 07 81

Palmiye Tur Taksi
İnönü Mah.Öksüz Deresi 
Reisoğlu Sk. No: 2 
Tel: 0216 573 12 98

İçerenköy Merkez Taksi
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sk.No 4/1 
Tel: 0216 572 77 78

Optimum
Yeni Sahra Mah.No
Optimum Avm İçi 
Tel: 0216 644 14 14

Ataşehir Uydukent Telsiz
Bilfen Okullar Karşısı 
Sedef Cad. No:1 
Tel: 216 455 78 20

Ataşehir Merkez Taksi
67.Ada 3.Cadde Ataşehir
Tel: 216 455 80 64

Ataşehir Uğur Taksi
Barajyolu Cad.
Yaren Sk.
No:3 Yenişehir Mah.
Tel: 0216 456 25 18

Batı Ataşehir Esman Taksi
Barbaros Mah.Örnek Sk.
Tel: 0216 688 14 58
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REHBER

Yeditepe Üniversitesi 
Hastanesi 
Devlet Yolu Ankara Cad. 
No:102-104 34752 
Tel: 216 578 40 00

Modern Tıp Merkezi
Yeni Çamlıca Mah. Dursunbey 
Cad. Kırlangıç Sok. No:1/1 
Tel: 216 661 16 24 -63
Uzman Diyaliz Merkezi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. 
No:220 Batı 
Tel: 216 315 94 44 

Ataşehir Ağız ve 
Diş Sağlığı Hastanesi
Barbaros Mahallesi 
Fesleğen Sokak No:7 
Tel: 216 469 77 40 - 41

SİNEMALAR

Cinemaximum Brandium
K. Bakkalköy M. Bostancı- 
Dudullu C. Brandium AVM, 
Tel: 216 469 69 06

Cinemaximum Palladium
Barbaros M. Halk C. N:6 
Palladium AVM, 
Tel: 216 663 11 41

Novada Avşar
K. Bakkalköy M. Şakir 
Elkovan C. Ataşehir 
Novada AVM,
Tel: 216 469 56 73

Optimum Avşar
Yeni Sahra M. İstiklal C. 
Optimum Outlet AVM, 
Tel: 216 664 13 95

Deniz Private Cinecity Trio
Hillside City Clup Kozyatağı, 
Tel: 216 315 10 10

MÜZELER

Düştepe Oyun Müzesi
Barbaros Mahallesi Mimar Sinan 
Cami Yanı, Mimar Sinan Parkı
Tel: 216 688 13 29 

KÜLTÜR MERKEZLERİ  

Mustafa Saffet Kültür Merkezi
Örnek Mah. Cahar Dudayev cad.
Tel: 216 570 50 00 / 2200

İçerenköy Sanat Merkezi
İçerenköy Mah. Demet Sok. 
No:61/1 Tel:0216 570 50 00

Cemal Süreya Sergi ve 
Etkinlik Merkezi
Küçükbakkalköy Mahallesi Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No: 20 
Tel: 0216 575 6720

ÜNİVERSİTELER

Yeditepe Üniversitesi 
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 
Tel: (0216) 578 00 00
Fax: (0216) 578 02 99

Acıbadem Üniversitesi 
Kerem Aydınlar Kampüsü
Kayışdağı Cad. No:32, 34752  
Tel: 0216 500 44 44
Fax: 0216 576 50 76

Adıgüzel Üniversitesi 
Yenişehir Mahallesi Barajyolu 
Caddesi Çağlayan Sokak No:18 
Tel: 0216 455 77 70-74
Fax: 0216 548 28 17

AVMLER 

Bauhaus Alışveriş Merkezi
İçerenköy Mah. Hal Yanı 
Tel: 216 578 70 70

Brandium 
Alışveriş Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Dudullu Cad. No:23-25
Tel: 216 574 33 33 

İçerenköy Carrefour 
Alışveriş Merkezi
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Cad. No:2
Tel: 216 448 02 96-97

Metro Alışveriş Merkezi
Yeni Sahra Mah. Yavuzlar Cad. 
Tel: 216 544 68 00

Mozaik Çarşı 
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:21 
Tel: 216 455 91 69  

Novada Ataşehir 
Alışveriş Merkezi 
Küçükbakkalköy mah. Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No:20 
Tel: 216 575 65 20 

Optimum Outlet ve 
Eğlence Merkezi 
Yeni Sahra Mah. İstiklal Sok. 
No:10/4 Tel: 216 664 14 14 

Palladium Alışveriş Merkezi
Barbaros Mah. Halk Cad. No:8
Tel: 216 663 15 00 

Bulvar 216 Alışveriş Merkezi
Barbaros Mah. Mor Zambak 
Sok. Tel: 216 668 32 16 

 RESMİ DAİRELER 

TC. Ataşehir 
Kaymakamlığı
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Sok. No:9/2 
Tel: 216 577 51 10
Faks No: 216 577 63 93

TC. Ataşehir Müftülüğü
Barbaros Mah. Hasat Sok.No:2 
Mimar Sinan Parkı İçi C Binası) 
Tel:  216 688 87 77-78
Faks:  216 688 87 83

Ataşehir İlçe Bölge 
Trafik Müdürlüğü
Ardıç Sok. No:12, 34704 
Tel: 216 580 8704

Ataşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü
Ardıç Sok. No:12, 34704 
Tel: 216 580 8704

Ataşehir 
Milli Eğitim Müdürlüğü
Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 
C. No1 Kat2 34758 
Tel: 216 577 5 186-87

Ataşehir İlçe Toplum 
Sağlık Merkezi
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy yolu Cad. Selim 
Sok. No:7 
Tel:  216 580 98 58
Faks: 216 580 98 59

Ataşehir
Nüfus Müdürlüğü
Küçük Bakkalköy Mah. Merdi-
venköy Yolu Sok. No: 9 / 2a, 
Tel: 216 577 5120 - 577 5122
Faks: 216 577 5121

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:2 
D:5 Tel: 216 456 41 00

Ataşehir Rehberlik Ve 
Araştırma Merkezi
Atatürk Mah. Çiftlik Cad. No 5 
Tel: : 0216 548 21 22

Darülaceze Kayışdağı
İnönü Mahallesi Kayışdağı 
Caddesi No:65, 34755
Tel: 216 528 84 00

Emlak Konut GYO 
Genel Müdürlüğü
Barbaros Mahallesi Mor Süm-
bül Sokak No:7/2 Batı Ataşehir 
Tel:216 579 15 15
Faks: 216 456 48 75

TİV-Türkiye İşitme ve 
Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
Barbaros Mah. Fesleğen sok 
No:8 Tel: 20216 688 58 45
Fax: 216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ 

Ataşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü
Atatürk Mah.Meriç Cad. No:2/7
Tel: 0216 580 87 04 -05 
Fax: 0216 580 87 02

Şehit Örnek Hayrettin 
Yıldırım Polis Merkezi
Örnek, Zemzeme Sok. No:49
Tel: 0216 317 1020

İçerenköy Polis 
Merkezi Amirliği
İçerenköy, Kayışdağı Yolu 
Cad. No:28 Tel: 0216 576 6122

Şehit Salih Sevgican 
Polis Merkezi
Yeni Çamlıca, Albayrak Cad. 
No:1 Tel: 0216 415 6493

OTELLER

Sheraton Grand İstanbul
Barbaros Mah. Morsümbül 
Sok. Tel:0216 547 00 00

İstanbul Marriot Hotel
Kayışdağı Cad. No:1
Tel:0216 570 00 00

Sılence İstanbul
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu 
Yolu Cad. No:29
Tel: 0216 570 70 00

Cemal Süreya Sergi 
ve Etkinlik Merkezi

Düştepe Oyun Müzesi
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The Green Park Hotel
İçerenköy Mah. Manolya 
Sanayi Sok. No:36
Tel:0216 573 30 30

RESTORANLAR

Ada Gurme
Barbaros Mah. Dereboyu 
Cad.Fulya Sok. No: C-b4, Tic. 
Merkezi/1d, 34746
Tel: 0216 688 80 83

Adana Dostlar Kebap
Yenisahra, Barbaros Mah. 
Halk Cad. No:31 
Tel: 0216 472 90 93

Ataşehir Balıkçısı
Vedat Günyol Cad. No:34/A
Tel:0216 572 65 15

Beluga Fish Gourmet
Küçükbakkalköy Mah., 
Dereboyu Cad. 7/C
Tel:0216 469 54 54

Benzin Big Yellow Taksi
Barbaros Mah. Ihlamur Sok. 
No:11
Tel:0216 688 74 81

Bi Buçuk
Yeni Sahra, Ardınç Sok. Kent 
Çarşı Tel:0216 688 83 88

Braserrie Polenez
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 20 27

Çöpçü Ataşehir
Barbaros Mah. Sütçüyolu ,
Cad. No:81 
Tel: 0216 315 30 10

Develi
Küçükbakkalköy, Vedat 
Günyol Caddes No:9
Tel:0216 575 68 68

Foça Balık
Küçünbakkalköy Mah. 
Doruk Sok
Tel:0216 577 86 86

Hasan Kolcuoğlu
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Dereboyu Caddesi 
Emel Sok. No:7/B
Tel:0216 573 89 89

Kavalye
Barbaros, Halk Cd., 34746
Tel:0216 444 17 08

Kırçiçeği Restorant
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
Mozaik Çarşısı T 
14 Blok D:1/b
Tel:0216 455 06 06

Kitchenette
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 15

Köz Kanat
Küçükbakkalköy mah. 
Ahmet Yesevi cad.Doruk sok. 
Ergovan parkı 7/A
Tel:0216 577 75 46

Midpoint
Barbaros Mah. Halk Cad. 
(Palladium AVM)
Tel:0216 663 14 35

Özgür Şef
Barbaros Mah. Zambak Sok. 
No:61 Tel:0216 688 43 43

Sahan Vega  Ataşehir
Barbaros Mh., 
Kardelen Sk. No:18
Tel:0216 472 48 56

Shot
Yeni Sahra, Leylak Sok. Ağ
oğlu My World Andromeda
Tel:0216 688 74 68

Sushico
Barbaros Mah. 
Halk Cad. Palladium 
Alışveriş Merkezi No:6
Tel:: 0216 663 13 45-46

Şaşkın Balık
Barbaros Mah. 
Evren Cad. No.1 
Tel: 0216 470 05 40

Ve Restoran
Barbaros Mah. Hlak Cad. 
No: 8B
Tel: 0216 663 15 25

Wood Ataşehir
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
Tel:0216 688 19 20

TAKSİ DURAKLARI 

Siteler Taksi
Mevlana Mah.Sakarya Cad.No
Tel: 0216 364 32 60 

52 Yeni Çamlıca 
Tel: 216 364 32 63

Halyolu Merkez Taksi
Eski Üsküdar Cad.No 3 Halyolu 
Tel: 216 574 70 92

Ataşehir Kervancılar Taksi
Karaman Çiflik Yolu No 1
Tel: 216 573 10 27

Ataşehir Soyak Taksi
Libadiye Cad. 
Örnek Mah.No 97/2
Tel: 216 317 10 93

Batı Ataşehir Merkez Taksi
Barboros Mah.Menekşe 
Sk. No: 1 Tel: 0216 688 20 02

Şentur Telsiz Taksi
Kayışdağı Yolu No:1
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 572 38 81

Eston Kurucular Taksi
Karaman Çiflik Yolu 
Cad.Eston Evleri Karşısı 
Tel: 0216 574 48 84

Ataşehir 
Umut Taksi
Eski Üsküdar Yolu Umut 
Sk.İçerenköy Mah.
Tel: 0216 577 11 10

Küçük Bakkalköy Taksi 
Cengiz Topel Cad.Kocayusuf 
Sk.No 21 Küçükbakkalköy
Tel: 0216 573 80 05

Palladıum Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.No 8 
Tel: 0216 663 21 40

Ağaoğlu My World Taksi
Barbaros Mah.Halk Cad.
Ihlamur Sk No 1 
Tel: 0216 688 19 40

Örnek Taksi
Örnek Mah.Şehit 
Çahardudayev Cadd.
Merkez Cami Karşısı
Tel: 0216 324 17 60

Fetih Telsiz Taksi
Fetih Mah.Atatürk Bulvarı 
No:2 Tel: 0216 315 55 83

Bizim Taksi
İnönü Mah. 
Kartal Cad.No 85 
Tel: 0216 577 68 80

Greenpark 
Bayındır Taksi
Ertaç Sk.No 14/B 
İçerenköy Mah. 
Tel: 0216 575 44 74

Tanzim Telsiz Taksi
Karslıahmet Cad.Aydın Sk.No 1 
Tel: 0216 572 33 33

Fındıklı Merkez Taksi
Fındıklı Mah.Aşegül Sk.No 45 
Tel: 0216 469 69 89

İçerenköy Telsiz Taksi
Değirmenyolu Cad.61/A 
İçerenköy 
Tel: 0216 575 77 78

Ataşehir İnönü Taksi
İnönü Mah.Ulusu Cad. No: 108 
Tel: 0216 537 63 85

Kayışdağı 
Merkez Taksi
Kayışdağı Mh.Cad. No: 29 
Tel: 0216 420 54 99

Aksüt Taksi
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad.No 46 
Tel: 0216 660 16 64

Yeditepe Üniversite Taksi
Kayışdağı Cad.
Memba Sk.No 1 
Yeditepe Üniversitesi Yanı
Tel: 0216 573 65 89

Batıataşehir Şirin Taksi
Barboros Mah.
Zambak Sk.No 3/A1 
Tel: 0216 688 60 21

Acarlar Taksi
Yeni Çamlıca Mah.
Albayrak Cad.No 3 
Tel: 0216 314 10 17

Ferhatpaşa 
Merkez Taksi
Ferhatpaşa Mah.
Yeditepe No: 30 
Tel: 0216 471 53 97

Mustafa Kemal
Merkez Taksi
3001 Cd. 3022.Sk 
Aşıkveysel Parkı İçi 
Mustafa Kemal Mah.
Tel: 0216 470 07 81

Palmiye Tur Taksi
İnönü Mah.Öksüz Deresi 
Reisoğlu Sk. No: 2 
Tel: 0216 573 12 98

İçerenköy Merkez Taksi
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sk.No 4/1 
Tel: 0216 572 77 78

Optimum
Yeni Sahra Mah.No
Optimum Avm İçi 
Tel: 0216 644 14 14

Ataşehir Uydukent Telsiz
Bilfen Okullar Karşısı 
Sedef Cad. No:1 
Tel: 216 455 78 20

Ataşehir Merkez Taksi
67.Ada 3.Cadde Ataşehir
Tel: 216 455 80 64

Ataşehir Uğur Taksi
Barajyolu Cad.
Yaren Sk.
No:3 Yenişehir Mah.
Tel: 0216 456 25 18

Batı Ataşehir Esman Taksi
Barbaros Mah.Örnek Sk.
Tel: 0216 688 14 58



Dergimizin bu bölümünü 
okul öncesi çağlarda 
ve özellikle ellerini 

kullanma becerisi henüz 
gelişmemiş olan 0-3 yaş 

grubu çocuklarda el-
göz koordinasyonunu ve 
nesneleri anlamlandırma 

yeteneğini arttıran boyama 
sayfalarına ayırdık.KÖPEKLER

BOYAMA KEYFI
.
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Ataşehir Belediyesi’ne gelen 
bazı sosyal medya mesajları ve 
yanıtlarından sizin için derledik 
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@atasehirbld
twitter 

Hazırlayanlar: Çağla Gürsoy - Hazal Şakar

@atasehirbld
facebook

@atasehirbld
instagram






